
 

 

 
 
 

  ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 

ว่าด้วย สวสัดกิารช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2564 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  เห็นสมควรขยายสิทธิประโยชน ์        
ในการรับสวสัดิการให้แก่สมาชิกเพ่ิมข้ึน ในการรับสิทธิสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล   ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงมีมติให้แกไ้ข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2564 ข้ึน   
   

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
ขอ้ 77 (9) และขอ้ 107 (11) ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 28/2564 คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือวนัท่ี          
องัคารท่ี 28 กนัยายน 2564 ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ย สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2564  ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  1  ระเบียบน้ี  เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
วา่ดว้ย สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2564 ” 
 

 ข้อ  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัท่ี  01 มกราคม พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 

 ข้อ  3  ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั วา่ดว้ย 
สวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2562  และบรรดาระเบียบ ประกาศ  ค าสัง่  
มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

 ข้อ  4  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั 
  คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  ประธาน  หมายความวา่       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
  ผู้จดัการ     หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 

 สมาชิก     หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั   

รอบปี        หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของปีหน่ึงๆ 
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  สถานพยาบาล หมายความวา่ สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน     
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งข้ึน หรือด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

 
       

  อุบัตเิหตุ  หมายความวา่ เหตุการณ์ใดกต็ามท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจ หรือมิไดค้าดคิดมาก่อน 
และเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น  รวมถึงเหตุการณ์นั้นตอ้งท าใหค้นอ่ืนถึงแก่ความตาย บาดเจบ็ 
หรือทรัพยสิ์นเสียหาย 
 

  คนไข้ใน  หมายความวา่ ผูท่ี้เขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม      
โดยไดรั้บการวินิจฉยัและค าแนะน าจากแพทยใ์หน้อนพกัรักษาตวั ตั้งแต่  6 ชัว่โมงข้ึนไป  
 
   

  ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายความวา่  การสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะ
หรือของร่างกาย จนไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ า หรืออาชีพอ่ืนได ้โดยส้ินเชิงตลอดไปอนั
เป็นผลจากอุบติัเหตุ การเจบ็ป่วย หรือเช้ือโรค  จนไม่สามารถเคล่ือนไหวดว้ยล าพงัตนเองได ้ถึงขั้นท่ีจะไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดทุ้กกรณี  หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจท่ีไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ไดใ้นเวลาติดต่อกนัจน
แพทยผ์ูวิ้นิจฉยัลงความเห็นวา่ไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการแพทยก์ าหนด 
    

  เงนิสวัสดกิารเกีย่วกบัการจดัการศพของสมาชิก   หมายความวา่   เงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายใหแ้ก่ผูมี้รายช่ือรับโอนผลประโยชน ์ หรือผูจ้ดัการศพของสมาชิก          
ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ย สวสัดิการเก่ียวกบัการจดัการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560      
 

 ข้อ  5  สมาชิกท่ีเจบ็ป่วยและเขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาลประเภทคนไขใ้น ตั้งแต่ 3 วนั แต่ไม่เกิน 20 วนั    
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ คร้ังละ 2,000  บาท (สองพนับาทถว้น )                    
กรณีท่ีเจบ็ป่วย และเขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาลประเภทคนไขใ้น เกินกวา่ 20 วนัข้ึนไป ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ คร้ังละ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น)                          
            ในรอบปี สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไดเ้พียงคร้ังเดียว 
 

            กรณีท่ีสมาชิกประสบอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย เป็นเหตุใหสู้ญเสียอวยัวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวยัวะอยา่งถาวร ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ จ านวน  15,000  บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
  (1)  มือตั้งแต่ขอ้มือข้ึนไป ทั้งสองขา้งขาด   
  (2)  แขนทั้งสองขา้งขาด 
  (3)  มือขา้งหน่ึงกบัแขนขา้งหน่ึงขาด 
  (4)  มือขา้งหน่ึงกบัขาขา้งหน่ึงขาด 
  (5)  แขนขา้งหน่ึงกบัเทา้ขา้งหน่ึงขาด 
  (6)  แขนขา้งหน่ึงกบัขาขา้งหน่ึงขาด 
  (7)  สูญเสียลูกตาทั้งสองขา้ง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือเสีย
ความสามารถในการมองเห็นทั้งสองขา้ง 
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  (8)  โรคหรือการบาดเจบ็ของไขสนัหลงั เป็นเหตุใหมื้อ หรือแขนทั้งสองขา้ง หรือเทา้และขาทั้งสองขา้ง
ท างานไม่เป็นปกติ มีผลกบัระบบขบัถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ในลกัษณะสูญเสียสมรรถภาพโดยส้ินเชิง 
  (9)  โรคหรือการบาดเจบ็ของสมอง เป็นเหตุใหสู้ญเสียความสามารถของร่างกาย จนไม่สามารถ
ประกอบกิจวตัรประจ าวนัท่ีจ าเป็นได ้และตอ้งมีผูอ่ื้นมาช่วยเหลือดูแล 
 

  ส าหรับสมาชิกท่ีประสบอุบติัเหตุ หรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน เป็นเหตุใหสู้ญเสียอวยัวะ 
หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะบางส่วน ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ จ านวน 6,000 บาท      
(หกพนับาทถว้น)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มือ ตั้งแต่ขอ้มือข้ึนไป ขาดหน่ึงขา้ง 
  (2)  แขน ขาดหน่ึงขา้ง 
  (3)  ขา ขาดหน่ึงขา้ง 
  (4)  เทา้ ตั้งแต่ขอ้เทา้ข้ึนไป ขาดหน่ึงขา้ง 
  (5)  สูญเสียลูกตาขา้งหน่ึง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือเสีย
ความสามารถในการมองเห็นของตาขา้งใดขา้งหน่ึง 
 

ข้อ  6  ในรอบปี สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลไดเ้พียงคร้ังเดียวตลอดอายกุารเป็น
สมาชิก 

 กรณีสมาชิกรับเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลดว้ยเหตุทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือกรณี
สูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะบางส่วนไปแลว้ และเสียชีวิตลงภายในระยะเวลา 5 ปี ยงัมสิีทธิได้รับเงนิสวัสดกิารในส่วน
ที่เหลือ โดยน าจ านวนเงินที่รับไปแล้วลบออกจากจ านวนเตม็ของสวสัดกิารเกีย่วกบัการจัดการศพของสมาชิก ตาม
ระเบียบว่าด้วย สวัสดกิารเกีย่วกบัการจดัการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560 และเม่ือพน้ระยะเวลา 5 ปี ถา้สมาชิกรายดงักล่าว
เสียชีวิตลง กย็งัมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการค่าจดัการศพ เต็มจ านวน     

 

ข้อ  7    สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่สมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบ   สหกรณ์
ครบถว้นตลอดมา โดย สมาชิกตอ้งไม่เคยผิดนดั การส่งค่าหุน้ การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท กบัสหกรณ์ทั้งเงิน
ตน้ หรือดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนท่ีจะไดรั้บสิทธิตามระเบียบน้ี  

 

 ข้อ  8  สมาชิกท่ีประสงคข์อรับเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ใหย้ื่นค าร้องขอรับเงินสวสัดิการพร้อม   
หลกัฐานดงัน้ี 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง พร้อมฉบบัจริง    

(2) หลกัฐานการเขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาล    
 (3) กรณีทุพพลภาพ ใหแ้นบใบรับรองแพทยท่ี์ระบุวา่ “ทุพพลภาพ” ตามแต่กรณี พร้อมส าเนาทะเบียนบา้น และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ 

 (4)  ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วย หรือการรักษาพยาบาล 
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ยื่นหลกัฐานขา้งตน้ต่อสหกรณ์ได ้ภายใน 90 วัน นบัถดัจากวนัสุดทา้ยท่ีระบุในหนงัสือรับรองการพกัรักษาตวั
ในสถานพยาบาลของแพทย  ์หากพน้ก าหนด  90 วนั สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับเงินสวสัดิการ สหกรณ์ถือว่าสมาชิกผูน้ั้น
สละสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บตามระเบียบฉบบัน้ี 

 

 ข้อ  9  ใหผู้จ้ดัการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินสวสัดิการตามระเบียบการน้ี กรณีผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหร้องผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ผูจ้ดัการมอบหมาย หรือใหป้ระธานเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายเงินสวสัดิการตาม
ระเบียบการน้ีแลว้แต่กรณี แลว้รายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนไดรั้บทราบ 
 

ข้อ  10   ตามระเบียบน้ีไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ  
        

 ข้อ  11  กรณีมีปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบการน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาด ค าวินิจฉยัช้ีขาด   
ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
 
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  16  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 
 

                    
(นายภิญโญ  เรือนเพช็ร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
       

  ระเบียบ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 

 

ว่าด้วย  
สวสัดกิารช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพ  

ของสมาชิก   พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


