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กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

กองทุนประกันสังคม

PART  6

การใหค้วามช่วยเหลือ
บุคลากรที�ติดเชื�อ COVID - 19
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พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ

ใบสมคัร
สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน
รายงานผลการ

1.

2.

3.

        ทดลองปฏิบติังาน

เพื�อสง่เสรมิใหพ้นกังานมกีารออมทรพัย ์และเป�นสวสัดกิาร
ใหแ้ก่พนกังานเมื�อเสยีชวีติ ลาออก หรอืเกษียณอายุ

 

กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ�งจดทะเบยีนแล้ว
การสมัครสมาชิก
พนกังานมหาวทิยาลัย 

และพนกังานมหาวทิยาลัย
เงินรายได ้สามารถสมคัร
สมาชกิกองทนุฯ เมื�อผา่น
การทดลองปฏิบติังาน พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได้
1.ใบสมคัร
2.สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน
3.คําสั�งบรรจุ (ครั�งแรก)

4.หวัหนา้สว่นงานลงนามในใบสมคัร
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งานสวสัดกิาร
กองการเจา้หนา้ที�

พนกังาน
มหาวทิยาลัย

พนกังาน
มหาวทิยาลัย
เงินรายได้

ขั�นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนฯ

กรรมการกองทนุฯ
อนมุติั

ยื�นใบสมคัรดว้ยตนเอง
หรอืผา่นส่วนงาน

แจง้พนักงานฯ ทราบ
พรอ้มสําเนาใบสมคัร

ส่วนงานจดัทาํบนัทกึ
นําส่งใบสมคัร

แจง้ส่วนงานทราบ
พรอ้มใบสมคัรฉบบัจรงิ

สมาชกิ-จา่ยเงินสะสม
เขา้กองทนุในอัตรา รอ้ยละ 3-15

สว่นงาน-จา่ยเงินสมทบ
เขา้กองทนุในอัตรา รอ้ยละ 3
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1.หนังสอืแสดงความประสงค์ในการรบัเงิน
2.สาํเนาบตัรประจาํตัวประชน 2 ฉบบั
3.สาํเนาคําสั�งอนญุาตใหอ้อก 2 ฉบบั
4.ใบสมคัรกองทนุ(ฉบบัจรงิ)

อายุงาน 1 ปี อายุงาน 2 ปี อายุงาน 3 ปี อายุงาน 4 ปี อายุงาน 5 ปี
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กรณีอายุงานเกิน 5 ป� รวมถึงเสยีชวีติ
ทพุพลภาพ และเกษียณอายุ จะได้รบั
เงินสะสมและเงินสมทบคืน 100%

กรณีถกูลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก
จะไมไ่ด้รบัเงินสมทบ

การขอรบัเงินกองทนุฯ
หลักเกณฑ์

การจ่ายเงินกองทุนฯ

1.แบบแสดงความจาํนงขอรบัเงินกองทนุฯ
โดยการโอนเขา้บญัชี
2.สาํเนาหนา้สมุดบญัชเีงินฝาก

กรณีโอนเขา้บญัช ีเพิ�มเอกสาร ดังนี�
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สมาชกิจะได้รบัเงินสะสมคืน 100% ทกุกรณี

สมาชกิสามารถรบัเงินกองทนุเมื�อลาออก เกษียณอายุ
เสยีชวีติ ทพุพลภาพ หรอืถกูใหอ้อกจากงาน

เอกสารสาํหรบัขอรบัเงินกองทนุฯ
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ขั�นตอนการขอรับเงินกองทุนฯ

พนกังานจดัทํา
หนงัสอืแสดงความ
ประสงค์ในการรบัเงิน

งานสวสัดกิาร
กองการเจา้หนา้ที�

แจง้บรษัิท
จดัการกองทนุฯ 

ตรวจสอบดาํเนนิการ

กรรมการกองทนุฯ
อนมุติั

จดัทําเชค็สั�งจา่ย/

โอนเงินเขา้บญัชี
ของสมาชกิ
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ประกันสุขภาพกลุม

- ประกนัสุขภาพกลุม่พนักงานมหาวทิยาลยั

- ประกนัสุขภาพกลุม่บคุลากรและบคุคล           
   ในครอบครวับุคลากร (ภาคสมัครใจ)
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ผลประโยชน

ความคุมครอง

1

กรณีเสียชีวติ 
บคุลากรคุ้มครอง 110,000 บาท
ครอบครวัคุ้มครอง 50,000 บาท
กรณี เสียชวีติจากอุบตัเิหต ุจา่ยเพิ�มเตมิอกี 1 เทา่

2
กรณีทพุพลภาพถาวร
บคุลากรคุ้มครอง 110,000 บาท
ครอบครวัคุ้มครอง 50,000 บาท

3

ผูป้�วยใน 
ค่าห้องค่าอาหาร 1,200 บาท
ค่ารกัษาพยาบาล 21,500 บาท
ค่าผา่ตดั จา่ยตามจรงิ ไมเ่กิน 15,000 บาท
(กรณีใชสิ้ทธอิื�น เบกิค่าชดเชยได ้คืนละ 1,200 บาท)

4 ผูป้�วยนอก 1,200 บาท/ครั�ง/วนั    31 ครั�ง/ป�

5 อบุตัเิหต ุครั�งละ ไมเ่กนิ 3,500 บาท
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การเบิกประกันกลุม

1

2

ใบรบัรองแพทยร์ะบชุื�อโรคชดัเจน (ฉบบัจรงิ)

ใบเสรจ็ วนัที�ตรงกบัที�ระบใุบรบัรองแพทย์
(ฉบบัจรงิ)

- เอกสารครบถว้น ค่ารกัษาพยาบาลโอนเขา้บญัช ี
   เงนิเดอืน ภายใน 15 วนัทาํการ

- บคุลากรมปีระกนัภาคสมคัรใจให้เขยีนแจง้ 
   "เบกิ 2 กรมธรรม"์

- หากตอ้งการเอกสารคืน ให้เขยีนแจ้ง
   เอกสารจะไดร้บัคืนภายใน 1 เดอืน
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1 2 3

line ocean connect
                             (บริการสําหรับสมาชิกหลัก) scan  qr code

กรอกขอมูลใน google form 

เพื่ออัพเดตขอมูลสมาชิก

เขาใชงาน บริการตางๆ จาก

line ocean connect 

ไดตั้งแตวันที่ 7 พ.ค. 64

แสดงหนาบัตร

ประกันกลุม

เช็คผลประโยชน 

ความคุมครอง

เช็คสถานะ

การเคลมสินไหม

คนหา

โรงพยาบาลเครือขาย
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กองทุน
สวสัดิภาพ
บุคลากร
งานสวัส ดิการ  

กองการเจ้ าหน้ า ที�
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กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร
ใ ห้การช่วยเหลือ บุคลากรกรณี

      ชว่ยเหลือ 50,000 บาท

-ชว่ยเหลือการรกัษาพยาบาล (กรณีนอนโรงพยาบาล)

      วนัละ 300 บาท/15 วนั ต่อป�งบประมาณ
-ทพุพลภาพชั�วคราว(แพทยส์ั�งให้หยุดพกั 60 วนั)/ทพุพลภาพถาวร
      ทพุพลภาพชั�วคราว 10,000 บาท ,ทพุพลภาพถาวร 30,000 บาท
-สญูเสยีอวยัวะ
      ขึ�นอยูกั่บการสญูเสยี
-สญูเสยีชวีติ 

2.แบบฟอรม์ขอรบัเงินชว่ยเหลือกองทนุสวสัดิภาพบุคลากร

เอกสารการขอรบัเงินชว่ยเหลือ กองทนุสวสัดิภาพ มก.

1.สาํเนาใบรบัรองแพทย์
- กรณีชว่ยเหลือการรกัษาพยาบาล ต้องระบุวนัที�นอนโรงพยาบาล
- กรณีสญูเสยีชวีติ ใช ้สาํเนาใบมรณบตัร ,สาํเนาบตัรประชาชนของ
   ผูย้ื�นขอฯ, สาํเนาทะเบยีนสมรส สาํเนาทะเบยีนบา้น ,ประกาศ มก. ถึงแก่กรรม
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ขั�นตอนการขอรับเงินชว่ยเหลือ
กองทุนสวสัดิภาพ มก.

  วนัทําการ ที�กองคลัง(ชั�น3)

*จาํนวนเงินไมเ่กิน
  3,000 บาท สามารถรบัเงิน 

  ได้ทันที ที�กองคลัง(ชั�น3)

*จาํนวนเงินที�เกิน
  3,000 บาท รอรบัเชค็ 5-7   

กรอกแบบฟอรม์กองทุน
สวสัดิภาพบุคลากรพรอ้ม
แนบเอกสาร งานสวสัดิการ(ชั�น 8)

ยื�นเอกสารที�
กองการเจ้าหน้าที� 

1.กรอกใมมอบฉันทะ 
   (สามารถ Download ได้ที�   
    เวบ็ไซต์กองการเจ้าหน้าที�)
2.แนบสาํเนาบัตรประชาชน
    ผู้มอบฉันทะ+ผู้รบัมอบฉันทะ

กรณไีมส่ามารถมารบัเงิน
ไดด้ว้ยตนเอง
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กองทนุ
ประกันสงัคม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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      ค่าฝากครรภ์จาก1,000 บาท
        (แบ่งจ่ายจาํนวน 3  ครั�ง)
      เพิ�มเป�น1,500 บาท
        (แบ่งจ่ายจาํนวน 5 ครั�ง)

เงินสงเคราะหบุ์ตร สามารถรบัผ่าน
พรอ้มเพย์ กับธนาคารที�เป�ดไวด้้วย
เลขบัตรประชาชน

ค่าคลอดบุตรจาก 13,000 บาท
เพิ�มเป�น15,000 บาท

เงินสงเคราะหบุ์ตร จากเดือนละ
600 บาท เพิ�มเป�น 800 บาท

สิทธปิระโยชน์ประกันสังคม          
(มีผลตั�งแต่วนัที� 1 ม.ค. 64)
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โครงการตรวจ
COVID-19 
โดยสาํนักงาน
ประกันสังคม

สายด่วน COVID-19  โทร. 1506 กด 6
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ตรวจหาเช้ือ COVID-19ตรวจหาเช้ือ COVID-19
ขั�นตอนการเขา้รบั
การตรวจ COVID - 19

®

®

โดยสํานักงานประกันสังคมโดยสํานักงานประกันสังคม
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¡ÒÃãË�¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í        
    ¡Ã³ÕºØ¤ÅÒ¡Ã                
  µÔ´àª×éÍ covid-19
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กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

- ชวยเหลือบุคลากรท่ีติดเช้ือ covid-19 จํานวน 10,000 บาท

- ชวยเหลือคารักษาพยาบาล กรณีนอนโรงพยาบาล วันละ 300 บาท

   (ปละไมเกิน 15 วัน หรือ 4,500 บาท)

 

ประกันสุขภาพกลุม

 - จายคาชดเชยการรักษาตัวในโรงพยาบาล คืนละ 1,200 บาท

    (รวมถึงการเขารักษาตัวใน โรงพยาบาลสนาม hospitel หรือสถานท่ีอื่นที่รัฐจัดหาให    

      และมีหลักฐานยืนยันการเขารับการรักษา)

     

การขอรับเงินชวยเหลือ

- กรอกแบบฟอรมขอรับเงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

   (แนบในรับรองแพทย ที่ระบุการติดเชื้อ covid-19 และจํานวนวันที่รับการรักษา         

    ในโรงพยาบาล)

    สวนกลางบางเขน : ยื่นเอกสารที่ งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่

    วิทยาเขต : ยื่นเอกสารที่สํานักงานวิทยาเขต

การเบิกเงินชดเชยประกันสุขภาพกลุม

- ยื่นใบรับรองแพทย ที่ระบุการติดเชื้อ covid-19 และจํานวนวันที่เขารับการรักษา

    ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม hospitel หรือสถานที่อื่นที่รัฐจัดหาให 

    ที่งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ (วิธีการเดียวกับเบิกประกันสุขภาพกลุม)
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ศิริพร (แกว)

644814

psdsol@ku.ac.th

มนมุนินทร (หน่ึง/มน)

644806

psdmnka@ku.ac.th

ปารมี (มัดหม่ี)

644814

psdpmb@ku.ac.th

ติดตองานสวัสดิการ

ณัฏฐา (โอ) หัวหนางานสวัสดิการ

644806

psdntk@ku.ac.th



THANK YOU!
Do you have any questions?


