ฉบับที่ 5 ปี การศึกษา 2558 ประจําวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**** นักศึกษาท่ านใดที่ยงั ไม่ ได้ จ่ายค่ าเทอม (ทัง้ ภาคปกติ และภาค
กศปป.) สามารถจ่ ายได้ ถงึ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นีเ้ ท่ านัน้ และ
จะพักการเรียนตัง้ แต่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป ****

เรื่อง บําเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกเงินสวัสดิการค่ ารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2558

โรคไข้ เลือดออก โรคร้ ายที่ยงุ ลายเป็ นพาหะ เกิดจากเชื่อไวรัสเดงกี พบได้
ทังในเด็
้
กและผู้ใหญ่ ซึง่ เชื ้อไวรัสนี ้มี 4 ชนิด ผู้ที่เคยป่ วยแล้ วก็สามารถติดเชื ้อซํ ้าได้
ถ้ าได้ รับเชื ้อต่างชนิดกัน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ ้นภายใน 2-3 วัน ควรไปพบแพทย์

การรักษา
ให้ ยาลดไข้ ยาลดไข้ ที่ควรใช้ คือ “พาราเซตามอล” ห้ ามใช้ แอสไพริน
ดื่มนํา้ ให้ เพียงพอ ในรายที่ขาดนํ ้า ให้ ดื่มเกลือแร่บอ่ ยๆ

สามารถคลิกอ่ านเพิ่มเติมได้ ท่ ี เว็บไซค์
finance.psru.ac.th/downloads.html

ดูอาการอย่ างใกล้ ชิด ถ้ าผู้ป่วยมีอากรากระสับกระส่าย มือเท้ าเย็น คลื่นไส้
อาเจียน ใจสัน่ หน้ ามืด ในช่วงลดไข้ ให้ รีบนําส่ง รพ. ทันที

การป้องกัน
ทําลายแหลางเพาะพันธุ์ยุง กําจัดภาชนะที่มีนํ ้าขังในบริเวณหน้ าบ้ าน เช่น
ยางรถยนต์ ถัง ขวดนํ ้า อ่างนํ ้า
ใช้ สารเคมี เช่น ทรายอะเบท และยาฆ่าลูกนํ ้าใส่ในบ่อนํ ้า ใช้ สารเคมีพ้น
ตามบ้ าน และแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
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ปกป้องร่ างกาย ด้ วยการใส่เสื ้อแขนยาว กางเกงขายาว ใช้ ยาทากันยุง ฯลฯ

…..ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง
ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา
ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี…..
ขอให้ ได้ สมหวัง ดัง่ ตังใจ
้
เกียรติยศ สดใส ในศักดิ์ศรี
คุณศิริรัตน วาสมธุรส
20 ธันวาคม

ทังเงิ
้ นทองไหลมาดัง่ วารี
เป็ นคนดี เด่นดัง...ของสังคม……

ประกาศเลขที่ใบเสร็จของนักศึกษา กองทุนให้ ก้ ูยืม (กยศ.) ออกแล้ วจ้ า !!!!
ติดตามดูได้ ท่ เี ว็บไซค์
http://saf.psru.ac.th/new_website/show_news.php?id=2170&type=St

หรือคลิกดาวน์ โหลดดูรายชื่อได้ ท่ เี ว็บไซค์
http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/17-11-2558_10-48-23-1.pdf

พ.ร.บ. ใหมประกันสังคม เริ่มใชแลววววว......

พระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคมใช้ 20 ตุลาคม 2558 ให้ สิทธิลูกจ้ าง ผู้ประกันตน 13.9 ล้ านคน
เพิ่มค่ ารักษาคลอดบุตร ว่ างงาน และเสียชีวิต และสําคัญคือ มีการกําหนดมาตรการตรวจสอบ เพื่อกํากับดูแลความโปร่ งใส
และความมีมาตรฐาน จากเดิมที่เคยไม่ มีมาก่ อน ซึ่งสาระสําคัญเพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้ กับผู้ประกันตนให้ มายิ่งขึน้ ดังนี.้ .....
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย เพิ่ม : ค่าส่งเสริ มสุขภาพ
และป้องกันโรคและค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นให้ แก่ผ้ ปู ระกันตน
ในกรณีได้ รับความเสียหายจากการรับบริ การทางการแพทย์ (เดิมไม่
ครอบคลุม)

กรณีคลอดบุตร : ผู้ประกันตนจะมีสทิ ธิได้ รับไม่จํากัด
จํานวนครัง้ ๆละ 13,000 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตรจํานวน 90 วัน
ส่วนกรณีสงเคราะห์บตุ ร ผู้ประกันตนมีสทิ ธิขอรับ
สําหรับบุตรอายุแรกเกิด ถึง 6 ปี มีสทิ ธิได้ รับคราวละไม่เกิน 3 คน

ผู้ประกันตนที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รังหรื อทุพพลภาพและถึงแก่ความ
ตายจะได้ รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม แม้ สง่ เงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

เหมาจ่ายรายเดือนๆ ละ 400 บาท ต่อคน

ผู้ประกันตนที่ทําให้ ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรื อ
สูญเสียสมรรณภาพทางร่างกายไม่ถึงร้ อยละ 50 ก็จะได้ รับสิทธิประโยชน์
ทดแทน (เดิมไม่ได้ รับสิทธิ)
สําหรับผู้ประกันตนที่ทพุ พลภาพก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538
ซึง่ เป็ นวันที่สาํ นักงานประกันสังคมแก้ ไขกฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครอง
ผู้ทพุ พลภาพ ส่งผลให้ ผ้ ทู พุ พลภาพ 2 กลุม่ นี ้ได้ รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากัน
คือ กลุม่ หนึง่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ 15 ปี และอีกกลุม่ หนึง่ ได้ รับตลอดชีวิต
ให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ตลอดชีวิตเท่าเทียมกัน

กรณีว่างงาน เพิ่ม : ให้ ความคุ้มสิทธิประโยชน์ กรณี
ว่ างงานแก่ ผ้ ปู ระกันตน กรณีนายจ้ างหยุดกิจการชั่วคราว
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่ เลิกจ้ าง เช่ น กรณีสถาน
ประกอบการถูกนํา้ ท่ วม (เดิม ผู้ประกันตนมีสทิ ธิได้ รับเมื่อ
ถูกเลิกจ้ างหรื อลาออกเท่านัน)
้
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ การได้ รับสิทธิประโยชน์ เพิ่ม :
ผู้ประกันตนสามารถทําหนังสือระบุบคุ คลผู้มีสทิ ธิรับเงิน
บําเหน็จชราภาพไว้ ลว่ งหน้ าได้ โดยมีสทิ ธิได้ รับร่วมกับ

กรณีตาย เงินสงเคราะห์ กรณีท่ ีผ้ ปู ระกันตนถึงแก่ ความตาย
แก้ ไข: ถ้ าก่ อนถึงแก่ ความตาย ผู้ประกันตนได้ ส่งเงินสมทบมาแล้ ว
ตัง้ แต่ 36 เดือน แต่ ไม่ ถงึ 120 เดือน ให้ จ่ายเงินสมเคราะห์ เป็ น
จํานวนเท่ ากับร้ อยละ 50 ของค่ าจ้ างรายเดือน คูณด้ วย 4 (เท่ ากับ

จะให้ สทิ ธิแก่ พี่ น้ อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้ า อา (เดิม :

ค่ าจ้ างประมาณ 2 เดือน) จากเดิมจ่ายแค่ 1.5 เดือน แต่ถ้าผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนไม่ สามารถทําหนังสือระบุบคุ คลผู้มีสทิ ธิรับเงิน

จ่ายเงินสมทบตังแต่
้ 120 เดือน ให้ จ่ายร้ อยละ 50 ของค่าจ้ าง คูณด้ วย 12

บําเหน็จชราภาพไว้ ลว่ งหน้ าได้ โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะ

(เท่ากับค่าจ้ างประมาณ 6 เดือน จากเดิมจ่ายแค่ 5 เดือน)

ตกเป็ นของกองทุน )

ทายาท หากไม่มีทายาท หรื อไม่มีบคุ คลที่ทําหนังสือระบุ
ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท(บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรส)

ขยายระยะเวลาการยืน้ คําขอรับประโยชน์ ทดแทน จาก 1 ปี เป็ น 2 ปี (เดิม : ระยะเวลาการยืน้ คําขอรับประโยชน์ ทดแทนภายใน 1 ปี )
ขยายความคุ้มครอง
ขยายความคุ้มครองลูกจ้ างส่ วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้ างชั่วคราว ทุกประเภทของส่ วนราชการ(เดิม : คุ้มครอง
เฉพาะลูกจ้ างรายเดือนชัว่ คราว)
ขยายความคุ้มครองลูกจ้ างของนายจ้ างที่มีสาํ นักงานในต่ างประเทศ และไปประจําทํางานในต่างประเทศ (เดิมไม่ค้ มุ ครอง)
บรรณาธิการ : ผู้อาํ นวยการโครงการจัดตัง้ กองคลัง

ผู้จัดทํา

: สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์

