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ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ) 

ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 
 

ข้อบังคบั 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
  หมวด  ๑ 

ช่ือ   เคร่ืองหมาย   สถานทีต่ั้ง 
 

ขอ้  ๑    สมาคมน้ี  มีช่ือวา่ “สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถมัภ ์
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ช่ือยอ่วา่   “ศกพศ” และมีช่ือ 

                ภาษาองักฤษวา่ “THE SIRIRAJ NURSES ALUMNI 
    ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF 
   HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS MOTHER” 

                มีช่ือยอ่วา่  “SNAA” 
ขอ้  ๒  เคร่ืองหมายของสมาคม   เป็นรูปมงกุฎสีทองครอบอกัษร   “สผ” 

หมายถึงพระนามาภิไธยยอ่ของสมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรี 
หรือ สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี   
หลวงซ่ึง “ส ”  ลงยาสีแดงและ  “ผ” ลงยาสีขาวใตอ้กัษร   “สผ” เป็น  
ฐาน ลงยาสีเขียวมีตวัอกัษรสีทองภาษาไทย “สมาคมศิษยเ์ก่า  
พยาบาลศิริราช” และภาษาองักฤษ “THE SIRIRAJ NURSES    
ALUMNI   ASSOCIATION” 
 

 
 
 

 
ข้อบังคบั 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 
 

                                              หมวด  ๑ 
ช่ือ   เคร่ืองหมาย   สถานทีต่ั้ง 

 
ข้อ  ๑    สมาคมนี ้ มีช่ือว่า “สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ 
             สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”.  ช่ือยอ่วา่   “ศกพศ” และมี 
             ช่ือ ภาษาองักฤษวา่ “THE SIRIRAJ NURSES ALUMNI 
             ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF 
             HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS MOTHER” 
             มีช่ือยอ่วา่  “SNAA” 
ข้อ  ๒  เคร่ืองหมายของสมาคม   เป็นรูปมงกุฎสีทองครอบอกัษร   “สผ” 

หมายถึงพระนามาภิไธยยอ่ของสมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรี 
หรือ สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี   
หลวงซ่ึง “ส ”  ลงยาสีแดงและ  “ผ” ลงยาสีขาวใตอ้กัษร   “สผ” เป็น  
ฐาน ลงยาสีเขียวมีตวัอกัษรสีทองภาษาไทย “สมาคมศิษยเ์ก่า  
พยาบาลศิริราช” และภาษาองักฤษ “THE SIRIRAJ NURSES    
ALUMNI   ASSOCIATION” 

 

 
 
 



๒ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

 
    ข้อ  ๓  ส านักงานของสมาคม  ตั้งอยู ่ ณ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เลขท่ี ๒  ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐                                                      
                                                     หมวด  ๒ 

วตัถุประสงค์ 
     ขอ้  ๔   วตัถุประสงคข์องสมาคม   มีดงัต่อไปน้ี 
                  ๔.๑   ส่งเสริมความสามคัคีระหวา่งสมาชิก   และผูร่้วมวชิาชีพ 
                 ๔.๒  ส่งเสริมการศึกษาและสนบัสนุนกิจกรรมการต่างๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์. มหาวทิยาลยัมหิดล 
                ๔.๓  ส่งเสริมการศึกษาและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายการ
พยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           
มหาวทิยาลยัมหิดล 

  ๔.๔   สนบัสนุนความกา้วหนา้ทางการศึกษา การวิจยั และ 
ปฏิบติัการพยาบาลแก่สมาชิก 
                ๔.๕  ส่งเสริมและรักษาจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
    ๔.๖  ใหค้วามอนุเคราะห์  และเก้ือกูลสมาชิกในดา้นสวสัดิการ 
               ๔.๗  เชิดชูเกียรติสมาชิกท่ีท าคุณประโยชน์แก่สถาบนั สังคม และ
วชิาชีพ 
 ๔.๘  ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีพยาบาลพึงกระท าได ้เพื่อ
ประโยชน์สุข   ของปวงชน เป็นส่วนรวม  ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง
ใดๆ   
      ขอ้  ๕   บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งใดท่ีขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

 
    ข้อ  ๓  ส านักงานของสมาคม ตั้งอยูท่ี่ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ชั้น ๓ เลขท่ี ๒  ถนนวงัหลงั  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
 
                                                  หมวด  ๒ 
                                              วตัถุประสงค์ 
    ข้อ  ๔   วตัถุประสงค์ของสมาคม   มีดงัต่อไปน้ี 
                  ๔.๑   ส่งเสริมความสามคัคีระหวา่งสมาชิก   และผูร่้วมวชิาชีพ 
                  ๔.๒  ส่งเสริมการศึกษาและสนบัสนุนกิจกรรมการต่างๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
                  ๔.๓  ส่งเสริมการศึกษาและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายการ
พยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           
 มหาวทิยาลยัมหิดล 
                   ๔.๔   สนบัสนุนความกา้วหนา้ทางการศึกษา การวจิยั และ 
ปฏิบติัการพยาบาลแก่สมาชิก 
                 ๔.๕  ส่งเสริมและรักษาจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
                  ๔.๖  ใหค้วามอนุเคราะห์ และเก้ือกูลสมาชิกในดา้นสวสัดิการ 
                  ๔.๗ เชิดชูเกียรติสมาชิกท่ีท าคุณประโยชน์แก่สถาบนั สังคม และ
วชิาชีพ 
                  ๔.๘  ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีพยาบาลพึงกระท าได ้เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน เป็นส่วนรวม ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
 
       ข้อ  ๕   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังใดทีข่ัดหรือแย้งกบั
ข้อบังคับนี ้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 
ยา้ยจากชั้น๑ไปอยู่
ชั้น ๓ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 



๓ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

  หมวด  ๓ 
สมาชิก    

    ขอ้  ๖  สมาชิกของสมาคม   มี  ๓  ประเภท   คือ 
               ๖.๑  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ คือ  ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ
เห็นสมควรเชิญเขา้มาเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ   
               ๖.๒  สมาชิกสามญั  คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวชิาการพยาบาล
จาก 
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ และผูส้ าเร็จการศึกษาทุกหลกัสูตร จากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล                
               ๖.๓  สมาชิกสมทบ คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวชิาการพยาบาล
จากสถาบนัอ่ืน และเขา้รับราชการในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
เป็น เวลาอยา่งนอ้ย ๑ ปี หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา
เห็นสมควรใหเ้ป็นสมาชิกสมทบได ้    
    ขอ้  ๗  คุณสมบติัของสมาชิก 
               ๗.๑ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมอนัน ามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียแก่วชิาชีพการพยาบาล  สมาชิก หรือสมาคม 
              ๗.๒ ไม่เคยตอ้งโทษในคดีอาญา  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกใน
คดีท่ี คณะกรรมการอ านวยการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่วชิาชีพ                     
    ขอ้  ๘  การช าระค่าบ ารุง 
               ๘.๑  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง 
               ๘.๒  สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ  ตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคม คน
ละ  
 ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) การช าระค่าบ ารุงให้ช าระคร้ังเดียว 
 
 

หมวด  ๓ 
สมาชิก 

ข้อ  ๖  สมาชิกของสมาคม   มี  ๓  ประเภท   คือ 
            ๖.๑  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ คือ  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ
เห็นสมควรเชิญเขา้มาเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ   
            ๖.๒   สมาชิกสามญั  คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวชิาการพยาบาล  จาก
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยั
แพทยศาสตร์ และผูส้ าเร็จการศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   
ยกเวน้ หลกัสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง ๓-๖ เดือน  
           ๖.๓  สมาชิกสมทบ คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวชิาการพยาบาลจากสถาบนั
อ่ืนและเขา้รับราชการในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล หรือ ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  ๑ ปี  หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการ
พิจารณาเห็นสมควรใหเ้ป็นสมาชิกสมทบได ้       
ข้อ  ๗  คุณสมบัติของสมาชิก 
            ๗.๑ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมอนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
แก่วชิาชีพการพยาบาล  สมาชิก หรือสมาคม 
            ๗.๒ ไม่เคยตอ้งโทษในคดีอาญา  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในคดีท่ี
คณะกรรมการอ านวยการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่วชิาชีพ                     
ข้อ  ๘  การช าระค่าบ ารุง 
             ๘.๑  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง 
             ๘.๒  สมาชิกสามญั สมคัรภายใน ๑ ปีหลงัส าเร็จการศึกษา ช าระค่าบ ารุงสมาคม
ฯ คนละ ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  สมคัรภายหลงั  ช าระค่าบ ารุงสมาคม คนละ 
๒,๐๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) 
            ๘.๓  สมาชิกสมทบ ช าระค่าบ ารุงสมาคม คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพนับาท
ถว้น)     
            ๘.๔  การช าระค่าบ ารุงใหช้ าระคร้ังเดียว 

 
 

 
 
ยกเวน้
หลกัสูตรท่ี
อบรมการ
พยาบาลฉพาะ
ทาง๓-๖ 
เดือน 
เพิ่มเติม
บุคลากรท่ี
ท างานในฝ่าย
การพยาบาล 
โรงพยาบาลศิ
ริราชดว้ย 
 
เปล่ียนแปลง
ค่าสมคัรใหมี้
ความ
เหมาะสมมาก
ข้ึน 



 ๔ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

     
 ขอ้  ๙  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ 
             ๙.๑  กรอกแบบฟอร์มในใบสมคัรของสมาคม แนบรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว ๒ 
รูป หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตาด า และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
            
 ๙.๒  ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีสมาคม ณ ท่ีท าการสมาคม หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
พร้อมดว้ยเงินค่าบ ารุง  
    ขอ้  ๑๐ ใหน้ายทะเบียนน ารายช่ือและใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเสนอท่ีประชุม
คณะ กรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณาลงมติรับเขา้เป็นสมาชิกในโอกาสแรกท่ีมี
การประชุม สมาชิกภาพของผูส้มคัรจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการอ านวย   การมี
มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก 
    ขอ้ ๑๑  หลกัฐานในการเป็นสมาชิก สมาคมจะออกบตัรแสดงการเป็นสมาชิก
ใหแ้ก่ สมาชิกทุกคน ดงัน้ี 
     ๑๑.๑  บตัรสีเหลือง   ส าหรับสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
     ๑๑.๒  บตัรสีฟ้า   ส าหรับสมาชิกสามญั 
     ๑๑.๓  บตัรสีชมพู   ส าหรับสมาชิกสมทบ 
    ขอ้ ๑๒  สมาชิกภาพจะส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
     ๑๒.๑   ตาย     
     ๑๒.๒  ลาออก    
     ๑๒.๓  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๗.๑ และ/หรือ ๗.๒ เม่ือท่ีประชุมใหญ่
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการไดพ้ิจารณาลงมติใหอ้อกดว้ย คะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
     เม่ือสมาชิกภาพส้ินสุดลงใหน้ายทะเบียนจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียน
และประกาศการหมดสมาชิกภาพของผูน้ั้น ณ ส านกังานของสมาคม เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่   ๑๕ วนั และใหน้ายทะเบียนแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่สมาชิกผูน้ั้น
ไดรั้บทราบโดยไม่ชกัชา้ 

            
ข้อ  ๙  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
             ๙.๑  กรอกแบบฟอร์มในใบสมคัรของสมาคม แนบรูปถ่ายขนาด ๑ 
น้ิว ๒ รูป หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตาด า และถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน 
            ๙.๒  ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีสมาคม ณ ท่ีท าการสมาคม หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนพร้อมดว้ยเงินค่าบ ารุงสมาคมฯ  
  ข้อ  ๑๐ ให้นายทะเบียนน ารายช่ือและใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพจิารณาลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกในโอกาสแรก
ท่ีมีการประชุม สมาชิกภาพของผูส้มคัรจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
อ านวยการมีมติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก 
   ข้อ ๑๑  หลกัฐานในการเป็นสมาชิก สมาคมจะออกบตัรแสดงการเป็น
สมาชิกใหแ้ก่สมาชิกทุกคน ดงัน้ี 
     ๑๑.๑  บตัรสีเหลือง   ส าหรับสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
                  ๑๑.๒  บตัรสีฟ้า   ส าหรับสมาชิกสามญั 
     ๑๑.๓  บตัรสีชมพู   ส าหรับสมาชิกสมทบ 
    ๑๒  สมาชิกภาพจะส้ินสุดลง ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
     ๑๒.๑   ตาย     
     ๑๒.๒  ลาออก    
     ๑๒.๓  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๗.๑ และ/หรือ ๗.๒ เม่ือท่ีประชุม
ใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการไดพ้ิจารณาลงมติใหอ้อกดว้ย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ กรรมการ
ท่ีเขา้ประชุม 
     เม่ือสมาชิกภาพส้ินสุดลงใหน้ายทะเบียนจ าหน่ายช่ือออกจาก
ทะเบียนและประกาศการหมดสมาชิกภาพของผูน้ั้น ณ ส านกังานของสมาคม 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑๕ วนั และใหน้ายทะเบียนแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
แก่สมาชิกผูน้ั้นไดรั้บทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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     ขอ้ ๑๓  หนา้ท่ีของสมาชิก 

     ๑๓.๑   ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ  ของสมาคม 
    ๑๓.๒  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  เพื่อใหเ้ป็นท่ีนบัถือของ
บรรดาสมาชิกดว้ยกนัและบุคคลทัว่ไป 

                  ๑๓.๓   เสนอแนะ สนบัสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสมาคม บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
             ๑๓.๔  แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง เม่ือมี 
การ เปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ยศ บรรดาศกัด์ิและยา้ยท่ีอยู ่ หรือส านกังานเพื่อแกไ้ข 
ทะเบียนของสมาคม ใหเ้ป็นปัจจุบนั  
                ๑๓.๕  สมาชิกตอ้งรับผดิชอบในทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของสมาคม

ซ่ึงตน เป็นผูก่้อใหเ้กิดความเสียหายข้ึน 
     ขอ้  ๑๔   สิทธิของสมาชิก 
        ๑๔.๑   ประดบัเขม็เคร่ืองหมายของสมาคม 
      ๑๔.๒  ออกเสียงเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

และ ประชุมใหญ่วสิามญั    
         ๑๔.๓  สมาชิกสามญั  นอกจากมีสิทธิตามขอ้ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ แลว้ 

ยงัมีสิทธิเลือกตั้งและไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการอ านวยการของสมาคมดว้ย 
           ๑๔.๔   มีสิทธ์ิรับประโยชน์ทุกอยา่งท่ีสมาคมจดัข้ึนเพื่อสมาชิกตาม

เง่ือนไข และขอ้บงัคบัของสมาคม   
 

 
        ข้อ ๑๓  หน้าทีข่องสมาชิก 

  ๑๓.๑   ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ  ของสมาคม 
  ๑๓.๒  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  เพื่อใหเ้ป็นท่ีนบัถือ 

ของบรรดาสมาชิกดว้ยกนัและบุคคลทัว่ไป 
                ๑๓.๓   เสนอแนะ สนบัสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม  เพื่อให้
การด าเนินงานของสมาคม บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
           ๑๓.๔  แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง 
เม่ือมีการ เปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล ยศ บรรดาศกัด์ิและยา้ยท่ีอยู ่ หรือส านกังานเพื่อแกไ้ข 
ทะเบียนของสมาคม ใหเ้ป็นปัจจุบนั  
              ๑๓.๕  สมาชิกตอ้งรับผดิชอบในทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของสมาคมซ่ึงตน 
เป็นผูก่้อให้เกิดความเสียหายข้ึน 
     ข้อ  ๑๔   สิทธิของสมาชิก 
        ๑๔.๑   ประดบัเขม็เคร่ืองหมายของสมาคม 
      ๑๔.๒  ออกเสียงเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
และ ประชุมใหญ่วสิามญั    

         ๑๔.๓  สมาชิกสามญั  นอกจากมีสิทธิตามขอ้ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ 
แลว้ยงัมีสิทธิเลือกตั้งและไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการอ านวยการของสมาคมดว้ย 
            ๑๔.๔   มีสิทธ์ิรับประโยชน์ทุกอยา่งท่ีสมาคมจดัข้ึนเพื่อสมาชิกตาม 
เง่ือนไข และขอ้บงัคบัของสมาคม   
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หมวด  ๔ 

คณะกรรมการและกรรมการ 
 

     ขอ้  ๑๕   คณะกรรมการ  มี   ๓   คณะ     คือ 
              ๑๕.๑  คณะกรรมการกิตติมศกัด์ิ     
                  ๑๕.๒  คณะกรรมการท่ีปรึกษา     
                  ๑๕.๓  คณะกรรมการอ านวยการ   
    ขอ้  ๑๖   คณะกรรมการกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่   ผูท่ี้เคยท าหนา้ท่ีนายก สมาคมฯ 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี  และผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้อุปการคุณ ซ่ึงคณะกรรมการ
อ านวยการเห็นชอบใหเ้ป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ โดยไม่ก าหนดวาระ จ านวน
ไม่เกิน ๑๐ คน        
    ขอ้ ๑๗  คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ไดแ้ก่สมาชิกสามญัท่ีเคยเป็นกรรมการ 
อ านวยการและผูท้  าคุณประโยชน์   ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
อ านวยการ  จ  านวนไม่เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีก าหนดวาระ  
๒ ปี  เม่ือพน้จากวาระ แลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
    ขอ้ ๑๘  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย สมาชิกสามญั ซ่ึงไดรั้บ 
เลือกตั้งเขา้มาเป็นกรรมการอ านวยการ จาก คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล  จ  านวน ๘ คน จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
จ านวน ๘ คน และ จากสมาชิกสามญัท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานในคณะพยาบาล 
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และ/หรือ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  
จ านวน ๙ คน รวม ทั้งส้ิน ๒๕ คน  มีก าหนดวาระ ๔ ปี 
          
 

 
หมวด  ๔ 

คณะกรรมการและกรรมการ 
 

 ข้อ  ๑๕   คณะกรรมการ  มี   ๓   คณะ     คือ 
            ๑๕.๑  คณะกรรมการกิตติมศกัด์ิ     
                 ๑๕.๒  คณะกรรมการท่ีปรึกษา     
                 ๑๕.๓  คณะกรรมการอ านวยการ   
       ข้อ  ๑๖   คณะกรรมการกติติมศักดิ์  ไดแ้ก่   ผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี  หรือผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้อุปการคุณ  ซ่ึงคณะกรรมการ
อ านวยการเห็นชอบใหเ้ป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ  โดยไม่ก าหนดวาระ จ านวน        
ไม่เกิน ๑๐ คน        
       ข้อ ๑๗  คณะกรรมการที่ปรึกษา   ไดแ้ก่สมาชิกสามญัท่ีเคยเป็นกรรมการ 
อ านวยการและผูท้  าคุณประโยชน์ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอ านวยการ 
จ านวนไม่เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีก าหนดวาระ ๔ ปี  เม่ือพน้จาก 
วาระ แลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
       ข้อ ๑๘  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย สมาชิกสามญั ซ่ึงไดรั้บ 
เลือกตั้งเขา้มาเป็นกรรมการอ านวยการ จาก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล   
จ านวน ๘ คน จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จ านวน ๘ คน และ  
จากสมาชิสามญัท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
และ/หรือ  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จ านวน ๙ คน รวม ทั้งส้ิน ๒๕ คน  
มีก าหนดวาระ ๔ ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัวาระของ
กรรมการ
อ านวยการ ๔ ปี  
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           ๑๘.๑  กรรมการอ านวยการซ่ึงด ารงต าแหน่งต่างๆ จะอยูใ่นต าแหน่ง 
เป็นเวลา  ๒ ปี และเม่ือถึงปีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการเขา้มาแทน 
กรรมการท่ีหมดวาระไปก่ึงหน่ึง  ให้กรรมการท่ีอยู่ในวาระและกรรมการ
อ านวยการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาด าเนินการรับมอบงานในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  ทั้ งน้ีให้คณะกรรมการอ านวยการซ่ึงเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ เร่ิม
บริหารงานตั้งแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งเป็นตน้ไป เป็น เวลา ๒ ปี 
         ๑๘.๒  กรรมการอ านวยการจะพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากเหตุใดเหตุหน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี 
                  ๑๘.๒.๑  ตาย 
                  ๑๘.๒.๒  ออกตามวาระ   
                  ๑๘.๒.๓  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ 
 คณะกรรมการอ านวยการ 
                 ๑๘.๒.๔  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                 ๑๘.๒.๕  ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือประชุมใหญ่วสิามญัมี
มติใหถ้อดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล โดยสมาชิกท่ีมาประชุมลงคะแนนเสียง
ไม่ต ่ากวา่ ๓ ใน ๔   
                 ๑๘.๒.๖  ขาดการประชุม ๔ คร้ังติดต่อกนั โดยไม่แจง้สาเหตุหรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ     
    ขอ้ ๑๙  อ านาจและหนา้ท่ีของกรรมการอ านวยการ  มีดงัต่อไปน้ี   
            ๑๙.๑  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคม  
รวมทั้งเสนอแกไ้ข เพิ่มเติมขอ้บงัคบั วางระเบียบและวธีิการต่างๆ 
เพื่อการด าเนินงานตามขอ้บงัคบั และวตัถุประสงคข์องสมาคม 

      
         ๑๘.๑  กรรมการอ านวยการซ่ึงด ารงต าแหน่งต่างๆ จะอยูใ่นต าแหน่งเป็น 
เวลา  ๒ ปี และเม่ือถึงปีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการเขา้มาแทน  กรรมการท่ี 
หมดวาระไปก่ึงหน่ึง  ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นวาระและกรรมการอ านวยการท่ีไดรั้บการ 
เลือกตั้งเขา้มาด าเนินการรับมอบงานในการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ีให ้
คณะกรรมการอ านวยการซ่ึงเขา้ด ารงต าแหน่งต่างๆ เร่ิมบริหารงานตั้งแต่วนัท่ีด ารง 
ต าแหน่งเป็นตน้ไป เป็นเวลา  ๒  ปี 
          ๑๘.๑  กรรมการอ านวยการจะพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากเหตุใดเหตุหน่ึง  

ดงัต่อไปน้ี 
                      ๑๘.๑.๑   ตาย 
                      ๑๘.๑.๒  ออกตามวาระ   
                      ๑๘.๑.๓  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการ     
                      ๑๘.๑.๔  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                      ๑๘.๑.๕  ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือประชุมใหญ่วสิามญั มีมติ
ใหถ้อดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคลโดยสมาชิกท่ีมาประชุมลงคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 
๓ ใน ๔   
                      ๑๘.๑.๖  ขาดการประชุม ๔ คร้ังติดต่อกนั โดยไม่แจง้สาเหตุหรืออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ  
ข้อ ๑๙  อ านาจและหน้าที่ของกรรมการอ านวยการ  มีดงัต่อไปน้ี  
                ๑๙.๑  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 
รวมทั้งเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั วางระเบียบและวธีิการต่างๆเพื่อการด าเนินงาน 
ตามขอ้บงัคบั และวตัถุประสงคข์องสมาคม 
 

 
   ตดัขอ้น้ีออก
เพราะขอ้บงัคบั
ใหม่กรรมการ
อ านวยการจะมี
วาระ ๔ ปี 

                              



๘ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

 
           ๑๙.๒  พิจารณาเชิญและแต่งตั้งผูส้มควรเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
กรรมการกิตติมศกัด์ิ กรรมการพิเศษ กรรมการท่ีปรึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีให้                     
ค าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการอ านวยการในท่ีประชุม 
เม่ือไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม 
           ๑๙.๓  ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการแทนกรรมการท่ีออกตาม 
 ตามวาระ 
          ๑๙.๔  เลือกบุคคลในคณะกรรมการอ านวยการด ารงต าแหน่งนายก
สมาคม ๑ คน และใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามขอ้ ๒๐ ต าแหน่งละ ๑ คน   
 บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ตอ้งเคยเป็นกรรมการอ านวยการมาแลว้
อยา่งนอ้ย ๒ ปี 
          ๑๙.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ตามขอ้ ๒๑  เพื่อด าเนินการตาม 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑๙.๖  จดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ประชุมใหญ่วสิามญั ตาม
ขอ้๒๗   และขอ้ ๒๙  และประชุมคณะกรรมการอ านวยการตามวาระ 
                  เพื่อปรึกษาหารือและด าเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั และวตัถุประสงค์ 
         ๑๙.๗  ใหค้วามคิดเห็น ทกัทว้ง หรือริเร่ิมในกิจการต่างๆ ของสมาคม 
 และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของท่ีประชุม 
         ๑๙.๘  บริหารการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคม  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชฯ วา่ดว้ยการเงิน การบญัชี  และทรัพยสิ์น  และ
ตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค                 

                      
             ๑๙.๒  พิจารณาเชิญและแต่งตั้งผูส้มควรเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
กรรมการกิตติมศกัด์ิ กรรมการท่ีปรึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า  และ
ขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการอ านวยการในท่ีประชุมเม่ือไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม 
             ๑๙.๓  ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการแทนกรรมการท่ีออกตาม 
 ตามวาระ 
             ๑๙.๔  เลือกบุคคลในคณะกรรมการอ านวยการด ารงต าแหน่งนายก
สมาคม ๑ คน และใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามขอ้ ๒๐ ต าแหน่งละ ๑ คน  บุคคล
ท่ีด ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ตอ้งเคยเป็นกรรมการอ านวยการมาแลว้อยา่งนอ้ย 
๒ ปี    ๑ วาระ     
            ๑๙.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ตามขอ้ ๒๑  เพือ่ด าเนินการตาม 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑๙.๖  จดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ประชุมใหญ่วสิามญั ตาม
ขอ้๒๗   และขอ้ ๒๙  และประชุมคณะกรรมการอ านวยการตามวาระ เพื่อ
ปรึกษาหารือและด าเนินกิจการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และ
วตัถุประสงค ์ 
        ๑๙.๗  ใหค้วามคิดเห็น ทกัทว้ง หรือริเร่ิมในกิจการต่างๆ ของสมาคม 
 และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของท่ีประชุม 
        ๑๙.๘  บริหารการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคม  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
 สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชฯ ว่าดว้ยการเงิน การบญัชี  และทรัพยสิ์น  และ
ตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค                  
            

 
  
 
ตดักรรมการ
พิเศษออก 
 
  
   
 
 
 
ตดั๒ปีออกเพราะ 
เดิม ๑ วาระคือ ๒ 
ปี ขอ้บงัคบัใหม่  
๑วาระคือ ๔ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 



๙    
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

               
๑๙.๙  พิจารณาตดัสินปัญหาและขอ้เสนอแนะของสมาชิกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ 
              ๑๙.๑๐ พิจารณาแต่งตั้ง บรรจุ เล่ือนขั้นเงินเดือน ลงโทษทางวนิยัตามระเบียบ
ฯ วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
   ข้อ ๒๐  ต าแหน่ง และอ านาจหน้าทีข่องกรรมการอ านวยการต าแหน่งต่างๆ  
                 ๒๐.๑  นายกสมาคม  มีอ านาจหนา้ท่ี   รับผดิชอบในการบริหารกิจการ 
ของสมาคม  เป็นประธานในท่ีประชุม คณะกรรมการอ านวยการ ท่ีประชุมใหญ่ 
สามญัประจ าปี และท่ีประชุมใหญ่วสิามญั  เป็นผูส้ั่งนดัหมายการประชุม เป็น 
ผูแ้ทนของสมาคมในการติดต่อกบัรัฐบาล องคก์าร องคก์รต่างๆ และบุคคลทัว่ไป  
ทั้งภายในและต่างประเทศ  เป็นท่ีปรึกษาทัว่ไปของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ของ 
สมาคม   มีอ านาจสั่ง จ่ายเงินตามขอ้ ๓๖.๓.๒  และ ๓๖.๓.๓  และเป็นประธาน 
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
 ๒๐.๒  อุปนายกคนท่ีหน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยนายกสมาคมด าเนินกิจการ
ของสมาคม เป็นรองประธานคนท่ีหน่ึงในท่ีประชุม ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือไดรั้บมอบหมาย  หรือเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่ หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดแ้ละเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
              ๒๐.๓  อุปนายกคนท่ีสอง  มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยนายกสมาคม  ในกิจการของ
สมาคมเป็นรองประธานคนท่ีสองในท่ีประชุมและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือนายกสมาคม และอุปนายกคนท่ีหน่ึงไม่อยู ่ หรือ อยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดแ้ละเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ 
ท่ีสมาคม              

          
         ๑๙.๙  พิจารณาตดัสินปัญหาและขอ้เสนอแนะของสมาชิกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบันโยบายขอ้บงัคบัระเบียบ และอ่ืนๆ 
         ๑๙.๑๐  พิจารณาแต่งตั้ง บรรจุ เล่ือนขั้นเงินเดือน ลงโทษทางวนิยัตามระเบียบ
ฯวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสมาคม          

   ข้อ ๒๐  ต าแหน่ง และอ านาจหน้าทีข่องกรรมการอ านวยการต าแหน่งต่างๆ  
              ๒๐.๑  นายกสมาคม  มีอ านาจหนา้ท่ี   รับผดิชอบในการบริหารกิจการของ 
สมาคม  เป็นประธานในท่ีประชุม คณะกรรมการอ านวยการ ท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี และท่ีประชุมใหญ่วสิามญั  เป็นผูส้ั่งนดัหมายการประชุม เป็นผูแ้ทนของ 
สมาคมในการติดต่อกบัรัฐบาล องคก์าร องคก์รต่างๆ และบุคคลทัว่ไป ทั้งภายใน 
และต่างประเทศ  เป็นท่ีปรึกษาทัว่ไปของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสมาคม       
มีอ านาจสั่ง จ่ายเงินตาม ขอ้ ๓๖.๓.๒  และ ๓๖.๓.๓  และเป็นประธานคณะ 
กรรมการการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
            ๒๐.๒  อุปนายกคนที่หน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยนายกสมาคมด าเนินกิจการ
ของสมาคม เป็นรองประธานคนท่ีหน่ึงในท่ีประชุม ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือไดรั้บมอบหมาย  หรือเม่ือนายกสมาคมไม่อยู ่ หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดแ้ละเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม       
            ๒๐.๓   อุปนายกคนที่สอง  มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยนายกสมาคม  ในกิจการของ
สมาคมเป็นรองประธานคนท่ีสองในท่ีประชุมและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือนายกสมาคม และอุปนายกคนท่ีหน่ึงไม่อยู ่ หรือ อยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดแ้ละเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม      

 



๑๐ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

        
 ๒๐.๔  เลขาธิการสมาคม  มีอ านาจหนา้ท่ี 
                    ๒๐.๔.๑ เป็นเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และท่ีประชุมใหญ่วสิามญั    
                   ๒๐.๔.๒ ด าเนินการติดต่อกบัสมาชิก และบุคคลภายนอกใน
กิจการทัว่ไป 
                  ๒๐.๔.๓ นดัประชุม จดัระเบียบวาระการประชุม และเตรียม
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  ๒๐.๔.๔ เก็บรักษาบนัทึกรายงานเก่ียวกบัการประชุมและเอกสาร 
ส าคญัของสมาคม 
                  ๒๐.๔.๕ รักษาระเบียบ ขอ้บงัคบัสมาคม 
                  ๒๐.๔.๖ เสนอรายงานกิจการของสมาคม ต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 
                  ๒๐.๔.๗ เป็นเลขานุการคณะกรรมการการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีสมาคม 
                  ๒๐.๔.๘ ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคม 
      ๒๐.๕  ผูช่้วยเลขาธิการ   มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยเลขาธิการและปฏิบติัหนา้ท่ี
แทน เม่ือไดรั้บมอบหมาย หรือเม่ือเลขาธิการไม่อยู ่หรืออยู ่แต่ไม่สามารถ 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ละเป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปีของเจา้หนา้ท่ีสมาคม           

             
     ๒๐.๔  เลขาธิการสมาคม  มีอ านาจหนา้ท่ี 
                ๒๐.๔.๑  เป็นเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี และท่ีประชุมใหญ่วสิามญั    
               ๒๐.๔.๒  ด าเนินการติดต่อกบัสมาชิก และบุคคลภายนอกในกิจการทัว่ไป 
               ๒๐.๔.๓ นดัประชุม จดัระเบียบวาระการประชุม และเตรียมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
               ๒๐.๔.๔ เก็บรักษาบนัทึกรายงานเก่ียวกบัการประชุมและเอกสาร ส าคญั
ของสมาคม 
               ๒๐.๔.๕ รักษาระเบียบ ขอ้บงัคบัสมาคม 
               ๒๐.๔.๖ เสนอรายงานกิจการของสมาคม ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 
               ๒๐.๔.๗  เป็นเลขานุการคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบติังาน ของ
เจา้หนา้ท่ีสมาคม 
               ๒๐.๔.๘  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคม                       
 
        ๒๐.๕  ผู้ช่วยเลขาธิการ   มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยเลขาธิการและปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
เม่ือไดรั้บมอบหมาย หรือเม่ือเลขาธิการไม่อยู ่หรืออยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
และเป็นผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของ
เจา้หนา้ท่ีสมาคม                

 

 
 



๑๑     
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

         
        ๒๐.๖ เหรัญญิก  มีอ านาจหนา้ท่ี 
                  ๒๐.๖.๑ รับ-จ่าย เก็บรักษาเงิน เอกสารการเงินและทรัพยสิ์นของ 
 สมาคม ตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ                                                              
                  ๒๐.๖.๒ รับจ่ายเงินและรักษาผลประโยชน์ของสมาคม ท าบญัชีงบ 
 เดือนและงบดุลเสนอคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
                  ๒๐.๖.๓ เสนอประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายประจ าปีถดัไป ต่อ 
 คณะกรรมการอ านวยการในเดือนมกราคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
                  ๒๐.๖.๔ เสนอรายงานการเงินซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   
                  ๒๐.๖.๕ เสนอผลประโยชน์ประจ าปีของเงินทุนต่างๆ 
       ๒๐.๗  ผูช่้วยเหรัญญิก  มีหนา้ท่ีช่วยเหรัญญิกและปฏิบติัหนา้ท่ี เม่ือไดรั้บ 
 มอบหมายหรือเม่ือเหรัญญิกไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติั หนา้ท่ีได ้
       ๒๐.๘  ปฏิคม  มีหนา้ท่ีตอ้นรับอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกของสมาคม 
 ช่วยเหลือในการจดัสถานท่ี และช่วยเหลือในการจดังานต่างๆ ของสมาคม 
          ๒๐.๙  ผูช่้วยปฏิคม มีหนา้ท่ีช่วยปฏิคมและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเม่ือไดรั้บ 
 มอบหมาย หรือเม่ือปฏิคมไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่มาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
      ๒๐.๑๐ นายทะเบียน  มีหนา้ท่ี                  
                  ๒๐.๑๐.๑ ด าเนินการในเร่ืองการลงทะเบียนรับสมาชิกใหม่ 
น าเสนอ ต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณารับรอง                      
 

          
        ๒๐.๖  เหรัญญิก  มีอ านาจหนา้ท่ี 
                  ๒๐.๖.๑ รับ-จ่าย เก็บรักษาเงิน เอกสารการเงินและทรัพยสิ์นของ 
 สมาคม ตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ     
                 ๒๐.๖.๒ รับจ่ายเงินและรักษาผลประโยชน์ของสมาคม ท าบญัชีงบ 
 เดือนและงบดุลเสนอคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
                  ๒๐.๖.๓ เสนอประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายประจ าปีถดัไป ต่อ 
 คณะกรรมการอ านวยการในเดือนธนัวาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
                  ๒๐.๖.๔ เสนอรายงานการเงินซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   
                 ๒๐.๖.๕ เสนอผลประโยชน์ประจ าปีของเงินทุนต่างๆ 
     ๒๐.๗  ผู้ช่วยเหรัญญกิ  มีหนา้ท่ีช่วยเหรัญญิกและปฏิบติัหนา้ท่ี เม่ือไดรั้บ 
 มอบหมายหรือเม่ือเหรัญญิกไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติั หนา้ท่ีได ้
     ๒๐.๘  ปฏิคม  มีหนา้ท่ีตอ้นรับอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกของสมาคม 
 ช่วยเหลือในการจดัสถานท่ี และช่วยเหลือในการจดังานต่างๆ ของสมาคม 
    ๒๐.๙  ผู้ช่วยปฏิคม มีหนา้ท่ีช่วยปฏิคมและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเม่ือไดรั้บ 
 มอบหมาย หรือเม่ือปฏิคมไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
    ๒๐.๑๐  นายทะเบียน  มีหนา้ท่ี 
                 ๒๐.๑๐.๑ ด าเนินการในเร่ืองการลงทะเบียนรับสมาชิกใหม่ น าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณารับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขเป็นธนัวาคม 
เพื่อใหเ้ร็วข้ึนในการ
พิจารณา 

 



๑๒ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

                      ๒๐.๑๐.๒ จดัท าและรักษาทะเบียนสมาชิกใหส้มบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบนัเสมอ 
  ๒๐.๑๑  ผูช่้วยนายทะเบียน  มีหนา้ท่ีช่วยนายทะเบียนและปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
เม่ือไดรั้บมอบหมาย หรือเม่ือนายทะเบียนไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 ขอ้ ๒๑  สมาคม  มีคณะกรรมการอ านวยการในการด าเนินกิจการฝ่ายต่างๆ 
ดงัน้ี 
    ๒๑.๑  ฝ่ายวชิาการ 
              ๒๑.๒  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
              ๒๑.๓  ฝ่ายสวสัดิการ 
              ๒๑.๔  ฝ่ายหารายได ้
              ๒๑.๕  ฝ่ายสรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่น 
              ๒๑.๖  ฝ่ายอสังหาริมทรัพยข์องสมาคมฯ 
              ๒๑.๗  ฝ่ายโครงการ/กิจการพิเศษ  หรือเฉพาะกิจท่ีคณะกรรมการ 
 อ านวยการเห็นสมควร 
ขอ้ ๒๒ ใหป้ระธานฝ่ายต่างๆ  ในขอ้ ๒๑ เสนอช่ือผูเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
ขอ้ ๒๓  การเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ข้ึน คณะหน่ึงเรียกวา่ คณะกรรมการสรรหาบุคคลและด าเนินการเลือกตั้ง 
กรรมการอ านวยการ  โดยคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้ งประธาน จาก
คณะกรรมการอ านวยการ เพื่อด าเนินงานตามระเบียบสมาคมศิษยเ์ก่า 
พยาบาลศิริราชฯ  ว่าดว้ยการสรรหาบุคคลและด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อ านวยการ   

                 ๒๐.๑๐.๒ จดัท าและรักษาทะเบียนสมาชิกใหส้มบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
เสมอ 
       ๒๐.๑๑  ผู้ช่วยนายทะเบียน  มีหนา้ท่ีช่วยนายทะเบียนและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเม่ือ
ไดรั้บมอบหมาย หรือเม่ือนายทะเบียนไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ข้อ ๒๑  สมาคม  มีคณะกรรมการอ านวยการในการด าเนินกจิการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
              ๒๑.๑  ฝ่ายวชิาการ 
              ๒๑.๒  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
              ๒๑.๓  ฝ่ายสวสัดิการ 
              ๒๑.๔  ฝ่ายหารายได ้
              ๒๑.๕  ฝ่ายสรรหาศิษยเ์ก่าดีเด่น 
              ๒๑.๖  ฝ่ายอสังหาริมทรัพยข์องสมาคมฯ 
              ๒๑.๗  ฝ่ายโครงการ/กิจการพิเศษ หรือเฉพาะกิจท่ีคณะกรรมการ 
อ านวยการเห็นสมควร 
   ข้อ ๒๒ ให้ประธานฝ่ายต่างๆ  ในข้อ ๒๑ เสนอช่ือผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ  ต่อ 
 คณะกรรมการอ านวยการ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
   ข้อ ๒๓  การเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึน 
คณะหน่ึงเรียกวา่ คณะกรรมการสรรหาบุคคลและด าเนินการเลือกตั้งกรรม 
การอ านวยการ โดยคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งประธาน จากคณะกรรมการ
อ านวยการ เพื่อด าเนินงานตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯว่าดว้ยการ
สรรหาบุคคลและด าเนินการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการ กรรมการอ านวยการด ารง
ต าแหน่ง ๑วาระ จ านวน ๔ ปี และสามารถสมัครเข้ามารับการสรรหาเพื่อรับ
ต าแหน่งกรรมการอ านวยการอีก ๑วาระจ านวน ๔ ปีสามารถเป็นกรรมการติดต่อกนั
ได ้๒ วาระและตอ้งหยดุพกั ๑วาระจึงจะสามารถสมคัรเขา้รับการคดัเลือกใหม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการ

อ านวยการสามารถ

สมคัรเข้ามารับการ

สรรหาและด ารง

ต าแหน่งได้ ๒ วาระ

ตดิต่อกนั และต้อง

หยุดพกั ๑ วาระจงึ

จะเข้ามาสมคัรรับ

การสรรหาใหม่ได้ 



๑๓ 
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                           หมวด  ๕ 

การประชุม 

       

ขอ้ ๒๔  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการอยา่งนอ้ย  ๒  เดือน ต่อคร้ัง 
เพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม   โดยนายกสมาคมเป็นประธานในการ 
ประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยูใ่หอุ้ปนายกคนท่ีหน่ึงหรือคนท่ีสองท าหนา้ท่ี 
แทนตามล าดบั  ถา้ทั้ง ๓ คนไม่อยู ่ใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งกรรมการอ านวยการ 
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม           
 ขอ้ ๒๕  ใหเ้ลขาธิการเป็นเลขานุการในท่ีประชุม  ถา้เลขาธิการไม่อยูใ่หผู้ช่้วย 
เลขาธิการท าหนา้ท่ีแทน ถา้เลขาธิการและผูช่้วย ไม่อยูใ่หก้รรมการ 
 อ  านวยการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการในท่ีประชุม 
 ขอ้ ๒๖   กรรมการอ านวยการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
 กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้พน้ก าหนดเวลานดัประชุม 
 คร่ึงชัว่โมงกรรมการยงัไม่ครบองคป์ระชุมใหป้ระธานสั่งเล่ือนการ 
ประชุม มติท่ีประชุมกรรมการอ านวยการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการ 
 คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน    ถา้คะแนนเท่ากนัใหป้ระธานใน 
 ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ขอ้ ๒๗   ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ปีละ  
๑ คร้ัง  ในเดือนกุมภาพนัธ์  เพื่อ 
                ๒๗.๑  แถลงกิจกรรมในรอบปีท่ีผา่นมา  
                ๒๗.๒ เสนองบดุล ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
ปีงบประมาณของสมาคม เร่ิมตน้วนัท่ี ๑ มกราคม และส้ินสุด วนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคมของแต่ละปี      

 
                            หมวด  ๕ 

การประชุม 

       

 ข้อ ๒๔  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการอย่างน้อย  ๒  เดือน ต่อคร้ัง    
เพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม   โดยนายกสมาคมเป็นประธานในการ 
ประชุม ถา้นายกสมาคมไม่อยูใ่หอุ้ปนายกคนท่ีหน่ึงหรือคนท่ีสองท าหนา้ท่ี 
แทนตามล าดบั  ถา้ทั้ง ๓ คนไม่อยู ่ใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งกรรมการอ านวยการ 
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม           
 ข้อ ๒๕  ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการในทีป่ระชุม   ถา้เลขาธิการไม่อยูใ่หผู้ช่้วย
เลขาธิการท าหนา้ท่ีแทน  ถา้เลขาธิการและผูช่้วยฯ ไม่อยูใ่หก้รรมการ 
 อ  านวยการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการในท่ีประชุม 
 ข้อ ๒๖   กรรมการอ านวยการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน 
กรรมการทั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม ถา้พน้ก าหนดเวลานดัประชุม 
 คร่ึงชัว่โมงกรรมการยงัไม่ครบองคป์ระชุมใหป้ระธานสั่งเล่ือนการ 
ประชุม มติท่ีประชุมกรรมการอ านวยการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการ 
 คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน    ถา้คะแนนเท่ากนัใหป้ระธานใน 
 ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ข้อ ๒๗   ให้คณะกรรมการอ านวยการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละ  
๑ คร้ัง  ในเดือนกุมภาพนัธ์  เพื่อ 
             ๒๗.๑  แถลงกิจกรรมในรอบปีท่ีผา่นมา  
             ๒๗.๒ เสนองบดุล ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
ปีงบประมาณของสมาคม เร่ิมตน้วนัท่ี ๑ มกราคม และส้ินสุด วนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคมของแต่ละปี      

 



๑๔ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

     
               ๒๗.๓  เสนอช่ือผูส้อบบญัชีเพื่อพิจารณาตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี  
               ๒๗.๔  ปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจการของสมาคม      
               ๒๗.๕  ตอบขอ้ซกัถาม รับฟังค าแนะน าและความคิดเห็นต่างๆขอ
สมาชิก 
               ๒๗.๖   เลือกตั้งกรรมการอ านวยการ เม่ือมีกรรมการออกตามวาระ 
               ๒๗.๗  ร่วมสังสรรคง์านชุมนุมศิษยเ์ก่าใหเ้ลขาธิการแจง้ก าหนดการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีให ้ สมาชิกทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัก่อนวนัประชุม 
  ขอ้ ๒๘  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ ๕๐ คน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม      
ขอ้ ๒๙  นอกจากประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  อาจใหมี้การประชุมใหญ่
วสิามญัได ้  ในกรณี   ดงัต่อไปน้ี 
            ๒๙.๑  คณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควรใหเ้รียกประชุม  หรือ 
           ๒๙.๒  สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน ลงนามขอร้องใหเ้รียกประชุม 
โดยยืน่ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงเลขาธิการล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ใหเ้ลขาธิการเป็นผูน้ดัหมาย และจดัส่งระเบียบ
วาระการประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่ นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั ในการประชุมน้ี
ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้ ๓๐  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามญั  ใหน้ าความ

ในขอ้๒๑.๑  และขอ้ ๒๑.๔.๑  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
           ๒๗.๓  เสนอช่ือผูส้อบบญัชีเพื่อพิจารณาตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี  
           ๒๗.๔  ปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจการของสมาคม      
           ๒๗.๕  ตอบขอ้ซกัถาม รับฟังค าแนะน าและความคิดเห็นต่างๆขอสมาชิก 
           ๒๗.๖   เลือกตั้งกรรมการอ านวยการ เม่ือกรรมการออกตามวาระ 
          ๒๗.๗  ร่วมสังสรรคง์านชุมนุมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราช ใหเ้ลขาธิการแจง้
ก าหนดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีให ้ สมาชิกทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัก่อนวนัประชุม 
ข้อ ๒๘  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน  จึงจะเป็นองค์ประชุม      
 ข้อ ๒๙  นอกจากประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  อาจให้มีการประชุมใหญ่วสิามัญ
ได้   ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
           ๒๙.๑  คณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควรใหเ้รียกประชุม  หรือ 
          ๒๙.๒  สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน ลงนามขอร้องให้เรียกประชุม 
โดยยืน่ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงเลขาธิการล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ใหเ้ลขาธิการเป็นผูน้ดัหมาย และจดัส่งระเบียบวาระการ
ประชุมใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่ นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั ในการประชุมน้ีตอ้งมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ๕๐ คน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ ๓๐  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและประชุมใหญ่วสิามัญ  ให้น าความใน
ข้อ๒๐.๑  และข้อ ๒๐.๔.๑  มาใช้บังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ความท่ีถูกตอ้งขอ้
๒๐.๑ และขอ้๒๐.๔.๑ 

                             
 
 



๑๕ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

                                    หมวด  ๖ 
    การเงินและทรัพย์สิน 
 

   ขอ้ ๓๑   สมาคม  มีรายได ้ ดงัต่อไปน้ี 
                 ๓๑.๑  ค่าบ ารุงสมาคม  จากผูม้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามญัและ
สมาชิกสมทบ 
                ๓๑.๒  เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้หแ้ก่สมาคม โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
                ๓๑.๓  ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสมาคม 
                ๓๑.๔  ดอกผลของเงินตามขอ้ ๓๑.๑ , ๓๑.๒  และ ๓๑.๓ 
ขอ้ ๓๒  เงินและทรัพยสิ์นของสมาคม ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ อ านวยการ เงินสดและเช็คใหน้ าฝากไวก้บัสถาบนัการเงินท่ี
คณะกรรมการอ านวยการให้ความเห็นชอบ 
ขอ้ ๓๓  ในการสั่งจ่ายเงินจากสถาบนัการเงิน นายกสมาคม และเหรัญญิกเป็น 
  ผูล้งนามสั่งจ่ายร่วมกนั ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู ่ใหอุ้ปนายกคนท่ีหน่ึงลง
นามสั่งจ่ายแทนและกรณีท่ีเหรัญญิกไม่อยู ่ใหผู้ช่้วยเหรัญญิกเป็น ผูล้งนามสั่งจ่าย
แทนเหรัญญิก 
ขอ้ ๓๔  เหรัญญิกมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไวไ้ด ้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง 
หม่ืนบาทถว้น) ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งน าไปฝากไวก้บัธนาคารในช่ือของ สมาคม 
ภายใน ๑ วนัท าการ 
ขอ้ ๓๕   การตรวจสอบบญัชีประจ าปี ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเสนอช่ือ
ผูส้อบบญัชีประจ าปีในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบดว้ย   
จึงแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีได ้และการตรวจสอบบญัชีจะตอ้งเป็นไป ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

                                        หมวด  ๖ 
    การเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ ๓๑   สมาคม  มีรายได้  ดงัต่อไปน้ี 
              ๓๑.๑  ค่าบ ารุงสมาคม  จากผูม้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามญัและ
สมาชิกสมทบ 
             ๓๑.๒  เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้หแ้ก่สมาคม โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
             ๓๑.๓  ผลประโยชน์จากกิจกรรมอ่ืนของสมาคม 
              ๓๑.๔  ดอกผลของเงินตามขอ้ ๓๑.๑ , ๓๑.๒  และ ๓๑.๓ 
 ข้อ ๓๒  เงินและทรัพย์สินของสมาคม ให้อยู่ในความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการอ านวยการ เงินสดและเช็คให้น าฝากไว้กบัสถาบันการเงินที่
คณะกรรมการอ านวยการให้ความเห็นชอบ 
ข้อ ๓๓  ในการส่ังจ่ายเงินจากสถาบันการเงิน นายกสมาคม และเหรัญญกิ
เป็นผู้ลงนามส่ังจ่ายร่วมกัน   ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู ่ใหอุ้ปนายกคนท่ี
หน่ึงลงนามสั่งจ่ายแทนและกรณีท่ีเหรัญญิกไม่อยู ่ใหผู้ช่้วยเหรัญญิกเป็น ผูล้ง
นามสั่งจ่ายแทนเหรัญญิก 
 ข้อ ๓๔   เหรัญญกิมีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งน าไปฝากไวก้บัธนาคารในช่ือของ 
สมาคม ภายใน ๑ วนัท าการ 
ข้อ ๓๕   การตรวจสอบบัญชีประจ าปี   ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเสนอช่ือ
ผูส้อบบญัชีประจ าปีในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบ
ดว้ย  จึงแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีได ้และการตรวจสอบบญัชีจะตอ้งเป็นไป 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

 



                                        ๑๖ 
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

           
      ขอ้ ๓๖  อ านาจในการจดัการทรัพยสิ์นของสมาคม 

      ๓๖.๑  การเช่า หรือการใหเ้ช่า หรืออนุญาตใหมี้การเขา้ใชป้ระโยชน์
ในอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของสมาคม จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการอ านวยการ 

      ๓๖.๒  การโอน การขาย การซ้ือ หรือการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิใน 
อสังหาริมทรัพยข์องสมาคม ตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ  
จ านวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
               ๓๖.๓  การจดัซ้ือพสัดุ ครุภณัฑแ์ละการจา้งเหมา ใหท้  าภายในเง่ือนไข  
 ดงัต่อไปน้ี 

             ๓๖.๓.๑  ราคาต ่ากวา่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น)เป็น
อ านาจของประธานกรรมการผูดู้แลอสังหาริมทรัพยน์ั้น ร่วมกบั เลขาธิการ 

             ๓๖.๓.๒  ราคา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) ถึง 
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น)  เป็นอ านาจของนายกสมาคมโดยตอ้งแจง้
ใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

          ๓๖.๓.๓   ราคาเกิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) แต่ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) เป็นอ านาจของนายกสมาคม  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ 
                 ๓๖.๓.๔  ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ให้
ด าเนินการ ดงัน้ี 
                            ๑) ต่อรองและตกลงราคากบัผูรั้บจา้งโดยตรง 
                            ๒) ท าสัญญาหรือขอ้ตกลง เป็นหนงัสือตามแบบท่ี 
คณะกรรมการอ านวยการก าหนด ทั้งน้ีเป็นอ านาจของนายกสมาคม โดยความ
เห็นชอบของกรรมการอ านวยการ กรรมการท่ีปรึกษากรรมการพิเศษ และ
กรรมการกิตติมศกัด์ิ 

 
     ข้อ ๓๖  อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของสมาคม 

      ๓๖.๑  การเช่า หรือการใหเ้ช่า หรืออนุญาตใหมี้การเขา้ใช้
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของสมาคม จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการอ านวยการ 

       ๓๖.๒  การโอน การขาย การซ้ือ หรือการเปล่ียนแปลง
กรรมสิทธ์ิใน อสังหาริมทรัพยข์องสมาคม ตอ้งเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการอ านวยการ  จ านวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
                      ๓๖.๓  การจดัซ้ือพสัดุ ครุภณัฑแ์ละการจา้งเหมา ใหท้  าภายใน
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

         ๓๖.๓.๑  ราคาต ่ากวา่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น)เป็น
อ านาจของประธานกรรมการผูดู้แลอสังหาริมทรัพยน์ั้น ร่วมกบั เลขาธิการ 

          ๓๖.๓.๒  ราคา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) ถึง 
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น)  เป็นอ านาจของนายกสมาคมโดยตอ้ง
แจง้ใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
                        ๓๖.๓.๓   ราคาเกิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) แต่
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) เป็นอ านาจของนายกสมาคม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ 
๓๖.๓.๔  ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ใหด้ าเนินการ 
ดงัน้ี 
                            ๑) ต่อรองและตกลงราคากบัผูรั้บจา้งโดยตรง 
                            ๒) ท าสัญญาหรือขอ้ตกลง เป็นหนงัสือตามแบบท่ี 
คณะกรรมการอ านวยการก าหนด ทั้งน้ีเป็นอ านาจของนายกสมาคม โดย
ความเห็นชอบของกรรมการอ านวยการ กรรมการท่ีปรึกษา  และกรรมการ
กิตติมศกัด์ิ 
 

 



                                       ๑๗                    
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

          
หมวด  ๗ 

การยกเลกิสมาคมและการช าระบัญชี 
     
ข้อ ๓๗   การยกเลกิสมาคมจะกระท าได้เม่ือมีกรณีเป็นทีเ่ห็นชัดว่า  สมาคมไม่ 
 สามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุใดๆ กต็าม และสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า    
๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม มีมติให้ยกเลกิ 
ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการอ านวยการเสนอช่ือผู้ช าระบัญชีในทีป่ระชุมใหญ่ เม่ือ  
ทปีระชุมเห็นชอบด้วยจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้ช าระบัญชีได้  และการช าระบัญชี 
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้ ๓๙  เงินและทรัพยสิ์นของสมาคม ท่ีเหลืออยูใ่หย้กเป็นกรรมสิทธ์ิแก่มูลนิธิ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  เพื่อจดัสรรเป็นทุนส่งเสริม การศึกษา  
อบรมดูงาน แต่งต ารา วจิยั ประชุมวชิาการและอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมแก่ศิษย์
ปัจจุบนัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ๔ ปี   และศิษยเ์ก่าท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
      

  
หมวด  ๗ 

การยกเลกิสมาคมและการช าระบัญชี 
     
 ข้อ ๓๗   การยกเลกิสมาคม จะกระท าไดเ้ม่ือมีกรณีเป็นท่ีเห็นชดัวา่สมาคม 
ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได.้   ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม และสมาชิกจ านวนไม่
นอ้ย กวา่   ๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม มีมติใหย้กเลิก 
ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการอ านวยการเสนอช่ือผู้ช าระบัญชีในท่ีประชุมใหญ่
เม่ือทีประชุมเห็นชอบดว้ยจึงแต่งตั้งให้เป็นผูช้  าระบญัชีได ้ และการช าระ
บญัชีตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้ ๓๙   เงินและทรัพย์สินของสมาคม  ท่ีเหลืออยูใ่หย้กเป็นกรรมสิทธ์ิแก่
มูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล    เพื่อจดัสรรเป็นทุนส่งเสริม 
การศึกษา  อบรมดูงาน แต่งต ารา วจิยั ประชุมวชิาการและอ่ืนๆ  ตามความ
เหมาะสมแก่ศิษยปั์จจุบนัหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต  ๔  ปี   และศิษย์
เก่าท่ีปฏิบติังานอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล และฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

 

                                                            



๑๘          
ขอ้บงัคบั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอแกไ้ข เหตุผล 

  หมวด  ๘ 
                                                        บททัว่ไป 
ขอ้ ๔๐   สมาคม  ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมาย เม่ือวนัท่ี ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๕   
ใหถื้อเป็นวนัก่อตั้งสมาคม 
ขอ้ ๔๑  การเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือท่ีประชุมใหญ่วสิามญั และ
สมาชิกท่ีมาประชุมตอ้งลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓   แลว้ใหน้ า  
ขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีไดล้งมติ 
นายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานคร จดทะเบียนแลว้ จึงจะมาบงัคบัใชไ้ด ้
ข้อ ๔๒  ร่างข้อบังคับทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติม ใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของสมาคม
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัก่อนการประชุม ผูใ้ดจะคดัคา้นร่างนั้น  ใหย้ืน่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อเลขาธิการไม่นอ้ยกวา่ ๓ วนัก่อนการประชุม 
ข้อ ๔๓   ให้นายกสมาคม เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๔๔  คณะกรรมการกิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่
ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ
ตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับกรรมการอ านวยการท่ีเหลือ ๑๓ คน ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอ านวยการต่อไปจนครบวาระ ๔  ปี 
 

                 ทั้งน่ีตั้งแต่วนัท่ี  ๑๖   กุมภาพนัธ์   ๒๕๕๖   เป็นตน้ไป 
 

         (นางสาวฐิติพร    วสัสระ) 
           นายกสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชฯ 

หมวด  ๘ 
บททัว่ไป 

ข้อ ๔๐   สมาคม  ได้จดทะเบยีนตามกฎหมาย เม่ือวนัที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.
๒๕๐๕  ให้ถือเป็นวนัก่อตั้งสมาคม 
ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิม่เติมข้อบังคับ  จะกระท าไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือท่ีประชุมใหญ่
วสิามญั และสมาชิกท่ีมาประชุมตอ้งลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓   
แลว้ใหน้ าขอ้บงัคบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วนั นบัแต่
วนัท่ีไดล้งมตินายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานคร จดทะเบียนแลว้ 
จึงจะมาบงัคบัใชไ้ด ้
ข้อ ๔๒  ร่างข้อบังคับทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติม ใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของ
สมาคมไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัก่อนการประชุม ผูใ้ดจะคดัคา้นร่างนั้น ใหย้ืน่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขาธิการไม่นอ้ยกวา่ ๓ วนัก่อนการประชุม 
ข้อ ๔๓   ให้นายกสมาคม เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

            บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๔๔  คณะกรรมการกิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่
ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ
ตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับกรรมการอ านวยการท่ีเหลือ ๑๓ คน ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอ านวยการต่อไปจนครบวาระ ๔  ปี 

                 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี   ๘  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖๖   เป็นตน้ไป               

                (นางพวงทอง        ตนัวงษว์าน) 
             นายกสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิริราชฯ                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดับทเฉพาะกาลออก
เน่ืองจากกรรมการ
อ านวยการจะหมด
วาระพร้อมกนั 



 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
      

                             
 
                                                                                 
               
 
 
 
 
      
           
    
      

      

  
     


