
 
 
 
 

ระเบียบ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 

ว่าด้วย  
สวัสดิการช่วยจัดการศพ จากกรณีอุบัติเหตุ ของสมาชิก 

และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

  ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

ว่าด้วย สวัสดกิารช่วยจัดการศพ จากกรณีอุบตัเิหตุ ของสมาชิกและบคุคลในครอบครัว 
พ.ศ. 2563 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด  มีเจตนารมณ์ ช่วยเหลือสมาชิก และ
ครอบครัวสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่สนับสนุนการกระท าทีเ่กิดจากการก่อเหตุด้วยตนเอง ดังน้ัน สหกรณ์ฯ จึงมอบ
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสวัสดิการจัดการศพของสมาชิก และสวัสดิการจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก ให้แก่
สมาชิก โดยการจัดสวัสดิการช่วยจัดการศพ จากกรณีสมาชิก และบุคคลในครอบครัวสมาชิก เสียชีวิต เน่ืองจากอุบัติเหตุ  
และก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยจัดการศพ  จากกรณีอุบัติเหตุของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว 
พ.ศ. 2563 ขึ้น   
   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ข้อ 61 (9) และข้อ 88 (8) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27/2563 ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่          
23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการช่วยจัดการศพ จากกรณีอุบัติเหตุ ของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2563  ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี  เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าด้วย สวัสดิการช่วยจัดการศพ จากกรณีอุบัติเหตุ ของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  พ.ศ. 2563 ” 
 

 ข้อ  2  ระเบียบน้ีให้ใช้ตั้งแต่วันที่  01 เมษายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
 

 ข้อ  3  ในระเบียบฉบับน้ี 
  สหกรณ์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ                  
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
  คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  ประธาน  หมายความว่า       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  ผู้จดัการ     หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 สมาชิก     หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด   
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  บุคคลในครอบครัว     หมายความว่า       สามี  ภรรยา  ที่ชอบด้วยกฎหมาย  บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
 

  อุบัติเหตุ      หมายความว่า     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หรือเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือ
มิได้คาดคิดมาก่อน จากปัจจัยภายนอก  ภัยธรรมชาติ หรือภัยจากการจลาจล หรือภัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงภัยซึ่งเกิดจากถูกผู้อื่น
ท าร้าย (โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ)  อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย จนท าให้เสียชีวิต หรือเป็นผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ร่างกายอย่างสาหัส จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลารวม  30 วัน และเสียชีวิตใน
ที่สุด แต่ไม่รวมถึงภัยที่เกิดจากการกระท าตนเองโดยจงใจ 
 

  ผู้รับโอนประโยชน์ หมายความว่า  บุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา            
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

  เงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ หมายความว่า  เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด จ่ายเพื่อช่วยจัดการศพ จากกรณีอุบัติเหตุ ของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว 
 

    เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก   หมายความว่า   เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อรับโอนผลประโยชน์  หรือผู้จัดการศพของสมาชิก          
ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560 
 

  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก   หมายความว่า     เงินที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายให้แก่สมาชิก  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการ
เก่ียวกับการจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2560 
 

 ข้อ  4   หลักเกณฑ์ในการมอบเงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ 
 

  กรณีที่สมาชิก หรือบุคคลในครอบครัว เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ       
ช่วยจัดการศพ ตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปน้ี 
  4.1    กรณีที่สมาชิก เสียชีวิต  ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ รายละ  10,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)      
  4.2  กรณีที่บุคคลในครอบครัวของสมาชิก เสียชีวิต ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ รายละ        
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

  สมาชิก ที่เสียชีวิต จากกรณีอุบัติเหตุ  ก็ยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ  รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ที่เสียชีวิต ก็ยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกอีกด้วย 
 

ข้อ  5   สมาชิกที่มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วครบ 1 ปี ในวันขอรับ
เงินสวัสดิการช่วยจัดการศพ 

 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯครบถ้วนตลอดมา โดยสมาชิก
ต้องไม่เคยผิดนัด การส่งค่าหุ้น การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ทุกประเภท กับสหกรณ์   ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็น
ระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบน้ี 
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 ข้อ  6   สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่บุคคล ดังต่อไปน้ี 
  6.1  ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้จ่ายเงินแก่ ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ 

 6.2  ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต และไม่ได้ระบุผู้รับโอนประโยชน์ไว้ ให้จ่ายเงินแก่ ผู้จัดการศพ 
 6.3  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัว เสียชีวิต ให้สมาชิก เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ 
 

ข้อ  7   เม่ือสมาชิก หรอืบุคคลในครอบครัว เสียชีวิต ให้สมาชิก หรือผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ แสดงหลักฐาน
การมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 

 1) หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ (แบบฟอร์มสหกรณ์) 
 2) ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต 
 3)   ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเสียชีวิต  เพราะประสบภัย จาก

อุบัติเหตุ 
 4) ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) *กรณีที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลในระหว่าง

ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ในระหว่างระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ* 
 5)   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ระบุค าว่า “ตาย”  และส าเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
 6) ทะเบียนสมรส 
 7) บัตรประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
 8) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย (กรณีให้โอนเข้าบัญชี) 
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 

 ให้สมาชิก  แสดงหลักฐานการมีสิทธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือ  และติดต่อขอรับเงินจากสหกรณ์ฯ 
ภายใน  90  วัน นับจากวันเสียชีวิต หากพ้นก าหนด 90 วัน สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ สหกรณ์ถือว่า      
สมาชิกผู้น้ันสละสิทธ์ิที่จะได้รับตามระเบียบฉบับน้ี  
 

 ข้อ  8   ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบการนี้ กรณีผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือให้ประธานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบการนี้แล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนได้รับทราบ 
 

ข้อ  9    ตามระเบียบน้ีไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  

ข้อ  10   กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาด     
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ประกาศ   ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

(นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 


