
 

 

 

 
 

 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยคาชดเชย  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------ 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย ใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕     

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี     

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงวางระเบียบไว ดังนี้  

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป    

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลว ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

๓.๑  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๒  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน”  หมายความวา  สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน      

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

“ลูกจางของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒ 

“คาชดเชย”  หมายความวา  เงินชดเชยที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย เม่ือสิ้นสุดสัญญาจางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

“คาจาง” หมายความวา เงินเดือนหรือคาจางในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางาน

ปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน  

ขอ  ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดสิ้นสุดสัญญาจาง ใหมีสิทธิไดรับคาชดเชย

ตามระเบียบนี้  

ทั้งนี้ มิใหใชบังคับกับลูกจางของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการจางเปนโครงการ ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน

และสิ้นสุดของงานท่ีแนนอน และสิ้นสุดสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 

ขอ  ๖ มหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  

เม่ือพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนากระทําตอมหาวิทยาลัย 

(๒) เจตนาหรือจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๓) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคําสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแต กรณีที่รายแรง

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจําเปนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย

ไดกระทําผิด 

(๔) ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไลออก 

(๕) ขาดงานติดตอกันรวมท้ังวันหยุดงาน เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 

(๗) ไดรับอนุญาตใหลาออก เวนแตกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยที่มีอายุ   

ครบ ๕๕ ปบริบูรณ และไดรับอนุญาตใหลาออกดวยเหตุผลความจําเปนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด หรือเพื่อประโยชน

ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.  

(๘) ตาย เวนแต กรณีการตายในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือเปนกรณี

ที ่ผู ตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลังความสามารถอยางตอเนื ่อง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาใหคาชดเชยแกทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูนั้นได 

ขอ  ๗ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานติดตอกันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจาง ในอัตราดังนี้  

(๑) ปฏิบัติงานครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน  

(๒) ปฏิบัติงานครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน 

(๓) ปฏิบัติงานครบสามป แตไมครบหกป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๔) ปฏิบัติงานครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน  



๓ 

(๕) ปฏิบัตงิานครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน 

(๖) ปฏิบัติงานครบยี่สิบปข้ึนไป ใหจายเทากับคาจางอัตราสุดทายสี่รอยวัน 

การจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ-คาใชจายบุคลากร 

หรืองบประมาณเงินรายไดของสวนงาน หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยท่ีส ิ ้นส ุดสัญญาจาง และอยู ในระหวาง             

การดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยรายแรง ใหมหาวิทยาลัยชะลอการจายเงินคาชดเชยไวจนกวาผลการ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะแลวเสร็จ 

ขอ  ๘ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอ ๗ ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคํานวณคาชดเชย 

ตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจาง 

          ขอ  ๙  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดท่ีสิ ้นสุดสัญญาจางลงแลว ใหมีสิทธิ       

เบิกคาชดเชยถัดจากวันท่ีสิ้นสุดสัญญาจาง โดยคํานวณคาชดเชยถึงวันสิ้นสุดสัญญาจาง  

กรณีท่ีสิ้นสุดสัญญาจางตามวรรคหนึ่งแลว หากมหาวิทยาลัยยังทําสัญญาจางตอเนื่องไป และใชสิทธิ     

เบิกคาชดเชยตามวรรคหนึ่งเรียบรอยแลว เม่ือสิ้นสุดสัญญาจางครั้งสุดทาย ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่อง

จากระยะเวลาการจางเดิมจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจางครั้งสุดทาย ท้ังนี้ ใหจายคาชดเชยในอัตราตามขอ ๗ ของอัตรา

คาจางสูงสุดท่ีไดรับ หากไดรับคาชดเชยสูงกวาท่ีไดรับไปแลว ใหมหาวิทยาลัยจายเฉพาะสวนตางเพ่ิมเติม 

กรณีท่ีสิ้นสุดสัญญาจางตามวรรคหนึ่งแลว หากมหาวิทยาลัยยังทําสัญญาจางตอเนื่องไป และไมใชสิทธิ  

เบิกคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยจายคาชดเชยเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญาจางครั้งสุดทาย โดยให

นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องจากระยะเวลาการจางเดิมจนถึงวันสิ้นสดุสัญญาจางครั้งสุดทาย ทั้งนี้ ใหจาย

คาชดเชยในอัตราตามขอ ๗ ของอัตราคาจางสูงสุดที่ไดรับ ทั้งนี้ หากในระหวางการจางตามสัญญาครั้งสุดทาย      

มีเหตุตองสิ้นสุดสัญญาจาง ตามขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจายคาชดเชยโดยไมใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในสัญญา

จางครั้งสุดทาย 

ขอ ๑๐ วิธีการจายคาชดเชย ใหดําเนินการดังนี้  

(๑)  ใหมหาวิทยาลัยแจงพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูมีสิทธิไดรับคาชดเชย     

มายื่นแบบขอรับคาชดเชยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบการแจง  

(๒)  ใหพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูมีสิทธิไดรับคาชดเชย ยื่นแบบขอรับ

คาชดเชยดวยตนเองท่ีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือยื่นแบบทางระบบ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

  กรณีท่ีไมสามารถยื่นแบบขอรับคาชดเชยไดดวยตนเอง ใหมอบอํานาจใหทายาทตามกฎหมายของผูมีสิทธิ

เปนผูยื่นแบบขอรับคาชดเชยแทนได 

(๓) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบสิทธิและเอกสาร 

แลวเสนอหัวหนาหนวยงานลงนามรับรองขอมูล และเสนออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 



๔ 

ขอ  ๑๑  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามระเบียบนี้  

หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือจําเปนตองตีความระเบียบนี้ ใหอธิการบดี เสนอ ก.บ.ม. 

วินิจฉัย คําวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.บ.ม. ถือเปนท่ีสุด 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  

 

 

 

 

  (นายณรงคชัย อัครเศรณ)ี  

                                              นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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