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ข้อบังคับ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ
“The Nurses’ Association of Thailand under The Royal
Patronage of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, Northern Office”

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560)
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คานา
ข้อบังคับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขา
ภาคเหนือ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วาระ พ.ศ. 2559-2561 เป็นคณะกรรมการเฉพาะ
กิจดาเนิน การปรับ ปรุ งข้อบั งคับฉบับ นี้ซึ่งได้ผ่ านการรับรองจากการประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ สมบูรณ์ในปี พ.ศ.
2560
ในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้
ร่ ว มปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ สมาคมฯ และสมาคมฯ จะเผยแพร่ ข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ 2560 นี้ ผ่ า น Website:
http://www.natnorth.org รวมทั้งจั ดพิมพ์ไว้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมี ประสิ ทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
วาระ พ.ศ. 2559-2561
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ความเป็นมา
สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือในระยะแรกเริ่มมีความเกี่ยวพันกับภาควิช าการ
พยาบาลผดุงครรภ์อนามัยของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลซึ่งในปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากรั ฐ บาลต้ อ งการให้ มี ก ารตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น ในส่ ว นภู มิ ภ าค
นอกเหนือไปจากกรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือ โดยในปี
พ.ศ. 2503 คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล(มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในปั จ จุ บั น ) ได้ แ ยกสาขามาตั้ ง คณะ
แพทยศาสตร์ยั งจั งหวัดเชีย งใหม่ ภาควิช าพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย เป็นภาควิชาหนึ่งซึ่งสั งกัดอยู่ใน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ได้แยกตัวเองมาบริหารงานด้านการเรียนการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการ
บริหารงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดาเนินต่อไปจนถึงปี 2507 จึงได้โอนมาสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังเช่นในปัจจุบันนี้
ขณะที่ภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้แยกมาบริหารงานด้านการเรียนการสอนวิชาชีพ
พยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัดนี้ได้มีโรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิคอยู่แล้ว ปัจจุบั นคือ คณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จากการที่อยู่ในวิชาเดียวกันทาให้อาจารย์พยาบาลทั้งสองสถาบันเกิด
ความคุ้นเคยสนิทสนมกันขึ้นจึงคิดกันว่ าน่าจะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในด้านวิชาชีพให้มีการพัฒนายิ่งๆ
ขึ้นไป ประกอบกับได้รับการกระตุ้นจาก คุณหญิงสมานใจ ดารงแพทยาคุณ ซึ่งเป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยในสมัยนั้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความเจริญเป็นที่ 2 รองลงมาจากกรุงเทพมหานครฯ มีทงั้ โรงเรียน
พยาบาลและโรงเรียนผดุงครรภ์มากกว่า 2 โรง กอร์ปกับมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชนอยู่มากแห่ง
จานวนพยาบาลก็มีมากพอและมีจังหวัดใกล้เคียงที่จะติดต่อถึงกันได้สะดวกสมควรจัดตั้งสมาคมพยาบาลภาคเหนือ
ขึน้ พร้อมกันนั้น คุณหญิงสมานใจ ดารงแพทยาคุณได้มอบเงินจานวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้เป็นทุน
ในการเริ่มก่อตั้งและดาเนินการ
สมาคมฯ ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมาโดยให้อาจารย์ศรีวิไล สิงหเนตร ทาหน้าที่เป็น
นายกสมาคมไปก่อนและคุณเสงี่ยม ช.สิงหเนตร รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และได้ขึ้นทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า
“สมาคมพยาบาลภาคเหนื อ ” ได้รั บ ใบอนุ ญาตให้ ตั้ ง เป็ นสมาคมได้เ มื่อ ปี พ.ศ. 2507 ใบอนุญ าตเลขที่ ต.
125/2507 โดยมีคุณเพ็ญ มาร์ติน เป็นนายกสมาคม เริ่มดาเนินการจัดประชุมสามัญประจาปีขึ้นในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2508 เป็นปีแรก จัดที่ หอประชุมติโลกราชจังหวัดเชียงใหม่มีพยาบาลเข้าร่วมประชุมจานวน
137 คน ต่อมาได้จัดให้มีการประชุมประจาปีทุกปี สถานที่ประชุมหมุนเวียนกัน 3 แห่ง คือ หอประชุมติโลกราช
, หอประชุมตึกศรีสังวาลย์(โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค) และหอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2518 ได้เริ่ มหมุน เวียนผลั ดกันเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสามัญประจาปีตามจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคเหนือซึ่งจังหวัดเชียงรายรับเป็นเจ้าภาพจังหวัดแรก และยังคงจัดในเดือนธันวาคมเสมอมา
ต่อมาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ชี้แจงแก้ไขข้อบังคับระเบียบต่างๆ ของสมาคมใหม่โดยแถลง
ว่าสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีสาขาอยู่ 4 แห่งๆ แรก คือ สาขาภาคเหนือ สมาคมสาขาอื่นก็ได้รับการ
กระตุ้นจากคุณหญิงสมานใจ ดารงแพทยาคุณ อีกเช่นกัน จึงทาให้มีการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาภาคตะวันออกและสาขาภาคใต้ขึ้นต่อมาเป็นลาดับ
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ด้วยเหตุที่ชื่อของสมาคมที่ขออนุมัติก่อตั้งในปี 2507 นั้นใช้ชื่อ “สมาคมพยาบาลภาคเหนือ” ซึ่งไม่ตรง
กับข้ อบั ง คับ ของสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยที่ไ ด้แจ้ งไว้ จึงจ าเป็ นต้อ งแก้ ไขชื่ อของสมาคมเสี ย ใหม่ เป็ น
“สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ” เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกัน
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ได้ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ผ่านมา จานวน 3 ครั้งคือ
ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2527 ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2539 และครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2551 เนื่องจากในปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ จึงได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ เป็น ครั้งที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับล่าสุด และได้เสนอให้สมาชิกรับรองในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2560 ของสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
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เลขอนุญาตที่
เลขคาขอที่

ต.๑๒๕/๒๕๐๗
๑๒๕/๒๕๐๗
ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

ตามที่
นางเพ็ญ มาร์ติน
ได้ขออนุญาตจัดตั้ง
สมาคมพยาบาลภาคเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางที่รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนวิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปวิทยา
ของวิชาการพยาบาลทั้งในด้านการศึกษาและในด้านการปฏิบัติให้ถูกหลักวิชาการเป็นการสมานความสามัคคี และ
ความปรารถนาดี เกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ร่วมอาชีพ
๒. เพื่อร่วมกันรักษาจรรยาวิชาชีพให้เป็นที่นิยมและไว้วางใจของประชาชนป้องกันขจัด
เหตุต่างๆ และแก้ไขปัญหาทั้งปวงอันเป็นอุปสรรคแก่ ความเจริญทางคุณธรรมและความก้าวหน้าของวิชาชีพ
๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพยาบาลและสุขวิทยาอนามัยแก่ประชาชน
๔. เพื่อช่วยเหลือในการที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่อั นดี
ของสังคม
๕. เพื่อเป็นเกียรติแก่วิชาชีพพยาบาลโดยรักษาระดับและส่งเสริมการศึกษาพยาบาลให้
มีมาตราฐานสูง
ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ ณ บริเวณโรงเรียนพยาบาลฯ คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดาเนินการจัดตั้งได้
อนุญาต ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๗

(นายอภัย จันทวิมล)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายนามนายกสมาคม
นามนายกสมาคม
นางสาวศรีวิไล
สิงหเนตร
นางเพ็ญ
มาร์ติน
คุณหญิงบรรจง
วิทยาศรัยธรรมพิสิฐ
รศ.ดร.(กิตติมศักดิ์)เปรียบ
ปัณยวณิช
หม่อมธาดา
ขุนศึกเม็งราย
นางเขื่อนคา
สิงหเนตร
นางศิริเลิศ
วรรธนะพงษ์
หม่อมธาดา
ขุนศึกเม็งราย
รศ.ดร.(กิตติมศักดิ์)ปราณีต
สวัสดิรักษา
ผศ.จรูญศรี
รุ่งสุวรรณ
รศ.ดร.(กิตติมศักดิ์)ปราณีต
สวัสดิรักษา
ผศ.จรูญศรี
รุ่งสุวรรณ
ผศ.ปฏิพร
บุญกล้า
นางพรรณี
พฤกษิกานนท์
ผศ.สมจิตต์
ภาติกร
นางจันทิรา
ภาวิไล
รศ.อุบล
นิวัติชัย
รศ.อุดมรัตน์
สงวนศิริธรรม
รศ.อุบล
นิวัติชัย
นางจันทิรา
ภาวิไล
รศ.กรรณิการ์
พงษ์สนิท
รศ. เจียรนัย
โพธิ์ไทรย์
รศ. เจียรนัย
โพธิ์ไทรย์

ปี พ.ศ.
2504 – 2506
2507 – 2508
2509 – 2512
2513 – 2515
2516 – 2517
2518 – 2521
2522 – 2523
2524
2525 – 2526
2527 – 2528
2529 – 2530
2531 – 2532
2533 – 2534
2535
2536 – 2537
2538 – 2540
2541 – 2542
2543 – 2546
2547 – 2549
2550 – 2552
2553 – 2555
2556 – 2558
2559 - 2561
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การจัดประชุมใหญ่ประจาปีของสมาคม
ปี พ.ศ.
2504 - 2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-

2527
2528
2529
2530

18
19
20
-

2531
2532
2533
2534

21
22
23
-

2535
2536
2537
2538

24
25
26
-

สถานที่จัดประชุม
ยังไม่ได้จัดการประชุมเป็นทางการ
หอประชุมติโลกราช จังหวัดเชียงใหม่
หอประชุมติโลกราช จังหวัดเชียงใหม่
หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มีการประชุม
หอประชุมศรีสังวาลย์ โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาลาประชาคม จังหวัดเชียงราย
โรงแรมรถไฟ จังหวัดเชียงใหม่
ศาลาประชาคม จังหวัดแพร่
หอประชุมโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัน จังหวัดลาปาง
สโมสรบันเทิง ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์
โรงแรมชากังราว จังหวัดกาแพงเพชร
งดการประชุม เนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ที่กรุงเทพฯ
โรงภาพยนตร์ เพชรธานี จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงแรมรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
งดการประชุมเนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ที่กรุงเทพฯ
โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมทิพย์ช้าง จังหวัดลาปาง
โรงแรมแม่สอดฮิลล์ จังหวัดตาก
งดการประชุม เนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ที่กรุงเทพฯ
โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
โรงแรมลิตเติลดั๊กส์ จังหวัดเชียงราย
โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
งดการประชุม เนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ที่กรุงเทพฯ
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การจัดประชุมใหญ่ประจาปีของสมาคม
ปี พ.ศ.
2539
2540
2541
2542

ครั้งที่
27
28
-

2543

29

2544
2545
2546

30
31
32

2547
2548
2549
2550

33
34
35
-

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สถานที่จัดประชุม
โรงแรมลิตเติลดั๊กส์ จังหวัดเชียงราย
งดการประชุม ตามนโยบายรัฐบาล
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 41)
งดการประชุม เนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ที่กรุงเทพฯ
จัดร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โรงแรม
ลิตเติลดั๊กส์ จังหวัดเชียงราย(25-27 ต.ค. 43)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (3 ธ.ค. 44)
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (30 พ.ย. 45)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่(มีการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ
ครั้งที่ 12 ที่กรุงเทพฯ) (25-27 ธ.ค. 46)
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (25 ธ.ค. 2547)
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (23-24 ธ.ค. 48)
โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ (25 พ.ย. 49)
งดการประชุม เนื่องจากมีการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ที่กรุงเทพฯ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (18-19 ธ.ค. 51)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (17-18 ธ.ค. 52)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ (16-17 ธ.ค. 53)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (4-5 ส.ค. 54)
โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย (28-29 มิ.ย. 55)
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (28-29 พ.ย. 56)
โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน (10 พ.ย. 57)
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 58)
ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ (23 ธ.ค. 59)
โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ (22 ธ.ค. 60)
*******************************************
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ข้อบังคับของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง
--------------------------------------ข้อ 1. ชื่อสมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ” ตัวย่อ “สพน” เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Nurses’ Association of
Thailand under The Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, Northern
Office” คาย่อ NAT-N
ข้อ 2. เครื่องหมายสมาคมฯ เป็นรูปดาวมีรูปช้างสามเศียรอยู่กลางวงกลมชื่อสมาคมตัวทองบนพื้นลงยาสี
แดง ขอบนอกมีรัศมีสีทอง 5 แฉก
ข้อ 3. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส
ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
**************************************
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
----------------------ขอ 4 วัตถุประสงคของสมาคมฯ มีดังนี้
4.1 เปนศูนยรวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
4.2 สงเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
4.3 สงเสริมความเจริญกาวหนาของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุน
การศึกษา การวิจัยและการเผยแพรความรู
4.4 เสริมสรางความเปนธรรม สงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพ ของสมาชิก
4.5 ชวยปองกันและแกไขปญหาอันเปนอุปสรรคตอความเจริญทางวิชาชีพ
4.6 ชวยเหลือในการสรางเสริม และผดุงไวซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัยและความเปนอยูอันดีของ
สังคม
4.7 เปนผูแทนของสมาชิกในการติดตอ และประสานความรวมมือ กับองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.8 สงเสริมภาพลักษณที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
***********************************

10

ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ
----------------------ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการอานวยการของสมาคม เห็นสมควรให้เชิญ
เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งสาเร็จหลักสูตรการศึกษาสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
ระดับวิชาชีพและระดับต้นจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือปฏิบัติงานอยู่ในภาคเหนือ ของ
ประเทศไทยซึ่งกรรมการอานวยการของสมาคมเห็นสมควรรับเป็นสมาชิก
5.3 สมาชิกสมทบได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการอานวยการได้พิจารณาเห็นสมควรให้เป็นสมาชิก
สมทบดังต่อไปนี้
5.3.1 ผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่ มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
5.3.2 ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า1 ปี
5.4 อนุสมาชิก ได้แก่นักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองและมี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี
5.5 สมาชิกองค์กร ได้แก่ สมาคม หรือชมรมพยาบาลเฉพาะสาขา และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
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ขอ 6 การสมัครเปนสมาชิก ผูมีสิทธิ์สมัครเปน สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิก ที่ประสงค
จะเปนสมาชิก ให้สมัครที่สมาคมฯ สานักงานสาขาภาคเหนือ หรือสานักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
โดยยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พรอมดวย รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ( หรือแนบไฟล
ภาพขนาด 200 x 200 pixel ) ชาระคาบารุงตามขอบังคับของสมาคมฯ และตองมีสมาชิกสามัญรับรอง 2 คน
สาหรับสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ให้ดาเนินการสมัครเป็นรายกลุ่ม ที่สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ
ขอ 7 อัตราคาบารุงสมาคมฯ สมาชิกตองชาระคาบารุงดังนี้ คือ
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตองชาระคาบารุง
7.2 สมาชิกสามัญ ชาระคาบารุงครั้งเดียว 2,500 บาท(สมัครสมาชิกภายในปที่สาเร็จ
การศึกษา) หรือ 3,500 บาท(กรณี ไมสมัครสมาชิก ในปที่สาเร็จการศึกษา)
7.3 สมาชิกสมทบ ชาระคาบารุงครั้งเดียว 2,000 บาท
7.4 อนุสมาชิก คาบารุงปละ 100 บาท
7.5 สมาชิกองคกร ประเภทสมาคมและชมรม คาบารุง ครั้งเดียว 10,000 บาท
7.6 ในกรณีที่สมัครเปนสมาชิกและชาระคาบารุง ณ สมาคมพยาบาลฯ สานักงานสาขา
ภาคเหนือ สมาคมพยาบาลฯ สานักงานสาขาภาคเหนือ จะสงเงินคาบารุง 1 ใน 2 ของค่าสมัครสมาชิก พรอมใบ
รายนามผูสมัครสมาชิกที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
7.7 ผู้ที่สมัครสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ สานักงานสาขาภาค คือ สมาชิกของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ข้อ 8. การเปลี่ยนประเภทสมาชิก
อนุส มาชิกที่ส าเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพหรือระดับต้น แล้ว ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสมาชิก
สามัญตามข้อ 5.2 กระทาได้โดยยื่นใบสมัครและชาระค่าบารุงตามข้อ 7.2
ข้อ 9. สิทธิของสมาชิก
9.1 สมาชิกสามัญมีสิทธิ
9.1.1 ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ซึ่งเป็นตราของสมาคมฯ
9.1.2 ออกเสียงและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
9.1.3 ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ
9.1.4 สมัครเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ตราไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ
9.2 สมาชิกสมทบและอนุสมาชิก มีสิทธิเข้าฟังการประชุมและร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใดๆ และจะเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ตราไว้ไม่ได้
9.3 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิรับประโยชน์ที่ สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะอานวยให้ตามเงื่อนไขของข้อบังคับสมาคมฯ
9.4 สมาชิกทุกประเภท แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์
ของสมาคมฯ ได้ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการของสมาคมฯ
ข้อ 10. หน้าที่สมาชิก
10.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
10.2 ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ และรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ การ
พยาบาล
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10.3 สนับสนุนและบาเพ็ญกรณียกิจเพื่อให้บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการของสมาคมฯ
10.4 หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ หรือนามสกุลต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ทะเบียนภายในกาหนด 2 เดือน นับจากวันเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ข้อ 11. การขาดสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของแต่ละประเภทสิ้นสุดลงเมื่อ
11.1 ตาย
11.2 ลาออก
11.3 ขาดการชาระค่าบารุง
11.4 คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออก เพราะมีพฤติกรรมอันนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
วิชาชีพการพยาบาลหรือสมาคมฯ ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
ให้นายทะเบียนจาหน่ายชื่อผู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11. ออกจากทะเบียน ผู้ที่ขาดสมาชิกภาพย่อมหมด
สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.
หมวดที่ 4
การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
----------------------ข้อ 12. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ บริหารงานดังต่อไปนี้
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือประกอบด้วย สมาชิก จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ
แบ่งเป็น 4 เขต ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดดังนี้
เขต 1 เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
เขต 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
เขต 3 สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
เขต 4 นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
ข้อ 13. การบริหารงานของสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ บริหารงานโดยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
13.1 คณะกรรมการอานวยการ จานวน 25 คน ประกอบด้วย
ก. สมาชิ ก สามั ญ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปจากสมาชิ ก ให้ เ ป็ น กรรมการอ านวยการ
จานวน 14 คน
ข. ประธานเขตกลุ่มจังหวัด จานวน 4 คน
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
13.1.1 กรรมการอานวยการตามขอ 13.1 (ก) แตงตั้งกรรมการอานวยการ
ผูทรงคุณวุฒิจานวน 7 คนจากสมาชิกสามัญ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับแตงตั้ง จะตองมิใชบุคคลที่เปนกรรมการ
อานวยการตามขอ 13.1 (ก) ( ข)
13.1.2 ใหกรรมการอานวยการตามขอ 13.1 ( ก ) เลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งใน 14 คนเปนนายกสมาคมฯ
13.1.3 ใหประธานเขตทุกเขต เปนอุปนายกโดยตาแหนง ลาดับตามเขต
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13.2 ใหนายกสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ แตงตั้งอุปนายก
คนที่หนึ่ง 1 คน เลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน รองเลขาธิการ 1 คน ผู ชวยเหรัญญิก 1 คน ทั้งนี้ โดย
แต่งตั้งจากกรรมการอานวยการ ตาม ขอ 13.1
วาระการด ารงต าแหน ง ของอุ ป นายกคนที่ ห นึ่ ง เลขาธิ ก าร เหรั ญ ญิ ก
รองเลขาธิการ ผูชวยเหรัญญิก สิ้นสุดลงตามวาระการดารงตาแหนงของนายกสมาคมฯ
13.3 วาระของกรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ ตามขอ 13.1 ( ก ) ดารงตาแหนงมีกาหนดวาระ 3 ป
และเมื่อพนวาระแลว อาจไดรับเลือกตั้งใหม แตใหอยูในตาแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
กรรมการอานวยการ ตามขอ 13.1 ( ข ) ดารงตาแหนงมีกาหนดตามวาระการ
ดารงตาแหนงนายกสมาคมฯ
กรรมการอานวยการ ตามขอ 13.1 ( ค ) ดารงตาแหนงมีกาหนดวาระ 1 ป
และเมื่อพนวาระแลว อาจไดรับตาแหนงใหม แตใหอยูในตาแหนงไดไมเกิน 6 วาระติดตอกัน
13.4 ใหกรรมการอานวยการ มีอานาจแตงตั้ง นายกกิตติมศักดิ์ กรรมการ
อานวยการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการพิเศษ เพื่อทาหนาที่ใหคาแนะนา และขอ คิดเห็นตอ
คณะกรรมการอานวยการ
13.4.1 นายกกิตติมศักดิ์ คือ นายกสมาคมฯ ผูซง่ึ พนตาแหนงตาม
วาระ เปนนายกกิตติมศักดิ์ มีกาหนดวาระ 1 ป
13.4.2 กรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์ คือ ผูที่ไดเคยทาหนาที่นายก
สมาคมฯ มาแลว ไมนอยกวา 2 วาระ เปนกรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์โดยไมกาหนดวาระ
13.4.3 กรรมการที่ปรึกษา คือ ผูทรงคุณวุฒิที่เปนพยาบาลหรือบุคคลอื่น
จานวนไมเกิน 15 คน ทาหนาที่กรรมการที่ปรึกษาโดยไมกาหนดวาระ
13.4.4 กรรมการพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิ และหรือผูมีอุปการคุณ จานวนตาม
ความเหมาะสมที่นายกสมาคมฯ แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ เปนกรรมการพิเศษ โดย
ไมกาหนดวาระ
13.5 กรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ ไม่
น้อยกว่า 2 วาระ และจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์ตลอดไป ไม่มีกาหนดวาระ
13.1.1 กรรมการที่ปรึกษา คือ ผู้ท รงคุณวุฒิที่เป็นพยาบาลหรือบุคคลอื่นที่
กรรมการอานวยการเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา จานวน 15 คน โดยไม่มีกาหนดวาระ
13.1.2 กรรมการพิเศษ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีอุปการะคุณที่นายกสมาคม
เชิญเป็นกรรมการพิเศษแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการ ไม่กาหนดวาระ
13.1.3 การบริหารงานของสมาคมฯ สาขาภาคเหนือให้ดาเนินการตาม
ข้อบังคับของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ข้อ 14. การเลือกตั้งคณะกรรมการอานวยการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการอานวยการ ใหมี “คณะกรรมการสรรหาบุคคล” โดย ประธานไดรับ
การแตงตั้งจากคณะกรรมการอานวยการ เพื่อดาเนินงานตามขอบังคับของสมาคมฯ วาดวยการสรรหาบุคคลเปน
คณะกรรมการอานวยการ
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เมื่อคณะกรรมการสรรหาบุคคลได้แล้วให้ส่งรายชื่อแก่เลขาธิการเพื่อจัดพิมพ์ ใบเลือกตั้งและส่งให้
สมาชิกทุกคนที่มีสิทธิออกเสียง เพื่อทาการเลือกตั้งกรรมการอานวยการตามข้อบังคับของสมาคมฯ ว่าด้วยการสรร
หาบุคคลเป็นคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 15. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการอานวยการมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินนโยบาย บริหารกิจการทั้งปวง
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี กาหนดข้อบังคับของ
สมาคมฯ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ถ้ากรรมการตาแหน่งใดว่างลง ให้คณะกรรมการอานวยการ ตั้งกรรมการทดแทนในตาแหน่งนั้น
และทาหน้าที่จนกว่าจะครบวาระ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต้องแจ้งให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ทราบทุกครั้ง
15.1 อานาจหนาที่ของคณะกรรมการอานวยการ มีดังนี้
15.1.1 กาหนดนโยบายและดาเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ
15.1.2 ดาเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ เมื่อมีกรรมการพน
วาระ
15.1.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอานวยการ ใหดารงตาแหนงตางๆ ตามขอ 13
15.1.4 กาหนดขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ รวมทั้งดาเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ นั้น
15.1.5 ใหการรับรองคณะกรรมการ และการบริหารของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
15.1.6 แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ตามขอ 13 คณะกรรมการพิเศษ คณะกรรมการ
ฝ่าย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อการดาเนินงานของสมาคมฯ
15.1.7 การบริหารการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ
15.2 อานาจหนาที่ของคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ มีดังตอ ไปนี้
15.2.1 วางนโยบายและดาเนินกิจการของสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ใหสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคของสมาคมฯ
15.2.2 จัดดาเนินการเลือกตั้งกรรมการอานวยการสมาคมฯ
15.2.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ใหดารงตา
แหนงตามขอบังคับของสมาคมฯ และเสนอรายนามตอ คณะกรรมการอานวยการของสมาคมฯ
15.2.4 บริหารการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ใหเปนไปตามขอบัง
คับวาดวยการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ และเสนอรายงานตอคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ
15.2.5 เสนอรายงานการดาเนินกิจการและการเงินสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
15.3 หนาที่ของผูดารงตาแหนงตาง ๆ
15.3.1 นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของสมาคมฯ เปน ประธานในที่ประชุม เปนผูสั่งนัดหมายการประชุม เปนผูแทนของสมาคมฯ ในการติดต่อ
กับรัฐบาล องคการ องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและตางประเทศ เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการฝ
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ายตางๆ ของสมาคมฯ มีอานาจสั่งจายเงินตามขอบังคับวาดวยการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ และนายก
สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกคนที่ 2 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยตาแหน่ง
15.3.2 อุปนายกคนที่หนึ่ง มีอานาจหนาที่ชวยนายกสมาคมฯ ในกิจการของสมาคมฯ
ปฏิบัติการแทนนายกสมาคมฯ เมื่อไดรับมอบหมายหรือเมื่อนายกสมาคมฯ ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
15.3.3 อุปนายก 2-5 (ประธานเขต) มีหนาที่เปนกรรมการอานวยการของสมาคมฯ
ก) รับนโยบายจากสมาคมฯ สาขาภาคเหนือแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ
ข) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่าปีละ 3 ครั้ง โดยสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุม
ค) จัดให้มีการประชุมวิชาการในเขตปีละ 1 ครั้งโดยสมาคมฯ จะสนับสนุนเงิน
ในการจัดประชุม เขตละ 5,000 บาท
ง) ร่วมมือกับสมาคมฯ จัดประชุมวิชาการสัญจรหมุนเวียนแต่ละเขต โดย
สมาคมฯ จะสนับสนุนเงินในการจัดประชุม เขตละ 10,000 บาท
จ) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ อาทิเช่น ทาหน้าที่เป็น
วิทยากร ในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขต ภาคเหนือ เป็นต้น
ฉ) อุปนายกมีวาระ 3 ปี และหมดวาระตามนายกสมาคมฯ สามารถอยู่ใน
ตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ
15.3.4 เลขาธิการ มีหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการ และทีป่ ระชุม
ใหญสามัญประจาปติดตอกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทั่วไป เสนอรายงานกิจการของสมาคมฯ ต่อที่
ประชุมใหญสามัญประจาป รับผิดชอบการเก็บรักษาบันทึกรายงานเกี่ยวกับการประชุมรักษาขอบังคับของสมาคมฯ
ประสานงานกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เกี่ยวกับขอบังคับ บริหารงานเอกสารเกี่ยวกับประวัติข้อบังคับ
นโยบาย มติ โครงการ และกิจกรรมสาคัญของสมาคมฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ
หรือคณะกรรมการอานวยการ
15.3.5 รองเลขาธิการ มีหนาที่เปนผูชวยเลขาธิการ และทาหนาที่แทนเลขาธิการ
เมื่อเลขาธิการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
15.3.6 เหรัญญิก มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องการเงิน ทาบัญชี งบเดือน งบดุล เสนอ
คณะกรรมการอานวยการ ทารายงานการเงินเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจาป รักษาระเบียบหลักฐานการเงิน
และทรัพยสินของสมาคมฯ ใหเปนไปตามขอบังคับที่กาหนดไว
15.3.7 ผูชวยเหรัญญิก มีหนาที่ชวยเหรัญญิก และทาหนาที่แทนเหรัญญิก เมื่อ
เหรัญญิกไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
15.3.8 นายทะเบียน มีหนาที่นาเสนอผูสมัครเปนสมาชิกใหมของสมาคมฯ ตอ
คณะกรรมการอานวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดการระบบรับสมัครสมาชิก และรักษาทะเบียนสมาชิก ใหสม
บูรณและเปนปจจุบันอยูเสมอ
ข้อ 16. สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ มีคณะกรรมการฝ่ายดาเนินกิจการต่างๆ ดังนี้
16.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
16.2 คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
16.3 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
16.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
16.5 คณะกรรมการฝ่ายวารสาร
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16.6 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลพิเศษ
16.7 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16.8 คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
16.9 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
16.10 คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
16.11 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
16.12 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
16.13 คณะกรรมการฝ่ายโครงการหรือกิจการพิเศษหรือเฉพาะกิจที่คณะกรรมการอานวยการ
เห็นสมควร
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย จากกรรมการอานวยการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเสนอชื่อสมาชิกเพื่อคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่าย
คณะกรรมการฝ่าย มีวาระการดารงตาแหน่ง ตามวาระของคณะกรรมการอานวยการข้อ 13.1(ก) แต่
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
**********************************************
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หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
--------------------------------------------------1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ : ส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง หน่วยงานและวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ
ตลอดจนประสานงานวิชาการกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ
2. คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล
หน้าที่ : ดาเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมมาตรฐานและการพัฒนา
คุณภาพของบริการการพยาบาล
3. คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
หน้าที่ : ส่งเสริมและดาเนินการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและ
สังคม ประสานงาน รวบรวมข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการชุมชน
หน้าที่ : เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและการบริการชุมชนอื่นๆ ตามขอบเขต
ของวิชาชีพ
5. คณะกรรมการฝ่ายวารสารและจุลสาร
หน้าที่ : จัดทาวารสารและจุลสารของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของสมาคมฯ และองค์กรวิชาชีพการพยาบาล
6. คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาลพิเศษ
หน้าที่ : พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลพิเศษ ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
คุณธรรม จริยธรรมและภาพลักษณ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน้าที่ : ดาเนินการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของสมาคมฯ ส่งเสริมความสามัคคี
ระหว่างสมาชิก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคม เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
สมาคมฯ กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
หน้าที่ : ดาเนินการด้านต่างประเทศของสมาคมฯ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพทาง
วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนให้ความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้บริการความรู้และคาปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
วิชาชีพพยาบาลระหว่างประเทศ
9. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
หน้าที่ : ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ พัฒนาข้อเสนอแนะหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิภาพเพื่อสร้างขวัญกาลังใจของสมาชิก
10. คณะกรรมการฝ่ายหารายได้
หน้าที่ : จัดกิจกรรมหารายได้และหรือขอรับบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ
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11. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
หน้าที่ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพศสภาวะและประเด็น ที่
มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาล ศึกษาสถานการณ์วิชาชีพการพยาบาลในปัจุจบันและแนวโน้มในอนาคตทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานพัฒนาวิชาชีพต่อไป
12. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
หน้าที่ : ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการดูแล ต้อนรับผู้มาประชุมหรือผู้มาร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดูแลช่วยเหลือการจัดสถานที่ และการจัดงานของสมาคมฯ
13. คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษหรือเฉพาะกิจที่คณะกรรมการอานวยการ
เห็นสมควร
หน้าที่ : ดาเนินการโครงการและกิจกรรมพิเศษหรือเฉพาะกิจที่คณะกรรมการอานวยการ
เห็นสมควร
ข้อ 17. การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการอานวยการ
17.1 ครบวาระ
17.2 ลาออก
17.3 พ้นจากสมาชิกภาพ
17.4 สองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีมติให้ออก
ข้อ 18. การแต่งตั้งกรรมการอานวยการทดแทน
ในกรณีที่ กรรมการอานวยการว่างลงก่อนถึงกาหนดออกตามวาระให้ กรรมการอานวยการ
พิจารณาเชิญผู้ได้คะแนนจากการเลือกตั้งลาดับถัดไป เป็นกรรมการอานวยการแทนจนครบวาระของตาแหน่งที่ว่าง
ลง
ข้อ 19. การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

***************************
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หมวดที่ 5
การประชุม
---------------------------ข้อ 20. การประชุมของสมาคมฯ มีดังนี้
20.1 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอานวยการ
สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ แถลงกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ ที่ได้ดาเนินการมาตลอดปี
การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการอานวยการอาจเรียกประชุม ได้เมื่อเห็นสมควร
หรือมีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมฯ ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยหนังสือร้องขอนั้น ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเรียกประชุม การนัดประชุมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 15 วัน ก่อนกาหนดการประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระ
20.2 การประชุมคณะกรรมการอานวยการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีกรณีพิเศษและ
นายกสมาคมฯ เห็นสมควรอาจนัดประชุมมากกว่านี้ก็ได้
20.2.1 การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมด้วยระเบียบวาระ
20.2.2 ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 จึงจะเป็นองค์ประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามวาระพิจารณาได้
20.2.3 มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าเสียงเท่ากันประธานออกเสียงได้
1 เสียงเป็นการชี้ขาด
20.2.4 ประธานที่ประชุม คณะกรรมการอานวยการในกรณีที่นายกสมาคมฯ หรืออุป
นายกไม่อยู่ให้คณะกรรมการอานวยการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งในที่ประชุมนั้นเป็นประธานเฉพาะคราวนั้น
20.2.5 จัดประชุมวิชาการปีละ 2 ครั้ง ในวันพยาบาลสากล(วันที่ 12 พฤษภาคมของ
ทุกปี)และจัดในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
20.2.6 การประชุมวิชาการสัญจร
สมาคมฯ ได้แบ่ง 17 จังหวัดภาคเหนือเป็น 4 เขต โดยให้แต่ละเขตจัดประชุม
วิชาการสัญจร ปีละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดของแต่ละเขตดังนี้
เขตที่ 1
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
เขตที่ 2
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
เขตที่ 3
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์
เขตที่ 4
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
ประธานของแต่ละเขตให้สมาชิกในเขตนั้นๆ เป็นผู้เลือก หมุนเวียนกันไปตาม
วาระของคณะกรรมการอานวยการ ทั้งนี้ให้แต่ละเขตแต่งตั้งคณะกรรมการและเสนอชื่อให้สมาคมฯ ประกาศ
แต่งตั้ง
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หมวดที่ 6
การเงินและทรัพย์สิน
------------------------------------------ขอ 21 การเงินและทรัพยสิน ใหคณะกรรมการอานวยการรับผิดชอบการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ
ดังนี้
21.1 การจัดการการเงินของสมาคมฯ ตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอานวยการ
21.2 เหรัญญิก มีหนาที่รวบรวมคาของบประมาณจากประธานฝายตางๆ ในคณะกรรมการ
อานวยการสมาคมฯ จัดทางบประมาณประจาปของสมาคมฯ และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ
อานวยการลวงหนา เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงประกาศใชได และใหเหรัญญิกปฏิบัติการเบิกจ่าย ทางบประมาณ
ประจาปของสมาคมฯ
21.3 การบริหารการเงินของสมาคมฯ สานักงาน สาขาภาคเหนือ เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจาปแลว ใหอยู ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาคเหนือและให
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ สานักงานสาขาภาคเหนือ เสนอรายงานการใช จายประจาป ตอคณะกรรมการ
อานวยการสมาคมฯ ทุกสิ้นปงบประมาณ
21.4 งบประมาณรายจายตางๆ ใหกาหนดประเภทดังนี้
21.4.1 หมวดคาจาง ไดแก เงินเดือน คาจางประจา และคาจางชั่วคราว
21.4.2 หมวดคาตอบแทน ไดแก คาลวงเวลา คาตอบแทน และอื่นๆ
21.4.3 หมวดสาธารณู ป โภค ได แก คาโทรศั พ ท คาไฟฟา คาน้ าประปาและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
21.4.4 หมวดคาใชสอยไดแก คาซอมแซมตรวจรักษาพัสดุและครุภัณฑ คาไปรษณีย
ค่าพาหนะ คาสงวารสาร คาเลี้ยงรับรอง คาทาเข็มเครื่องหมายของสมาคมฯ และคาใชสอยอื่นๆ
21.4.5 หมวดวัสดุ ไดแก คาวัสดุสานักงาน วัสดุงานบาน ฯลฯ
21.4.6 หมวดครุภัณฑ ไดแก่ คาของใชประจาสานักงาน เชน ตูเก็บเอกสาร โตะ เกาอี้
ตูต้ ิดประกาศ เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
21.4.7 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
21.4.8 หมวดเงินอุดหนุน ไดแก ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย คาบารุงองคการ สมาชิก
ทุนอุดหนุนกิจการสาธารณกุศล ฯลฯ
21.4.9 หมวดรายจายอื่นๆ ไดแก คาใชจายของคณะกรรมการฝายตางๆ สานักงาน
สมาคมฯสาขาภาค และโครงการตางๆ ของสมาคมฯ คาจัดพิมพหนังสือและเอกสารพิเศษ คาใชจายเบ็ดเตล็ด และ
งบฉุกเฉิน
ขอ 22 การบัญชี และการรับจายเงินใหเหรัญญิก มีหนาที่ควบคุมการรับจายเงินทุกประเภท รวมทั้ง
การลงบัญชีตามหลักการทาบัญชี
ขอ 23 เหรัญญิก มีสิทธิเก็บรักษาเงินสดและเบิกจ่ายไดไมเกิน 6,000บาท (หกพันบาทถวน )
ขอ 24 อานาจการสั่งจาย ใหเปนไปดังนี้
24.1 นายกสมาคมฯ สั่งจายไดในวงเงินไมเกิน ๒0,000 บาท(สองหมื่นบาทถวน)
24.2 การสั่ งจายเงิน เกิน กวา ๒0,000 บาท(สองหมื่ นบาทถวน)ขึ้น ไป เปนอานาจของ
คณะกรรมการอานวยการ
ขอ 25 การเบิกเงินจากธนาคารจะกระทาไดเมื่อบุคคล 2 ใน 4 คน ไดแก นายกสมาคมฯ หรืออุปนายก
คนที่หนึ่ง และเหรัญญิก หรือผูชวยเหรัญญิก ลงลายมือชื่อ
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ขอ 26 การสั่งจายเงินและการเบิ กเงินจากธนาคารของสมาคมฯ สานักงาน สาขาภาคเหนือ ใหถือ
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ
ขอ 27 ใหคณะกรรมการอานวยการ เสนอรายงานการเงินซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอ ที่ประชุมใหญ
สามัญประจาป ป ละหนึ่งครั้ง ปงบประมาณของสมาคมฯ เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคมของแตละป
ขอ 28 เมื่อมีผูบริจาคทรัพยสิน ทั้งสังหาริมทรัพย และ อสังหาริมทรัพย หรือ สิทธิอันเกี่ยวแกทรัพย
สินใหแกสมาคมฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการกอนแลว จึงจะดาเนินการจัดทาหลักฐาน
ไว พรอมทั้งออกใบรับเงิน และหรือหนังสือตอบรับผูบริจาค
ขอ 29 อานาจในการจัดการทรัพยสินของสมาคมฯ การเชา หรือการใหเชา หรืออนุญาตใหมีการเขาใช
ประโยชน ในอสังหาริมทรัพยใดๆ ของสมาคมฯ จะกระทาไดเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอานวยการ
29.1 การโอน การขาย การซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของสมาคม
พยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการอานวยการ จานวน 2 ใน 3
29.2 การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ และการจางเหมาใหทาภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
29.2.1 ราคาต่ากวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน ) เปนอานาจของเหรัญญิก
29.2.2 ราคา 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน)ถึง 50,000 บาท(หาหมื่นบาทถวน)
เปนอานาจของนายกสมาคมฯ โดยวิธีสืบราคา ไมนอยกวา 2 ราย โดยทาหนังสือเสนอราคา เปนลายลักษณอักษร
29.2.3 ราคาเกิน 50,000 บาท(หาหมื่นบาทถวน)ขึ้นไปเปนอานาจของ
คณะกรรมการอานวยการ ที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยทาสัญญาเปนลายลักษณอักษร
29.2.4 การจัด ซื้อพัสดุ ครุภัณฑและการจางเหมา ของสมาคมฯ สานักงานสาขาภาค
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของสมาคมฯ
ขอ 30 การไดมาซึ่งทรัพยสินของสมาคมฯ มีดังตอไปนี้
30.1 คาบารุงจากสมาชิกทุกประเภท
30.2 ดอกผลจากเงินฝากของสมาคมฯ
30.3 การบริจาคสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินตามเจตจานง
ของผูบริจาค
30.4 การจัดหารายได เพื่อใชจายในกิจการของสมาคมฯ
ข้อ 24. การได้มาซึ่งทรัพย์สินของสมาคมฯ
สมาคมพยาบาลฯ มีรายได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้
24.1 ค่าสมัครสมาชิกและกึ่งหนึ่งของค่าบารุงสมาชิกทุกประเภท
24.2 ค่ า สนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี จ ากสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ
24.3 ดอกผลของเงินที่สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือมีอยู่
24.4 การรั บ บริ จ าคทั้ ง สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ
ทรั พ ย์ สิ น ตามเจตจ านงของผู้ บ ริ จ าค ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการอานวยการก่อนแล้ว จึงจะดาเนินการจัดทาหลักฐานไว้พร้อม
ทั้งออกใบรับเงินหรือหนังสือตอบรับผู้บริจาค
24.5 การจัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของสมาคมฯ
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ขอ 31 ใหคณะกรรมการอานวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจาทุกป และการตรวจสอบตอง เปนไปตาม
กฎหมาย
ขอ 32 เมื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองแลว ใหเหรัญญิก
นาเสนอกรรมการอานวยการเพื่อเสนอที่ประชุมใหญรับรอง
ข้อ 26. เมื่อผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องแล้ว ให้เหรัญญิกนาเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี รับรองปีละ 1 ครั้ง
หมวดที่ 7 การเลิกสมาคม และการชาระหนี้
ขอ 33 การเลิกสมาคมฯ และการชาระหนี้สิน
33.1 การเลิกสมาคมฯ จะกระทาไดโดยสมาชิกลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจาปมีจานวนไมนอยกว่า 4 ใน 5 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด
33.2 การชาระหนี้เมื่อเลิกสมาคมฯ ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชอยูในเวลานั้น หาก
มีทรัพยสินเหลืออยู ใหยกเปนสิทธิของมูลนิธิในเครือของสมาคมฯ โดยเฉลี่ยใหตามความเหมาะสม
ขอ 34 ผูจัดการสานักงานสมาคมฯ เพื่อใหงาน ของสมาคมฯ ดาเนินไปดวยความเรียบรอย
และตอ เนื่อง จึงเห็นสมควรใหมีผูจัดการสานักงานสมาคมฯ ทาหนาที่ดังนี้
34.1 รับผิดชอบการบริหารจัดการงาน ภายในสานักงานสมาคมฯ และเปนผูแทนของ
สมาคมฯ ในการติดตอกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบ
34.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ
อานวยการ
34.3 ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการอานวยการทุกครั้ง และรับผิดชอบบันทึกรายงาน
การประชุม คณะกรรมการอานวยการ
ขอ 35 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ แกไขเพิ่มเติมไดโดย
35.1 คณะกรรมการอานวยการ เห็นสมควรใหแกไข เพื่อความเหมาะสมในการดาเนิน
กิจการของสมาคมฯ และเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันของสังคม ทั้งนี้ไมจาเปนตองกาหนดเวลา
35.2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาป โดยมติ 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิก ที่เขาประชุม
เห็นสมควรใหแกไข
ขอ 36 รางขอบังคับที่จะแกไขเพิ่มเติม ประกาศไวที่สานักงานสมาคมฯ ไมนอยกวา 15 วัน ก
อนการประชุมใหญสามัญประจาปผูใดจะคัดคานรางนั้น ใหยื่นเปนลายลักษณอักษรตอเลขาธิการ ไมนอยกวา 3
วัน กอนการประชุม
ขอ 37 ใหยกเลิกขอบังคับของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ ทีใ่ ชมาแตกอน และใหใชขอ
บังคับฉบับนี้แทนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป
ขอ 38 ระเบียบอื่นใด ของสมาคมฯ ที่ขัดหรือแยงตอขอบังคับนี้ใหยกเลิกและถือปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้
ขอ 39 ใหนายกสมาคมฯ รักษาการ ตามขอบังคับนี้
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สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนื อ ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น และจดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสมาคม เลขที่ ต.๑๒๕/๒๕๐๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๗
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2527
แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551
แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560
.............................................................................
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นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
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สานักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
และสมาคมฯ สาขาภาค
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางน้า แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-4464 , 0-2354-1801-2 โทรสาร 0-2247-4470
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5389-4213 , 0-5393-5030 โทรสาร 0-5389-4213
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงาน อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 08-6815-9512 , 08-1670-3895
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
23000
โทรศัพท์ 0-3951-1040
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
โทรศัพท์ 0-7428-6489
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