ระเบียบสวัสดิการ
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๕๙
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ขอปรับปรุงระเบียบการจัดสวัสดิการ
ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ครั้งที่4/๒๕๕9 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ว่าด้วยสวัสดิการ
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕9
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด มติคณะกรรมการอานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา
ภาคตะวันออก หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด ๑ บททั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
คาว่า “สมาคม” หมายความถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
“สวัสดิการ” หมายความถึง ความช่วยเหลือที่สมาคมให้กับสมาชิก ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน
ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือการอื่นใดตามระเบียบนี้ และให้รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ โดยความเห็นของ
คณะกรรมการอานวยการ
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
“เงินทุน” หมายความถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค
ตะวันออก
“ทายาท” หมายความถึง ทายาทของสมาชิก ได้แก่
(๑) บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บิดาหรือมารดา
ข้อ ๕ สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้ายระเบียบนี้ (ผนวก ก.)

ข้อ ๖ กรณีทายาทเป็นผู้มีสิทธิและมีทายาทหลายคนให้ทายาทผู้อยู่ในอุปการะหรือทายาท ผู้อุปการะให้
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้สิทธิในการขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันเกิดเหตุ
ข้อ ๘ ค่าใช่จ่ายในการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ หรือเลขาธิการสมาคม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคม เป็นผู้ดาเนินการ
แทนเบิกจ่ายจากเงินทุน
อัตราการจ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ในการจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินของสมาคม
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการ หรือประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ รวบรวมเอกสารหลักฐาน และการดาเนินการ
ต่างๆ ตามระเบียบนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการทราบ
หมวด ๒ คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคม
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะอนุกรรมการ คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออก” จานวน ๙ ถึง ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ และอนุกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาและดาเนินการ เกี่ยวกับการให้สวัสดิการตามระเบียบนี้
หมวด ๓ เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม
ข้อ ๑๒ ให้มีเงินทุนเพื่อการสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก” เงินทุนได้มาจาก
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๒) เงินรายได้จากกิจกรรมอื่น
(๓) ดอกผลของเงินตาม (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๓ ให้นาเงินทุนฝากธนาคารที่สมาคมเห็นชอบและฝากในชื่อ “กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก”
ข้อ ๑๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม ว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน
หมวด ๔ การให้สวัสดิการสมาชิก
ข้อ ๑๕ สวัสดิการเพื่อให้แก่สมาชิกและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามระเบียบนี้ ให้ใช้เงินดอกผลจากกองทุน
สวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
ข้อ ๑๖ สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการจากสมาคม ในกรณีที่ได้รับภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ทาให้ทรัพย์สินของ
สมาชิกเสียหาย สูญหาย หรือถูกทาลาย เช่น การเกิดอัคคีภัย วาตภัย หรือการจลาจล จะได้รับสวัสดิการ
เป็นเงินรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยพิบัติ มีสมาชิกจานวนมากได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการอานวยการ

ข้อ ๑๗ สมาชิกที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งต่างๆของสมาคม ได้แก่ กรรมการอานวยการ และกรรมการ
กิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการพิเศษ และอนุกรรมการของสมาคม ซึ่งเป็นการดารงตาแหน่งที่
ไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับสวัสดิการสมาชิกตามข้อ ๑๖ และจะได้รับสวัสดิการในกรณีที่ถึงแก่กรรมและ
เจ็บป่วยตามข้อกาหนดแนบท้าย ระเบียบนี้
หมวด ๕ การขอและการรับสวัสดิการ
ข้อ ๑๘ สมาชิกผู้ได้รับภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ประสงค์จะขอรับสวัสดิการตามข้อ ๑๖ ให้ยื่นคาขอต่อสมาคมตาม
แนบท้ายของระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
(๓) หลักฐานของทางราชการแสดงหรือรับรองเหตุที่เกิดและภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
(๔) รายการทรัพย์สินของสมาชิกที่เสียหาย สูญหาย หรือถูกทาลาย และมูลค่าแต่ละรายการและภาพถ่าย
(ถ้ามี)
(๕) หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๙ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยอันเป็นเหตุให้สมาชิกถึงแก่กรรมด้วย ให้ทายาทเป็นผู้ยื่นคาขอตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นสมาชิกสมาคมฯ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวทายาท
(๓) สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
(๔) สาเนาทะเบียนบ้านทายาท
(๕) หลักฐานของทางราชการแสดง หรือรับรองเหตุที่เกิด และภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
(๖) รายการทรัพย์สินของสมาชิกที่เสียหาย สูญหาย หรือถูกทาลาย และมูลค่าแต่ละรายการและภาพถ่าย
(ถ้ามี)
(๗) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๒๐ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ หากจาเป็นต้องขอข้อเท็จจริง หรือขอ
หลักฐานเพิ่มเติม ให้แจ้งและติดตามขอจากสมาชิกหรือทายาท
การพิจารณาให้พิจารณาถึงความจาเป็น ความเดือดร้อน และความเสียหายที่สมาชิกได้รับเป็น
รายๆไป
ข้อ ๒๑ กรณีที่สมาคมทราบหรือได้รับข่าวสมาชิกที่มีสิทธิจะได้รับสวัสดิการตามข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการ ประธาน
คณะอนุกรรมการ สวัสดิการ หรือผู้จัดการสมาคม ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยไม่ชักช้า
หมวด ๖ การให้สวัสดิการแก่สมาชิกสาขาภาค
ข้อ ๒๒ สวัสดิการที่สมาคมสาขาภาคจะให้แก่สมาชิกในเขตความรับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดย
อนุโลม

ข้อ ๒๓ ให้สมาคมสาขาภาครายงานการให้สวัสดิการแก่สมาชิกต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสมาคม
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การให้สวัสดิการแก่สมาชิกของสมาคม ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการปฏิบัติ มติการอนุมัติของ
คณะกรรมการอานวยการสมาคม ที่ใช้อยู่เดิม จนกว่าระเบียบสมาคมว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมาคมฉบับ
นี้ประกาศใช้บังคับ ซึ่งให้ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ มติการอนุมัติของคระกรรมการอานวยการ
สมาคมตามระเบียบใหม่นี้
ทั้งนี้ ในกรณีนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สาขาภาคตะวันออก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางอรนุช มกราภิรมย์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

ผนวก ก. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สมาชิกมีสิทธิได้รับเงิน
๑. สมาชิกตลอดชีพ
 ถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย และนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จะได้รับของเยี่ยม และบัตรเยี่ยมไข้ ไม่
เกิน 15๐ บาท/ปี (ยกเว้นกรณีคลอดบุตร และศัลยกรรมตกแต่ง)
 กรณีประสบภัยพิบัติ พิจารณาเป็นรายกรณี
๒. กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอานวยการชุดปัจจุบัน สมาชิกกิตติมศักดิ์
 กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการเยี่ยมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / ปี
๓. อดีตนายกสมาคมฯ
 กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการเยี่ยมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / ปี

๔. กรรมการพิเศษปัจจุบันหรือ อดีตกรรมการอานวยการ
 กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการเยี่ยมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / ปี
๕. บิดา มารดา สามี หรือภรรยาของที่ปรึกษาและกรรมการอานวยการชุดปัจจุบัน
 กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการเยี่ยมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / ปี
๖. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆชุดปัจจุบันตามคาสั่งแต่งตั้ง
 กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และพวงหรีด ๑ พวง
 กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการเยี่ยมไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท / ปี
หมายเหตุ
 กรณีนอกเหนือจากที่กาหนดให้พิจารณาเป็นรายกรณี
 กรณีเจ็บป่วย เยี่ยมไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
 การได้รับสิทธิ์ ใช้สิทธิ์สูงสุดของการดารงตาแหน่งเพียงสิทธิ์เดียว
 ค่าพวงหรีด ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท (มีใบเสร็จ)

