ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จํากัด
ว่าด้ วย สวัสดิการสํ าหรับสมาชิกผู้เป็ นโสด พ.ศ. 2564
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จํากัด ข้อ 61 (9) และข้อ 107 (11) ประกอบ มติ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 28 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ให้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ น
โสด พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด พ.ศ. 2564
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 01 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
สมาชิ ก
หมายถึง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ไม่รวมสมาชิกสมทบ
คณะกรรมการ
หมายถึง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการ
หมายถึง
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
สมาชิ กผู้เป็ นโสด
หมายถึง
สมาชิก ที่ยงั ไม่ เคยมีคู่สมรส ทั้งโดย
นิตินยั และพฤตินยั (ไม่เคยมีการจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายมาก่อน ) ให้ หมายรวมถึง เพศหญิง
กับหญิง และเพศชายกับชาย อยูร่ ่ วมกัน
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ข้ อ 5. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้แก่สมาชิกผูเ้ ป็ นโสด รายละ
1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) เพียงครั้งเดียว
ข้ อ 6. คุณสมบัติของผูข้ อรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ มีดงั นี้
(1) ผูร้ ับสวัสดิการจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 55 ปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์
(2) ต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ในวันที่ยนื่ ความ
ประสงค์ขอรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
(3) ต้องเป็ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิตามระเบียบสหกรณ์ครบถ้วนตลอดมา ไม่เคยผิดนัด
การส่ งค่าหุ น้ การส่ งเงินงวดชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท กับสหกรณ์ท้ งั เงินต้น หรื อดอกเบี้ ย เป็ น
ระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิ ทธิ ตามระเบียบนี้
(4) หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า สมาชิกผูย้ นื่ รับสวัสดิการนี้
ขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง สหกรณ์ฯ จําต้องเรี ยกเงินสวัสดิการนี้คืน
ข้ อ 7. ให้สมาชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด ยืน่ คําขอตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หนังสื อรับรองตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดจากผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด หรื อจาก
นายทะเบียนท้องถิ่นตามที่อยูข่ องสมาชิก
4) กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ให้แนบสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย,
ธนาคารกรุ งเทพ , ธนาคารทหารไทย หรื อบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการตามสิ ทธิ
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
ข้ อ 8. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสดให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้ และให้ผรู ้ ับเงินทําหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อทราบต่อไป
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ข้ อ 9. กรณี มีปัญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัย
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด

ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จํากัด
ว่ าด้ วย สวัสดิการสํ าหรับสมาชิกผู้เป็ นโสด พ.ศ. 2564

