
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ว่าด้วย  สวัสดิการเก่ียวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560         
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) 

 
 เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ และเพื่อขยายสิทธิให้กับสมาชิกในการรับสวัสดิการเกี่ยวกับการ
จัดการศพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ข้อ 2 (12) ข้อ 60 (9) และข้อ 81 (6)  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 24/2560  คร้ังที่ 7/2560  เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ
ของสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
  

 ข้อ  1   ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560)” 

 

 ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันทีป่ระกาศใช้เป็นต้นไป 

 

 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย   
จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพ หรือกรณีทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

 ข้อ  4   ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก 

 

 ข้อ  5   ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์    หมายความว่า       สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “ประธาน”     หมายความว่า       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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  “คณะกรรมการ”    หมายความว่า       คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”     หมายความว่า       ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
  “สมาชิก”            หมายความว่า       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ    
  “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายความว่า  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือแสดง
เจตนาการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 
  “คู่สมรส”  หมายความว่า  สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  “บุตร”   หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม 
  “ทุนสาธารณประโยชน์”   หมายความว่า       เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีของสหกรณ์ฯ รวมทั้งเงินที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อการน้ี 
 

 ข้อ  6   สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ในขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการจัดการศพ ตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
  6.1  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 1 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน 6,600 บาท  
(หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  6.2  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  2 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 8,425 บาท          
(แปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.3  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  3  ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 10,250 บาท      
(หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  6.4  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  4  ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 12,075 บาท     
(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.5  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  5  ป ี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 13,900 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  6.6  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  6  ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 15,725 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.7  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  7  ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 17,550 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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  6.8  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  8  ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 19,375 บาท 
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.9  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  9  ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 21,200 บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  6.10  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 23,025 บาท 
(สองหมื่นสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.11  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  11 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 24,850 บาท 
(สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  6.12  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  12 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 26,675 บาท 
(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.13  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  13 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 28,500 บาท 
(สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  6.14  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  14 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ           จ านวน 30,325 บาท 
(สามหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.15  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  15 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 32,150 บาท 
(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  6.16  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  16 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 33,975 บาท 
(สามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.17  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  17 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 35,800 บาท 
(สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  6.18  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  18 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 37,625 บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.19  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  19 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 39,450 บาท 
(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  6.20  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  20 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 41,275 บาท  
(สี่หมื่นหน่ึงพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.21  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  21 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 43,100 บาท 
(สี่หมื่นสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
  6.22  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  22 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ            จ านวน 44,925 บาท 
(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
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  6.23  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  23 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 46,750 บาท 
(สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  6.24  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  24 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 48,575 บาท 
(สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.25  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  25 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 50,400 บาท 
(ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  6.26  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  26 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 56,240 บาท 
(ห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
  6.27  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  27 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 62,445 บาท 
(หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.28  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  28 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 69,745 บาท 
(หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.29  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  29 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 80,695 บาท 
(แปดหมื่นหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.30  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  30 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จ านวน 95,295 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.31  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  31 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 97,120 บาท 
(เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  6.32  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  32 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 98,945 บาท 
(เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.33  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  33 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 100,770 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
  6.34  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  34 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 102,595 บาท 
(หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.35  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  35 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 104,420 บาท 
(หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  6.36  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  36 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 106,245 บาท 
(หนึ่งแสนหกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.37  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  37 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ          จ านวน 108,070 บาท 
(หนึง่แสนแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
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  6.38  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  38 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 109,895 บาท 
(หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.39  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  39 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 111,720 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  6.40  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  40 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 113,545 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.41  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  41 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 115,370 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
  6.42  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  42 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 117,195 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.43  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  43 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 119,020 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) 
  6.44  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  44 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 120,845 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.45  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  45 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 122,670 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
  6.46  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  46 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 124,495 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  6.47  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  47 ปี  ให้ได้รับเงนิสวัสดิการ         จ านวน 126,320 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  6.48  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  48 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จ านวน 128,145 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
  6.49  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  49 ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ       จ านวน 129,970 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
  6.50  เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  50 ปี   ให้ได้รับเงินสวัสดิการ       จ านวน 131,795 บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

 กรณีระยะเวลาการเป็นสมาชิกเกินกว่า 50 ปี  ให้สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการในจ านวน 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามตารางการรับเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ ของสมาชิก 
แนบท้ายระเบียบการนี้ 
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 การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันคร้ังหลังสุด เศษของวันเกิน 
15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน เศษของเดือนเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ป ี

 

 ข้อ  7   สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

  7.1  ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินแก่ ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์

  7.2  ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และไม่ได้ระบุผู้รับโอนประโยชน์ให้จ่ายเงินแก่ ผู้จัดการศพ 
หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก หากไม่มีคู่สมรสหรือบุตรให้จ่ายเงินแก่บิดา มารดา ตามล าดับ  
 

 ข้อ  8   เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้รับโอนประโยชน์มายื่นหนังสือถึงประธาน ผ่านผู้จัดการ
ภายใน 90 วันนับจากสมาชิกถึงแก่กรรม โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  1) หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพ (แบบฟอร์มสหกรณ์) 
  2) ใบมรณบัตรของผูส้มาชิกผู้เสียชีวิต  
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต และผู้รับโอนประโยชน์ หรือ            
                                ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
  4) ทะเบียนสมรส 
  5) บัตรประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
  6) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย 
  7) ภาพถ่ายการจัดการศพ (งานศพ) 
 เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 

 ข้อ  9   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบการฉบับนี้ ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัด 
การส่งค่าหุ้น การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท กับสหกรณ์ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา
ภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ 
 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากพ้นระยะเวลา 90 วัน ผู้รับโอนประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ไม่มายื่นหนังสือเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับเงินตามระเบียบการนี้  
สหกรณ์จะโอนเงินจ านวนดังกล่าวเข้าทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ต่อไป 
 

 ข้อ  10  ให้ประธาน หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้ด าเนินการแทน พิจารณาจ่ายเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการจัดการศพ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยต้องให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินน าหลักฐานการรับเงินยื่นต่อ
สหกรณ์ทุกราย และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบต่อไป 
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 ข้อ  11   ในกรณีชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 
ชี้ขาด และการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  01  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

  

  
(นายสมศักดิ์   โกศัยสุข) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
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ระเบียบ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 

ว่าด้วย  
 

สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก พ.ศ. 2560  
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) 

 
 


