
 

สวสัดิการส าหรับสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 

 

ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

1.สวสัดกิารเกีย่วกบัทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ.2561 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 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 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจะพิจารณา
จดัสรรทุนการศึกษาตาม
งบประมาณประจ าปี 

 

ภายใน 90 วนันับถัดจากวนั
ประชุมใหญ่สามญั      

ประจ าปีของปีทีไ่ด้รับทุน 

1. ค าขอรับทุนการศึกษา  
2. หนงัสือรับรองผลการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีท่ีขอรับทุน 
3. หนงัสือรับรองวา่ก าลงัศึกษาอยูจ่ริง 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นบุตร 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานสมาชิก 
6. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือนของสมาชิก    เดือนล่าสุด 
(รายการท่ี 4-6 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. สวสัดกิารเงนิตอบแทน
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
สวัสดกิารฯ 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 วนั นับตั้งแต่
วนัทีค่ าส่ังให้ออกจากงาน
ประจ า หรือค าส่ังให้

เกษียณอายุจากงานประจ า 

1. ค าร้องขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัผูรั้บเงิน 
    สงเคราะห์พร้อมฉบบัจริง (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ค าสัง่ใหอ้อกจากงานประจ า หรือค าสัง่ใหเ้กษียณอายรุาชการ 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

3. สวสัดกิารช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล และทุพพล
ภาพของสมาชิก พ.ศ. 
2560  
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที ่2 
พ.ศ.2560) 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 18 
ต.ค. 2560 เป็นตน้ไป 

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

1.เจบ็ป่วยและเขา้พกัรักษา
ตวัตั้งแต่ 3 วนั แต่ไม่เกิน  
20 วนั   จ่าย   1,000  บาท 
2.เจบ็ป่วยและเขา้พกัรักษา
ตวัตั้งแต่ 20 วนัข้ึนไป     
      จ่าย   2,000   บาท 
3.เจบ็ป่วยเป็นเหตใุห้
สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวยัวะ
อย่างถาวร 
      จ่าย   15,000   บาท 
4.เจบ็ป่วยเป็นเหตใุห้
สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวยัวะ
บางส่วน 
       จ่าย   6,000   บาท 

ภายใน 90 วนั นับถัดจาก
วนัทีร่ะบุในหนังสือรับรอง

การพกัรักษาตวัจาก
สถานพยาบาล 

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

4.สวสัดกิารเกีย่วกบัการ
จดัการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560 
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที ่2 
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 หรือคู่สมรส 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 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

4.สวสัดกิารเกีย่วกบัการ
จดัการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที ่2 
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 หรือคู่สมรส 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 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

4.สวสัดกิารเกีย่วกบัการ
จดัการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที ่2 
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 หรือคู่สมรส 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 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

4.สวสัดกิารเกีย่วกบัการ
จดัการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที่ 2 
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 หรือคู่สมรส 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 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 



 

6 
 

ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

4.สวสัดกิารเกีย่วกบัการ
จดัการศพของสมาชิก 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
(แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที ่2 
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 หรือคู่สมรส 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 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพ        
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพ หรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) (รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
8. ภาพถ่ายการจดัการศพ (งานศพ) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

5. สวสัดกิารเพ่ือเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส  พ.ศ. 2560 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี        
01 มี.ค. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิกท่ีเกษียณอายจุากงาน 
    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  ปีละ  1,000  บาท    
จนกวา่จะถึงแก่กรรม 

 
 
 
 
 

เม่ือครบรอบวนัเกิดให้
สมาชิกขอรับเงินได้
ภายใน 90 วนั  นับถัดจาก
วนัครบรอบวนัเกดิ 
เม่ือพน้ก าหนดวนั     
ดงักล่าวแลว้ สมาชิกยงั 
ไม่มารับเงิน  ก็ใหถื้อวา่
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 
(รายการท่ี 2-4 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 
 
 

6.สวสัดกิารช่วยเหลือค่า
คลอดบุตร พ.ศ. 2560 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 24 
ก.พ. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิกสามญั มาแลว้ครบ 1 ปี ในวนั
ขอรับเงินสวสัดิการ 
2. กรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ใหใ้ชสิ้ทธิ
ขอรับสวสัดิการไดเ้พียง 1 คน 
3.ในรอบปีมีสิทธิรับสวสัดิการได ้ 1 คร้ัง 
และตลอดอายสุมาชิกมีสิทธิรับสวสัดิการได ้
3 คร้ัง 
4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 

คร้ังละ 1,500  บาท สมาชิกยืน่เอกสารขอรับ
เงินสวสัดิการไดภ้ายใน 
90 วนั นบัถัดจากวนัเกดิ
ของบุตร ทีร่ะบุไว้ในใบ
สูตบิัตร หากพน้ก าหนด 
90 วนั สมาชิกไม่ติดต่อ
ขอรับเงินสวสัดิการ ถือวา่
สมาชิกสละสิทธ์ิขอรับ
เงิน 

1.ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรถไฟ (กรณีไม่มีบัตรพนักงาน        
รถไฟฯ) ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.ส าเนาหนงัสือรับรองแสดงการคลอดบุตรจากสถานพยาบาล หรือ
ใบสูติบตัร  
4.กรณีสมาชิกเป็นผูห้ญิง ไม่ตอ้งยืน่ส าเนาทะเบียนสมรส กรณี
สมาชิกเป็นผูช้ายใหย้ืน่ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่มีทะเบียน
สมรส ตอ้งยืน่หนงัสือจดทะเบียนรับรองบุตร  
(รายการท่ี 2-4 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

7.สวสัดกิารช่วยเหลือค่า
จดัการศพบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก 
พ.ศ. 2560 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 01 
ก.พ. 2560 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
4. จ่ายสวสัดิการใหก้บัสามี/ภรรยา ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรืออยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา 
เพียงคนเดียว หรือ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
แต่ไม่รวมถึงบุตร บุญธรรม 

1.เป็นสมาชิกตั้งแต่  1  ปี    
   ถึง 5  ปี จ่าย   1,000  บาท 
2.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 5 ปี   
   ถึง 10 ปี  จ่าย  1,500  บาท 
3.เป็นสมาชิกเกินกวา่10 ปี   
   ถึง 15 ปี  จ่าย  2,000  บาท 
4.เป็นสมาชิกเกินกวา่15 ปี   
   ถึง 20 ปี  จ่าย  2,500  บาท 
5.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 20 ปี   
   ถึง 25 ปี  จ่าย  3,000  บาท 
6.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 25 ปี   
   ถึง 30 ปี  จ่าย  3,500  บาท 
7.เป็นสมาชิกเกินกวา่ 30 ปี   
   ข้ึนไป  จ่าย  4,000  บาท 
 

ภายใน 90 วนั 
นับตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม 

1. หนงัสือขอรับเงินจดัการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก 
2. ส าเนาใบมรณะบตัร 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้นผูต้าย  (ระบุตาย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส(กรณีสามี หรือภรรยา เสียชีวติ) 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ ผูรั้บเงิน พร้อมฉบบัจริง 
7. รับเงินผา่นธนาคาร(ส่งส าเนาหนา้เลขท่ีบญัชีธนาคารกรุงเทพหรือ
กรุงไทยหรือทหารไทยมาดว้ย) 
(รายการท่ี 2-7 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
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ช่ือสวสัดกิาร หลกัเกณฑ์การรับสวสัดกิาร จ านวนเงินจ่ายสวสัดกิาร รับเงนิ เอกสารประกอบการพจิารณา 

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

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
5. สมาชิกมีสิทธิรับสวสัดิการไดเ้พียง        
คร้ังเดยีว 
 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการ 
ใหส้มาชิกรายละ 1,000  บาท    
เพยีงคร้ังเดยีว 

 
 
 
 
 

เม่ือสมรสและจดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย
สมาชิกขอรับเงินได้
ภายใน 90 วนั  นับจาก
วนัทีจ่ดทะเบียนสมรส 
เม่ือพน้ก าหนดวนั     
ดงักล่าวแลว้ สมาชิกยงั 
ไม่มารับเงิน เป็นอนัหมด
สิทธ์ิในการรับเงิน
สวสัดิการ 

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

9.สวสัดกิารเพ่ือการ
อุปสมบทหรือประกอบ
พธีิฮัจญ์ พ.ศ.2561 
 
ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี        
01 ส.ค. 2561 เป็นตน้ไป 

1. เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
2. เป็นสมาชิกท่ีปฏิบติัตามระเบียบ 
สหกรณ์ฯครบถว้น 
4. ไม่คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี และ 
ค่าหุน้รายเดือน 
5. สมาชิกมีสิทธิรับสวสัดิการไดเ้พียง        
คร้ังเดยีว 
 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการ 
ใหส้มาชิกรายละ 1,000  บาท    
เพยีงคร้ังเดยีว 
 

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

1. ค าร้องขอรับเงินสวสัดิการ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   หรือ 
    ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. ส าเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบทตามระเบียบของ       
    การรถไฟ  หรือส าเนาใบสุทธิท่ีแสดงวา่ไดอุ้ปสมบท 
5. ส าเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัญ ์ตามระเบียบ 
    ของการรถไฟ หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ไดเ้ดินทางไปประกอบ 
    พิธีฮจัญ ์
6. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงเทพฯ หรือส าเนาหนา้บญัชี 
    ธนาคารกรุงไทยฯ หรือส าเนาหนา้บญัชีธนาคารทหารไทยหรือ 
    ส าเนาหนา้บญัชีสหกรณ์ 
(รายการท่ี 2-6 รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 



 
 
 


