
 
 

แบบขอรับเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 191/2564) 

 

แบบคาํขอท่ี 1 : กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
 
                                                                                             เขียนที่............................................................................... 
                                                                             วันที่................เดือน..................................พ.ศ. .................................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือ 

       ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………… 
รหัสประจําตัวนักศึกษา..........................................นักศึกษาคณะ................................................................................................................                    
ที่อยู บานเลขที่...............หมูที่..............บาน......................................ถนน...............................ตรอก/ซอย.................................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย........................ 
เบอรโทรศพัทที่สามารถติดตอได............................................................e-mail…………………….....................................………………………….. 
โดยมทีายาทผูมีสิทธไิดรับเงนิชวยเหลือหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจยื่นเรื่องแทน (ถามีโปรดระบุ)  คือ 
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน………....................…………………….. 
เบอรโทรศพัทที่สามารถติดตอได.....................................................................  
มีความประสงคขอรับเงินชวยเหลือกรณีนักศกึษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี ้
กรณีนักศึกษาย่ืนดวยตนเอง 

1. ใบรับรองแพทยหรือหลักฐานการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการที่ระบุวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล 
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
4. สําเนาหนาสมุดบัญชธีนาคารของนักศึกษา (สําหรับโอนเงินเขาบัญชี) 

กรณทีายาทผูมีสิทธ/ิผูรับมอบอํานาจเปนผูย่ืนเอกสาร 
1. เอกสารตาม ขอ 1 – 4 ตามกรณีนักศึกษายื่นดวยตนเอง 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/เจาหนาที่รัฐ ของผูยื่นคําขอ  
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบ                                                
ข าพเจ าขอรับรองวา  เปนผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  191/2564)                         

เรื่องหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)                    
หากปรากฏวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนทุกประการ 

 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
                                               (ลงชื่อ)..........................................................ผูยื่นคําขอ 
                                                      (...........................................................)                                  
 

ความเห็นของหนวยกิจการ/พัฒนานักศกึษา คณะท่ีนักศึกษาสังกดั ความเห็นของคณบดี/ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบด ี
 

       เห็นควรใหความชวยเหลือ  
 
       ไมเห็นควรใหความชวยเหลือ 
 
     เนื่องจาก………………………………………………….………………...… 
……………………………………………….……………………………............ 
 

(…………..………..…………………) 
 …..…./………../…….. 

 

       เห็นควรใหความชวยเหลือ  
 
        ไมเห็นควรใหความชวยเหลือ 

เนื่องจาก………………………………………………….………………......… 
……………………………………………….……………………………............ 

 
(…………..………..…………………) 

 …..…./………../…….. 



 
 

แบบขอรับเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 191/2564) 

 

แบบคาํขอท่ี 2 : กรณีเจ็บปวยดวยภาวะโคมาหรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลวหรือการเจ็บปวยระยะสุดทาย                    
                    ซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรงที่แพทยลงความเห็นวาไมมีวิธีการรักษาใหหายไดหรือ เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลัก                    
                    มาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
                                                                                             เขียนที่................................................................................ 
                                                                             วันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ................................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือ 

       ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………… 

ที่อยู บานเลขที่.........หมูที่..............บาน..................................ถนน......................ตรอก/ซอย............................ตําบล/แขวง....................... 
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................รหัสไปรษณยี.............เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได................................................ 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในฐานะ......................................ของนักศกึษาชื่อนาย/นาง/นางสาว.............................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา.........................................สังกัดคณะ.........................................................มีความประสงคขอรับเงินชวยเหลือ
นักศึกษากรณีเจ็บปวยดวยภาวะโคมาหรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลวหรือเจ็บปวยระยะสุดทายซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรง    
ที่แพทยลงความเห็นวาไมมีวิธีการรักษาใหหายไดหรือเสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจาก ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

1. ใบรับรองแพทยหรือหลักฐานการตรวจพิสูจนทางหองปฏบิัติการหรือความเห็นแพทยที่ระบุวา นักศึกษาเจ็บปวยดวยภาวะโคมาหรือ 

ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลวหรือการเจ็บปวยระยะสุดทายซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรงที่แพทยลงความเห็นวาไมมี

วิธีการรักษาใหหายได (กรณีนักศึกษายังไมเสียชีวิต) หรือ สําเนาใบมรณบัตรที่ระบุเหตุแหงการเสียชีวิตวาเกิดจากการติดเชื้อ              

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (กรณีนักศึกษาเสียชีวิต)  

2. สําเนาบัตรประจําตัวนกัศึกษา 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทตามกฎหมายที่ยื่นคําขอ (กรณีทายาทเปนผูยื่นคําขอ) 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ (กรณีผูรับมอบอาํนาจจากทายาทเปนผูยื่นคําขอ) 

5. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารของทายาทผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลอืตามกฎหมาย (สําหรับโอนเงนิเขาบัญชี)                           
ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 191/2564) เรื่องหลักเกณฑ                

แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) หากปรากฏวาขาพเจาไมมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบ                   
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

 

 

                                               (ลงชื่อ)..........................................................ผูยื่นคําขอ 

                                                      (...........................................................) 

 
 

ความเห็นของหนวยกิจการ/พัฒนานักศกึษา คณะท่ีนักศึกษาสังกดั ความเห็นของคณบดี/ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบด ี
 

       เห็นควรใหความชวยเหลือ  
 
       ไมเห็นควรใหความชวยเหลือ 
 

     เนื่องจาก………………………………………………….………………...… 

……………………………………………….……………………………............ 
 

(…………..………..…………………) 
 …..…./………../…….. 

 

       เห็นควรใหความชวยเหลือ  
 
        ไมเห็นควรใหความชวยเหลือ 
 

     เนื่องจาก………………………………………………….………………...… 

……………………………………………….……………………………............ 
 

(…………..………..…………………) 
                                                   …..…./………../…….. 



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 191 / 2564) 

เรื่อง หลักเกณฑ แนวปฏิบตัิ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

.......................................................... 

ตามที่สภาวการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม  2019 (COVID-19) 

ไดแพรกระจายในพื้นที่ตาง ๆ อยางกวางขวางทั้งภายในและตางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขไดมี 

ประกาศใหเปนโรคติดตออันตราย และมีการพบผูติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจํานวนมากในสภาวการณ 

ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักและมีความหวงใยตอศึกษามหาวิทยาลัยอยางมาก ดังนั้น เพื่อเปน 

ชองทางการชวยเหลือ และเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่พบการติดเชื้อ หรือกรณีเสียชีวิตจาก 

เชื้อไวรัสโคโรนาดังกลาว อีกทั้ง เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษา และใหความเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยเปน 

สถาบันการศึกษาทีม่จีิตสํานึก มีความรับผิดชอบบุคลากร นักศึกษา และตอชุมชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และตามมติคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการประชุมครั้งที่ 

14/2563 เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 จึงเห็นควรใหออกประกาศหลักเกณฑ  แนวปฏิบัติ และอัตราการ 

จายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ไว  ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 191/2564) เรื่อง  หลักเกณฑ 

แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2563 จนถึงวันที ่30 กันยายน 2564 

ขอ 3 ขอความในประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศนี้แทน  

ขอ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา”     หมายความวา    นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับ 

 การศึกษา ที่มีสถานภาพเปนนักศึกษา 
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“เงินชวยเหลือ” หมายความวา  เงินที่มหาวิทยาลัยมอบใหนักศึกษากรณีที่ติดเชื้อ หรือ

มอบใหทายาทกรณทีี่เสียชีวิตอันเนื่องจากเชื้อไวรัส 

“เชื้อไวรัส”      หมายความวา    เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

ขอ 5 ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ 

5.1 นักศึกษาที่ไดรับการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการและพบการติดเชื้อไวรัสหรือมี

ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เชื่อถือไดวาติดเชื้อไวรัสมีสิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลตามที่จายจริงจํานวนไมเกิน 50,000.-บาท (หาหมื่นบาทถวน)  

5.2 นักศึกษาเจ็บปวยดวยภาวะโคมา หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลว 

หรือ การเจ็บปวยระยะสุดทายซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรงที่แพทยลงความเห็นวาไมมีวิธีการรักษาใหหายได 

หรือเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส ใหทายาทมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจํานวน 

500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) ซึ่งทายาทดังกลาวจะตองเปนทายาทโดยชอบตามที่กฎหมายกําหนด   

ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสตาม 5.1 และ 5.2 จะตองไมเกิดจากความจงใจโดยกระทําการใหตน

ไดรับเชื้อ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหตนตองติดเชื้อไวรัส เชน ฝาฝนการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส หรือฝาฝนหลักเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการดานการ

ปองกันเชื้อไวรัส  

ขอ 6 การขอรับเงินชวยเหลือ 

6.1 ในกรณี ท่ีนักศึกษาติดเชื้อไวรัส ใหทายาทผูมีสิทธิ ไดรับเงินชวยเหลือ หรือ 

ผูไดรับมอบอํานาจ หรือคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี ยื่นคําขอรับเงิน

ชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของผูติดเชื้อไวรัส หลักฐาน

แสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัส และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาลที่ระบุคาใชจายอันเนื่องมาจากการรักษา 

โดยใหดําเนินการภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีตรวจพบการติดเชื้อไวรัส หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวา

ไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ 

6.2 ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิต ใหทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ หรือผูไดรับมอบ

อํานาจ ยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้  พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูยื่นคําขอ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาผูเสียชีวิต หลักฐานแสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัส และ

สําเนาใบมรณบัตร ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เสียชีวิต หากไมดําเนินการภายในกําหนดดังกลาวถือวาไม

ประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ 

ขอ 7 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือประกอบดวย 

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
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ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองกฎหมาย ผูแทนจากคณะที่นักศึกษาสังกัด 1 คน เปนกรรมการ 

ขาราชการหรือพนักงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 

และเปนผูชวยเลขานุการ อีกจํานวน 2 คน  โดยมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลและความถูกตองของเอกสาร 

เพ่ือเสนอตออธิการบดีพิจารณา 

ขอ 8 ในกรณีสวนงานใดที่มีนักศึกษาซึ่งมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส มีความประสงคจะ

กําหนดอัตราเงินชวยเหลือมากกวาที่กําหนดไวในประกาศนี้  สวนงานสามารถกําหนดเพ่ิมเติมไดโดยใชเงิน

รายไดของสวนงานจายเพิ่มเติมจากอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศฉบับนี้ โดยใหเสนอเรื่องตอ 

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสด ุ

ขอ 9 หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

9.1 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.1 ใหใชใบเสร็จรับเงินตามที่จายจริง 

9.2 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.2 ใหใชใบสําคัญรับเงินของทายาทโดยชอบตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

ขอ 10 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินชวยเหลือตาม

อัตราที่กําหนด 

ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และกรณทีี่มีปญหาในทางปฏิบัติหรือการตีความให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด  

ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม พ.ศ.2564 
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