สวัสดิการสาหรับสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
ชื่ อสวัสดิการ
1.สวัสดิการเกีย่ วกับทุน
ส่ งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ.2561
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
มิ.ย. 2561 เป็ นต้นไป
2. สวัสดิการเงินตอบแทน
การเป็ นสมาชิก
พ.ศ. 2560
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 24
ก.พ. 2560 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

1. เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้และค่าหุน้ รายเดือน
3. สามี/ภรรยาเป็ นสมาชิก ได้รับ 1 ทุน
4. เป็ นบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
และไม่เป็ นบุตรบุญธรรม
5. กาลังศึกษาไม่เกินระดับปริ ญญาตรี
6. ผลการศึกษาเทอมแรกปี ที่ขอทุนไม่นอ้ ยกว่า
2.5 หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
2. สมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. สมาชิกที่ถูกไล่ออกจากงานประจาไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินตอบแทนฯ
** สมาชิกที่ลาออกจากงานมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการฯ นี้ **

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการจะพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาตาม
งบประมาณประจาปี

1. เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่
ไม่ถึง 10 ปี จ่ าย 2,000 บาท
2.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่
ไม่ถึง 15 ปี จ่ าย 3,000 บาท
3.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่
ไม่ถึง 20 ปี จ่ าย 5,000 บาท
4.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่
ไม่ถึง 25 ปี จ่ าย 10,000 บาท
5.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่
ไม่ถึง 30 ปี จ่ าย 20,000 บาท
6.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้น
ไป จ่ าย 30,000 บาท

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

ภายใน 90 วันนับถัดจากวัน 1. คาขอรับทุนการศึกษา
2. หนังสื อรับรองผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ของปี ที่ขอรับทุน
ประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี ของปี ทีไ่ ด้ รับทุน 3. หนังสื อรับรองว่ากาลังศึกษาอยูจ่ ริ ง
4. สาเนาทะเบียนบ้านบุตร
5. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานสมาชิก
6. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือนของสมาชิก เดือนล่าสุด
(รายการที่ 4-6 รับรองสาเนาถูกต้อง)
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ 1. คาร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็ นสมาชิก
วันทีค่ าสั่งให้ ออกจากงาน 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวผูร้ ับเงิน
สงเคราะห์พร้อมฉบับจริ ง (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ประจา หรื อคาสั่งให้
เกษียณอายุจากงานประจา 3. คาสัง่ ให้ออกจากงานประจา หรื อคาสัง่ ให้เกษียณอายุราชการ

2
ชื่ อสวัสดิการ

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

3. สวัสดิการช่ วยเหลือค่ า 1. เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภท
คนไข้ใน
รักษาพยาบาล และทุพพล
2. ใน 1 ปี สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่ารักษา
ภาพของสมาชิก พ.ศ.
พยาบาลได้เพียงครั้งเดียว
2562
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ต.ค. 2562 เป็ นต้นไป

4.สวัสดิการเกีย่ วกับการ
จัดการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2560
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
ก.ย. 2560 เป็ นต้นไป

3. การรับเงินกรณี ทุพพลภาพมีสิทธิรับเพียง
ครั้งเดียวตลอดอายุการเป็ นสมาชิก
4. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน

1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายชื่อรับโอน
ผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส ที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อบุตร ( ต้องไม่เป็ นบุตร
บุญธรรม ) หรื อบิดามารดา หรื อผูจ้ ดั การศพ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.เจ็บป่ วยและเข้าพักรักษา
ตัวตั้งแต่ 3 วัน แต่ไม่เกิน
20 วัน
จ่ ายครั้งละ 1,500 บาท
2.เจ็บป่ วยและเข้าพักรักษา
ตัวตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป
จ่ ายครั้งละ 2,500 บาท
3.เจ็บป่ วยเป็ นเหตุให้
สูญเสี ยอวัยวะหรื อสูญเสี ย
สมรรถภาพของอวัยวะ
อย่ างถาวร
จ่ าย 15,000 บาท
4.เจ็บป่ วยเป็ นเหตุให้
สูญเสี ยอวัยวะหรื อสูญเสี ย
สมรรถภาพของอวัยวะ
บางส่ วน
จ่ าย 6,000 บาท
1.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
จ่ าย 6,600 บาท
2.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
จ่ าย 8,425 บาท
3.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
จ่ าย 10,250 บาท
4.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
จ่ าย 12,075 บาท

ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันทีร่ ะบุในหนังสื อรับรอง
การพักรักษาตัวจาก
สถานพยาบาล

1. คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(รับรองสาเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับจริ ง
3. หนังสื อรับรองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แนบใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่
“ทุพพลภาพ” ตามแต่กรณี พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
5. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่ วย หรื อการรักษาพยาบาล

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)
8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)

3
ชื่ อสวัสดิการ
4.สวัสดิการเกีย่ วกับการ
จัดการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2560 (ต่ อ)
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
ก.ย. 2560 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ
1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายชื่อรับโอน
ผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส ที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อบุตร ( ต้องไม่เป็ นบุตร
บุญธรรม ) หรื อบิดามารดา หรื อผูจ้ ดั การศพ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

5.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
จ่ าย 13,900 บาท
6.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี
จ่ าย 15,725 บาท
7.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี
จ่ าย 17,550 บาท
8.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปี
จ่ าย 19,375 บาท
9.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี
จ่ าย 21,200 บาท
10.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี
จ่ าย 23,025 บาท
11.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี
จ่ าย 24,850 บาท
12.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี
จ่ าย 26,675 บาท
13.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 13 ปี
จ่ าย 28,500 บาท
14.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี
จ่ าย 30,325 บาท
15.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี
จ่ าย 32,150 บาท
16.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี
จ่ าย 33,975 บาท

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)
8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)

4
ชื่ อสวัสดิการ
4.สวัสดิการเกีย่ วกับการ
จัดการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2560 (ต่ อ)
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
ก.ย. 2560 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ
1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายชื่อรับโอน
ผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส ที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อบุตร ( ต้องไม่เป็ นบุตร
บุญธรรม ) หรื อบิดามารดา หรื อผูจ้ ดั การศพ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

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

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)
8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)

5
ชื่ อสวัสดิการ
4.สวัสดิการเกีย่ วกับการ
จัดการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2560 (ต่ อ)
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
ก.ย. 2560 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ
1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายชื่อรับโอน
ผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส ที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อบุตร ( ต้องไม่เป็ นบุตร
บุญธรรม ) หรื อบิดามารดา หรื อผูจ้ ดั การศพ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

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

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)
8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)
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4.สวัสดิการเกีย่ วกับการ
จัดการศพของสมาชิก
พ.ศ. 2560 (ต่ อ)
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ก.ย. 2560 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ
1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั ผูม้ ีรายชื่อรับโอน
ผลประโยชน์ หรื อคู่สมรส ที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรื อบุตร ( ต้องไม่เป็ นบุตร
บุญธรรม ) หรื อบิดามารดา หรื อผูจ้ ดั การศพ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

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

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพ
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย) (รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)
8. ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ)

* 50 ปี ขึ้นไป จ่ าย
150,000 บาท *
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หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

5. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2563

1. เป็ นสมาชิกที่เกษียณอายุจากงาน
ประจา หรื อออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ทุกกรณี
2. มีอายุต้ งั แต่ 61 ปี ขึ้นไป
3. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และค่าหุน้
รายเดือน
4. เป็ นสมาชิกติดต่อกันก่อนวันเกษียณ
อายุจากงานประจาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
5. เป็ นสมาชิกสามัญ

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้เป็ นรายปี ในวันครบรอบ
วันเกิด จนกว่าจะถึงแก่กรรม
ตามช่วงอายุสมาชิก
ดังต่อไปนี้
1. อายุครบ 61-70 ปี
บริ บูรณ์ ให้รับเงินสวัสดิการ
จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน)
2. อายุ 70 ปี ขึ้นไป –อายุ
80 ปี บริ บูรณ์ ให้รับเงิน
สวัสดิการจานวน 1,500 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. อายุ 80 ปี ขึ้นไป - อายุ
90 ปี บริ บูรณ์ ให้รับเงิน
สวัสดิการจานวน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)
4. อายุ 90 ปี ขึ้นไป ให้
ได้รับเงินสวัสดิการจานวน
2,500 บาท (สองพันห้าร้อย
บาทถ้วน)

เมื่อครบรอบวันเกิดให้
สมาชิกขอรับเงินได้
ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันครบรอบวันเกิด
เมื่อพ้นกาหนดวัน
ดังกล่าวแล้ว สมาชิกยัง
ไม่มารับเงิน ก็ให้ถือว่า
ท่านได้สละสิ ทธิ์ในปี นั้น

ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ม.ค. 2563 เป็ นต้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวผูร้ ับเงินสงเคราะห์
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยหรื อ
สาเนาหน้าบัญชีสหกรณ์
(รายการที่ 2-4 รับรองสาเนาถูกต้อง)
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หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

6.สวัสดิการช่ วยเหลือค่ า
คลอดบุตร พ.ศ. 2562

1. เป็ นสมาชิกสามัญ มาแล้วครบ 1 ปี
ในวันขอรับเงินสวัสดิการ
2. กรณี สามีและภรรยาเป็ นสมาชิก ให้ใช้
สิ ทธิ ขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 คน
3.ในรอบปี มีสิทธิ รับสวัสดิการได้ 1 ครั้ง
และตลอดอายุสมาชิกมีสิทธิ รับ
สวัสดิการได้ 3 ครั้ง
4. ไม่คา้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน

ครั้งละ 2,000 บาท

สมาชิกยื่นเอกสารขอรับ
เงินสวัสดิการได้ภายใน
90 วัน นับถัดจากวันเกิด
ของบุตร ที่ระบุไว้ ในใบ
สู ตบิ ัตร
หากพ้นกาหนด 90 วัน
สมาชิกไม่ติดต่อขอรับเงิน
สวัสดิการ ถือว่าสมาชิก
สละสิ ทธิ์ ขอรับเงิน

1.คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2.สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรถไฟ (กรณี ไม่มีบตั รพนักงาน
รถไฟฯ) ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.สาเนาหนังสื อรับรองแสดงการคลอดบุตรจากสถานพยาบาล
หรื อใบสู ติบตั ร
4.กรณี สมาชิกเป็ นผูห้ ญิง ไม่ตอ้ งยื่นสาเนาทะเบียนสมรส กรณี
สมาชิกเป็ นผูช้ ายให้ยื่นสาเนาทะเบียนสมรส กรณี ไม่มีทะเบียน
สมรส ต้องยื่นหนังสื อจดทะเบียนรับรองบุตร
(รายการที่ 2-4 รับรองสาเนาถูกต้อง)

1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
สหกรณ์ฯครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั สามี/ภรรยา ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรื ออยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา
เพียงคนเดียว หรื อ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรม

1.เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 5 ปี จ่ าย 1,000 บาท
2.เป็ นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี
ถึง 10 ปี จ่ าย 1,500 บาท
3.เป็ นสมาชิกเกินกว่า10 ปี
ถึง 15 ปี จ่ าย 2,000 บาท
4.เป็ นสมาชิกเกินกว่า15 ปี
ถึง 20 ปี จ่ าย 2,500 บาท
5.เป็ นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี
ถึง 25 ปี จ่ าย 3,000 บาท
6.เป็ นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี
ถึง 30 ปี จ่ าย 3,500 บาท
7.เป็ นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี
ขึ้นไป จ่ าย 4,000 บาท

ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่ วนั ถึงแก่ กรรม

1. หนังสื อขอรับเงินจัดการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก
2. สาเนาใบมรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงิน
4. สาเนาทะเบียนบ้านผูต้ าย (ระบุตาย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส(กรณี สามี หรื อภรรยา เสี ยชีวติ )
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผูร้ ับเงิน พร้อมฉบับจริ ง
7. รับเงินผ่านธนาคาร(ส่งสาเนาหน้าเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งเทพหรื อ
กรุ งไทยหรื อทหารไทยมาด้วย)
(รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)

ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ต.ค. 2562 เป็ นต้นไป

7.สวัสดิการช่ วยเหลือค่ า
จัดการศพบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก
พ.ศ. 2560
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01
ก.พ. 2560 เป็ นต้นไป
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8. สวัสดิการมงคลสมรส
พ.ศ. 2561
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ส.ค. 2561 เป็ นต้นไป

9.สวัสดิการเพื่อการ
อุปสมบทหรื อประกอบ
พิธีฮัจญ์ พ.ศ.2561
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
01 ส.ค. 2561 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
สหกรณ์ฯครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน
4. สมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการได้เพียง
ครั้งเดียว

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ เมื่อสมรสและจดทะเบียน
ให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท ถูกต้องตามกฎหมาย
สมาชิกขอรับเงินได้
เพียงครั้งเดียว
ภายใน 90 วัน นับจาก
วันทีจ่ ดทะเบียนสมรส
เมื่อพ้นกาหนดวัน
ดังกล่าวแล้ว สมาชิกยัง
ไม่มารับเงิน เป็ นอันหมด
สิ ทธิ์ในการรับเงิน
สวัสดิการ

1. คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาทะเบียนสมรส
5. ภาพถ่ายพิธีมงคลสมรส
6. การ์ดแต่งงาน (ถ้ามี)
7. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยหรื อ
สาเนาหน้าบัญชีสหกรณ์
(รายการที่ 2-7 รับรองสาเนาถูกต้อง)

1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
สหกรณ์ฯครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน
4. สมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการได้เพียง
ครั้งเดียว

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ สมาชิกยืน่ ขอรับเงิน
ให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท สวัสดิการได้ภายใน 90
เพียงครั้งเดียว
วัน นับจากวันที่ลา
สิ กขาบท หรื อเดินทาง
กลับจากพิธีฮจั ญ์ หากพ้น
กาหนด 90 วัน สมาชิกไม่
ติดต่อขอรับเงิน เป็ นอัน
หมดสิ ทธิ์ในการรับเงิน
สวัสดิการ

1. คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของ
การรถไฟ หรื อสาเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมบท
5. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์ ตามระเบียบ
ของการรถไฟ หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบ
พิธีฮจั ญ์
6. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพฯ หรื อสาเนาหน้าบัญชี
ธนาคารกรุ งไทยฯ หรื อสาเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยหรื อ
สาเนาหน้าบัญชีสหกรณ์
(รายการที่ 2-6 รับรองสาเนาถูกต้อง)
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ชื่ อสวัสดิการ

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

รับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

10. สวัสดิการช่ วยจัดการ
ศพ จากกรณีอุบตั เิ หตุ
ของสมาชิกและบุคคลใน
ครอบครัว พ.ศ. 2563

1. เป็ นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
สหกรณ์ฯครบถ้วน
3. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน
4. จ่ายสวัสดิการให้กบั สามี/ภรรยา ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรื อ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรม
5. เป็ นสมาชิกสามัญ

1. กรณี ที่สมาชิก เสี ยชีวิต
ให้มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการ
ช่วยจัดการศพ รายละ 10,000
บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)
2. กรณี ที่บุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก
เสี ยชีวิต ให้มีสิทธิ ได้รับเงิน
สวัสดิการช่วยจัดการศพ
รายละ 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน)

สมาชิก แสดงหลักฐาน
การมีสิทธิ์ ได้รับเงิน
ช่วยเหลือ และติดต่อ
ขอรับเงินจากสหกรณ์ฯ
ภายใน 90 วัน นับจาก
วันเสี ยชีวิต หากพ้น
กาหนด 90 วัน สมาชิก
ไม่มาติดต่อขอรับเงิน
สวัสดิการ สหกรณ์ถือว่า
สมาชิกผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ ที่
จะได้รับตามระเบียบ
ฉบับนี้

1) คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2) ใบมรณบัตรของผูเ้ สี ยชีวิต
3) สาเนาบันทึกประจาวันของพนักงานสอบสวน หรื อหลักฐานอื่นที่
แสดงว่าเสี ยชีวิต เพราะประสบภัย จากอุบตั ิเหตุ
4) ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ) *กรณี ที่เข้า
รับการรักษา ณ โรงพยาบาลในระหว่างประสบอุบตั ิเหตุ และ
เสี ยชีวิต ในระหว่างระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ประสบ
อุบตั ิเหตุ*
5) สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวิต ระบุคาว่า “ตาย” และสาเนา
ทะเบียนบ้านของ ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการ
6) ทะเบียนสมรส
7) บัตรประชาชนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการ
8) สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ และ
ธนาคารทหารไทย (กรณี ให้โอนเข้าบัญชี)

ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่
01 เม.ย. 2563 เป็ นต้ นไป

สมาชิก ที่เสี ยชีวติ จาก
กรณีอุบัตเิ หตุ ก็ยงั มีสิทธิ
ได้ รับเงินสวัสดิการค่ า
จัดการศพ รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ที่เสี ยชีวติ ก็ยงั มี
สิ ทธิได้ รับเงินสวัสดิการค่ า
จัดการศพบุคคลใน
ครอบครัวสมาชิกอีกด้ วย

(รายการที่ 2-8 รับรองสาเนาถูกต้อง)
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ชื่ อสวัสดิการ
11. สวัสดิการสาหรับ
สมาชิกผู้เป็ นโสด
พ.ศ. 2564
ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่
01 ส.ค. 2564 เป็ นต้ นไป

หลักเกณฑ์ การรับสวัสดิการ

จานวนเงินจ่ ายสวัสดิการ

1. มีอายุ ตั้งแต่ 55 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
บริ บูรณ์
ให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท
2. มีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า เพียงครั้งเดียว
10 ปี ในวันที่ยนื่ ความประสงค์ขอรับ
สวัสดิการนี้
3. เป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ครบถ้วน
4. ไม่คา้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ และ
ค่าหุน้ รายเดือน
5. หากสหกรณ์ ตรวจสอบภายหลังพบว่า
สมาชิกผูย้ นื่ รับสวัสดิการนี้ขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์ฯ จาต้องเรี ยกเงิน
สวัสดิการนี้คืน

รับเงิน
สมาชิก แสดงหลักฐาน
การมีสิทธิ์ได้รับเงิน
สวัสดิการ และติดต่อ
ขอรับเงินจากสหกรณ์ฯ
ได้ นับจากวันที่สมาชิกมี
คุณสมบัติครบ คือ มีอายุ
ตัว และอายุการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ ครบ
ตามที่ระเบียบฉบับนี้
กาหนดไว้

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. คาร้องขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสื อรับรองตามแบบที่สหกรณ์กาหนดจากผูบ้ งั คับบัญชา
ต้นสังกัด หรื อจากนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่อยูข่ องสมาชิก
5. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยฯ หรื อ
สาเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยหรื อ
สาเนาหน้าบัญชีสหกรณ์
(รายการที่ 2, 3 และ 5 รับรองสาเนาถูกต้อง)

