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  ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

ว่าด้วย สวัสดกิารช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2562 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด  เห็นสมควรขยายสิทธิประโยชน์         
ในการรับสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น ในการรับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   ดังน้ันสหกรณ์ฯ จึงก าหนดให้มี
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2562 ขึ้น   
   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ข้อ 61 (9) และข้อ 88 (8) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26/2562 ครั้งที่ 8/2562  เม่ือวันที่          
26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  
จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2562  ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี  เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2562 ” 
 

 ข้อ  2  ระเบียบน้ีให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย 
สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  
มต ิหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 

 ข้อ  4  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 
  คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  ประธาน  หมายความว่า       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  ผู้จัดการ     หมายความว่า ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

 สมาชิก     หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด   

รอบป ี       หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีหนึ่งๆ 
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  สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน     
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต้ังขึ้น หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 

       

  อุบัติเหตุ  หมายความว่า เหตุการณ์ใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ หรือมิได้คาดคิดมาก่อน 
และเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย หรือทรัพย์สิน  รวมถึงเหตุการณ์น้ันต้องท าให้คนอื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ 
หรือทรัพย์สินเสียหาย 
 

  คนไข้ใน  หมายความว่า ผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม      
โดยได้รับการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์ให้นอนพักรักษาตัว ตั้งแต่  6 ชั่วโมงขึ้นไป  
 
   

  ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของร่างกาย จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ า หรืออาชีพอื่นได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไปอัน
เป็นผลจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือเชื้อโรค  จนไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยล าพังตนเองได้ ถึงขั้นท่ีจะไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ทุกกรณี  หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ในเวลาติดต่อกันจน
แพทย์ผู้วินิจฉัยลงความเห็นว่าไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนด 
    

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

 ข้อ  5  สมาชิกที่เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทคนไข้ใน ตั้งแต ่3 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน    
ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ ครั้งละ 1,500 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
            กรณีที่เจ็บป่วย และเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทคนไข้ใน เกินกว่า 20 วันขึ้นไป ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ ครัง้ละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
            ในรอบปี สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้เพียงครั้งเดียว 
 

            กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย เป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะอย่างถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ จ านวน  15,000  บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  
  (1)  มือตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ทั้งสองข้างขาด   
  (2)  แขนทั้งสองข้างขาด 
  (3)  มือข้างหน่ึงกับแขนข้างหน่ึงขาด 
  (4)  มือข้างหน่ึงกับขาข้างหน่ึงขาด 
  (5)  แขนข้างหน่ึงกับเท้าข้างหน่ึงขาด 
  (6)  แขนข้างหน่ึงกับขาข้างหน่ึงขาด 
  (7)  สูญเสียลูกตาทั้งสองข้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสีย
ความสามารถในการมองเห็นทั้งสองข้าง 
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  (8)  โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง เป็นเหตุให้มือ หรือแขนท้ังสองข้าง หรือเท้าและขาทั้งสองข้าง
ท างานไม่เป็นปกติ มีผลกับระบบขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ในลักษณะสูญเสียสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง 
  (9)  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถของร่างกาย จนไม่สามารถ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันที่จ าเป็นได้ และต้องมีผู้อื่นมาช่วยเหลือดูแล 
 

  ส าหรับสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างาน เป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ 
หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ จ านวน 6,000 บาท      
(หกพันบาทถ้วน)  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (1)  มือ ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ขาดหน่ึงข้าง 
  (2)  แขน ขาดหน่ึงข้าง 
  (3)  ขา ขาดหน่ึงข้าง 
  (4)  เท้า ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป ขาดหน่ึงข้าง 
  (5)  สูญเสียลูกตาข้างหน่ึง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือเสีย
ความสามารถในการมองเห็นของตาข้างใดข้างหน่ึง 
 

ข้อ  6  ในรอบปี สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุการเป็น
สมาชิก 

 กรณีสมาชิกรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลด้วยเหตุทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณี
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วนไปแล้ว และเสียชีวิตลงภายในระยะเวลา 5 ปี ยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในส่วน
ที่เหลือ โดยน าจ านวนเงินที่รับไปแล้วลบออกจากจ านวนเต็มของสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก ตาม
ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560 และเมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปี ถ้าสมาชิกรายดังกล่าว
เสียชีวิตลง ก็ยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ เต็มจ านวน     

 

ข้อ  7    สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบ   
สหกรณ์ครบถ้วนตลอดมา โดย สมาชิกต้องไม่เคยผิดนัด การส่งค่าหุ้น การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ทุกประเภท กับ
สหกรณ์ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนทีจ่ะได้รับสิทธิตามระเบียบน้ี  

 

 ข้อ  8  สมาชิกที่ประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้ยื่นค าร้องขอรับเงินสวัสดิการพร้อม   
หลักฐานดังน้ี 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนา
ถูกต้อง พร้อมฉบับจริง    

(2) หลักฐานการเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล    
 (3) กรณีทุพพลภาพ ให้แนบใบรับรองแพทย์ท่ีระบุว่า “ทุพพลภาพ” ตามแต่กรณี พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

 (4)  ภาพถ่ายที่เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วย หรือการรักษาพยาบาล 
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ยื่นหลักฐานข้างต้นต่อสหกรณ์ได้ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายที่ระบุในหนังสือรับรองการพักรักษาตัว
ในสถานพยาบาลของแพทย์ หากพ้นก าหนด 90 วัน สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ สหกรณ์ถือว่าสมาชิกผู้น้ัน
สละสิทธ์ิที่จะได้รับตามระเบียบฉบับน้ี 

 

 ข้อ  9  ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบการนี้ กรณีผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือให้ประธานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบการนี้แล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนได้รับทราบ 
 

ข้อ  10   ตามระเบียบน้ีไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  
        

 ข้อ  11  กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาด   
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที ่ 27  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 

(นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


