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…..ขออวยพรวนัเกิดเลิศทกุสิ่ง 

ปลอดโรคภยัไกลทกุข์ สขุอรุา 

ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี….. 

ขอให้ได้ สมหวงั ดัง่ตัง้ใจ 

เกียรติยศ สดใส ในศกัดิ์ศรี 

ทัง้เงินทองไหลมาดัง่วารี 

เป็นคนดี เด่นดงั...ของสงัคม…… 

 

         คุณศิริรัตน    วาสมธุรส 

             20 ธันวาคม 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เร่ือง บาํเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกเงนิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซค์ 

finance.psru.ac.th/downloads.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประกาศเลขท่ีใบเสร็จของนักศกึษา กองทุนให้กู้ยืม (กยศ.) ออกแล้วจ้า!!!! 
 ตดิตามดูได้ท่ีเวบ็ไซค์      
 
http://saf.psru.ac.th/new_website/show_news.php?id=2170&type=St 

หรือคลิกดาวน์โหลดดูรายช่ือได้ท่ีเวบ็ไซค์  

http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/17-11-2558_10-48-23-1.pdf 

**** นักศึกษาท่านใดที่ยงัไม่ได้จ่ายค่าเทอม (ทัง้ภาคปกติ และภาค 

กศปป.) สามารถจ่ายได้ถงึ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นีเ้ท่านัน้  และ

จะพักการเรียนตัง้แต่ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป **** 

 

 

 

 

โรคไข้เลือดออก โรคร้ายท่ียงุลายเป็นพาหะ เกิดจากเช่ือไวรัสเดงกี พบได้

ทัง้ในเด็กและผู้ใหญ่ ซึง่เชือ้ไวรัสนีม้ี 4 ชนิด ผู้ ท่ีเคยป่วยแล้วก็สามารถติดเชือ้ซํา้ได้ 

ถ้าได้รับเชือ้ต่างชนิดกนั หากผู้ ป่วยอาการไม่ดีขึน้ภายใน 2-3 วนั ควรไปพบแพทย์ 

การรักษา 

    ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ท่ีควรใช้ คือ “พาราเซตามอล” ห้ามใช้แอสไพริน 

    ดื่มนํา้ให้เพยีงพอ ในรายท่ีขาดนํา้ ให้ด่ืมเกลือแร่บอ่ยๆ 

    ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ ป่วยมีอากรากระสบักระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ 

อาเจียน ใจสัน่ หน้ามืด ในช่วงลดไข้ ให้รีบนําส่ง รพ. ทนัที 

การป้องกัน 

    ทาํลายแหลางเพาะพนัธ์ุยุง กําจดัภาชนะท่ีมีนํา้ขงัในบริเวณหน้าบ้าน เช่น 

ยางรถยนต์ ถงั ขวดนํา้ อ่างนํา้  

    ใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท และยาฆ่าลกูนํา้ใส่ในบอ่นํา้ ใช้สารเคมีพ้น 

ตามบ้าน และแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย 

    ปกป้องร่างกาย ด้วยการใส่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว ใช้ยาทากนัยงุ ฯลฯ 

 

 

 

ฉบบัที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ประจาํวันอังคาร ที่ 1  ธันวาคม 2558 



 

  

 

 

 

 

          บรรณาธิการ : ผู้อาํนวยการโครงการจัดตัง้กองคลัง          ผู้จัดทาํ : สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์ 

 

 

พ.ร.บ. ใหมประกันสังคม เร่ิมใชแลววววว...... 
  พระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลบังคมใช้ 20 ตุลาคม 2558 ให้สิทธิลูกจ้าง ผู้ประกันตน 13.9 ล้านคน 

เพิ่มค่ารักษาคลอดบุตร ว่างงาน และเสียชีวิต และสาํคัญคือ มีการกาํหนดมาตรการตรวจสอบ เพื่อกาํกับดูแลความโปร่งใส 

และความมีมาตรฐาน จากเดิมที่เคยไม่มีมาก่อน ซึ่งสาระสาํคัญเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนให้มายิ่งขึน้ ดังนี.้..... 

 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิม : คา่สง่เสริมสขุภาพ 

และป้องกนัโรคและคา่ใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้นให้แก่ผู้ประกนัตน  

ในกรณีได้รับความเสยีหายจากการรับบริการทางการแพทย์ (เดิมไม่

ครอบคลมุ)  

ผู้ประกนัตนท่ีเจ็บป่วยเรือ้รังหรือทพุพลภาพและถึงแก่ความ 

ตายจะได้รับสทิธิประโยชน์เพ่ิม แม้สง่เงินสมทบไมค่รบตามสทิธิ 

ผู้ประกนัตนท่ีทําให้ตนเองบาดเจ็บ ทพุพลภาพ และตาย หรือ 

สญูเสยีสมรรณภาพทางร่างกายไมถ่ึงร้อยละ 50 ก็จะได้รับสทิธิประโยชน์ 

ทดแทน (เดิมไมไ่ด้รับสทิธิ) 

 สาํหรับผู้ประกนัตนท่ีทพุพลภาพก่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 2538 

ซึง่เป็นวนัท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมแก้ไขกฎหมายเพ่ือขยายความคุ้มครอง 

ผู้ทพุพลภาพ สง่ผลให้ผู้ทพุพลภาพ 2 กลุม่นีไ้ด้รับสทิธิประโยชน์ไมเ่ทา่กนั 

คือ กลุม่หนึง่ได้รับสทิธิประโยชน์ 15 ปี และอีกกลุม่หนึง่ได้รับตลอดชีวิต  

ให้ได้รับสทิธิประโยชน์ตลอดชีวิตเทา่เทียมกนั 

 

 

 

กรณีคลอดบุตร : ผู้ประกนัตนจะมีสทิธิได้รับไมจํ่ากดั

จํานวนครัง้ๆละ 13,000 บาท รวมกบัเงินสงเคราะห์การหยดุงาน

เพ่ือการคลอดบตุรจํานวน 90 วนั 

  สว่นกรณีสงเคราะห์บตุร ผู้ประกนัตนมีสทิธิขอรับ

สาํหรับบตุรอายแุรกเกิด ถึง 6 ปี มีสทิธิได้รับคราวละไมเ่กิน 3 คน 

เหมาจ่ายรายเดือนๆ ละ  400 บาท ตอ่คน 

 

 

กรณีว่างงาน เพิ่ม : ให้ความคุ้มสิทธิประโยชน์กรณี

ว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว

เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยโดยยงัไม่เลิกจ้าง เช่น กรณีสถาน

ประกอบการถกูนํา้ท่วม (เดิม ผู้ประกนัตนมีสทิธิได้รับเมื่อ

ถกูเลกิจ้างหรือลาออกเทา่นัน้) 

กรณีตาย เงนิสงเคราะห์กรณีที่ ผู้ประกันตนถงึแก่ความตาย 

แก้ไข: ถ้าก่อนถงึแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงนิสมทบมาแล้ว

ตัง้แต่ 36 เดือน แต่ไม่ถงึ 120 เดือน ให้จ่ายเงนิสมเคราะห์เป็น

จาํนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน คูณด้วย 4 (เท่ากับ

ค่าจ้างประมาณ 2 เดือน) จากเดิมจ่ายแค ่1.5 เดือน แตถ้่าผู้ประกนัตน

จ่ายเงินสมทบตัง้แต ่120 เดือน ให้จ่ายร้อยละ 50 ของคา่จ้าง คณูด้วย 12 

(เทา่กบัคา่จ้างประมาณ 6 เดือน จากเดิมจ่ายแค ่5 เดือน) 

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่ม : 

ผู้ประกนัตนสามารถทําหนงัสอืระบบุคุคลผู้มีสทิธิรับเงิน

บําเหน็จชราภาพไว้ลว่งหน้าได้โดยมีสทิธิได้รับร่วมกบั

ทายาท หากไมม่ีทายาท หรือไมม่ีบคุคลท่ีทําหนงัสอืระบ ุ

จะให้สทิธิแก่ พ่ี น้อง ปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า น้า อา (เดิม : 

ผู้ประกนัตนท่ีไมม่ีทายาท(บิดา มารดา บตุร และคูส่มรส) 

ผู้ประกนัตนไม่สามารถทําหนงัสอืระบบุคุคลผู้มีสทิธิรับเงิน

บําเหน็จชราภาพไว้ลว่งหน้าได้ โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะ

ตกเป็นของกองทนุ ) 

 

 
ขยายระยะเวลาการยืน้คาํขอรับประโยชน์ทดแทน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี (เดิม : ระยะเวลาการยืน้คาํขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี) 

ขยายความคุ้มครอง 

ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถงึลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภทของส่วนราชการ(เดิม : คุ้มครอง

เฉพาะลกูจ้างรายเดือนชัว่คราว) 

ขยายความคุ้มครองลูกจ้างของนายจ้างที่มีสาํนักงานในต่างประเทศ และไปประจําทํางานในตา่งประเทศ (เดิมไมคุ่้มครอง) 


