
ข้อบังคับของ 
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ปรับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2561 
 

หมวดที่ 1 
ความท่ัวไป 

 
ข้อ 1 ชมรมนี้มีชื่อว่า " ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย   
ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Nurse Anesthetist Society of Thailand" 
 
ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย   
 

วงกลม  หมายถึง  เส้นทางของสัมพันธภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
มือที่จับกัน  หมายถึง  มิตรภาพและสัมพันธภาพร่วมมือกันและเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน 
Mask รูปหัวใจ:  

Mask หมายถึง  วิสัญญี     
รูปหัวใจ หมายถึง  ความรัก 
 

ความหมายของสีต่างๆ ในตราสัญลักษณ์                          
สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 
สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น ปลอดภัย 
สีฟ้า ที่ Mask  หมายถึง  พยาบาล 
สีเทากับสีแดงที่มือจับกันหมายถึง  คุณวุฒิของวิสัญญีพยาบาลที่ผ่านการอบรมและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว 
 
ข้อ 3 ที่ตั้งของชมรมฯ อยู่ที ่กองการพยาบาล ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 



ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของชมรมฯ เพ่ือ 
4.1 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
4.2 ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
4.3 สนับสนุนความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
4.4 ส่งเสริมการพัฒนานโยบายสุขภาพเพ่ือการมีสุขภาวะของประชาชน 
4.5 เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม ของการปฏิบัติการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
4.6 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างวิสัญญีพยาบาลและผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล 
4.7 ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนาสุขภาพประชาชนและกิจกา ร
สาธารณประโยชน์ 
4.8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
4.9 ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาให้เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advance Practice 
Nurse) 
4.10 ไม่จัดให้มีการพนันแต่อย่างใด 

 
หมวดที2่ 
สมาชิก 

 
ข้อ 5 สมาชิกของชมรมฯ คือ 

สมาชิกสามัญ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ที่สอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิสัญญี
พยาบาลหลักสูตร 1 ปี จากการรับรองของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

ข้อ 6 คุณสมบัติสมาชิกของชมรมฯ จะต้องประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
6.1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล 
6.2 เป็นผู้สอบผ่านและได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี จากการรับรอง
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
6.3 เป็นสมาชิกชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 

ข้อ 7 ค่าบ้ารุงชมรมฯ 
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบ้ารุงชมรมฯตลอดชีพ จ้านวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท)สามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าบ้ารุงสมาชิกได้ตามมติของกรรมการชมรมฯ 
 

ข้อ8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด 
 



ข้อ9 สมาชิกภาพของชมรมฯให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
9.1 ตาย 
9.2 ลาออก 
9.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
9.4 ที่ประชุมใหญ่ของชมรมฯหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนน้าความเสื่อมเสียมาสู่ชมรมฯ 

 
ข้อ 10 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

10.1 มีสิทธิรับประโยชน์ทุกอย่างที่ชมรมฯจัดขึ้นเพื่อสมาชิกตามเงื่อนไขและข้อบังคับของชมรมฯ 
10.2 สมาชิกสามัญบางท่านอาจได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของชมรมฯ และมีสิทธิ์ออก
เสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมได้ 
10.3 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของชมรมฯ 
10.4 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
10.5 สมาชิกสามารถเสนอแนะ สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของชมรมฯ 
10.6 สมาชิกมีหน้าที่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ยศ 
บรรดาศักดิ์และย้ายที่อยู่ 
10.7สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในทรัพย์สินและชื่อเสียงของชมรมฯ ซึ่งตนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 
ข้อ 11 สวัสดิการสมาชิก 

11.1 สมาชิกเสียชีวิต พวงหรีดหรือซองไม่เกิน 1000 บาท โดยแจ้งไปที่ตัวแทนเขตและน้าใบเสร็จมา
เบิกเงินที่เหรัญญิกชมรมฯ 

11.2 สมาชิกที่เกษียณอายุตามระบบราชการและเข้าร่วมงานมุทิตาจิตของชมรมฯในปีนั้นๆจะได้รับ
ของที่ระลึกจากชมรมฯ 

 
หมวดที่ 3 

คุณสมบัตคิณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ 
 

ข้อ 12 กรรมการชมรมฯมาจาก   
12.1 กรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ได้แก่ อดีตประธานชมรมฯทุกคนเป็นคณะกรรมการตลอดชีพมีสิทธิ
ทุกอย่างเหมือนกรรมการ 
12.2 กรรมการชมรมฯ ได้แก่ สมาชิกของชมรมฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการจะต้อง
เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพเขตละ 1 คนหรือเป็นตัวแทนสถาบันและเหล่าทัพ ละ 1 คนโดยมีวาระ 2 ปี 



12.3 กรรมการรับเชิญที่ประธานคัดเลือกมาจากสมาชิกชมรมฯจ้านวนไม่เกิน 5 คนและต้องปฎิบัติงาน
เป็นวิสัญญีพยาบาล 
 

ข้อ 13 คุณสมบัติของคณะกรรมการชมรมฯ 
13.1.เป็นวิสัญญีพยาบาลทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็นตัวแทน 
13.2.มีอายุราชการที่เหลืออย่างน้อย 2 ปีในการเป็นกรรมการครั้งแรก 
 

ข้อ 14 การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ฯ 
14.1 การเลือกประธาน ให้เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ โดยการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและมีผู้รับรอง 3 
คนและให้คณะกรรมการเป็นผู้ลงคะแนนเลือก 
14.2 การเลือกคณะกรรมการ ให้แต่ละเขตเสนอชื่อตัวแทนของเขต มาเขตละ  1 คน 
14.3 ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังเลือกตั้ง 

 
ข้อที่ 15 อ้านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชมรมฯ 

15.1 ออกระเบียบและวิธีการต่างๆ เพ่ือการด้าเนินงานตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
15.2 มีอ้านาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรือผู้แทนเขตได้ตามความเหมาะสม 
15.3 จัดให้มีการประชุมวิชาการประจ้าปีและการประชุมคณะกรรมการตามวาระให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
15.4 บริหารกิจการของชมรมและด้าเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม 
15.5 รับผิดชอบกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของชมรม 
15.6 จัดท้าเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินและการด้าเนินกิจกรรมต่างๆของ
ชมรมให้ถูกต้อง และสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้เม่ือร้องขอ 
15.7 จัดท้าบันทึกการประชุมต่างๆของชมรม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
15.8 มีอ้านาจหน้าที่อ่ืนๆตามที่ข้อบังคับนี้ได้ก้าหนดไว้ 
15.9 เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชมรมอย่างน้อย 50%  

  
 ข้อที่ 16 สวัสดิการของกรรมการชมรมฯ 

16.1 กรรมการชมรมฯเสียชีวิต พวงหรีดหรือซองไม่เกิน 1000 บาท โดยแจ้งไปที่ตัวแทนเขตและน้า
ใบเสร็จมาเบิกเงินที่เหรัญญิกชมรมฯ 
16.2 กรรมการชมรมฯที่เกษียณอายุตามระบบราชการและเข้าร่วมงานมุทิตาจิตของชมรมฯในปีนั้นๆ
จะได้รับของที่ระลึกจากชมรมฯ 
 
 



หมวดที่ 4 
การประชุม 

 
ข้อ17  การประชุมของชมรมฯ มี 3ประเภท คือ 

17.1 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุม
กรรมการถ้าข้อบังคับมิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันก็ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 
17.2 การประชุมวิชาการประจ้าปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมประจ้าปีๆละ  1 ครั้ง 
17.3 การประชุมอ่ืนๆ อาจจะมีขึ้นได้ โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น  ประธานตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจหรืออนุกรรมการเพ่ือด้าเนินการในภารกิจส้าคัญที่เป็นประโยขน์ต่อสมาชิกให้
เป็นไปตามมติของกรรมการชมรมฯ 

 
ข้อ 18  การแจ้งก้าหนดนัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีและประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้ง 

ก้าหนดนัดประชุมให้สมาชิกทราบ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัน เวลา สถานที่ ให้ชัดเจน 
และแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนถึงก้าหนดการประชุม 

 
ข้อ 19  การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

19.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
19.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้กรรมการรับทราบ 
19.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก้าหนดวาระ 
19.4 เรื่องอ่ืนๆถ้ามี 

 
หมวดที่ 5 

การเงินและทรัพย์สิน 
 
ข้อ 20 เงินและทรัพย์สินทั้งหมด  ดังนี้ 

20.1 ค่าบ้ารุงสมาชิก 
20.2 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
20.3 ผลประโยชน์จากกิจการและดอกผล 

 
ข้อ 21 การลงนามในใบเสร็จรับเงินต่างๆ จะต้องมีลายมือชื่อของประธานหรือผู้ท้าการแทนหรือเหรัญญิก
พร้อมกับประทับตราของชมรมฯ จึงจะถือว่าใช้ได้ 



 
ข้อ 22 ให้ประธานมีอ้านาจสั่งจ่ายเงินของชมรมฯ ในกรณีรีบด่วน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ถ้าหากเกินกว่านั้น จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
 
ข้อ 23 ให้ประธาน มีอ้านาจสั่งจ่ายเงินในกิจกรรมพิเศษ ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
โดยขอมติจากกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน 
 
ข้อ 24 ให้เหรัญญิก มีอ้านาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมฯได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    
ถ้าเกินกว่าจ้านวนนี้ จะต้องน้าฝากธนาคารในบัญชีของชมรมฯทันทีหรือในวันท้าการถัดไป 

 
ข้อ 25 เหรัญญิก จะต้องท้าบัญชี รายรับ รายจ่ายเป็นรายวันให้ถูกต้องตามระเบียบ และการรับหรือจ่ายเงิน
ทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของประธาน หรือผู้ท้าการแทน ร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับ
ประทับตราของชมรมฯทุกครั้ง 
 
ข้อ 26 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอตรวจสอบบัญชี 
 

หมวดที่ 6 
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและการเลิกชมรมฯ 

 
ข้อ  27 ข้อบังคับของชมรมฯจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีหรือประชุม
วิสามัญประจ้าปีเท่านั้น และองค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ้านวน
กรรมการทั้งหมด 

 
ข้อ 28 การเลิกชมรมฯ จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีและประชุมใหญ่วิสามัญของชมรมฯ
ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่ประชุมที่ให้เลิกชมรมฯจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 
 
 

 
      
 (นางสมพร  ค้าพรรณ์) 
ประธานชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 


