
 

สวสัดิการส าหรับสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 

ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.สวัสดิการเก่ียวกับทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ.2561 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 01 
มิ.ย. 2561 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  
2. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีและค่าหุน้รายเดือน 
3. สามี/ภรรยาเป็นสมาชิก ไดรั้บ 1 ทุน 
4. เป็นบุตรของสมาชิก อายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์  
    และไม่เป็นบุตรบุญธรรม 
5. ก าลงัศึกษาไม่เกินระดบัปริญญาตรี 
6. ผลการศึกษาเทอมแรกปีท่ีขอทุนไม่นอ้ยกวา่ 
    2.5 หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจะพจิารณา
จดัสรรทุนการศึกษาตาม
งบประมาณประจ าปี 

 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวัน
ประชุมใหญ่สามัญ      

ประจ าปีของปีที่ได้รับทุน 

1. ค าขอรับทุนการศึกษา  
2. หนงัสือรับรองผลการศึกษาภาคการศึกษาที ่1 ของปีที่ขอรับทุน 
3. หนงัสือรับรองว่าก  าลงัศึกษาอยูจ่ริง 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นบุตร 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานสมาชิก 
6. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือนของสมาชิก    เดือนล่าสุด 
(รายการที่ 4-6 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. สวัสดิการเงินตอบแทน
การเป็นสมาชิก   
พ.ศ. 2560 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 
ก.พ. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก  ตั้งแต่ 5 ปี  ข้ึนไป 
2. สมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้ 
    รายเดือน 
4. สมาชิกท่ีถูกไล่ออกจากงานประจ าไม่มีสิทธิ  
   ไดรั้บเงินตอบแทนฯ 
** สมาชิกที่ลาออกจากงานมีสิทธิได้รับ

สวัสดิการฯ น้ี ** 

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่  5  ปี  แต่
ไม่ถึง 10  ปี  จ่าย  2,000  บาท 
2.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่
ไม่ถึง 15 ปี  จ่าย  3,000  บาท 
3.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่
ไม่ถึง 20 ปี  จ่าย  5,000 บาท 
4.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่
ไม่ถึง 25 ปี  จ่าย  10,000 บาท 
5.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่
ไม่ถึง 30 ปี  จ่าย  20,000 บาท 
6.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ข้ึน
ไป จ่าย 30,000 บาท 

ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่
วันที่ค าส่ังให้ออกจากงาน
ประจ า หรือค าส่ังให้

เกษียณอายจุากงานประจ า 

1. ค าร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บเงนิ 
    สงเคราะห์พร้อมฉบบัจริง (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ค าสั่งใหอ้อกจากงานประจ า หรือค าสั่งใหเ้กษียณอายรุาชการ 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

3. สวัสดิการช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล และทุพพล
ภาพของสมาชิก พ.ศ. 
2562  
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี         
01 ต.ค. 2562 เป็นตน้ไป 

1. เขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาลประเภท    
    คนไขใ้น   
2. ใน  1  ปี  สมาชิกมีสิทธิรับเงินคา่รักษา 
    พยาบาลไดเ้พียงคร้ังเดียว 
3. การรับเงินกรณีทุพพลภาพมีสิทธิรับเพียง      
    คร้ังเดียวตลอดอายกุารเป็นสมาชิก 
4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้ 
    รายเดือน 
 

1.เจ็บป่วยและเขา้พกัรักษา
ตวัตั้งแต่ 3 วนั แต่ไม่เกิน    
20 วนั  
จ่ายคร้ังละ  1,500  บาท 

2.เจ็บป่วยและเขา้พกัรักษา
ตวัตั้งแต่ 20 วนัข้ึนไป     
จ่ายคร้ังละ   2,500 บาท 

3.เจ็บป่วยเป็นเหตุให้
สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวยัวะ
อย่างถาวร 

จ่าย   15,000   บาท 
4.เจ็บป่วยเป็นเหตุให้
สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวยัวะ
บางส่วน 
       จ่าย   6,000   บาท 

ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันที่ระบุในหนังสือรับรอง

การพักรักษาตัวจาก
สถานพยาบาล 

1. ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(รับรองส าเนาถูกตอ้ง) พร้อมฉบบัจริง  
3. หนงัสือรับรองพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
4. กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ใหแ้นบใบรับรองแพทยท่ี์ระบุว่า 
“ทุพพลภาพ” ตามแต่กรณี พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ 
5. ภาพถ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเจ็บป่วย หรือการรักษาพยาบาล 

4.สวัสดิการเก่ียวกับการ
จัดการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560 
 

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้          
     รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัผูมี้รายช่ือรับโอน 
    ผลประโยชน์ หรือคูส่มรส ท่ีชอบดว้ย  
    กฎหมาย หรือบุตร  ( ตอ้งไม่เป็นบุตร           
    บุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผูจ้ดัการศพ 

1.เป็นสมาชิกตั้งแต่  1  ปี   
       จ่าย   6,600  บาท 
2.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี  
       จ่าย  8,425  บาท 
3.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี  
       จ่าย  10,250  บาท 
4.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี  
       จ่าย  12,075  บาท 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

4.สวัสดิการเก่ียวกับการ
จัดการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้          
     รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัผูมี้รายช่ือรับโอน 
    ผลประโยชน์ หรือคูส่มรส ท่ีชอบดว้ย  
    กฎหมาย หรือบุตร  ( ตอ้งไม่เป็นบุตร           
    บุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผูจ้ดัการศพ 

5.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี  
       จ่าย  13,900  บาท 
6.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี 
       จ่าย  15,725  บาท 
7.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี 
       จ่าย  17,550  บาท 
8.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปี  
       จ่าย  19,375  บาท 
9.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี  
       จ่าย  21,200  บาท 
10.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี  
       จ่าย  23,025  บาท 
11.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี  
       จ่าย  24,850  บาท 
12.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี 
       จ่าย  26,675  บาท 

13.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 13 ปี 
       จ่าย  28,500  บาท 
14.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี 
       จ่าย  30,325  บาท 
15.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15  ปี  
       จ่าย  32,150  บาท 
16.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี  
       จ่าย  33,975  บาท 

 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 

 



4 
 

ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

4.สวัสดิการเก่ียวกับการ
จัดการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้          
     รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัผูมี้รายช่ือรับโอน 
    ผลประโยชน์ หรือคูส่มรส ท่ีชอบดว้ย  
    กฎหมาย หรือบุตร  ( ตอ้งไม่เป็นบุตร           
    บุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผูจ้ดัการศพ 

17.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 17 ปี 
       จ่าย  35,800  บาท 
18.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี 
       จ่าย  37,625  บาท 
19.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 19 ปี 
       จ่าย  39,450  บาท 
20.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี 
       จ่าย  41,275  บาท 
21.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21  ปี  
       จ่าย  43,100  บาท 
22.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 22 ปี  
       จ่าย  44,925  บาท 
23.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 ปี 
       จ่าย  46,750  บาท 
24.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 ปี 
       จ่าย  48,575  บาท 
25.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี 
       จ่าย  50,400  บาท 
26.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี 
       จ่าย  56,240  บาท 
27.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 27 ปี 
       จ่าย  62,445  บาท 
28.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 ปี 
       จ่าย  69,745  บาท 
 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 

 



5 
 

ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

4.สวัสดิการเก่ียวกับการ
จัดการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้          
     รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัผูมี้รายช่ือรับโอน 
    ผลประโยชน์ หรือคูส่มรส ท่ีชอบดว้ย  
    กฎหมาย หรือบุตร  ( ตอ้งไม่เป็นบุตร           
    บุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผูจ้ดัการศพ 

29.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 29 ปี 
       จ่าย  80,695  บาท 
30.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี  
       จ่าย  95,295  บาท 
31.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี  
       จ่าย  97,120  บาท 
32.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 32 ปี  
       จ่าย  98,945 บาท 
33.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 33 ปี  
       จ่าย  100,770  บาท 
34.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 34 ปี 
       จ่าย  102,595  บาท 
35.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปี 
       จ่าย  104,420  บาท 
36.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี 
       จ่าย  106,245  บาท 
37.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 37  ปี  
       จ่าย  108,070  บาท 
38.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 38 ปี  
       จ่าย  109,895 บาท 
39.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 39 ปี 
       จ่าย  111,720  บาท 
40.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปี 
       จ่าย  113,545  บาท 
 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

4.สวัสดิการเก่ียวกับการ
จัดการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.ย. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
    ครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้          
     รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัผูมี้รายช่ือรับโอน 
    ผลประโยชน์ หรือคูส่มรส ท่ีชอบดว้ย  
    กฎหมาย หรือบุตร  ( ตอ้งไม่เป็นบุตร           
    บุญธรรม ) หรือบิดามารดา หรือผูจ้ดัการศพ 

41.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 41 ปี 
       จ่าย  115,370  บาท 
42.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 42 ปี 
       จ่าย  117,195  บาท 
43.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 43  ปี  
       จ่าย  119,020  บาท 
44.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 44 ปี  
       จ่าย  120,845  บาท 
45.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 45 ปี 
       จ่าย  122,670  บาท 
46.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี 
       จ่าย  124,495  บาท 
47.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 47 ปี 
       จ่าย  126,320  บาท 
48.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 48 ปี 
       จ่าย  128,145  บาท 
49.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 49 ปี 
       จ่าย  129,970  บาท 
50.เป็นสมาชิกตั้งแต่ 50 ปี 
       จ่าย  131,795  บาท 

* 50 ปีขึ้นไป จ่าย 
150,000 บาท * 

 
 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

5. สวัสดิการเพ่ือเก้ือกลู
สมาชิกอาวุโส  พ.ศ. 2563 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี        
01 ม.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิกที่เกษียณอายจุากงาน 
    ประจ า  หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
    ทุกกรณี 
2. มีอายตุั้งแต่  61  ปี  ข้ึนไป 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และค่าหุน้            
     รายเดือน 
4. เป็นสมาชิกติดต่อกนัก่อนวนัเกษียณ 
    อายจุากงานประจ าไม่นอ้ยกวา่ 3  ปี  
5. เป็นสมาชิกสามญั 
 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการ 
ใหเ้ป็นรายปีในวนัครบรอบ 
วนัเกิด จนกวา่จะถึงแก่กรรม 
ตามช่วงอายสุมาชิก 
ดงัต่อไปน้ี 
     1. อายคุรบ 61-70 ปี
บริบูรณ์ ใหรั้บเงินสวสัดิการ
จ านวน 1,000 บาท (หน่ึงพนั
บาทถว้น) 
     2. อาย ุ70 ปีข้ึนไป –อาย ุ
80 ปีบริบูรณ์ ใหรั้บเงิน
สวสัดิการจ านวน 1,500 บาท 
(หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
     3. อาย ุ80 ปีข้ึนไป - อาย ุ 
90 ปีบริบูรณ์ ใหรั้บเงิน
สวสัดิการจ านวน 2,000 บาท 
(สองพนับาทถว้น) 
     4. อาย ุ90 ปีข้ึนไป ให้
ไดรั้บเงินสวสัดิการจ านวน 
2,500 บาท (สองพนัหา้ร้อย
บาทถว้น) 

 

เม่ือครบรอบวนัเกิดให้
สมาชิกขอรับเงินได้
ภายใน 90 วัน  นับถัดจาก
วันครบรอบวันเกิด 
เม่ือพน้ก าหนดวนั     
ดงักล่าวแลว้ สมาชิกยงั 
ไม่มารับเงิน  กใ็หถ้ือว่า
ท่านไดส้ละสิทธ์ิในปีนั้น 
 

1. ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ 
    ส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทยฯ หรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารทหารไทยหรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีสหกรณ์ 
(รายการที่ 2-4 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

6.สวัสดิการช่วยเหลือค่า
คลอดบุตร พ.ศ. 2562 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี      
01 ต.ค. 2562 เป็นตน้ไป 

  1. เป็นสมาชิกสามญั มาแลว้ครบ 1 ปี 
      ในวนัขอรับเงินสวสัดิการ 
2. กรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ใหใ้ช้

สิทธิขอรับสวสัดิการไดเ้พียง 1 คน 
3.ในรอบปีมีสิทธิรับสวสัดิการได ้ 1 คร้ัง  
     และตลอดอายุสมาชิกมีสิทธิรับ    
     สวสัดิการได ้3 คร้ัง 
 4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
     ค่าหุน้รายเดือน 

คร้ังละ 2,000  บาท สมาชิกยื่นเอกสารขอรับ
เงินสวสัดิการไดภ้ายใน 
90 วัน นับถัดจากวันเกิด
ของบุตร ท่ีระบุไว้ในใบ
สูติบัตร  
หากพน้ก าหนด 90 วนั 
สมาชิกไม่ติดต่อขอรับเงิน
สวสัดิการ ถือวา่สมาชิก
สละสิทธ์ิขอรับเงิน 

1.ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรถไฟ (กรณีไม่มีบตัรพนกังาน        
รถไฟฯ) ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.ส าเนาหนงัสือรับรองแสดงการคลอดบุตรจากสถานพยาบาล 
หรือใบสูติบตัร  
4.กรณีสมาชิกเป็นผูห้ญงิ ไม่ตอ้งยื่นส าเนาทะเบียนสมรส กรณี
สมาชิกเป็นผูช้ายใหย้ืน่ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่มีทะเบียน
สมรส ตอ้งยืน่หนงัสือจดทะเบียนรับรองบุตร  
(รายการท่ี 2-4 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

7.สวัสดิการช่วยเหลือค่า
จัดการศพบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก 
พ.ศ. 2560 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.พ. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกที่ปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัสามี/ภรรยา ที่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรืออยูก่ินกนัฉันสามีภรรยา 
เพียงคนเดียว หรือ บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรม 

1.เป็นสมาชิกตั้งแต่  1  ปี    
   ถึง 5  ปี จ่าย   1,000  บาท 
2.เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี   
   ถึง 10 ปี  จ่าย  1,500  บาท 
3.เป็นสมาชิกเกินกว่า10 ปี   
   ถึง 15 ปี  จ่าย  2,000  บาท 
4.เป็นสมาชิกเกินกว่า15 ปี   
   ถึง 20 ปี  จ่าย  2,500  บาท 
5.เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี   
   ถึง 25 ปี  จ่าย  3,000  บาท 
6.เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี   
   ถึง 30 ปี  จ่าย  3,500  บาท 
7.เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี   
   ข้ึนไป  จ่าย  4,000  บาท 
 

ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก 
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบตุาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส(กรณีสามี หรือภรรยา เสียชีวิต) 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขที่บญัชีธนาคารกรุงเทพหรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) 
(รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

8. สวัสดิการมงคลสมรส  
พ.ศ. 2561 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี        
01 ส.ค. 2561 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกที่ปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
4. สมาชิกมีสิทธิรับสวสัดิการไดเ้พียง        
คร้ังเดียว 
 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการ 
ใหส้มาชิกรายละ 1,000  บาท    
เพียงคร้ังเดียว 

 
 
 
 
 

เม่ือสมรสและจดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย
สมาชิกขอรับเงินได้
ภายใน 90 วัน  นับจาก
วันที่จดทะเบียนสมรส 
เม่ือพน้ก าหนดวนั     
ดงักล่าวแลว้ สมาชิกยงั 
ไม่มารับเงิน เป็นอนัหมด
สิทธ์ิในการรับเงิน
สวสัดิการ 

1. ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ 
    ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส 
5. ภาพถ่ายพิธีมงคลสมรส 
6. การ์ดแต่งงาน (ถา้มี) 
7. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทยฯ หรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารทหารไทยหรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีสหกรณ์ 
(รายการที่ 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

9.สวัสดิการเพ่ือการ
อุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ์ พ.ศ.2561 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี        
01 ส.ค. 2561 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกที่ปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
4. สมาชิกมีสิทธิรับสวสัดิการไดเ้พียง        
คร้ังเดียว 
 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการ 
ใหส้มาชิกรายละ 1,000  บาท    
เพียงคร้ังเดียว 
 

สมาชิกยืน่ขอรับเงิน
สวสัดิการไดภ้ายใน 90 
วัน นับจากวนัที่ลา
สิกขาบท หรือเดินทาง
กลบัจากพิธีฮจัญ ์หากพน้
ก าหนด 90 วนั สมาชิกไม่
ติดต่อขอรับเงิน เป็นอนั
หมดสิทธ์ิในการรับเงิน
สวสัดิการ 

1. ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ 
    ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบทตามระเบียบของ       
    การรถไฟ  หรือส าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าไดอุ้ปสมบท 
5. ส าเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัญ ์ตามระเบียบ 
    ของการรถไฟ หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงว่าไดเ้ดินทางไปประกอบ 
    พิธีฮจัญ ์
6. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือส าเนาหนา้บญัชี 
    ธนาคารกรุงไทยฯ หรือส าเนาหนา้บญัชีธนาคารทหารไทยหรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีสหกรณ์ 
(รายการที่ 2-6 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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ช่ือสวัสดิการ หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ รับเงิน เอกสารประกอบการพิจารณา 

10. สวัสดิการช่วยจัดการ
ศพ จากกรณีอุบัติเหตุ 
ของสมาชิกและบุคคลใน
ครอบครัว  พ.ศ. 2563 
 
ใช้บังคบัต้ังแต่วันที่        
01 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกที่ปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
3. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัสามี/ภรรยา ที่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรือ บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรม 

5. เป็นสมาชิกสามญั 
 

         1.    กรณีท่ีสมาชิก เสียชีวติ  
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ
ช่วยจดัการศพ รายละ  10,000 
บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)      
      2.  กรณีท่ีบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก 
เสียชีวติ ใหมี้สิทธิไดรั้บเงิน
สวสัดิการช่วยจดัการศพ 
รายละ  5,000 บาท (หา้พนั
บาทถว้น) 
 

      สมาชิก ที่เสียชีวิต จาก
กรณีอุบัติเหตุ  ก็ยังมีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการค่า
จัดการศพ  รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ที่เสียชีวิต ก็ยังมี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่า
จัดการศพบุคคลใน
ครอบครัวสมาชิกอีกด้วย 

 
 
 
 
 

สมาชิก แสดงหลกัฐาน
การมีสิทธ์ิไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือ  และติดต่อ
ขอรับเงินจากสหกรณ์ฯ 
ภายใน  90  วัน นับจาก
วันเสียชีวิต หากพน้
ก าหนด 90 วนั สมาชิก
ไม่มาติดต่อขอรับเงิน
สวสัดิการ สหกรณ์ถือวา่      
สมาชิกผูน้ ั้นสละสิทธ์ิท่ี
จะไดรั้บตามระเบียบ
ฉบบัน้ี 

1) ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2) ใบมรณบตัรของผูเ้สียชีวติ 
3)   ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอื่นท่ี
แสดงวา่เสียชีวติ  เพราะประสบภยั จากอุบติัเหตุ 
4) ใบรับรองแพทย ์(รับรองวา่บาดเจบ็จากอุบติัเหตุ) *กรณีท่ีเขา้
รับการรักษา ณ โรงพยาบาลในระหวา่งประสบอุบติัเหตุ และ
เสียชีวติ ในระหวา่งระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีประสบ
อุบติัเหตุ* 
5)   ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวติ ระบุค าวา่ “ตาย”  และส าเนา
ทะเบียนบา้นของ ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ 
6) ทะเบียนสมรส 
7) บตัรประชาชนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ 
8) ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารทหารไทย (กรณีใหโ้อนเขา้บญัชี) 
 (รายการที่ 2-8 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

 


