ข้อบังคับสัตวแพทยสภา
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔)(ณ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายก
พิเศษ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสัตว
แพทยสภาจึงออกข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา
พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิก
สัตวแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสัตวแพทยสภา
“เงินทุน” หมายความว่า เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา
"ทายาท" หมายความว่า ทายาทของสมาชิกสัตวแพทยสภาตามลาดับ ดังนี้
(๑) บุตร
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บิดาและมารดา
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสัตว
แพทยสภา ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ เหรัญญิก มาจากคณะกรรมการ และอนุกรรมการอื่นที่
สัตวแพทยสภาเห็นชอบ รวมแล้วไม่เกิน ๗ คน โดยคณะอนุกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
คณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง

-๒ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาคาขอและอนุมัติให้ความช่วยเหลือตาม
ข้อบังคับนีแ้ ละรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
หมวด ๒
เงินทุนสวัสดิการ
ข้อ ๖ ให้มีเ งิ นทุนเพื่อ ให้ความช่วยเหลื อแก่สมาชิก สัตวแพทยสภาเรีย กว่า "เงินทุ น
สวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา" ซึ่งได้มาจาก
(๑) เงินอุดหนุนจากค่าขึน้ ทะเบียนสมาชิกของสัตวแพทยสภา
(๒) เงินอุดหนุนหรือเงินที่มผี บู้ ริจาคให้
(๓) เงินรายได้จากกิจกรรมอื่น
(๔) ดอกผลของเงินดังกล่าวข้างต้น
ข้ อ ๗ ให้ น าเงิ น ทุ น ฝากธนาคารที่ สั ต วแพทยสภาเห็ น ชอบและฝากในนาม "เงิ น ทุ น
สวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา"
ข้อ ๘ การอนุมัติก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินให้เป็นอานาจของประธานอนุกรรมการ ส่วน
วิธีการเบิกจ่ายเงินนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบสัตวแพทยสภา
ข้อ ๙ ให้ประธานอนุกรรมการร่วมกับเหรัญญิกสั่งจ่ายเงินทุนที่ฝากธนาคารได้
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการจะสั่งให้คณะอนุกรรมการส่งเงินทุนที่เกินความจาเป็น เข้าเป็น
รายได้ของสัตวแพทยสภาตามจานวนที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด ๓
สวัสดิการสมาชิกทั่วไป
ข้อ ๑๑ สมาชิ ก ผู้ ไ ด้ รั บ ภัย พิ บั ติ หรื อ สาธารณภัย หรื อ ทายาทของสมาชิ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต
แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิขอรับความช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ กรณีสมาชิกเสียชีวิตมีทายาทหลายลาดับและทายาทลาดับก่อนยังมีชีวิตอยู่
ทายาทลาดับถัดไปไม่มสี ิทธิขอรับความช่วยเหลือ

-๓ถ้ามีทายาทในลาดับเดียวกันหลายคน ให้ทายาทผู้อยู่ในความอุปการะของสมาชิกหรือ
ทายาทผู้อุปการะสมาชิกมีสทิ ธิขอรับความช่วยเหลือ
ข้อ ๑๓ สมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ซึ่งทาให้ทรัพย์สินของสมาชิกเสียหาย
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จลาจล เป็นต้น สัตวแพทยสภาจะให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๕,๐๐๐
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ภัยพิบัติที่ได้รับจะต้องไม่เกิดจากความประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงหรือจากการ
กระทาของตนเอง
ข้อ ๑๔ สมาชิก เสีย ชีวิต สัตวแพทยสภาจะให้ความช่วยเหลือรายละ ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) กรณีสมาชิกเสียชีวติ ในขณะประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาจะให้ความ
ช่วยเหลือรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๕ ให้สมาชิกหรือทายาทขอรับความช่วยเหลือ โดยยื่นคาขอต่อเลขาธิการสัตว
แพทยสภาภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเกิดเหตุหรือเสียชีวติ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวสมาชิกสัตวแพทยสภา (ถ้ามี)
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกหรือของทายาท
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวของทายาทผูข้ อรับความช่วยเหลือ
(๔) หลักฐานของทางราชการแสดงเหตุเกิดหรือมรณบัตรแล้วแต่กรณี
(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๖ เมื่อเลขาธิการสัตวแพทยสภาได้รับคาขอแล้ว ให้เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
ข้อ ๑๗ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่าง ๆ หากจาเป็นต้องขอข้อเท็จจริงหรือขอหลักฐานเพิ่มเติมให้แจ้งสมาชิก หรือทายาทของ
สมาชิกทราบ เพื่อจัดส่งให้คณะอนุกรรมการ
การให้ความช่วยเหลือให้พิจารณาถึงความเดือดร้อนและความเสียหายที่ได้รับเป็นราย ๆ
ไปแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนอกจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะ
อนุกรรมการพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

-๔หมวด ๔
สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุ ๖๐ ปีข้นึ ไป
ข้อ ๑๙ สมาชิกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้ยื่นคาขอรับสวัสดิการสนับสนุนค่าธรรมเนียม
การรักษาทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการสัตวแพทยสภา
ข้อ ๒๐ ให้ยื่นคาขอรับสวัสดิการ ตามแบบที่สัตวแพทยสภากาหนดพร้อมหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกหรือสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์
(๒) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ทาประโยชน์ให้แก่วิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ประชาชน
ข้อ ๒๑ เมื่อเลขาธิการสัตวแพทยสภาได้รับคาขอรับสวัสดิการสนับสนุนค่าธรรมเนียม
การรักษาทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้เสนอคณะอนุกรรมการดาเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงตามคาขอและหลักฐาน หากจาเป็นต้องการหลักฐานเพิ่มเติม ก็แจ้งให้สมาชิกผู้ขอรับ
สวัสดิการจัด ส่งให้คณะอนุกรรมการ หลังจากสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ความเห็นตามข้อเท็จจริง
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายสัตวแพทย์ยุคล ลิม้ แหลมทอง)
นายกสัตวแพทยสภา

