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                                                สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ    ในพระราชูปถัมภสมเด็จ 
                                        พระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ขอปรับปรุงระเบียบการจัดสวัสดิการ 
                                       ใหเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน      ดังนั้นในการประชุมกรรมการ 
                                   อํานวยการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ   คร้ังท่ี 7/2547   ไ ดมีมติ 
                                  ใหกําหนดระเบียบไว   ดังนี ้
                                        ขอ1     ระเบียบนีเ้รียกวา  “ระเบียบสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
                                                วาดวยสวัสดกิารสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
                                                 พ.ศ.  2547” 
                                   ขอ2     ระเบียบนีใ้หใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป  
                                   ขอ3      บรรดาระเบียบ    ขอกําหนด     มติคณะกรรมการอํานวยการ 
                                                สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ   หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวน 
                                                ท่ีกําหนดไวแลวเกีย่วกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาล  
                                                แหงประเทศไทยฯ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ 
                                                นี้แทน 
 
                                   หมวด   1   บทท่ัวไป 
                                   ขอ 4     ในระเบียบนี ้
                                                      คําวา   “สมาคม”    หมายความถึง    สมาคมพยาบาลแหง 
                                               ประเทศไทย     ใ  นพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 

                                                      ราชชนนี 
                                                      “สวัสดิการ”    หมายความถึง     ความชวยเหลือท่ีสมาคม 
                                              ใหกับสมาชิก  ซ่ึงอาจเปนตัวเงิน  ทรัพยสิน ส่ิงของ  หรือการอ่ืน 
                                              ใดตามระเบียบนี้   และใหรวมถึงการชวยเหลืออ่ืน ๆ   โดยความ 
                                               เห็นของคณะกรรมการอํานวยการสมาคม 



                                                   “สมาชิก”     หมายความถึง      สมาชิกสามัญหรือสมาชิก 
                                             กิตติมศักดิ์ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
                                                  “เงินทุน”     หมายความถึง       เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
                                             สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
                                                  “ทายาท”     หมายความถึง    ทายาทของสมาชิก   ไดแก 
                                            (1)        บุตร    หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 
                                            (2)        สามีหรือภรรยา 
                                            (3)        บิดาและมารดา 
                                     ขอ 5     สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากสมาคมพยาบาลแหง 
                                                 ประเทศไทยฯ   ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีแนบทาย 
                                                 ระเบียบนี้  (ผนวก  ก.) 
                                    ขอ 6     กรณีทายาทเปนผูมีสิทธิและมีทายาทหลายคนใหทายาทผูอยู 
                                                ในอุปการะหรือทายาทผูใหอุปการะสมาชิกคนใดคนหน่ึงเปน 
                                                 ผูดําเนินการตามระเบียบนี ้  
                                   ขอ 7     ใหสิทธิในการขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี้   ภายใน   90  วัน 
                                                นับแตวันเกดิเหตุ 
                                  ขอ 8      คาใชจายในการดําเนินการตามระเบียบนี ้  ใหประธานคณะ 
                                                อนุกรรมการสวัสดิการ   หรือเลขาธิการสมาคม   หรือบุคคล 
                                                ท่ีไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม      เปนผูดําเนินการแทน 
                                                เบิกจายจากเงินทุน 
                                                           อัตราการจาย  หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขในการ 
                                                จายตามวรรคหน่ึง   ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจายเงิน 
                                                ของสมาคม 
                                  ขอ 9      ใหเลขาธิการ    หรือประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
                                                รวบรวมเอกสาร   หลักฐาน   และการดําเนินการตาง ๆ   ตาม 
                                                ระเบียบนี้   เสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการทราบ 

 

                                 หมวด 2  คณะอนกุรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคม 
                                ขอ 10     ใหมีคณะอนกุรรมการ  คณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะอนกุรรมการ 
                                                สวัสดิการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ “   จํานวน 9    ถึง 
                                               15  คน  ประกอบดวย  ประธาน   เลขานุการ   และอนุกรรมการ 



                               ขอ 11      ใหคณะอนกุรรมการมีอํานาจหนาท่ีพจิารณาและการดําเนินการ 
                                                เกี่ยวกับการใหสวัสดิการตามระเบียบนี ้
 
                               หมวด  3  เงินทุนสวัสดกิารสมาชิกสมาคม 
                               ขอ  12     ใหมีเงินทุนเพื่อการสวัสดกิารแกสมาชิกสมาคม    เรียกวา 
                                                “กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
                                                เงินทุนไดมาจาก 
                                               (1)      เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
                                               (2)      เงินรายไดจากกิจกรรมอ่ืน 
                                               (3)      ดอกผลของเงินเดือนตาม  (1)   และ   (2) 
                              ขอ 13       ใหนําเงินทุนฝากธนาคารท่ีสมาคมเห็นชอบและฝากในช่ือ 
                                               “กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ” 
                              ขอ 14        การรับเงิน     การจายเงิน   และการเก็บรักษาเงินใหปฎิบัติตาม 
                                                ขอบังคับและระเบียบของสมาคมวาดวยการรับเงิน  การจายเงิน 
                                                การเก็บรักษาเงินและการส่ังจายเงิน 
 
                              หมวด  4   การใหสวัสดกิารสมาชิก 
                              ขอ  15      สวัสดิการเพือ่ใหแกสมาชิกและคาใชจายในการดาํเนนิงาน 
                                               ตามระเบียบนี้   ใหใชเงินดอกผลจากกองทุนสวัสดิการการสมาชิก 
                                               สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
                              ขอ  16      สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการจากสมาคม   ในกรณีท่ีไดรับภัย 
                                               พิบัติหรือสาธารณภัย    ทําใหทรัพยสินของสมาชิกเสียหาย 
                                               สูญหาย   หรือถูกทําลาย  เชน  การเกดิอัคคีภัย  อุทกภยั  วาตภัย 
                                               หรือการจลาจล     จะไดรับสวัสดิการเปนเงินรายละไมเกิน 
                                               3,000   บาท  (สามพันบาทถวน) 
                                                             ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยพิบัติ     มีสมาชิกไดรับความ 
                                               เสียหายเปนจาํนวนมาก     ใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการ 
                                               อํานวยการ 
                           ขอ  17        สมาชิกท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงตาง ๆ   ของ 
                                              สมาคม    ไดแก    กรรมการอํานวยการ   และกรรมการกติติมศักดิ ์
                                               กรรมการท่ีปรึกษา     กรรมการพิเศษ   และอนุกรรมการของ 



                                               สมาคม    ซ่ึงการดํารงตําแหนงท่ีไมมีคาตอบแทน    จะไดรับ 
                                               สวัสดิการสมาชิกตาม   ขอ   16   และจะไดรับสวัสดิการใน 
                                               กรณีท่ีถึงแกกรรมและเจ็บปวยตามขอกําหนดแนบทาย 
                                               ระเบียบนี ้
 
                         หมวด  5   การขอและการรับสวัสดิการ 
                         ขอ  18         สมาชิกผูไดรับภัยพิบัติหรือสาธารณภัย    ประสงคจะขอรับ 
                                             สวัสดิการตาม   ขอ   16   ใหยื่นคําขอตอสมาคมแบบทาย 
                                             ระเบียบนี้    พรอมหลักฐานดังตอไปนี ้
                                             (1)          สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก 
                                             (2)          สําเนาทะเบียนบานสมาชิก 
                                             (3)          หลักฐานของทางราชการแสดงหรือรับรองเหตุท่ีเกิด 
                                                           และภาพถายสถานท่ีเกิดเหตุ   (ถามี) 
                                             (4)          รายการทรัพยสินของสมาชิกท่ีเสียหาย  สูญหาย หรือ 
                                                           ถูกทําลาย   และมูลคาแตละรายการ   และภาพถาย 
                                                           (ถามี) 
                                             (5)         หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) 
                        ขอ  19         กรณีเกิดภยัพิบัติหรือสาธารณภยัอันเปนเหตุใหสมาชิกถึงแก 
                                            กรรมดวย    ใหทายาทเปนผูยื่นคําขอตามแบบทายระเบียบนี้ 
                                            พรอมหลักฐานดังตอไปนี ้
                                            (1)          บัตรประตัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
                                            (2)          สําเนาบัตรประจําตัวทายาท 
                                            (3)          สําเนาทะเบียนบานสมาชิกผูถึงแกกรรม 
                                            (4)          สําเนาทะเบียนบานทายาท 
                                            (5)          หลักฐานของทางราชการแสดง   หรือรับรองเหตุท่ีเกิด 
                                                           และภาพถายสถานท่ีเกิดเหตุ  (ถามี) 
                                            (6)          รายการทรัพยสินของสมาชิกท่ีเสียหาย   สูญหาย  หรือ 
                                                           ถูกทําลายและมูลคาแตละรายการและภาพถาย  (ถามี) 
                                             (7)         หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) 
                      ขอ  20           ใหอนกุรรมการพิจารณาขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ 
                                             หากจําเปนตองขอขอเท็จจริง    หรือขอหลักฐานเพิ่มเติม   ใหแจง 



                                             และติดตามขอจากสมาชิก  หรือทายาท 
                                                             การพิจารณาใหพจิารณาถึงความจําเปน    ความ 
                                             เดือดรอน   และความเสียหายท่ีสมาชิกไดรับเปนราย ๆ  ไป 
                       ขอ  21           กรณีท่ีสมาคมทราบหรือไดรับขาววาสมาชิกมีสิทธิจะไดรับ 
                                             สวัสดิการตามขอ   17   ใหเลขาธิการ   ประธานอนุกรรมการ 
                                             สวัสดิการ   หรือผูจัดการสมาคม    ดําเนินการตามระเบียบนี้ 
                                             โดยไมชักชา 
 
                      หมวด  6    การใหสวัสดิการแกสมาชิกสาขาภาค 
                     ขอ  22            สวัสดิการท่ีสมาคมสาขาภาคจะใหแกสมาชิกในเขตความรับ 
                                            ผิดชอบ     ใหถือปฎิบัติตามระเบียบนี้    โดยอนุโลม 
                      ขอ   23          ใหสมาคมสาขาภาครายงานการใหสวัสดกิารแกสมาชิกตอท่ี 
                                            ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคม     อยางนอยปละ 
                                             2   คร้ัง 
 
                      หมวด  7    บทเฉพาะกาล 
                     ขอ   24           การใหสวัสดกิารแกสมาชิกของสมาคม    ใหใชหลักเกณฑ 
                                            วธีิการ  เง่ือนไขในการปฎิบัติ   มติการอนุมัติของคณะกรรมการ 
                                            อํานวยการสมาคมท่ีใชอยูเดมิ   จนกวาระเบียบสมาคมวาดวย 
                                            สวัสดิการสมาชิกสมาคม    ฉบับนี้ประกาศใชบังคับ   ซ่ึงใหใช 
                                            หลักเกณฑ  เง่ือนไข  วิธีปฎิบัติ  มติการอนุมัติของคณะกรรมการ 
                                            อํานวยการสมาคมตามระเบียบใหมนี ้
 
                                                               ประกาศ ณ วนัท่ี  17  สิงหาคม   2547 
 
                                                
                                                             (รองศาสตราจารย ดร.จินตนา   ยนูิพันธุ) 
                                                             นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
 
 
 



                                    ผนวก  ก.   หลักเกณฑวิธีการ  และเง่ือนไขท่ีสมาชิกมีสิทธิไดรับเงิน 
                                    1.          สมาชิกตลอดชีพ  
                                                 -       กรณีถึงแกกรรม    จะไดรับสวัสดกิาร   รวมพวงหรีด  จํานวน 
                                                           เงิน  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 
                                                  -       กรณีเจบ็ปวย    และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล   จะได 
                                                          รับของเยี่ยมและบัตรเย่ียมไข   (ยกเวนกรณีคลอดบุตร   และ 
                                                          ศัลยกรรมตกแตง) 
                                                 -        กรณีประสบภัยพิบัติ   พิจารณาเปนรายกรณ ี
 
                                   2.           กรรมการกิตติมศักดิ์   อดีตนายกสมาคมฯ   กรรมการที่ปรึกษา 
                                                 กรรมการอํานวยการชุดปจจุบัน  สมาชิกกิตติมศักดิ ์
                                                 -        กรณีถึงแกกรรม  จะไดรับสวัสดิการ  จํานวนเงิน  5,000  บาท 
                                                          (หาพนับาทถวน)   พวงหรีดไมเกนิ   500  บาท   (หารอยบาท 
                                                          ถวน) 
                                                -        กรณีเจบ็ปวย   จะไดรับสวัสดิการเยี่ยมไมเกิน    1,0000   บาท 
                                                         (หนึ่งพนับาทถวน) 
                                 3.            กรรมการพิเศษ   อดีตกรรมการอํานวยการ 
                                                -         กรณีถึงแกกรรม   จะไดรับสวัสดิการ   จํานวนเงิน   3,000 
                                                          บาท  (สามพันบาทถวน)    พวงหรีดไมเกนิ   500  บาท  (หา 
                                                          รอยบาทถวน) 
                                               -         กรณีเจบ็ปวย    จะไดรับสวัสดิการเยี่ยมไมเกิน   จาํนวนเงิน   1,000         
                                                         บาท   (หนึ่งพันบาทถวน) 
 
                              4.              ผูอุปการคุณ 
                                               -         กรณีถึงแกกรรม  จะไดรับสวัสดิการ  จํานวนเงิน  1,000   บาท 
                                                         (หนึ่งพนับาทถวน)   พวงหรีดไมเกนิ   500  บาท  (หารอยบาท 
                                                         ถวน) 
                                              -          กรณีเจบ็ปวย   จะไดรับสวัสดิการเยี่ยมไมเกิน   500   บาท 
                                                         (หารอยบาทถวน) 
 
                        5.               บิดา – มารดา – สามี   หรือภรรยาของท่ีปรึกษาและกรรมการอํานวยการ 



                                          ชุดปจจุบัน 
                                          -           กรณีถึงแกกรรม   จะไดรับสวัสดิการ   จํานวนเงิน   1,000  บาท 
                                                      (หนึ่งพนับาทถวน)  พวงหรีดไมเกิน 500  บาท (หารอยบาทถวน) 
                                          -          กรณีเจ็บปวย    จะไดรับสวัสดิการไมเกิน   500  บาท  (หารอย 
                                                     บาทถวน)  
             
                     6.                อนุกรรมการชุดปจจุบัน 
                                        -            กรณีถึงแกกรรม   จะไดรับสวัสดิการ  จํานวนเงิน  1,000  บาท 
                                                     (หนึ่งพนับาทถวน)   พวงหรีดไมเกิน  500   บาท  (หารอยบาท 
                                                     ถวน) 
                                      -             กรณีเจ็บปวย   จะไดรับสวัสดิการเยีย่มไมเกนิ   500  บาท  (หา 
                                                    รอยบาทถวน) 
 
                  7.                หนวยงาน 
                                     -            กรณีประสบภัยพิบัติ   พิจารณาเปนรายกรณ ี
 
                 หมายเหตุ 
                                    -             กรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวพจิารณาเปนกรณ ี
                                    -             กรณีเจ็บปวย  เยี่ยม  1  คร้ัง / ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
คํารองขอรับเงินสวัสดิการ 

 
เขียนท่ี........................................................................... 
วันท่ี...........เดอืน........................................พ.ศ............. 

                                  เร่ือง        ขอรับเงินสวัสดิการ 
เรียน        ประธานคณะอนกุรรมการสวัสดิการสมาคมพยาบาลฯ 

 
                      ดวย.................................................................อายุ........... ป 

       สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ   เลขท่ี............................ไดถึงแกกรรม  เม่ือ 
     วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.........ดวยโรค............................. 
     ขาพเจาเปน...................................ของผูถึงแกกรรม    มีความประสงค 

                                จะขอรับเงินชวยเหลือสวัสดิการตามระเบียบสมาคมพยาบาลแหง 
                                ปะเทศไทยฯ  วาดวย  สวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.  2547                                     

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาจายเงนิตามระเบียบสวัสดิการ 
      สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ  พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบสําเนามรณะบัตร                                                    

                                 ของ........................................................................มาดวยแลว 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                               (ลงนาม).....................................................ผูยื่นคํารอง 
 
 
 
 
 

                        
                
   
                  
                  



สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
คํารองขอรับความชวยเหลือ 

 
เขียนท่ี........................................................................... 
วันท่ี...........เดอืน........................................พ.ศ............. 

                                  เร่ือง        ขอรับความชวยเหลือ                                                                                  
เรียน        ประธานคณะอนกุรรมการสวัสดิการสมาคมพยาบาลฯ 

 
                       ดวย.................................................................อายุ........... ป 
     บานเลขท่ี.................. ถนน.......................... ตําบล .............................. 

      อําเภอ...............................จังหวดั...................................สมาชิกสมาคม 
       พยาบาลฯ  เลขท่ี........................ มีความประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ 
      สวัสดิการ     ตามระเบียบสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ      วาดวย 

                                สวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.  2547      เนื่องจากขาพเจาประสบอุบัติเหตุจาก 
                                ................................................................................................................                                                        

             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาขอความชวยเหลือตามระเบียบ 
                                สวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ 
 

 
                          ขอแสดงความนับถือ 

 
                                 (ลงนาม).....................................................ผูยื่นคํารอง 

 
 


