ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำนำ
ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2561 นี้ ได้ปรับปรุ งหลังจากที่ขอ้ บังคับสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2551 ได้บงั คับใช้มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ซึ่ง
ในช่วง 10 ปี ที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจมากมาย คณะกรรมการอานวยการ
สมาคมฯ ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น
คณะหนึ่ง เพื่อทาการปรับปรุ งข้อบังคับสมาคมฯ โดยนาประเด็นต่าง ๆ ที่กรรมการอานวยการ
สมาคมฯ ได้รวบรวมไว้มาเพื่อพิจารณา ข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2561 ที่ได้ผา่ นการ
ประชาพิจารณ์จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาทุกภาค
ตลอดจนได้รับการรับรองจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ เรี ยบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุ งข้อบังคับสมาคมฯ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ ทุกท่าน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฯไทยฯ สาขาภาค
ทุกภาค และโดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่เสี ยสละเวลาอันมีค่าพิจารณาให้
ความเห็น เสนอแนะเพื่อให้ขอ้ บังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับปรับปรุ งที่สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารกิจการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคทุกภาคได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิ ทธิภาพต่อไป

(รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย )
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
1 กรกฎาคม 2561

ข้ อบังคับสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทย
ในพระรำชู ปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดที่ 1
ชื่อเครื่องหมำยและสถำนทีต่ ้งั สำนักงำนของสมำคมฯ
ข้ อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม
ราชชนนี” ตัวย่อ “สพท” ชื่อภาษาอังกฤษ “The Nurses’ Association of Thailand under The Royal
Patronage of Her Royal Highness Princess Srinagarindra” ตัวย่อ “NAT”
ข้ อ 2 เครื่ องหมายสมาคมฯ เป็ นรู ปดาวมีชา้ งสามเศียรสี ขาวอยูก่ ลางวงกลม ชื่อสมาคมฯ ตัวทองบนพื้น
ลงยาสี แดง ขอบนอกมีรัศมีสีทอง 5 แฉก
ข้ อ 3 สถานที่ต้ งั สานักงานสมาคมฯ เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดงั นี้
4.1 เป็ นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
4.2 ส่ งเสริ มความสามัคคี จริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชี พ
4.3 ส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุน
การศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้
4.4 เสริ มสร้างความเป็ นธรรม ส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก
4.5 ช่วยป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันเป็ นอุปสรรคต่อความเจริ ญทางวิชาชีพ
4.6 ช่วยเหลือในการสร้างเสริ ม และผดุงไว้ซ่ ึ งสวัสดิภาพ สุ ขภาพอนามัย และความเป็ นอยูอ่ นั ดี
ของสังคม
4.7 เป็ นผูแ้ ทนของสมาชิก ในการติดต่อ และประสานความร่ วมมือ กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.8 ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ

หมวดที่ 3
สมำชิกภำพ
ข้ อ 5 สมาชิกของสมาคมฯ มี 5 ประเภท
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการอานวยการของสมาคมฯ เห็นสมควรให้เชิ ญเป็ น
สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่ งสาเร็ จหลักสู ตรการศึกษาสาขาการพยาบาล สาขาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ และระดับต้นจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลซึ่ งคณะกรรมการอานวยการได้พิจารณาเห็นสมควรให้เป็ นสมาชิก
สมทบดังต่อไปนี้
5.3.1 ผดุงครรภ์ ซึ่ งได้รับประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่มีหลักสู ตรการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
5.3.2 ผูช้ ่วยพยาบาล ซึ่ งได้รับประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่มีหลักสู ตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี
5.4 อนุสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาสาขาพยาบาลในสถาบันการศึกษา ที่สภาการพยาบาลรับรอง และมี
หลักสู ตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
5.5 สมาชิกองค์กร ได้แก่ สมาคมหรื อชมรมพยาบาลเฉพาะสาขาและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
ข้ อ 6 การสมัครเป็ นสมาชิก สมัครที่สมาคมฯ หรื อที่สมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
ผูม้ ีสิทธิ์ สมัครเป็ นสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิก ที่ประสงค์จะเข้าเป็ นสมาชิก
ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พร้อมด้วยรู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป (หรื อ
แนบไฟล์ภาพขนาด 200 x 200 pixel) ชาระค่าบารุ งตามข้อบังคับของสมาคมฯ และต้องมีสมาชิก
สามัญรับรอง 2 คน ใบสมัครเป็ นสมาชิกทุกประเภท เลขาธิ การนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการของสมาคมฯ คณะกรรมการอานวยการฯ มีอานาจวินิจฉัยการรับเข้าเป็ นสมาชิกโดยมติ
ที่ประชุม
ข้ อ 7 อัตราค่าบารุ งสมาคมฯ สมาชิ กต้องชาระค่าบารุ งดังนี้ คือ
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งชาระค่าบารุ ง
7.2 สมาชิกสามัญ ชาระค่าบารุ งครั้งเดียว 2,500 บาท (สมัครสมาชิกภายในปี ที่สาเร็ จการ ศึกษา) หรื อ
3,500 บาท (กรณี ไม่สมัครสมาชิก ในปี ที่สาเร็ จการศึกษา
7.3 สมาชิกสมทบ ชาระค่าบารุ งครั้งเดียว 2,000 บาท
7.4 อนุสมาชิก ค่าบารุ งปี ละ 100 บาท
7.5 สมาชิกองค์กร ประเภทสมาคมและชมรม ค่าบารุ งครั้งเดียว 10,000 บาท

7.6 ในกรณี ที่สมัครเป็ นสมาชิกและชาระค่าบารุ ง ณ สมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้สมาคม
พยาบาลฯ สานักงานสาขาภาค ส่ งเงินค่าบารุ งพร้อมใบรายนามผูส้ มัครสมาชิกที่สมาคมพยาบาลฯ
สานักงานใหญ่ โดยสมาคมพยาบาลฯ สานักงานใหญ่ จะจัดสรรเงิน 1 ใน 2 ของอัตราค่าบารุ ง
ส่ งคืนให้สานักงานสาขาภาคฯ ตามจานวนผูส้ มัคร
ข้ อ 8 การเปลี่ยนประเภทของสมาชิก
อนุสมาชิก ที่สาเร็ จการศึกษาระดับวิชาชีพ หรื อระดับต้นแล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนเป็ น สมาชิก
สามัญ ตามข้อ 5.2 กระทาได้โดยยืน่ ใบสมัครและชาระค่าบารุ ง ตามข้อ 7.2
ข้ อ 9 สิ ทธิของสมาชิก
9.1 สมาชิกสามัญมีสิทธิ
9.1.1 ประดับเข็มเครื่ องหมายสมาชิกสามัญ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็ นตราของสมาคมฯ
9.1.2 ออกเสี ยงและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
9.1.3 ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ
9.1.4 สมัครเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งเป็ นกรรมการในตาแหน่งที่ตราไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ
9.2 สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิก มีสิทธิ เข้าฟังการประชุม และร่ วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นได้ แต่
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใดๆ และจะเป็ นกรรมการในตาแหน่งที่ตราไว้ไม่ได้
9.3 สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิรับประโยชน์ ที่สมาคมฯ จะอานวยให้ ตามเงื่อนไขของข้อบังคับ
สมาคมฯ
9.4 สมาชิกทุกประเภท แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม และผลประโยชน์ ของ
สมาคมฯ ได้ โดยมีหนังสื อแจ้งไปยังเลขาธิการของสมาคมฯ
ข้ อ 10 หน้าที่ของสมาชิก
10.1 ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมฯ
10.2 ต้องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และรักษาภาพลักษณ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล
10.3 สนับสนุนและบาเพ็ญกรณี ยกิจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ
10.4 หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ หรื อนามสกุล ต้องแจ้งให้เลขาธิ การทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อแก้ทะเบียนภายในกาหนด 2 เดือนนับจากวันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
สมาชิก
ข้อ 11 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพของสมาชิกแต่ละประเภทสิ้ นสุ ดลง เมื่อ
11.1 ตาย
11.2 ลาออก

11.3 ขาดการชาระค่าบารุ งสมาชิก
11.4 คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออก เพราะมีพฤติกรรมอันนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยต่อ
วิชาชีพการพยาบาล หรื อสมาคมฯ ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม ให้นายทะเบียนจาหน่ายชื่ อผูท้ ี่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11
ออกจากทะเบียน ผูท้ ี่ขาดสมาชิกภาพย่อมหมดสิ ทธิ์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9
หมวดที่ 4
กำรบริหำรงำนของสมำคม ฯ
ข้ อ 12 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ บริ หารงานดังต่อไปนี้
12.1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานใหญ่ ชื่ อภาษาอังกฤษ “The Nurses’ Association
of Thailand” เป็ น ศูนย์กลางติดต่อประสานงานกับสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค และหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางติดต่อ
ประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกทัว่ ประเทศ
12.2 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคเหนือ “The Nurses’ Association of
Thailand, Northern Office” โดยทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ
อานวยความสะดวกแก่สมาชิกในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ
12.3 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคใต้ “The Nurses’ Association of
Thailand, Southern Office” โดยทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ
อานวยความสะดวกแก่สมาชิกในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้
12.4 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออก “The Nurses’ Association of
Thailand, Eastern Office” โดยทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ
อานวยความสะดวกแก่สมาชิกในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก
12.5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือ “The Nurses’
Association of Thailand, North Eastern Office”โดยทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อ
ประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่สมาชิก ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ข้ อ 13 การบริ หารงานของสมาคมฯ บริ หารโดยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
13.1 คณะกรรมการอานวยการ จานวน 25 คน ประกอบด้วย
(ก) สมาชิกสามัญที่ได้จากการเลือกตั้งทัว่ ไปจากสมาชิกให้เป็ นกรรมการอานวยการ
จานวน 14 คน
(ข) นายกสมาคมฯ สาขาภาค จานวน 4 คน
(ค) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน

13.1.1 กรรมการอานวยการตามข้อ 13.1 (ก) แต่งตั้งกรรมการอานวย การผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 7
คน จากสมาชิกสามัญ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง จะต้องมิใช่บุคคลที่เป็ นกรรมการ
อานวยการตามข้อ 13.1 (ก) (ข)
13.1.2 ให้กรรมการอานวยการตามข้อ 13.1 (ก) เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งใน 14 คน เป็ น
นายกสมาคมฯ
13.1.3 ให้นายกสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ทุกภาค เป็ นอุปนายกโดยตาแหน่ง โดยให้ลาดับ
ตามการก่อตั้งสมาคมฯ สานักงานสาขาภาคนั้นๆ
13.2 ให้นายกสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ แต่งตั้งอุปนายกคนที่หนึ่ง
1 คน เลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน รองเลขาธิการ 1 คน ผูช้ ่วยเหรัญญิก 1 คน ทั้งนี้ โดย
แต่งตั้งจากกรรมการอานวยการ ตามข้อ 13.1
วาระการดารงตาแหน่ง ของอุปนายกคนที่หนึ่ง เลขาธิ การ เหรัญญิก รองเลขาธิ การ
ผูช้ ่วยเหรัญญิก สิ้ นสุ ดลงตามวาระการดารงตาแหน่งของนายกสมาคมฯ
13.3 วาระของกรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ ตามข้อ 13.1 (ก) ดารงตาแหน่งมีกาหนดวาระ 3 ปี และเมื่อพ้นวาระ
แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ แต่ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
กรรมการอานวยการตามข้อ 13.1 (ข) ดารงตาแหน่งมีกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่ง
นายกสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
กรรมการอานวยการตามข้อ 13.1 (ค) ดารงตาแหน่งมีกาหนดวาระ 1 ปี และเมื่อพ้น
วาระแล้ว อาจได้รับตาแหน่งใหม่ แต่ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้ ไม่เกิน 6 วาระติดต่อกัน
13.4 ให้กรรมการอานวยการ มีอานาจแต่งตั้ง นายกกิตติมศักดิ์ กรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์
กรรมการที่ปรึ กษา กรรมการพิเศษ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา และข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
13.4.1 นายกกิตติมศักดิ์ คือ นายกสมาคมฯ ผูซ้ ่ ึ งพ้นตาแหน่งตามวาระ เป็ นนายกกิตติมศักดิ์ มี
กาหนดวาระ 1 ปี
13.4.2 กรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์ คือ ผูท้ ี่ได้เคยทาหน้าที่นายกสมาคมฯ มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 วาระ เป็ นกรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์โดยไม่กาหนดวาระ
13.4.3 กรรมการที่ปรึ กษา คือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นพยาบาลหรื อบุคคลอื่น จานวนไม่เกิน
15 คน ทาหน้าที่กรรมการที่ปรึ กษาโดยไม่กาหนดวาระ
13.4.4 กรรมการพิเศษ คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ และหรื อ ผูม้ ีอุปการคุณ จานวนตามความเหมาะสม
ที่นายกสมาคมฯ แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ เป็ นกรรมการ
พิเศษ โดยไม่กาหนดวาระ

13.5 การบริ หารงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาค ให้สมาชิกสามัญ
สมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการอานวยการของสมาคมฯ สานักงาน
สาขาภาคนั้นๆ ทาหน้าที่บริ หารงาน สมาคมฯ สานักงานสาขาภาค โดยให้ดาเนิ นการตาม
ข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 13 นี้
ข้ อ 14 การเลือกตั้งคณะกรรมการอานวยการ ให้มี “คณะกรรมการสรรหาบุคคล” โดยประธานได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการอานวยการ เพื่อดาเนิ นงานตามข้อบังคับของสมาคมฯ ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลเป็ นคณะกรรมการอานวยการ
ข้ อ 15 คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินนโยบายบริ หารกิจการทั้งปวง ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี กาหนด
ข้อบังคับของสมาคมฯ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะกิจ
15.1 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ มีดงั นี้
15.1.1 กาหนดนโยบายและดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
15.1.2 ดาเนิ นการจัดการเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ เมื่อมีกรรมการพ้นวาระ
15.1.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอานวยการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ 13
15.1.4 กาหนดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ รวมทั้งดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ นั้น
15.1.5 ให้การรับรองคณะกรรมการ และการบริ หารของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
15.1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามข้อ 13 คณะกรรมการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ าย
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อการดาเนิ นงานของสมาคมฯ
15.1.7 การบริ หารการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของสมาคมฯ
15.2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค มีดงั ต่อไปนี้
15.2.1 วางนโยบายและดาเนินกิจการของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
15.2.2 จัดดาเนิ นการเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
15.2.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้ดารงตาแหน่ง
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ และเสนอรายนามต่อคณะกรรมการอานวยการของสมาคมฯ
15.2.4 บริ หารการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้เป็ นไปตามข้อบังคับว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการ
สมาคมฯ

15.2.5 เสนอรายงานการดาเนินกิจการและการเงินสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
15.3 หน้าที่ของผูด้ ารงตาแหน่งต่าง ๆ
15.3.1 นายกสมาคมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของสมาคมฯ เป็ นประธานในที่
ประชุ ม เป็ นผูส้ ั่งนัดหมายการประชุม เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ ในการติดต่อกับรัฐบาล
องค์การ องค์กรต่างๆ และบุคคลทัว่ ไปทั้งภายในและต่างประเทศ เป็ นที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของสมาคมฯ มีอานาจสั่งจ่ายเงินตามข้อบังคับว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของสมาคมฯ
15.3.2 อุปนายกคนที่หนึ่ง มีอานาจหน้าที่ช่วยนายกสมาคมฯ ในกิจการของสมาคมฯ
ปฏิบตั ิการแทนนายกสมาคมฯ เมื่อได้รับมอบหมายหรื อเมื่อนายกสมาคมฯ ไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
15.3.3 อุปนายกโดยตาแหน่ง มีหน้าที่เป็ นกรรมการอานวยการของสมาคมฯ และปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ
15.3.4 เลขาธิ การ มีหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการ และที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทัว่ ไป เสนอรายงาน
กิจการของสมาคมฯ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี รับผิดชอบการเก็บรักษาบันทึก
รายงานเกี่ยวกับการประชุม รักษาข้อบังคับของสมาคมฯ ประสานงานกับสมาคมฯ
สานักงานสาขาภาค เกี่ยวกับข้อบังคับ บริ หารงานเอกสารเกี่ยวกับประวัติขอ้ บังคับ
นโยบาย มติ โครงการ และกิจกรรมสาคัญของสมาคมฯ และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกสมาคมฯ หรื อคณะกรรมการอานวยการ
15.3.5 รองเลขาธิ การ มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเลขาธิ การ และทาหน้าที่แทนเลขาธิ การ เมื่อเลขาธิ การ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
15.3.6 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องการเงิน ทาบัญชี งบเดือน งบดุล เสนอคณะกรรมการ
อานวยการ ทารายงานการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี รักษาระเบีย
หลักฐานการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับที่กาหนดไว้
15.3.7 ผูช้ ่วยเหรัญญิก มีหน้าที่ช่วยเหรัญญิก และ ทาหน้าที่แทนเหรัญญิก เมื่อเหรัญญิกไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
15.3.8 นายทะเบียน มีหน้าที่นาเสนอผูส้ มัครเป็ นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯต่อคณะกรรมการ
อานวยการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จัดการระบบรับสมัครสมาชิก และรักษาทะเบียนสมาชิก
ให้สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
15.3.9 ปฏิคม มีหน้าที่ตอ้ นรับผูท้ ี่มาประชุมหรื อผูท้ ี่มาร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดูแล
ช่วยเหลือการจัดสถานที่ และช่วยเหลือในการจัดงานของ สมาคมฯ

ข้ อ 16 สมาคมฯ มีคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ดังนี้
16.1 คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
16.2 คณะกรรมการฝ่ ายบริ การการพยาบาล
16.3 คณะกรรมการฝ่ ายวิจยั
16.4 คณะกรรมการฝ่ ายบริ การชุมชน
16.5 คณะกรรมการฝ่ ายวารสาร
16.6 คณะกรรมการฝ่ ายพยาบาลพิเศษ
16.7 คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
16.8 คณะกรรมการฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
16.9 คณะกรรมการฝ่ ายสวัสดิการ
16.10 คณะกรรมการหารายได้
16.11 คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาวิชาชีพ
16.12 คณะกรรมการฝ่ ายปฏิคม
16.13 คณะกรรมการฝ่ ายโครงการ/กิจการพิเศษหรื อเฉพาะกิจที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่ าย จากกรรมการอานวยการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ าย เสนอชื่อสมาชิก เพื่อคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการฝ่ าย
คณะกรรมการฝ่ าย มีวาระการดารงตาแหน่ง ตามวาระของกรรมการอานวยการ ข้อ 13.1 (ก)
แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร

หน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรฝ่ ำยต่ ำงๆ
1. คณะกรรมกำรฝ่ ำยวิชำกำร
หน้ ำที่ : ส่ งเสริ มและให้บริ การด้านวิชาการแก่สมาชิกและผูส้ นใจเพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง หน่วยงาน และวิชาชีพการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาวะปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ตลอดจนประสานงานวิชาการกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
วิชาชีพและเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสมาคมฯ
2. คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริกำรกำรพยำบำล
หน้ ำที่ : ดาเนินการและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการส่ งเสริ มมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพของบริ การ
การพยาบาล
3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยวิจัย
หน้ ำที่ : ส่ งเสริ มและดาเนินการวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและสังคม ประสานงาน
รวบรวมข้อมูล ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการวิจยั ทางการพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ

4. คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริกำรชุ มชน
หน้ ำที่ : เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
อาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยของประชาชน และการบริ การชุมชนอื่นๆ ตาม
ขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
5. คณะกรรมกำรฝ่ ำยวำรสำร
หน้ ำที่ : จัดทาวารสารของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ บทความวิจยั บทความวิชาการของสมาชิก และการ
เผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของสมาคมฯ และวิชาชีพการพยาบาล
6. คณะกรรมกำรฝ่ ำยพยำบำลพิเศษ
หน้ ำที่ : พัฒนาคุณภาพงานบริ การพยาบาลพิเศษ ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล คุณธรรม จริ ยธรรม
และภาพลักษณ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล
7. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประชำสั มพันธ์
หน้ ำที่ : ดาเนินการเผยแพร่ ผลงาน กิจกรรมของสมาคมฯ ส่ งเสริ มความสามัคคีระหว่างสมาชิก
เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคม เสริ มสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาคมฯ กับองค์กรสมาชิก และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมกำรฝ่ ำยวิเทศสั มพันธ์
หน้ ำที่ : ดาเนินการด้านต่างประเทศของสมาคมฯ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ การ
แลกเปลี่ยนให้ความร่ วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพ การติดต่อประสานงานกับ
องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริ การความรู ้และคาปรึ กษาแก่สมาชิก
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวิชาชีพการพยาบาลระหว่างประเทศ
9. คณะกรรมกำรฝ่ ำยสวัสดิกำร
หน้ ำที่ : ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ พัฒนาข้อเสนอแนะ หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ
เพื่อการสร้างขวัญและกาลังใจของสมาชิก
10. คณะกรรมกำรฝ่ ำยหำรำยได้
หน้ ำที่ : จัดกิจกรรมหารายได้และหรื อรับบริ จาคเพื่อสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ

11. คณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำวิชำชีพ
หน้ ำที่ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นเพศสภาวะ ที่มีผลกระทบ
ต่อวิชาชีพการพยาบาล ศึกษาสถานการณ์วชิ าชีพการพยาบาลในปั จจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนิน งานพัฒนาวิชาชีพต่อไป
12. คณะกรรมกำรฝ่ ำยปฏิคม
หน้ ำที่ : ประสานงานกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ในการดูแลต้อนรับผูท้ ี่มาประชุมหรื อผูท้ ี่มาร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดูแลช่วยเหลือการจัดสถานที่ และช่วยเหลือในการจัดงานของ
สมาคมฯ
13. คณะกรรมกำรฝ่ ำยโครงกำร/กิจกรรมพิเศษหรือเฉพำะกิจทีค่ ณะกรรมกำรอำนวยกำรเห็นสมควร
หน้ ำที่ : ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมพิเศษหรื อเฉพาะกิจที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ข้ อ 17 การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการอานวยการ
17.1 ครบวาระ
17.2 ลาออก
17.3 พ้นจากสมาชิกภาพ
17.4 สองในสาม ของจานวนสมาชิก ที่มาประชุมในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีมติให้ออก
ข้ อ 18 การแต่งตั้งซ่อมกรรมการอานวยการ ในกรณี ที่กรรมการอานวยการว่างลงก่อนถึงกาหนดออกตาม
วาระให้กรรมการอานวยการ พิจารณาเชิ ญผูท้ ี่ได้คะแนนจากการเลือกตั้งลาดับถัดมา เป็ นกรรมการ
อานวยการแทน จนครบวาระของตาแหน่งที่วา่ งลง
ข้ อ 19 การบริ หารงานของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาคต่างๆ ให้ถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมฯ
ข้ อ 20 การประชุมของสมาคมฯ มีดงั นี้
20.1 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้มีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการ
สมาคมฯ แถลงกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ และสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ที่ได้ดาเนินการ
มาตลอดปี
20.2 การประชุมใหญ่วสิ ามัญ คณะกรรมการอานวยการ อาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้เมื่อ
เห็นสมควร หรื อเมื่อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า100 คน ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการของ
สมาคมฯ ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยหนังสื อร้องขอนั้นต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยก
ประชุม การนัดประชุมต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 15วัน ก่อนกาหนดการประชุม
พร้อมด้วยระเบียบวาระ

20.3 การประชุมคณะกรรมการอานวยการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีกรณี พิเศษและ
นายกสมาคมฯ เห็นสมควร อาจนัดประชุมมากกว่านี้ก็ได้
20.3.1 การนัดประชุม ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมด้วยระเบียบวาระ
20.3.2 ต้องมีกรรมการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 2 จึงจะเป็ นองค์ประชุมและดาเนินการประชุม
ตามวาระพิจารณาได้
20.3.3 มติในที่ประชุม ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าเสี ยงเท่ากัน ประธานออกเสี ยงได้
1 เสี ยง เป็ นการชี้ขาด
20.3.4 ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ในกรณี ที่นายกสมาคมฯ หรื อ อุปนายกไม่อยู่
ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกผูใ้ ดผูห้ นึ่งในที่ประชุมนั้นเป็ นประธานเฉพาะคราวนั้น

หมวดที่ 6
กำรเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 21 การเงินและทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการอานวยการรับผิดชอบการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ
ดังนี้
21.1 การจัดการการเงินของสมาคมฯ ต้องปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการอานวยการ
21.2 เหรัญญิก มีหน้าที่รวบรวมคาของบประมาณจากประธานฝ่ ายต่างๆ ในคณะกรรมการอานวยการ
สมาคมฯ และจากสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค จัดทางบประมาณประจาปี ของสมาคมฯ ตาม
ปี งบประมาณของสมาคมฯ และให้เสนอขออนุมตั ิ ต่อคณะกรรมการอานวยการล่วงหน้า
ปี งบประมาณนั้น เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว จึงประกาศใช้ได้ และให้เหรัญญิกปฏิบตั ิการเบิก
ทางบประมาณประจาปี ของสมาคมฯ เสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการอานวยการล่วงหน้า
ปี งบประมาณ
21.3 การบริ หารการเงินของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค เมื่อได้รับอนุมตั ิงบประมาณประจาปี แล้ว
ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค และให้
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค เสนอรายงานการใช้จ่ายประจาปี ต่อ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ ทุกสิ้ นปี งบประมาณ
21.4 งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้กาหนดประเภทดังนี้
21.4.1 หมวดค่าจ้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชัว่ คราว
21.4.2 หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน และอื่นๆ
21.4.3 หมวดสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ

21.4.4 หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าซ่อมแซมตรวจรักษาพัสดุและครุ ภณั ฑ์ ค่าไปรษณี ย ์
ค่าพาหนะ ค่าส่ งวารสาร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าทาเข็มเครื่ องหมายของสมาคมฯ และ
ค่าใช้สอยอื่นๆ
21.4.5 หมวดวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้าน ฯลฯ
21.4.6 หมวดครุ ภณั ฑ์ ได้แก่ ค่าของใช้ประจาสานักงาน เช่น ตูเ้ ก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ตูต้ ิด
ประกาศ เครื่ องพิมพ์ เครื่ องปรับ อากาศ ฯลฯ
21.4.7 หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
21.4.8 หมวดเงินอุดหนุ น ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนการวิจยั ค่าบารุ งองค์การ สมาชิก
ทุนอุดหนุนกิจการสาธารณกุศล ฯลฯ
21.4.9 หมวดรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ สานักงานสมาคมฯ
สาขาภาค และโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ ค่าจัดพิมพ์หนังสื อและเอกสารพิเศษ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และงบฉุ กเฉิ น
ข้ อ 22 การบัญชี และการรับจ่ายเงิน
ให้เหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งการลงบัญชีตามหลักการทาบัญชี
ข้ อ 23 เหรัญญิก มีสิทธิ เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้ อ 24 อานาจการสัง่ จ่าย ให้เป็ นไปดังนี้
24.1 เหรัญญิกสั่งจ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
24.2 นายกสมาคมสัง่ จ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
24.3 การสั่งจ่ายเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป เป็ นอานาจของคณะกรรมการ
อานวยการ
ข้ อ 25 การเบิกเงินจากธนาคาร
จะกระทาได้เมื่อบุคคล 2 ใน 4 คน ได้แก่ นายกสมาคมฯ หรื ออุปนายกคนที่หนึ่ง และเหรัญญิก
หรื อผูช้ ่วยเหรัญญิก ลงลายมือชื่อ
ข้ อ 26 การสัง่ จ่ายเงินและการเบิกเงินจากธนาคารของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้ถือปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ
ข้ อ 27 ให้คณะกรรมการอานวยการ เสนอรายงานการเงินซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้รับรองแล้ว ต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ปี ละหนึ่งครั้ง ปี งบประมาณของสมาคมฯ เริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคมของแต่ละปี

ข้ อ 28 เมื่อมีผบู้ ริ จาคทรัพย์สิน ทั้งสังหาริ มทรัพย์ และ อสังหาริ มทรัพย์ หรื อ สิ ทธิ อนั เกี่ยวแก่ทรัพย์สินให้แก่
สมาคมฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการก่อนแล้ว จึงจะดาเนินการจัดทา
หลักฐานไว้ พร้อมทั้งออกใบรับเงิน และหรื อหนังสื อตอบรับผูบ้ ริ จาค
ข้ อ 29 อานาจในการจัดการทรัพย์สินของสมาคมฯ
การเช่า หรื อการให้เช่า หรื ออนุ ญาตให้มีการเข้าใช้ประโยชน์ ในอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของ
สมาคมฯ จะกระทาได้เมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอานวยการ
29.1 การโอน การขาย การซื้ อ หรื อการเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ของสมาคมฯ ต้อง
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการอานวยการ จานวน 2 ใน 3
29.2 การจัดซื้ อพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และการจ้างเหมาให้ทาภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
29.2.1 ราคาต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็ นอานาจของเหรัญญิก
29.2.2 ราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถึง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็ นอานาจ
ของนายกสมาคมฯ โดยวิธีสืบราคาไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย โดยทาหนังสื อเสนอราคาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
29.2.3 ราคาเกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไปเป็ นอานาจของ คณะกรรมการ
อานวยการ ที่จะพิจารณาอนุมตั ิ โดยทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
29.2.4 การจัดซื้ อพัสดุ ครุ ภณั ฑ์และการจ้างเหมา ของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค ให้ถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของสมาคมฯ
ข้ อ 30 การได้มาซึ่ งทรัพย์สินของสมาคมฯ มีดงั ต่อไปนี้
30.1 ค่าบารุ งจากสมาชิกทุกประเภท
30.2 ดอกผลจากเงินฝากของสมาคมฯ
30.3 การบริ จาคสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิ เกี่ยวกับทรัพย์สินตามเจตจานงของ
ผูบ้ ริ จาค
30.4 การจัดหารายได้ เพื่อใช้จ่ายในกิจการของสมาคมฯ
ข้ อ 31 ให้คณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาทุกปี และการตรวจสอบต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย
ข้ อ 32 เมื่อผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องแล้ว ให้เหรัญญิกนาเสนอกรรมการอานวยการ
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่รับรอง

หมวดที่ 7
กำรเลิกสมำคม และกำรชำระหนี้
ข้ อ 33 การเลิกสมาคมฯ และการชาระหนี้สิน
33.1 การเลิกสมาคมฯ จะกระทาได้โดยสมาชิกลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ใน 5 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด
33.2 การชาระหนี้ เมื่อเลิกสมาคมฯ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นเวลานั้น หากมีทรัพย์สิน
เหลืออยู่ ให้ยกเป็ นสิ ทธิ ของมูลนิธิในเครื อของสมาคมฯ โดยเฉลี่ยให้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 34 ผูจ้ ดั การสานักงานสมาคมฯ
เพื่อให้งานของสมาคมฯ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและต่อเนื่ อง จึงเห็นสมควรให้มี
ผูจ้ ดั การสานักงานสมาคมฯ ทาหน้าที่ดงั นี้
34.1 รับผิดชอบการบริ หารจัดการงานภายในสานักงานสมาคมฯ และเป็ นผูแ้ ทนของ
สมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบ
34.2 ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอานวยการ
34.3 ให้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอานวยการทุกครั้ง และรับผิดชอบบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการอานวยการ
ข้ อ 35 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติมได้โดย
35.1 คณะกรรมการอานวยการ เห็นสมควรให้แก้ไข เพื่อความเหมาะสมในการดาเนินกิจการของ
สมาคมฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ของสังคม ทั้งนี้ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเวลา
35.2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี โดยมติ 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิก ที่เข้าประชุมเห็นสมควร
ให้แก้ไข
ข้ อ 36 ร่ างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิม่ เติม ประกาศไว้ที่สานักงานสมาคมฯ ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ผูใ้ ดจะคัดค้านร่ างนั้น ให้ยื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิ การ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ก่อนการประชุม
ข้ อ 37 ให้ยกเลิกข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ใช้มาแต่ก่อน และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทนตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป
ข้ อ 38 ระเบียบอื่นใด ของสมาคมฯ ที่ขดั หรื อแย้งต่อข้อบังคับนี้ให้ยกเลิกและถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้

ข้ อ 39 ให้นายกสมาคมฯ รักษาการ ตามข้อบังคับนี้
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม
เลขที่ 67 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2470
แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 1
มกราคม
2501
แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 1
มกราคม
2505
แก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 1
เมษายน
2513
แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ 1
เมษายน
2518
แก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 1
กรกฎาคม
2525
แก้ไขครั้งที่ 6 วันที่ 1
กุมภาพันธ์
2540
แก้ไขครั้งที่ 7 วันที่ 14
กรกฎาคม
2551
แก้ไขครั้งที่ 8 วันที่ 15
พฤศจิกายน kj2560

