
หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย หลักฐาน การขอรับเงิน / การสมัคร 
10. สวัสดกิารกู้เงินจากธนาคาร 
 อาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทย 

การกู้เงินจากธนาคาร  
 -  กู้ซ้ือบ้าน / ซ่อมแซมบ้าน 

(จ านวนอยา่งละ 2 ชุด) 
1. ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2.  ส าเนาสลิปเงนิเดอืนๆ ล่าสุด 

11.  สวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงาน  ขอยืมเครื่องแบบพนักงานที่งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 

12. สวัสดิการเคร่ืองหมายอินธนู  
   ประกอบเคร่ืองแบบ(ชุดปกติขาว) 

 ขอยืมเครื่องแบบพนักงานทีง่านพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 

13. สวัสดิการในการน า บุตรเข้าเรียน 

 ในโรงเรียนสาธิต  

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 -  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  
  (ฝ่ายประถม) 
 - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  
  (ฝ่ายมัธยม) 
 -  โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั   
 - สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศกึษา 
  (ชั้นเด็กเล็ก) 
 -  สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศกึษา 
  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
 -  สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศกึษา 
  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

เป็นบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงาน 
หรือผ่านการจ้างติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นบุตรโดยสายเลือด 
และถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 
 
5. ส า เนาบัตรประจ าตั วสอบของบุตร 
 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. ส า เนาสูติ บัตร  ( เฉพาะชั้น เด็กเล็ก ) 
 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
7. ส าเนาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (เฉพาะพนกังานมหาวทิยาลัย) 

(จ านวนอยา่งละ 1 ชุด) 
1.  ซ้ือและย่ืนใบสมัครตามสถานที ่
 และก าหนดเวลา  
2.   เขียนแบบฟอร์มแสดงความประสงค ์
 ส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผ่าน
 หน่วยงานทีส่ังกัด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวบุคลากรของบิดา / 
 มารดา ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าผู้สมัคร
 เป็นบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 (โดยบิดาหรือมารดาที่เป็นบุคลากร
 ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับรอง
 ส าเนาถูกต้อง) 

14.สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล  
 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลประทาน  
 ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล 
 ในโรงพยาบาลชลประทาน 

1. ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย 
 ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ 
 โรงพยาบาลชลประทาน 
 และญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา 
 ภรรยา / สามี ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 และบุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี  
 ได้รับยกเว้น ส่วนเกนิสิทธิค่าห้อง 
 ท้ังนี้ไม่เกิน 30 วัน / คร้ัง 
2. บุตรข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลัย 
 ลูกจ้างประจ าของโรงพยาบาล
 ชลประทาน ที่อายุเกิน 20 ปี  
 ได้รับส่วนลดส่วนเกินสิทธิค่าห้อง50% 
3. ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนกังาน
 มหาวิทยาลัย พนกังานราชการ 
 ข้าราชการบ านาญ และญาติสายตรง 
 ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา / สามี  
 ที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรอายุ 
 ไม่เกิน 20 ปี ของกรมชลประทาน 
 และมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 ได้รับส่วนลดส่วนเกินสิทธิค่าห้อง50% 

 

 

 
สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัต ิ
2.  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 
 2.1 เงินช่วยเหลอืหรอืร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ 
 2.2 ค่าพวงหรีด 
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    2.4  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์  
3.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - กรณีคนไข้ใน 
4. เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ - ส าหรับบุคลากร และข้าราชการบ านาญที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
5. สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
6. สวัสดิการประกนัสังคม  
7. สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
8. สวัสดิการประกนัอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
9. สวัสดิการให้กู้เงินกองทุนสวสัดิการ 
10. สวัสดิการกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทย 
11. สวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงาน 
12. สวัสดิการเครื่องหมายอินธนูประกอบเคร่ืองแบบ(ชุดปกติขาว) 
13. สวัสดิการในการน าบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
14. สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
15.  สวัสดิการเลี้ยงและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโรงพยาบาลชลประทาน 
รายละเอียดดังนี ้

หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย หลักฐาน การขอรับเงิน / การสมัคร 
1. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัต ิ
   ไม่เกิน 20,000 บาท / ครั้ง 
 ของภัยพิบัต ิ
 
 

1. เป็นภัยพิบัติร้ายแรงและส่งผลกระทบ
 ต่อทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ 
 ในการด ารงชวีิต ซ่ึงเป็นกรณีเฉพาะกิจ
 ที่เกิดขึน้ เป็นครั้งคราว 
2. จ่ายให้แก่บุคลากรทีม่ีกรรมสิทธิ์ในบ้าน
 ที่เสียหายหรือบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
 ของบิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/พีน่้อง 
 ที่บุคลากรอาศัยอยู่จริงหรอืมีชือ่ 
 อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน “ผู้อาศัย” 
3. อัตราการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
 คณะกรรมการด าเนินงานสวัสดกิาร 

 (จ านวนอยา่งละ 2 ชุด) 
1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และมีชื่ออยู่ 
 ในทะเบียนบ้านไม่ต่ ากว่า 90 วนั 
2.  ส าเนาบัตรประชาชน 
3.  ส าเนาหนังสือรับรองน้ าทว่ม 
 จากเทศบาล / อ าเภอ / อบต. 
4.  รูปถ่ายความเสียหายจากน้ าท่วม 
 ที่มีบ้านเลขที ่   



หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย หลักฐาน การขอรับเงิน / การสมัคร 
2. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 
2.1 เงินช่วยเหลอืหรอืร่วมเป็นเจ้าภาพ
 งานศพ 
 - กรณีบุคลากร นิสติและข้าราชการ
 บ านาญที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
 ถึงแกก่รรม ไม่เกิน10,000 บาท/งาน 
 - กรณีบิดา มารดา บุตร และ 
 คู่สมรส ของบุคลากรและข้าราชการ
 บ านาญ ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
 ถึงแกก่รรม ไม่เกิน5,000 บาท / งาน 

1. ให้ผู้บังคับบัญชาของบุคลากร /  
 รองอธิการบดีเป็นผู้รับเงนิ(แทน)  
 หรือจ่ายให้แก่บุคลากร แลว้แตก่รณี 
2. กรณนีิสิตเสียชีวิตให้จ่ายแก่บิดา / 
 มารดา / ผู้จัดการงานศพ  
 

 (จ านวนอยา่งละ 2 ชุด) 
1. ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2.  ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแกก่รรม 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแกก่รรม  
 และส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อรับเงนิ  
 และส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนสมรสของ
 บุคลากร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
5.  ส าเนาเอกสารอื่นๆ...    

2.2 ค่าพวงหรีด 
 ไม่เกิน 2,000 บาท / พวง 

ให้เบิกได้เฉพาะในนาม 
 -  มหาวิทยาลัย 
 -  อธกิารบดี 
 -  รองอธกิารบดีทีก่ ากับดแูลบุคลากร 
    ในหนว่ยงานนัน้ๆ 
 -  หน่วยงานที่บุคลากรนัน้สังกัด 
 -  สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

1.  บิลเงินสด 
 - ต้องออกในนามผู้ซื้อ  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - ใบบิลเงินสด ตอ้งมีลายเซ็น  
   ผู้ส่งของ ผู้รับของ ผูจ้่ายเงิน ผูร้ับเงนิ 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000บาท/ ครั้ง 
 
2.4 ค่าตอบแทนพนกังานขับรถยนต์  
 (กรณีใช้รถยนต์ของทางราชการ) 
 ไม่เกิน 500 บาท / ครั้ง / วัน 

1. เช่าเหมารถยนต ์หรือ รถยนต ์
 ของทางราชการเพื่อเดินทางไปร่วมงาน
 สวดอภิธรรม ฌาปนกจิ หรอื  
 งานพิธกีรรมทางศาสนา(คริสต์,อิสลาม) 
2. ให้รองอธิการบดี/ผู้บังคับบัญชา 
 ของบุคลากรเป็นผู้รับเงนิ (แทน)  
 หรอืจ่าย ให้แก่บุคลากรแล้วแตก่รณ ี
3. จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง / งาน 

 

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 
 กรณีคนไข้ใน 
 เหมาจ่ายคืนละ 200 บาท 
 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท / ครั้ง 

1. กรณีบุคลากรเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ใน 
 ให้บุคลากรที่ป่วย หรอืผู้บังคับบัญชา
 ของผู้ป่วยย่ืนขอรับเงนิภายใน 30 วนั 
 นับตั้งแต่วนัเข้ารกัษาตัวในโรงพยาบาล 
2. แนบใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการ
 พิจารณา 

 (จ านวนอยา่งละ 2 ชุด) 
1. ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2.  ส าเนาใบรับรองแพทย์  
  เซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งทั้ง 2 ฉบับ 
หมายเหตุ: ห้ามเกิน 30 วัน นับตั้งแต่วนั (Admit )  

4.  เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
 ส าหรับบุคลากร และข้าราชการ
 บ านาญที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 ไม่เกิน 5,000 บาท / คน 

1. เกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัตริาชการ
 และต้องเข้ารักษาตวัเป็นคนไข้ใน 
2. อัตราการจ่ายให้เป็นไปตามมติ
 คณะกรรมการด าเนินงานสวัสดกิาร 

 

5.  สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  

เงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมและเงินที่นายจ้าง
จ่ายสมทบ รวมทั้งเงนิหรือทรัพย์สินอืน่ 
ที่มีผูอุ้ทิศให้ได้รับผลประโยชน ์
จากเงนิหรอืทรัพย์สินดังกล่าว  
หมายเหต ุ: หักร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  

(จ านวนอยา่งละ 2 ชุด)  
1. ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 

 

 

หลักเกณฑ์การจ่าย วิธีการจ่าย หลักฐาน การขอรับเงิน / การสมัคร 
6. สวัสดิการประกันสังคมความคุ้มครอง 

   
 ตามกฎหมายประกันสังคม 
1.  ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย 
 อันมิใชเ่นือ่งมาจากการท างาน 
  
2.  ทุพพลภาพอนัมิใชเ่นือ่งมาจาก 
 การท างาน 
3.  ตายอันมิใชเ่นือ่งมาจากการท างาน 
4.  คลอดบุตร        5.  สงเคราะห์บุตร 
6.  ชราภาพ          7.  การว่างงาน 

เพื่อเป็นกองทนุให้หลักประกนั 
แก่ผู้ประกนัตนให้ได้รับประโยชนท์ดแทน
เมื่อตอ้งประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ  
ซ่ึงไม่ใช่เนื่องมาจากการท างาน  
รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพ และประกันการว่างงาน 
หมายเหต ุ: ประกันสังคมจะหกั 5 %  
ของเงนิเดอืน 

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะต้องท าประกันสังคม 
1. เป็นพนกังานมหาวิทยาลัย  
 และพนกังานมหาวทิยาลัย (รายวัน) 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  
 และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์

7.  สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 -  การฝากเงินออมทรัพย์  
    สะสมตามยอดเงินคงเหลือสิน้วัน 
 -  เงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ 
    สะสมตามยอดเงินคงเหลือสิน้วัน 
 -  เงนิฝากประจ า 12 เดือน 
    ต้องหักภาษีเงนิได้ร้อยละ 15 
 -  เงนิฝากสนิทรัพย์ทว ี
    สะสมตามยอดเงินฝากคงเหลอื  
    ไม่ต้องหักภาษีเงนิได้  

การออมเงินบางสว่นของเงินรายได้  
ฝากไว้กับสหกรณเ์ป็นประจ าและสม่ าเสมอ
เมื่อสมาชิกคนใดมีความเดอืดร้อน 
ทางการเงนิ ก็สามารถกู้ยืมได้ สว่นผลก าไร 
จะกลับคนืสู่สมาชกิในรูปของเงินปันผล 
เงินเฉลี่ยคืน ทุนสาธารณประโยชน ์ 
เงินช่วยเหลอืเกี่ยวกับงานศพ   
 
8. ส าเนาสญัญาจ้างเหลือ 1 ปีขึ้นไป 
กรณีแต่งงานแล้ว (เอกสารของคู่สมรส) 
ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัตรประชาชน 

 (จ านวนอย่างละ 1 ชุด) 
1.  ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน 
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
 (กว้าง 1.5 นิว้ และ ยาว 2 นิว้) 
4. ส าเนาก.พ.7 
 (ส าหรับข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า) 
5. ส าเนาสลิปเงนิเดอืนเดอืนล่าสุด  
 หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 
6. ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนชือ่ - สกุล 
7.ส าเนาค าสั่งบรรจเุป็นพนกังานมหาวทิยาลัย 

8. สวัสดิการประกนัอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และครอบครัว
ของบุคลากร 

ประกนัอุบัติเหตกุลุม่ส าหรับบุคลากร 
ของมหาวทิยาลัย โดยใช้เงนิกองทนุ
สวัสดิการมหาวทิยาลัย เพื่อเป็นขวัญ 
และก าลังใจ อกีทั้งได้จัดสวัสดิการเพิ่มให้แก่
ครอบครัวบุคลากร (สามี ภรรยา และบุตร 
ที่มีอายุระหว่าง 6 - 25 ป)ี ที่ประสงค ์
จะเข้าร่วมโครงการ เอกสารแนบดังนี้ 
จ านวน 1 ฉบบั 
1. ส าเนาทะเบียนสมรส(กรณีสามี/ภรรยา) 
2.  ส าเนาสูติบัตร / ทะเบียนบ้าน  
3. เงินค่าเบ้ียประกัน 430 บาท / คน 

1. หลักฐานทางการแพทย์ 
ใบรับรองแพทย์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ผลการรักษา      
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ  
 ถ่ายรูปอวัยวะส่วนที่สูญเสีย   
 ถ่ายรูปเต็มตัวของผู้เอาประกันภัย 
3. ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาบัตรประจ าตัว 
 ส าเนาผู้เอาประกันภัยกลุ่มของผู้เอา 
4. หนังสือ หรือค ารับรองของมหาวิทยาลัย 
5.  ส าเนาบันทึกประจ าวัน  
 ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (ถ้ามี) 

9. สวัสดิการการให้กู้เงินกองทุนสวัสดิการ 
 
-  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ค้ าประกัน 
  ต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
  และมีเงินเดือนเหลือจ่ายต่อเดือน
 เพียงพอในการช าระหนี้ ตามวงเงินที่ผู้กู้
 ต้องช าระในแต่ละเดือนและค้ าประกัน 
 ให้ผูกู้้ได้ไม่เกิน 1 คน 

- วงเงินที่ก าหนดให้กู้ยืมไม่เกินร้อยละ 50 
 ของเงินเดือน 
-   พนักงานมหาวิทยาลัยมีสัญญาจ้าง  
  ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
-   ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าค้ าประกัน
  การขอกู้ให้ผู้กู้ได้ไม่เกิน 1 คน  
 

1. ขอแบบฟอร์มการกรอกเอกสาร 
 (งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดกิาร) 
2.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้  
3. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ า 
 

 


