
ประกาศนายทะเบียนสมาคม 
ประจําจังหวัดนครนายก 

เร่ือง   จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
 

 

ด้วย  นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพร  นางสาวเพ็ญประภา  สุธรรมมา  และนางสาววิไลวรรณ  ปะธิเก   
ได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ  ต่อนายทะเบียนสมาคม 
ประจําจังหวัดนครนายก  มีใจความสําคัญตามข้อบังคับของสมาคม  ดังนี้ 

๑. ชื่อสมาคม  “สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ” 
๒. วัตถุประสงค์ของสมาคม  คือ 
 ๒.๑ ส่งเสริมความสามัคคีและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 
 ๒.๒ ช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกของสมาคมเท่าที่พึงกระทําได้ 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมความรู้ในวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านวิชาการ  วิจัย  การบริการวิชาการ  

แลกเปล่ียนแนวคิดเก่ียวกับศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล  ด้านทางความรู้  การวิจัย  การปฏิบัติการพยาบาล
ให้ทันสมัย  ก้าวหน้าทัดเทียมสากล 

 ๒.๔ บําเพ็ญตนเป็นสถาบันกลางเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
โดยมีส่วนร่วม  ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข 

 ๒.๕ เพื่อประสานสามัคคี  พบปะกันระหว่างสมาชิกและครอบครัว  กับผู้ที่มีวิชาชีพ
ทางการพยาบาล  สถาบันวิชาชีพทางสังคมและประเทศชาติ  ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์  กีฬา  จิตอาสา 

 ๒.๖ ไม่ดําเนินการกิจกรรมทางการเมือง 
๓. สํานักงานใหญ่ของสมาคม  ตั้งอยู่ที่ห้อง  ๒๒๒  ชั้น  ๒  อาคารศรีนครินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่  ๖๓  หมู่ที่  ๗  ถนนรังสิต-นครนายก  ตําบลองครักษ์  อําเภอองครักษ์   
จังหวัดนครนายก  ๒๖๑๒๐ 

๔. การจัดการของสมาคมในวาระเร่ิมแรก  มีคณะกรรมการดําเนินงานดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๔.๑ นางทัศนียา  วังสะจันทานนท์ นายกสมาคม 
 ๔.๒ นางสาวสุปราณี  ภู่ระหงษ์ อุปนายกสมาคม  คนที่  ๑ 
 ๔.๓ นางสาวขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ อุปนายกสมาคม  คนที่  ๒ 
 ๔.๔ นางสาววิไลวรรณ  ปะธิเก กรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 ๔.๕ นางสาวคนางค์  คุมมณี กรรมการและเหรัญญิก 
 ๔.๖ นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพร กรรมการและปฏิคม 
 ๔.๗ นางสาวสวนีย์  บํารุงสุข กรรมการและนายทะเบียน 
 ๔.๘ นางสาวกฤตยา  แสวงทรัพย์ กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๙ นางสาวชุติมาภรณ์  กังวาฬ กรรมการและสวัสดิการ 
 ๔.๑๐ นางสาวนวมลลิ์  ประดิษฐ์วงษ์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
 ๔.๑๑ ว่าที่ร้อยตรี  สิทธิชัย  ถวิลการ กรรมการ 
 ๔.๑๒ นางจิตติมา  เอกฉัตร กรรมการ 
 ๔.๑๓ นางสาววิไลกุล  หนูแก้ว กรรมการ 
 ๔.๑๔ นางสาววิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ กรรมการ 
 ๔.๑๕ นางสาวผกาพรรณ  บุญเต็ม กรรมการ 
 ๔.๑๖ นางสาวเพ็ญประภา  สุธรรมมา กรรมการ 
 ๔.๑๗ นางสาวณัฐวรา  จันทร์เอี่ยม กรรมการ 
 ๔.๑๘ นางสาวยุพิน  จันทร์ตรี กรรมการ 
 ๔.๑๙ นางสาวณัฐวัลย์  เดชาดิลก กรรมการ 
นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดนครนายก  มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมรายน้ีแล้ว 

เลขทะเบียนลําดับที่  ๑/๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
อํานาจ  แย้มศิริ 

ปลัดจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

นายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดนครนายก 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ขอบังคับ 
ของ 

สมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หมวดท่ี ๑ 

ความท่ัวไป 
ขอ ๑  สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ” เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  

 “THE SRINAKHARINWIROT NURSES’ ALUMNI ASSOCIATION (SNAA)” ยอวา สศ.พศ. 
 

ขอ ๒  เครื่องหมายของสมาคม  
 ตราสมาคมใชตราของ คณะพยาบาลศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ มีแถบอักษรดานลางวา  
 “สมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ” 
 

  
 
          ความหมายของเครื่องหมายสมาคม 

ศรีนครินทรวิโรฒ   มีความหมายวา เจริญเปนศรีสงาแกมหานคร 

"วิโรฒ" มาจากภาษาสันสกฤต  แปลวา ความงอกงามหรือเจริญ   

 กราฟสมการทางคณิตศาสตร Y = ex หมายถึง การเพ่ิมหรือการงอกงาม  

          สีของตราสัญลักษ สีสม (apricot)   หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ มิตรภาพ ความเอาใจใส และเปนสีสากลนิยม

ของผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลตาม American Academic 

Costume Code ซ่ึงไดถือปฏิบัติมาตั้งแต ค.ศ.1893  

 
ขอ ๓   สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ หอง 222 ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี ๖๓ หมูท่ี 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ จังหวัด  
  นครนายก ๒๖๑๒๐ โทรศัพท ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ตอ ๒๑๘๐2 , 21821 
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ขอ ๔ วัตถุประสงคของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๔.๑ สงเสริมความสามัคคีและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางสมาชิก 
 ๔.๒ ชวยเหลือเก้ือกูลสมาชิกของสมาคมเทาท่ีพึงกระทําได 
 ๔.๓ เพ่ือสงเสริมความรูในวิชาชีพพยาบาลท้ังดานวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ แลกเปลี่ยน

แนวคิดเก่ียวกับศาสตรและศิลปะทางการพยาบาล ดานทางความรู การวิจัย การปฏิบัติการพยาบาล
ใหทันสมัย กาวหนาทัดเทียมสากล 

 ๔.๔ บําเพ็ญตนเปนสถาบันกลางเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม โดยมีสวนรวมใน
การเผยแพรความรูทางวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข 

 ๔.๕ เพ่ือประสานสามัคคี พบปะกันระหวางสมาชิกและครอบครัว กับผูท่ีมีวิชาชีพทางการพยาบาล 
สถาบันวิชาชีพทางสังคมและประเทศชาติ ผานกิจกรรมสาธารณะประโยชน กีฬา จิตอาสา 

 ๔.๖ ไมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 

หมวดท่ี ๒ 
สมาชิก 

 
ขอ ๕  สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ 

๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก  บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน-
ทรวิโรฒ ทุกหลักสูตรและสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ  
๕.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูในวิชาชีพพยาบาลและเปนผู ท่ีได
ชวยเหลือกิจการตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของ
สมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ขอ ๖ สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 
 ๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 

๖.3 ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษการตองคําพิพากษาของ
ศาลถึงท่ีสุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกหรือในระหวางท่ีเปนสมาชิกของ
สมาคมเทานั้น 
 

ขอ ๗  คาสมาชิก 
  ๗.๑  สมาชิกสามัญ  ๕๐๐  บาท (ชําระเพียงครั้งเดียว) 
  ๗.๒  สมาชิกวิสามัญ  ๓๐๐  บาท (ชําระเพียงครั้งเดียว) 
  ๗.๓  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมเสียเงินคาสมาชิก 
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ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ  ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปน 
 สมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมตอนายทะเบียนสมาคม และจะมีสิทธิเปนสมาชิก 
 โดยสมบูรณเม่ือชําระคาสมาชิก และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมแลวเทานั้น 

 
ขอท่ี ๙  ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก  โดยผูสมัครชําระเงินสมาชิกแลว สมาชิก

ภาพของผูสมัครใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูสมัครไดชําระเงินคาสมาชิกสมาคมเปนท่ีเรียบรอยแลว  หาก
ผูสมัครไมชําระคาสมาชิกภายในกําหนดใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก 

 
ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีหนังสือตอบรับคําเชิญของผูท่ีคณะกรรมการ
 ไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมไดมาถึงยังสมาคม 
 
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 
 ๑๑.๑ ตาย 
 ๑๑.๒ ลาออก  โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ  และคณะกรรมการได 
 พิจารณาอนุมัติ  และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับสมาคมเปนท่ีเรียบรอย 
 ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก  

 ๑๑.๔ ท่ีประชุมใหญของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
 เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม 
 

ขอ ๑๒ สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
 ๑๒.๑ มีสิทธิเขาใชสถานท่ีของสมาคมโดยเทาเทียมกัน 
 ๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ 
 ๑๒.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 
 ๑๒.๔ มีสิทธิเขาประชุมใหญของสมาคม 
 ๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม 
 และมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมไดคนละหนึ่งคะแนนเสียง 
 ๑๒.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม 

๑๒.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญท้ังหมด ทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได  

 ๑๒.๘ มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ  และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด 
 ๑๒.๙ มีหนาท่ีประพฤติตนใหสมกับเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 
 ๑๒.๑๐ มีหนาท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคม 
 ๑๒.๑๑ มีหนาท่ีรวมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 
 ๑๒.๑๒ มีหนาท่ีชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
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หมวดท่ี 3 

การดําเนินกิจกรรมสมาคม 
 
ขอ ๑๓   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๑๐ คนอยาง

 มากไมเกิน ๒๙  คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญของสมาคมและใหผูท่ีได
เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๑ คน สําหรับตําแหนง
กรรมการในตําแหนงอ่ืนๆใหนายกเปนผูแตงตั้งผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญเขาดํารงตําแหนง
ตาง ๆ  ของสมาคมตามท่ีกําหนดไวซ่ึงตําแหนงของกรรมการมีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขปตอไปนี้ 
๑๓.๑  นายกสมาคม ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทน

สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก  และทําหนาท่ีเปนประธานใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม 

๑๓.๒  อุปนายก ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม 
เม่ือนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาท่ีได แตการทํา
หนาท่ีแทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทํา
แทน 

๑๓.๓  เลขานุการ ทําหนาเก่ียวกับงานธุรการของสมาคมท้ังหมดเปนหัวหนาเจาหนาท่ี
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของ
สมาคม ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของ
สมาคม 

๑๓.๔  เหรัญญิก  มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ 
รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของ
สมาคมไวตรวจสอบ 

๑๓.๕  ปฏิคม มีหนาท่ีในการตอนรับแขกของสมาคมเปนหัวหนาในการจัดเตรียม
สถานท่ีประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

๑๓.๖  นายทะเบียน มีหนาท่ีเก่ียวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคมประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

  ๑๓.๗  ประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเผยแพรกิจการชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก
     โดยท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

 ๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีข้ึนโดยมีจํานวนท่ีรวมกับ

ตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนท่ีขอบังคับ
กําหนดไวแตถาคณะกรรมการมิได กําหนดตําแหนงก็ถือวาเปน
กรรมการกลาง 

 คณะกรรมการชุดแรกใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการ
อ่ืนๆตามจํานวนท่ีเห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม 
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ขอ ๑๔ คณะกรรมการของสมาคมอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ปไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน โดยกําหนดใหมี
การเลือกตั้งกอนเดือนกันยายนของทุกป โดยจัดใหมีคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งมาจาก
กรรมการบริหาร จํานวน ๕ คน ดําเนินการเลือกตั้งโดยเปดรับสมัครสมาชิก และใหสมาชิกลงคะแนน
เสียงรับรอง ท้ังนี้เม่ือคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลวแตคณะกรรมการชุดใหม
ยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ ใหคณะกรรมการท่ีครบกําหนดวาระรักษาการ 
จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการและเม่ือคณะกรรมการชุด
ใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกัน
ระหวางคณะกรรมการชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนท่ีสําเร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต
คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ 

 

ขอ  ๑๕. ตําแหนงกรรมการสมาคม  ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้ง สมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนงไดเทากับวาระของผูท่ีตนแทนเทานั้น 

 

ขอ  ๑๖. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง  ซ่ึงไมใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้  คือ 
 ๑๖.๑ ตาย 
 ๑๖.๒ ลาออก 
 ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ๑๖.๔ ท่ีประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง 
 

ขอ ๑๗. กรรมการท่ีประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร 
 ตอคณะกรรมการ  ใหพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมมีการลงมติใหออก 

ขอ ๑๘. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 ๑๘.๑  มีอํานาจหนาท่ีออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตอง 

  ไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้  . 
 ๑๘.๒  มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาท่ีของสมาคม 
 ๑๘.๓  มีอํานาจหนาท่ีแตงกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการท่ีปรึกษา 
     หรืออนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง 
 ๑๘.๔  มีอํานาจหนาท่ีเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ 
 ๑๘.๕  มีอํานาจหนาท่ีแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ียังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 ๑๘.๖  มีอํานาจหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคม  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมี 
     อํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 
 ๑๘.๗  มีหนาท่ีรับผิดชอบกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงิน และทรัพยสินท้ังหมดของสมาคม 
 ๑๘.๘  มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามสมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓  ของสมาชิก
  ท้ังหมดไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมวิสามัญข้ึน ซ่ึงการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญ            
  วิสามัญข้ึนภายใน ๓๐ วัน นบัตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือรองขอ 
 ๑๘.9 จัดทําการทําบัญชีประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก 
      ใหทราบ 
 ๑๘.๑0 มีหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 
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ขอท่ี ๑๙ คณะกรรมการจะตองประชุมอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ท้ังนี้เพ่ือปรึกษาหรือเก่ียวกับการบริหาร
 กิจกรรมของสมาคม 
 
ขอท่ี ๒๐  การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ท้ังหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนก็ใหคะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานใหญการประชุมเปน ผู
ชี้ขาด 

 
ขอท่ี ๒๑ ในประชุมคณะกรรมการ  ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในท่ีประชุม  หรือไมสามารถ 
 ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีเขาประชุมในคราวนั้นเลือกประธานในท่ีประชุม เพ่ือใหกรรมการคนใด 
 คนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมครั้งนั้น 
 

หมวดท่ี ๔ 
การประชุมใหญ 

 
ขอท่ี ๒๒  การประชุมใหญของสมาคมมี  ๒  ชนิด 
 ๒๒.๑  ประชุมใหญสามัญ 
 ๒๒.๒  ประชุมใหญวิสามัญ 
 
ขอท่ี ๒๓  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง ของทุก ๆ ป 
 
ขอท่ี ๒๔ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีข้ึนไดก็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีข้ึนหรือเกิดข้ึนดวย

การเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมดทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการใหจัดใหมีข้ึน 

 
ขอท่ี ๒๕ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ 
 และตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิก 
 ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ 
 
ขอท่ี  ๒๖ การประชุมสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้ 
 ๒๖.๑  แถลงกิจการท่ีผานมาในรอบป 
 ๒๗.๒  แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปท่ีผานมาใหสมาชิกรับทราบ 
 ๒๖.๓  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เม่ือทราบกําหนดวาระ 
 ๒๖.๔  เลือกตั้งผูสอบบัญชี 
 ๒๖.๕  เรื่องอ่ืน ๆ ถามี 
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ขอท่ี  ๒๗ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม 
 ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเม่ือถึงกําหนดเวลา 
 การประชุมยังมีสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุม

ใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน ๑5 วัน นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรกสําหรับการ
ประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถา
เปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดข้ึนจากการรองขอของสมาชิกไมตองจัดประชุมใหญ ใหถือวาการ
ประชุมเปนอันยกเลิก 

 

ขอ  ๒๘ การลงมติตางๆในท่ีประชุมใหญ ถาขอกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ  
แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 

 

ขอ  ๒๙   ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือไม สามารถ 
 จะปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาเขารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง 
 ใหทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 
 

หมวดท่ี  ๕ 
การเงินและทรัพยสิน 

 
ขอ  ๓๐. การเงินและทรัพยสินท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม(ถามี)
 ใหนําฝากไวในธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือมากกวา ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ขอ  ๓๑   การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทน       

ลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได 
 
ขอ  ๓๒ ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ถาเกินกวา

นั้น จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  ถาจําเปนตองจายเพ่ิมมากกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญของสมาคม 

 
ขอ  ๓๓   ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดสมาคมไดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ถาเกินกวา

จํานวนนี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีมีโอกาสอํานวยให 
 
ขอ  ๓๔   เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และการรับหรือ

จายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทนรวมกับ
เหรัญญิกหรือผูทําการแทน พรอมประทับตราของสมาคมทุกครั้ง 

 
ขอ  ๓๕. ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคมและจะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับใบอนุญาต   
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ขอ  ๓๖  ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและ
สมาคมและสมาคมจะเรียกกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถามเก่ียวกับบัญชีและ
ทรัพยสินของสมาคมได 

 

ขอ  ๓๗ คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชีเม่ือไดรับการรองขอ 
 

หมวดท่ี  ๖ 
การเปล่ียนแปลงแกไขบังคับและการเลิกสมาคม 

 

ขอ  ๓๘   ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญ 
 จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด มติของท่ีประชุม

ใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญ
ท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด 

 

ขอ  ๓๙. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของประชุมใหญของสมาคม ยกเวนการเลิกดวยเหตุของกฎหมาย   
 มติของท่ีประชุมใหญท่ีใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญ 
 ท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด  
 

ขอ  ๔๐. เม่ือสมาคมตองเลิก  ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ทรัพยของสมาคมท่ีเหลืออยูหลังจากท่ีไดชําระบัญชี
 เปนท่ีเรียบรอยแลวใหตกเปนขององคกรการกุศลท่ีมีวัตถุประสงคคลายกันเทานั้น  
    

 (ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน) 
 

หมวดท่ี  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๔๑  ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับนับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปน 
  นิติบุคคลเปนตนไป 

  
ขอ  ๔๒  เม่ือสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ  ก็ใหถือวาผูเริ่มการ 

ท้ังหมดเปนสมาชิกสามัญ และรักษาการในตําแหนงกรรมการของสมาคม เพ่ือรับสมัครสมาชิก 
และเม่ือรับสมัครสมาชิกสามัญไดจํานวนพอสมควร ก็ใหจัดใหมีการประชุมใหญข้ึน เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดแรกของสมาคม แตท้ังนี้จะตองดําเนินการจัดประชุมใหญใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ 
ป นับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 
    สมาคมศิษยเกาพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ  ผูจัดทําขอบังคับ 
       
 
      (ลงชื่อ)                  
      (ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา  วังสะจันทานนท) 
              นายกสมาคม 


