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ระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ว่าด้วย  สวสัดกิารสมาชิก  พ.ศ.  2552 
................................................................................ 

 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ขอปรับปรุงระเบียบการจดัสวสัดิการ 
ใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบนั   ดงันั้นในการประชุมกรรมการ 
อ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังท่ี 8/2552 ไดมี้มติ 
ใหก้ าหนดระเบียบไว ้ ดงัน้ี 
ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
           วา่ดว้ยสวสัดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
           พ.ศ. 2552 
ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3   บรรดาระเบียบ    ขอ้ก าหนด    มติคณะกรรมการอ านวยการ 
          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ     หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วน 
          ท่ีก าหนดไวแ้ลว้เก่ียวกบัสวสัดิการสมาชิกสมาคมพยาบาล 
          แห่งประเทศไทยฯ  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบ 
          น้ีแทน 



หมวด  1     บททั่วไป 
 
ขอ้ 4    ในระเบียบน้ี 
      ค  าวา่  “สมาคม” หมายความถึง สมาคมพยาบาลแห่ง 
          ประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรม 
          ราชชนนี 
                   “สวสัดิการ” หมายความถึง  ความช่วยเหลือท่ีสมาคม 
          ใหก้บัสมาชิกซ่ึงอาจเป็นตวัเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือการอ่ืน 
          ใดตามระเบียบน้ี และใหร้วมถึงการช่วยเหลืออ่ืน ๆ โดยความ 
          เห็นของคณะกรรมการอ านวยการสมาคม 
                   “สมาชิก”  หมายความถึง   สมาชิกสามญัหรือสมาชิก 
          กิตติมศกัด์ิของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                   “เงินทุน”  หมายความถึง  เงินทุนสวสัดิการสมาชิก 
          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                   “ทายาท”  หมายความถึง   ทายาทของสมาชิก  ไดแ้ก่ 
          (1)    บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 
          (2)    สามีหรือภรรยา 
          (3)    บิดาหรือมารดา 
 
 
 
 
 



ขอ้ 5    สมาชิกมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการการจากสมาคมพยาบาลแห่ง 
           ประเทศไทยฯ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีแนบทา้ย 
           ระเบียบน้ี  (ผนวก  ก.)  
ขอ้ 6    กรณีทายาทเป็นผูมี้สิทธิและมีทายาทหลายคนใหท้ายาทผูอ้ยู ่
           ในอุปการะหรือทายาทผูใ้หอุ้ปการะสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็น 
            ผูด้  าเนินการตามระเบียบน้ี 
ขอ้ 7   ใหสิ้ทธิในการขอรับสวสัดิการตามระเบียบน้ี  ภายใน 90 วนั 
           นบัแต่วนัเกิดเหตุ 
ขอ้ 8   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามระเบียบน้ี   ใหป้ระธานคณะ 
           อนุกรรมการสวสัดิการ   หรือเลขาธิการสมาคม   หรือบุคคล 
           ท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคม    เป็นผูด้  าเนินการแทน  
           เบิกจ่ายจากเงินทุน  
       อตัราการจ่าย หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขในการ            
           จ่ายตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงิน 
           ของสมาคม 
ขอ้ 9   ใหเ้ลขาธิการ  หรือประธานคณะอนุกรรมการสวสัดิการ 
           รวบรวมเอกสาร  หลกัฐาน  และการด าเนินการต่าง ๆ ตาม  
           ระเบียบน้ี เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
 
 
 
 
 



หมวด  2     คณะอนุกรรมการสวสัดกิารสมาชิกสมาคม 
 
ขอ้ 10   ใหมี้คณะอนุกรรมการ คณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะอนุกรรมการ               
             สวสัดิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  จ  านวน 9  ถึง          
             15 คน ประกอบดว้ย ประธาน เลขานุการ และอนุกรรมการ 
ขอ้ 11    ใหค้ณะอนุกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาและด าเนินการ 
              เก่ียวกบัการใหส้วสัดิการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  3     เงนิทุนสวสัดกิารสมาชิกสมาคม 
 
ขอ้ 12    ใหมี้เงินทุนเพื่อการสวสัดิการแก่สมาชิกสมาคม        เรียกวา่ 
                “กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ”  
              เงินทุนไดม้าจาก 
           (1)      เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้      
              (2)      เงินรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน 
           (3)        ดอกผลของเงินตาม (1) และ (2) 
ขอ้ 13    ใหน้ าเงินทุนฝากธนาคารท่ีสมาคมเห็นชอบและฝากในช่ือ 
              “กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย” 
ขอ้ 14     การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเกบ็รักษาเงินใหป้ฏิบติัตาม 
               ขอ้บงัคบัและระเบียบของสมาคมวา่ดว้ยการรับเงิน การ 
               จ่ายเงินการเกบ็รักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน 
 
 



หมวด   4     การให้สวสัดกิารสมาชิก 
 
ขอ้ 15     สวสัดิการเพื่อใหแ้ก่สมาชิกและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   

                    ตามระเบียบน้ี ใหใ้ชเ้งินดอกผลจากกองทุนสวสัดิการสมาชิก 
               สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
ขอ้ 16     สมาชิกจะไดรั้บเงินสวสัดิการจากสมาคม  ในกรณีท่ีไดรั้บภยั 

                   พิบติัหรือสาธารณภยั     ท าใหท้รัพยสิ์นของสมาชิกเสียหาย 
               สูญหาย หรือถกูท าลาย เช่นการเกิดอคัคีภยั อุทกภยั หรือ 
               วาตภยั จะไดรั้บสวสัดิการเป็นเงินรายละไม่เกิน5,000 บาท  
               (หา้พนับาทถว้น)     
  ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัพิบติั มีสมาชิกจ านวนมากไดรั้บ 
             ความเสียหาย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ 
      
ขอ้ 17    สมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งต่าง ๆ      ของ 
              สมาคม ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการกิตติมศกัด์ิ 
              กรรมการท่ีปรึกษา   กรรมการพิเศษ    และอนุกรรมการของ 
             สมาคม ซ่ึงเป็นการด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีค่าตอบแทน  จะไดรั้บ 
             สวสัดิการสมาชิกตาม  ขอ้  16   และจะไดรั้บสวสัดิการใน 
             กรณีท่ีถึงแก่กรรมและเจบ็ป่วยตามขอ้ก าหนดแนบทา้ย 
             ระเบียบน้ี 
 
 
 



หมวด  5     การขอและการรับสวสัดิการ 
 

ขอ้ 18    สมาชิกผูไ้ดรั้บภยัพิบติัหรือสาธารณภยั ประสงคจ์ะขอรับ 
              สวสัดิการตาม  ขอ้ 16  ใหย้ื่นค าขอต่อสมาคมตามแนบทา้ย 
              ระเบียบน้ี พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
              (1)     ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิก 
              (2)     ส าเนาทะเบียนบา้นสมาชิก 
              (3)     หลกัฐานของทางราชการแสดงหรือรับรองเหตุท่ีเกิด 
                        และภาพถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ (ถา้มี) 
              (4)     รายการทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีเสียหาย สูญหาย หรือ 
                        ถกูท าลาย   และมูลค่าแต่ละรายการ    และภาพถ่าย 
                        (ถา้มี) 
              (5)     หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

ขอ้ 19    กรณีเกิดภยัพิบติัหรือสาธารณภยัอนัเป็นเหตุใหส้มาชิกถึงแก่ 
              กรรมดว้ย  ใหท้ายาทเป็นผูย้ืน่ค  าขอตามแนบทา้ยระเบียบน้ี 
              พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
              (1)     บตัรประจ าตวัสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม หรือหลกัฐาน 
                        แสดงวา่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 
              (2)     ส าเนาบตัรประจ าตวัทายาท 
              (3)     ส าเนาทะเบียนบา้นสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 
              (4)     ส าเนาทะเบียนบา้นทายาท 
              (5)     หลกัฐานของทางราชการแสดง หรือรับรองเหตุท่ีเกิด 
                        และภาพถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ (ถา้มี) 



              (6)     รายการทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีเสียหาย สูญหาย หรือ 
                       ถูกท าลายและมูลค่าแต่ละรายการและภาพถ่าย  
                       (ถา้มี) 
              (7)     หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ขอ้ 20   ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานต่าง ๆ 
              หากจ าเป็นตอ้งขอขอ้เทจ็จริง หรือขอหลกัฐานเพิ่มเติม ให ้
               แจง้และติดตามขอจากสมาชิก หรือทายาท 
          การพิจารณาใหพ้ิจารณาถึงความจ าเป็น  ความเดือดร้อน 
               และความเสียหายท่ีสมาชิกไดรั้บเป็นราย ๆ ไป 
ขอ้ 21    กรณีท่ีสมาคมทราบหรือไดรั้บข่าววา่สมาชิกท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
              สวสัดิการตามขอ้ 17 ใหเ้ลขาธิการ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
              สวสัดิการ   หรือผูจ้ดัการสมาคม   ด าเนินการตามระเบียบน้ี 
             โดยไม่ชกัชา้ 
 

หมวด  6     การให้สวสัดกิารแก่สมาชิกภาค 
 
ขอ้ 22    สวสัดิการท่ีสมาคมสาขาภาคจะใหแ้ก่สมาชิกในเขตความรับ 
              ผิดชอบ ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบน้ี โดยอนุโลม 
ขอ้ 23    ใหส้มาคมสาขาภาครายงานการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกต่อท่ี 
              ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคม       อยา่งนอ้ยปีละ 
              2 คร้ัง 
 
 



หมวด  7     บทเฉพาะกาล 
 
ขอ้ 24    การใหส้วสัดิการแก่สมาชิกของสมาคม       ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์
              วธีิการ  เง่ือนไขในการปฏิบติั   มติการอนุมติัของคณะกรรมการ 
               อ  านวยการสมาคมท่ีใชอ้ยูเ่ดิม     จนกวา่ระเบียบสมาคมวา่ดว้ย 
               สวสัดิการสมาชิกสมาคม    ฉบบัน้ีประกาศใชบ้งัคบั     ซ่ึงใหใ้ช ้
               หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิปฏิบติั มติการอนุมติัของคณะกรรมการ 
               อ  านวยการสมาคมตามระเบียบใหม่น้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  สิงหาคม 2552    

                                          
(รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  บุญทอง) 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก.    หลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไขท่ีสมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงิน 
 
1.     สมาชิกตลอดชีพ 
        •     กรณีถึงแก่กรรม จะไดรั้บสวสัดิการ จ านวนเงิน 1,000 บาท 
               (หน่ึงพนับาทถว้น) และพวงหรีด  1 พวง 
         •    กรณีเจบ็ป่วย  และนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล  จะไดรั้บ 
              ของเยีย่มและบตัรเยีย่มไข ้(ยกเวน้กรณีคลอดบุตร และ 
              ศลัยกรรมตกแต่ง) 
 
2.     กรรมการกิตติมศกัด์ิ    กรรมการท่ีปรึกษา   กรรมการอ านวยการ 
        ชุดปัจจุบนั สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
         •     กรณีถึงแก่กรรม   จะไดรั้บสวสัดิการ  จ านวนเงิน  5,000 บาท 
                (หา้พนับาทถว้น)  และพวงหรีด 1 พวง 
         •     กรณีเจบ็ป่วย จะไดรั้บสวสัดิการเยีย่มไม่เกิน 1,0000  บาท 
               (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 
3.     อดีตนายกสมาคมฯ 
        •     กรณีถึงแก่กรรม   จะไดรั้บสวสัดิการจ านวน  10,000  บาท 
              (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) และพวงหรีด 1 พวง 
 
4.     กรรมการพิเศษ อดีตกรรมการอ านวยการ 
        •     กรณีถึงแก่กรรม  จะไดรั้บสวสัดิการ จ านวนเงิน 3,000 บาท  
              (สามพนับาทถว้น) และพวงหรีด 1 พวง 
 



5.     บิดา – มารดา – สามี หรือภรรยาของท่ีปรึกษาและกรรมการ 
        อ  านวยการชุดปัจจุบนั 
        •     กรณีถึงแก่กรรม จะไดรั้บสวสัดิการ จ านวนเงิน 2,000 บาท 
              (สองพนับาทถว้น) และพวงหรีด 1 พวง 
        •     กรณีเจบ็ป่วย จะไดรั้บสวสัดิการเยีย่มไม่เกิน 1,000 บาท 
              (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 
6.     อนุกรรมการชุดปัจจุบนั 
        •     กรณีถึงแก่กรรม จะไดรั้บสวสัดิการ จ านวนเงิน 2,000 บาท 
              (สองพนับาทถว้น) และพวงหรีด  1 พวง 
        •     กรณีเจบ็ป่วย จะไดรั้บสวสัดิการเยีย่มไม่เกิน 1,000 บาท 
              (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 
หมายเหตุ 
            •     กรณีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวพ้ิจารณาเป็นกรณี 
            •     กรณีเจบ็ป่วย เยีย่ม ไม่เกิน 2 คร้ัง / ปี 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 ค าร้องขอรับเงนิสวัสดกิารของทายาท 

 
                                                     เขียนท่ี............................................................. 
                                                     วนัท่ี..............เดือน.....................พ.ศ............... 

 
เร่ือง     ขอรับเงินสวสัดิการ 
เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการสวสัดิการสมาคมพยาบาลฯ 
 
                ดว้ย..............................................................................................อาย.ุ......ปี 
สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เลขท่ี...............................................ไดถึ้งแก่กรรม เม่ือ 
วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ. ...............ดว้ยโรค....................................... 
ขา้พเจา้.............................................................................................อาย.ุ...........ปี 
ท่ีอยู.่........................................................................................เป็น......................              
ของผูถึ้งแก่กรรม มีความประสงค์จะขอรับเงินสวสัดิการตามระเบียบสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ วา่ดว้ย สวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2552 
                  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาจ่ายเงินตามระเบียบสวสัดิการสมาชิก  สมาชิกสมาคม
พยาบาลฯ พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนามรณะบตัรของ...............................................
มาดว้ยแลว้ 
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                               (ลงนาม).............................................. ผูย้ืน่ค  าร้อง 
 

 
 



   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
            ค าร้องขอรับเงนิสวสัดกิารของสมาชิก 

 
                                                       เขียนท่ี...................................................... 
                                                            วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.........  

 
เร่ือง     ขอรับเงินสวสัดิการ  
เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการสวสัดิการสมาคมพยาบาลฯ 
 
              ดว้ย...........................................................................................อาย.ุ.......ปี 
บา้นเลขท่ี..............................ถนน.........................................ต  าบล.................................. 
อ าเภอ.....................จงัหวดั.........................สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เลขท่ี......................
มีความประสงคข์อรับเงินสวสัดิการ ตามระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วา่
ดว้ย สวสัดิการสมาชิก  พ.ศ. 2552 เน่ืองจากขา้พเจา้......................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอรับเงินสวสัดิการตามระเบียบสวสัดิการสมาชิก 
สมาคมพยาบาลฯ 
 

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                          (ลงนาม).........................................ผูย้ืน่ค  าร้อง 
 
 
 
 



บนัทึก 
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