
๑ 

ขอบังคับ 
ของ 

สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค 
************************* 

 

หมวดท่ี ๑ 
ความท่ัวไป 

ขอ ๑. สมาคมนี้ชื่อวา “สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค” ตัวยอ 
        “สศ.วพบ.สปส.”  มีชือ่ภาษาอังกฤษวา “Alumni Association of Boromarajonani College of 
         Nursing, Sanpasithiprasong” ตัวยอ SPS.AA. 
ขอ ๒. เครื่องหมายของสมาคม ประกอบดวยวงกลม ๓ วง  วงนอกสุดสีฟา  ชื่อสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาล 
         บรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วงกลางสีมวง  มีกลีบดอกบัวสีชมพู  และ 
         วงในสุดเปนมือศิษยเกา ๓ คู  ชูประคองตราสัญญาลักษณรุนแรกของวิทยาลัยฯ   
 

 
 

ขอ ๓. สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค 
        ๒๒๔  ถนนพลแพน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

ขอ ๔. วัตถุประสงคของสมาคม เพ่ือ 
๔.๑  เปนศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลขาวสารตางๆ  ระหวางวิทยาลัยและศิษยเกา 
๔.๒  เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
๔.๓  ใหความรวมมือกับหนวยบริการและสถานศึกษาในการจัดประชุมวิชาการ  การฝกอบรม  สัมมนา  
       สําหรับศิษยเกาและผูสนใจ 
๔.๔  สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะศิษยเกาทุกรุน  ทุกหลักสูตร 
๔.๕  ดําเนินการหรือรวมมือกับองคกรการกุศลเพ่ือการกุศล  และองคการสาธารณประโยชนเพ่ือการ 
       สาธารณประโยชน  โดยไมหวังกําไรหรือสิ่งตอบแทน 
๔.๖  ไมดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 

หมวดท่ี ๒ 
สมาชิก 

ขอ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ 
 ๕.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตางๆ  จากวิทยาลัยฯ 
 ๕.๒ สมาชิกสมทบ ไดแก ผูท่ีผานการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรตางๆ  จากวิทยาลัยฯ 

๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ไดแก อาจารยพยาบาล (ท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ)  และอาจารย 
      พิเศษ  บุคคลผูทรงเกียรติ หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคม  ซ่ึงคณะกรรมการมีมติ 
      ใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ  

ขอ ๖. สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 
 ๖.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
 ๖.๓ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 ๖.๔ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความ 
       สามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตองคําพิพากษาของศาล 
                ถึงท่ีสุดในกรณีดังกลาว  จะตองเปนในขณะท่ีสมัครเขาเปนสมาชิก  หรือในระหวางท่ีเปนสมาชิกของ 
                สมาคมเทานั้น 
ขอ ๗. คาลงทะเบียนของสมาชิก 
 ๗.๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งเดียว  ๓๐๐  บาท 
 ๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดท้ังสิ้น 
ขอ ๘. การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม  ยื่นใบสมัครตามแบบ 
         ของสมาคมตอเลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน  และใหเลขานุการติดประกาศรายชื่อ 
         ผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม  เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน  เพ่ือใหสมาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคมจะได 
         คัดคานการสมัครนั้น  เม่ือครบกําหนดประกาศแลว  ก็ใหเลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดคานของ 
         สมาชิก (ถามี)  เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของ 
         สมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลวผลเปนประการใด  ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัคร 
         ทราบโดยเร็ว 
ขอ ๙. ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนให 
         เรียบรอยภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผูสมัครใหเริ่มนับตั้งแต 
         วันท่ีผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนท่ีเรียบรอยแลว  แตถาผูสมัครไมชําระเงิน 
         คาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก  
ขอ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีหนังสือตอบรับคําเชิญของผูท่ีคณะกรรมการได 
         พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม 
ขอ ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 
         ๑๑.๑ ตาย 
         ๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ  
                 และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับสมาคมเปนท่ีเรียบรอย 
 ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
 ๑๑.๔ ท่ีประชุมใหญของสมาคม  หรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะ 
                 สมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม 



๓ 

ขอ ๑๒. สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
 ๑๒.๑  มีสิทธิเขาใชสถานท่ีของสมาคมโดยเทาเทียมกัน 
 ๑๒.๒  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ 
 ๑๒.๓  มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 
 ๑๒.๔  มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม 
 ๑๒.๕  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคมและมี 
       สิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง 
 ๑๒.๖  มีสิทธิ์รองขอตอคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม 
 ๑๒.๗  มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา  

         ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได 
๑๒.๘  มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด 
๑๒.๙  มีหนาท่ีประพฤติตนใหสมกับเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 
๑๒.๑๐ มีหนาท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม 
๑๒.๑๑ มีหนาท่ีรวมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 
๑๒.๑๒ มีหนาท่ีชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

 

หมวดท่ี ๓ 
การดําเนินกิจการสมาคม 

ขอ ๑๓. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๗ คน  อยางมากไม
เกิน ๑๗ คน  คณะกรรมนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญของสมาคมและใหผูท่ีไดเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ  
เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน  สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ใหนายก
สมาคมฯ เปนผูแตงตั้งผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม ตามท่ีไดกําหนดไวซ่ึง
ตําแหนงของ  อุปนายก มีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขป  ดังตอไปนี้ 
 ๑๓.๑ นายกสมาคม มีหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคมในการ 
    ติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  
    และการประชุมใหญของสมาคม 
 
 ๑๓.๒ อุปนายก  มีหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาท่ี 

นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม  เม่ือนายกสมาคม  
ไมอยู  หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาท่ีได แตการทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม ให
อุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน 

 ๑๓.๓ เลขานุการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของสมาคมท้ังหมด  เปนหัวหนาเจาหนาท่ีของ 
    สมาคม  ในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม  
    ตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม 
 ๑๓.๔ เหรัญญิก  มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย  
    บัญชีงบดุล  และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพ่ือตรวจสอบ 
 ๑๓.๕ ปฏิคม  มีหนาท่ีในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียม 
    สถานท่ีของสมาคม และจัดเตรียมสถานท่ีประชุมตาง ๆ ของสมาคม 
 



๔ 

 ๑๓.๖ นายทะเบียน มีหนาท่ีเก่ียวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิก 
ในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

 ๑๓.๗ ประชาสัมพันธ มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคล 
    โดยท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
 ๑๓.๘ กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีข้ึน  โดยมี 
   จํานวนเม่ือรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว  จะตองไมเกินจํานวนท่ีขอบังคับ 
   ไดกําหนดไว  แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็มิถือวาเปนกรรมการกลาง 
หมายเหตุ คณะกรรมการชุดแรกของสมาคม ใหสมาชิกท่ีเขาประชุมดําเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมและ
กรรมการอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม เพ่ือดําเนินการจัดตั้งสมาคมใหแลวเสร็จ   

 

ขอ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป และเม่ือคณะกรรมการอยูในตําแหนง  
            ครบกําหนดตามวาระแลว  แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาต  ใหจดทะเบียนจากทางราชการ    
             ก็ใหคณะกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน  จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับ 
             อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ  และคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทาง 
             ราชการ  เปนท่ีเรียบรอยแลว  ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกัน  ระหวางคณะกรรมการชุดเกาและ 
             คณะกรรมการชุดใหมใหเปนท่ีเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน  นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาต 
             ใหจดทะเบียนจากทางราชการ 
ขอ ๑๕. ตําแหนงกรรมการสมาคมถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ  ก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกสามัญ 
           คนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทนอยูใน 
           ตําแหนงไดเทากับวาระของผูท่ีตนแทนเทานั้น 
ขอ ๑๖. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง  ซ่ึงมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้คือ 
 ๑๖.๑ ตาย 
 ๑๖.๒ ลาออก 
 ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว 
 ๑๖.๔ ท่ีประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง 

๑๖.๕ เปนผูมีความประพฤติและประพฤติตนเปนท่ีเสื่อมเสีย  และคณะกรรมการสมาคมมีมติใหออก       
โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการของสมาคม 

ขอ ๑๗ . กรรมการท่ีประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ  ใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการมีมติใหออก 
ขอ ๑๘. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 ๑๘.๑  มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัดตอ 
          ขอบังคับฉบับนี้ 
 ๑๘.๒  มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาท่ีของสมาคม 
 ๑๘.๓  มีอํานาจแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการจะ 
          สามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง 
 ๑๘.๔  มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ 
 ๑๘.๕  มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ียังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 ๑๘.๖  มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ี 
          ขอบังคับไดกําหนดไว 



๕ 

 ๑๘.๗  มีหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงิน และทรัพยสินท้ังหมดของสมาคม 
 ๑๘.๘  มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามท่ีสมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมดได 
          เขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซ่ึงการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนภายใน  
                    ๓๐  วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองขอ 
 ๑๘.๙  มีหนาท่ีจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
          ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเม่ือสมาชิกรองขอ 
 ๑๘.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ 
 ๑๘.๑๑  มีหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไว 
ขอ ๑๙. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยทุก 3 เดือน  โดยใหจัดข้ึนภายในวันท่ี 15 ของทุกไตรมาส  ท้ังนี้
เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารกิจการของสมาคม 
ขอ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ  จะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมด  จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือ 
คะแนนเสียงมากเปนเกณฑ  แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 
ขอ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ 
หนาท่ีได ก็ใหกรรมการท่ีเขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพ่ือใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีเปน ประธาน
ในการประชุมคราวนั้น 
 

หมวดท่ี ๔ 
การประชุมใหญ 

ขอ ๒๒  การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ 
 ๒๒.๑ ประชุมใหญสามัญ 
 ๒๒.๒ ประชุมใหญวิสามัญ 
ขอ ๒๓. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนกันยายนของทุกป 
ขอ ๒๔. การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีข้ึนไดก็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีข้ึน หรือเกิดข้ึนดวยการ 
เขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวารอยคน 
หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  จะทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการของสมาคมใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญก็ได  ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด  เม่ือคณะกรรมการ
สมาคมไดรับหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก  ใหคณะกรรมการสมาคมเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ถาคณะกรรมการสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  สมาชิกท่ีเปนผูรองขอใหเรียก
ประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนสมาชิกท่ีกําหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได   
ขอ ๒๕. การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ  ใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ  และการ 
แจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร  โดยระบุ  วัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน  โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว  ณ  สํานักงานของสมาคม  เปนเวลาไมนอยกวา 
๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ  หรือลงพิมพโฆษณาอยางนอยสองคราวในหนังสือพิมพท่ีแพรหลายในทองท่ี
ฉบับหนึ่ง  กอนวันนัดประชุมไมนอยกวา ๗ วัน ก็ได 
ขอ ๒๖. การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังตอไปนี้ 
 ๒๖.๑ แถลงกิจการท่ีผานมาในรอบป 
 ๒๖.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปท่ีผานมาใหสมาชิกรับทราบ 



๖ 

 ๒๖.๓๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เม่ือครบกําหนดวาระ 
 ๒๖.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี 
 ๒๖.๕ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน 
 ๒๖.๖ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
ขอ ๒๗. ในการประชุมใหญสามัญประจําป  หรือการประชุมใหญวิสามัญ  ตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง หรือไมนอยกวา 100 คน ของสมาชิกสามัญท้ังหมด  จึงจะครบองคประชุม  หากถึงกําหนดเวลาการประชุม
แลวสมาชิกยังไมครบองคประชุม  ถาการประชุมใหญครั้งนั้นเปนการประชุมใหญตามคําเรียกรองของสมาชิกก็ใหงด
การประชุม  แตถาเปนกรณีการประชุมใหญท่ีคณะกรรมการสมาคมเปนผูเรียกประชุม ก็ใหเรียกประชุมใหญอีกครั้ง
หนึ่ง  โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน ๑๔ วัน นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวา
จะตองครบองคประชุม 

หมายเหตุ การประชุมทุกครั้งตองมีการลงลายมือชื่อผูเขาประชุม  และสมาชิกผูเขาประชุมตองแสดงเอกสารบัตร
ประจําตัวประชาชนประกอบการลงลายมือชื่อ  หากสมาชิกเปนนิติบุคคล  ตองมีหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจ  
หรือผูรับมอบอํานาจจากผู มีอํานาจของนิติบุคคลนั้น  หรือผูแทนรับมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบการลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมดวย  

ขอ ๒๘. การลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมใหญ ถาขอบังคับไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน 
เกณฑ แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 
ขอ ๒๙. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถจะ 
ปฏิบัติหนาท่ีไดก็ใหท่ีประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการท่ีมารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาท่ีเปนประธานใน
การประชุมคราวนั้น 
 

หมวดท่ี ๕ 
การเงินและทรัพยสิน 

ขอ ๓๐ รายไดของสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค  มาจาก 
           ๓๐.๑  คาลงทะเบียนของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
           ๓๐.๒  การรับบริจาค 
           ๓๐.๓  เงินดอกผลท่ีไดจากสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการนําฝาก 
           ๓๐.๔  รายไดจากการจัดกิจกรรมของสมาคม 
           ๓๐.๕  รายไดอ่ืน ๆ  ท่ีไดมาโดยชอบ 
ขอ ๓๑  การเงินและทรัพยสินท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม  ถามีใหนํา 
ฝากไวในสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนถูกตอง 
ขอ ๓๒. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทนลงนาม 
รวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ  พรอมประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได 
ขอ ๓๓. ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   
ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน 
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)   ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสมาคม 
ขอ ๓๔. ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 10,000 บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  ถาเกิน 
กวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอํานวยให 
ขอ ๓๕. เหรัญญิก  จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการ  การรับหรือจายเงิน 



๗ 

ทุกครั้ง  จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม  หรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิก  หรือ 
ผูทําการแทน  พรอมประทับตราของสมาคมทุกครั้ง 
ขอ ๓๖. ผูสอบบัญชี  จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคม  และจะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต 
ขอ ๓๗. ผูสอบบัญชี มีอํานาจหนาท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและสามารถ 
จะเชิญกรรมการ  หรือเจาหนาท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถามเก่ียวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได 
ขอ ๓๘. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี  เม่ือไดรับการรองขอ 

 
หมวดท่ี ๖ 

การเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

ขอ ๓๙. ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตอง 
มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด  มติของท่ีประชุมใหญในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด 
ขอ ๔๐. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของท่ีประชุมใหญของสมาคม  ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย  
มติของท่ีประชุมใหญท่ีใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวม ป ร ะ ชุ ม
ท้ังหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 
ขอ ๔๑. เม่ือสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยูหลังจากท่ีไดชําระบัญชีเปนท่ี 
เรียบรอยแลวใหตกเปนของมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาล สรรพสิทธิประสงค  
 

หมวดท่ี ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ ๔๒. การตีความขอบังคับของสมาคม  หากเปนท่ีสงสัยใหท่ีประชุมใหญโดยเสียงขางมากของท่ีประชุมชี้ขาด 
ขอ ๔๓. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคมมาใชบังคับ  ในเม่ือขอบังคับของ
สมาคมมิไดกําหนดไว  และหากมีขอบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ใหถือปฏิบัติตามประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย 
ขอ ๔๔. สมาคมตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน  หรือเพ่ือบุคคลใดนอกจากเพ่ือดําเนินการตาม 
วัตถุประสงคของสมาคม 

 
หมวดท่ี ๘ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๕. ขอบังคับฉบับนี้  ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
เปนตนไป 
ขอ ๔๕. เม่ือสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการท้ังหมดเปน 
สมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึน  เริ่มตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป 
ขอ ๔๖. คณะกรรมการชุดแรกท่ีดํารงตําแหนงในการจัดตั้งสมาคม  จะตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือ
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหมใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป  นับตั้งแตวันท่ีสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล   
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