
 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนกังานมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_________________________________ 

โดยที่ เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๒๑ (๒)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้มผีลใชบ้ังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจา่ยเงนิค่าท าขวัญและค่าท าศพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบั งคับนี้ 

ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ก.บ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

“ส่วนงาน”... 
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 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 “ผูบ้ังคับบัญชา”  หมายความว่า  ผูซ้ึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสูงขึ้นไปหนึ่งล าดับช้ัน

ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงานของพนักงานหรือนอกสายงาน 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

 “ค่าชดเชย”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยพะเยาจ่ายชดเชยให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาจากอัตราเงินเดือนสุดท้ายตามอายุการท างาน เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

เกษียณอายุงาน หรือออกจากงานเนื่องจากยุบหรือเลิกต าแหน่งหรอืยุบหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยพะเยา 

บอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหรือถึงแก่ความตายหรือเหตุอื่น  

ตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

 “เงินเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือนที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับในเดือนสุดท้าย  

ทั้งนี ้ไม่หมายความรวมถึงเงนิประจ าต าแหน่งหรอืเงนิอื่น ๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับ 

 “เงินทดแทน”  หมายความว่า  เงนิที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และค่าท าศพ 

“ค่าทดแทน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับหรือผู้มีสิทธิ 

ตามข้อบังคับนี้ ส าหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามข้อบังคับนี้ 

 “ประสบอันตราย”  หมายความว่า  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอันตรายแก่กาย 

หรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย 

เพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยพะเยาหรือปฏิบัติตามค าสั่ง 

ของผู้บังคับบัญชาหรอืป้องกันรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “เจ็บป่วย”  หมายความว่า  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเจ็บป่วยหรือ 

ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนื่องจากการท างาน 

 “สูญหาย”  หมายความว่า  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้หายไปในระหว่าง

ปฏิบัติงานหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยพะเยา

หรือผู้บังคับบัญชาหรือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างท างานหรอืปฏิบัติตามค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัยพะเยาหรือตามค าสั่งผู้บังคับบัญชารวมตลอดถึงการที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหายไป

ในระหว่างเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ า เพื่อไปท างานให้มหาวิทยาลัยพะเยา 

หรือตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งมี เหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ ประสบเหตุอันตรายและพนักงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยาถึงแก่ความตาย ทั้งนี ้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยยี่สบิวันนับแตว่ันที่เกิดเหตุนั้น 

“สูญเสียสมรรถภาพ” … 
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 “สูญเสียสมรรถภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพ 

ในการท างานของรา่งกายหรอืจติใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว 

 “ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสูญเสียอวัยวะ 

หรือสูญ เสี ยสมรรถภาพของอวั ย ว ะหรื อของร่ า งก าย  หรื อสูญ เสี ยสภาวะปกติ ขอ งจิ ต ใ จ  

จนท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้  

 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป  

และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือท าหน้าที่แทนหรือ  

ช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย 

 “ค่าท าศพ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามประเพณีทางศาสนาของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่นในกรณีที่  

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยหรอืสูญหาย  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้

ข้อบังคับนีไ้ด้ตามความจ าเป็น 

หมวด ๑ 

ค่าชดเชย 

ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย 

ข้อ ๖ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี ้ให้มสีิทธิได้รับค่าชดเชย 

   (๑) เกษียณอายุงาน 

   (๒) ออกจากงานเนื่องจากยุบหรอืเลิกต าแหนง่หรอืยุบหน่วยงาน 

(๓) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิใช่ความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔) ถึงแก่ความตายซึ่งมิใช่อันเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย  

เพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือ

ป้องกันรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยหรือกรณีที่มใิช่การกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนา 

(๕) เหตุอื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

ส่วนที่ ... 



-๔- 

 

ส่วนที่ ๒ 

อัตราและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย 

ข้อ ๗ การจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไปตามอัตราดังตอ่ไปนี ้ 

  (๑) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี  

ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๑ เดือน    

  (๒)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานติดต่อกันครบ ๑ ปี  แต่ ไม่ครบ ๓ ปี   

ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๓ เดือน    

  (๓)  เมื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานติดต่อกันครบ ๓ ปี  แต่ ไม่ครบ ๖ ปี   

ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๖ เดือน    

  (๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ ปี  แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี   

ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๘ เดือน    

  (๕) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี  

ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๑๐ เดือน 

  (๖) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ให้ได้รับค่าชดเชย 

เท่ากับเงินเดอืนสุดท้ายจ านวน ๑๔ เดือน 

  (๗) เมื่อ ก.บ.ม ก าหนดเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากการกระท า 

ความผิดทางอาญาโดยเจตนา มิให้ได้ รับค่าชดเชยตามข้อบังคับนี้  เว้นแต่ เป็นความผิดลหุโทษ  

หรอืกระท าโดยประมาทเลินเล่อ 

ส่วนที่ ๓ 

ข้อยกเว้นการงดจ่ายค่าชดเชย 

ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี ้   

  (๑) ทุจรติต่อหน้าที่หรอืกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย    

  (๒) จงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย  

  (๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   

 

 

(๔) ฝา่ฝนื... 
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(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 

เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน โดยหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้  

ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นัน้ได้กระท าผดิ  

  (๕) ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่สิบห้าวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรอืไม่ โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร 

 (๖) ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง 

 (๗) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 

(๘) ถึงแก่ความตายจากการเป็นผู้กระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนา 

(๙) ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

(๑๐) ไม่ผ่านการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน 

(๑๑) ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลังเสร็จจาก 

การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงานบริการวิชาการ หรือเพิ่มพูนความรู้  โดยไม่ได้รับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่ภายหลังได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนวันที่มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชย 

(๑๒) ถูกยกเลิกสัญญาจา้งเพราะท าผดิเงื่อนไขในสัญญา 

ในกรณี (๗) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็น 

กรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

หมวด ๒ 

ค่าทดแทน 

ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน 

ข้อ ๙ ค่าทดแทนนั้นให้จ่ายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) พนักงานมหาวิทยาลัยประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติ  

ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ 

ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย... 



-๖- 

 

 (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติตามค าสั่ งของ

ผูบ้ังคับบัญชาหรอืป้องกันรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 

 (๓) พนักงานมหาวิทยาลัยสูญเสียสมรรถภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือ  

ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติ  

ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรอืป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

  (๔) พนักงานมหาวิทยาลัยประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติ  

ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรอืป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 (๕) พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติ  

ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรอืป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ ๒ 

อัตราและเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน 

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่สูญเสียสมรรถภาพ 

เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย   

ตามอัตรา ดังตอ่ไปนี ้ 

(๑) แขนขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๒๔.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๒๔๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ขาขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๒๒.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๒๒๕,๐๐๐ บาท 

(๓) มือขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑๘.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๑๘๕,๐๐๐ บาท 

(๔) เท้าขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ตาบอดข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑๑.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๑๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

(๖) สูญเสีย... 



-๗- 

 

(๖) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือสูญเสียความสามารถ 

ในการมองเห็น ตั้งแต่ ๓ ต่อ ๖๐ หรือมากกว่าของตาข้างหนึ่งหรือสูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้าง

ร่วมกัน ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑๑.๕ เท่าของเงินเดอืน ในอัตราไม่ต่ ากว่า ๑๑๕,๐๐๐ บาท 

(๗) หูหนวกทั้งสองข้าง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๙ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๙๐,๐๐๐ บาท 

(๘) หูหนวกข้างหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๔.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๔๕,๐๐๐ บาท 

(๙) นิว้หัวแม่มือขาดนิว้หนึ่ง ใหไ้ด้รับค่าทดแทน จ านวน ๔.๕ เท่าของเงนิเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๔๕,๐๐๐ บาท 

(๑๐) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๓.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๓๕,๐๐๐ บาท 

(๑๑) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๓ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๓๐,๐๐๐ บาท 

(๑๒) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน  ๒.๕ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๒๕,๐๐๐ บาท 

(๑๓) นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔) นิว้หัวแม่เท้าขาดนิว้หนึ่ง ใหไ้ด้รับค่าทดแทน จ านวน ๓ เท่าของเงนิเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๓๐,๐๐๐ บาท 

(๑๕) นิ้วเท้าขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับค่าทดแทน จ านวน ๑ เท่าของเงินเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๖) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์  ให้ได้รับค่าทดแทน  

จ านวน ๒๕ เท่าของเงินเดอืน ในอัตราไม่ต่ ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(๑๗) สูญเสียอวัยวะอื่น ๆ นอกเหนอืจากนี้ให้ ก.บ.ม เป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าทดแทน  

(๑๘) ผู้ใดสูญเสียอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายตามที่ระบุใน (๑) ถึง (๑๗) ให้ค านวณ 

ค่าทดแทนทุกส่วน แตเ่มื่อรวมกันแลว้ต้องไม่เกินจ านวน ๓๐ เท่าของเงินเดอืน 

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าทดแทนตามข้อบังคับนี ้

(๑) แขนขาด หมายความว่า ขาดตั้งแตข่้อศอกขึ้นมา 

(๒) ขาขาด หมายความว่า ขาดตั้งแตห่ัวเข่าขึน้มา 

(๓) มอืขาด... 

 



-๘- 

 

(๓) มอืขาด หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแตข่้อมอืถึงขอ้ศอก 

(๔) เท้าขาด หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแตข่้อเท้าถึงหัวเข่า 

(๕) นิว้ขาด หมายความว่า ขาดอย่างนอ้ยหนึ่งข้อ 

(๖) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือเสียความสามารถ 

ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓ ต่อ ๖๐ หรือมากกว่า หมายความว่า ไม่สามารถมองเห็นอักษรบนแผ่นป้าย 

วัดสายตา มาตรฐานได้ในระยะห่างจากป้าย ๓ เมตร ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นได้ในระยะห่าง 

จากป้าย ๖๐ เมตร 

(๗) สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน หมายความว่า เมื่อใช้ตาข้างที่ไม่ปกติ

ร่วมกับตาอีกข้างหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่างคนตาปกติ  และถือว่าเป็นการสูญเสียสมรรถภาพ 

ในการมองเห็นของตาข้างที่ไม่ปกตินัน้ 

(๘) การที่อวัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการท างานโดยสิ้นเชงิ ซึ่งไม่สามารถจะรักษา

ให้หายเป็นปกติได้ ให้ถือว่าอวัยวะส่วนนัน้ขาดหรอืสูญเสียด้วย 

ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทุพพลภาพ เนื่องจาก

การปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่ง  

ของมหาวิทยาลัยหรือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

จ านวน ๓๐ เท่าของเงนิเดือน แตท่ั้งนีเ้ป็นอัตราไม่ต่ ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๓ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือ

ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

จะจ่ายค่าท าศพให้แก่ทายาท จ านวน ๓๐ เท่าของเงินเดือนเฉลี่ยรายวันเดือนที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

มีสทิธิได้รับ แตท่ั้งนีใ้นอัตราไม่ต่ ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ไม่มสีิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๖ 

ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีประสบอันตราย

หรือถูกประทุษร้าย ซึ่ งต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของโรงพยาบาลของรัฐ  

หรอืสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมาย ในอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้มหาวิทยาลัย 

จา่ยค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

(๒) ในกรณี... 



-๙- 

 

(๒) ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตาม (๑) ไม่เพียงพอให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะดังต่อไปนี ้

(๒.๑) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะภายในหลายส่วนและต้องได้รับการผา่ตัดแก้ไข 

(๒.๒) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผา่ตัดแก้ไข 

(๒.๓) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศรีษะและต้องได้รับการผา่ตัดเปิดกะโหลกศรีษะ 

(๒.๔) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรอืรากประสาท  

(๒.๕) ประสบภาวะที่ตอ้งผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยากซึ่งต้องใช้วธิีจุลศัลยกรรม  

(๒.๖) ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี 

ไฟฟ้า หรอืระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผวิหนังลกึถึงหนังแท้ตั้งแตร่้อยละยี่สิบห้าของพื้นที่ผวิของร่างกาย 

(๒.๗) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรอืเรือ้รังตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

(๓) ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตาม (๒)  ไม่ เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มขึ้นอีก โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล  

ตาม (๑) และ (๒) แล้ว ต้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

(๓.๑) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตาม (๒.๑) ถึง (๒.๖) ตั้งแตส่องรายการขึน้ไป  

(๓.๒) ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยตามข้อ (๒.๑) ถึง (๒.๖) ที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 

หรอืต้องพักรักษาตัวอยู่ในหอผูป้่วยหนัก หอผูป้่วยวิกฤต หรอืหอผูป้่วยไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ตั้งแต่ ๒๐ วันขึน้ไป  

(๓.๓) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของระบบสมองหรือไขสันหลังที่จ าเป็นต้องรักษา 

ตั้งแต ่๓๐ วันติดตอ่กัน  

(๓.๔) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรังตาม (๒.๗)  

เป็นผลใหอ้วัยวะส าคัญล้มเหลว กรณีอื่นนอกจากให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

(๔) ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตาม (๓) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรายใด 

ไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มขึ้นตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

โดยความเห็นชอบของอธิการบดี โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว  

ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตาม (๔) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรายใด 

ไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับ  

ค่ารักษาพยาบาล ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว ต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นที่ เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา  

แตไ่ม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(๕.๑) พนักงานมหาวิทยาลัย... 



-๑๐- 

 

(๕.๑) พนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

ตั้งแตเ่ริ่มแรกจนสิน้สุดการรักษา  

(๕.๒)  พนักงานมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นหรือมี เหตุสมควรที่ ไม่สามารถ 

เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐได้ตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาล  

ในสถานพยาบาลของรัฐ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม  (๕) ให้เป็นไปตามความเห็นของ ก.บ.ม 

โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

(๖) ส าหรับค่าห้อง ค่าบริการ ใหจ้า่ยตามที่จ่ายจรงิ แต่จา่ยไม่เกินวันละ ๑,๓๐๐ บาท  

(๗) ตามที่ ก.บ.ม ก าหนด 

ข้อ ๑๕ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือปกป้องรักษาผลประโยชน์หรือท าตามค าสั่ง  

ของมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าทดแทนกรณีขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ตามข้อ ๑๖ ในจ านวน ๑๒ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้อัตราไม่ต่ ากว่า 

๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๖  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดถึงแก่ความตายหรือสูญหายและมีสิทธิ 

ได้รับค่าทดแทนกรณีค่าท าศพตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ หรือค่าทดแทนกรณีขาดไร้อุปการะที่ระบุไว้ 

ในข้อ ๑๕ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม อาจพิจารณาให้ค่าทดแทนดังกล่าวข้างต้นแก่บุคคล

ตามที่พนักงานระบุไว้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุบุคคลผู้มีสิทธิดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไว้ 

หรือระบุไว้แต่บุคคลดังกล่าวได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ให้จ่ายค่าทดแทนในกรณีดังกล่าวให้แก่ทายาท

ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นัน้ในอัตราสว่นเท่า ๆ กัน ดังนี้ 

(๑) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

สิทธิในการรับค่าทดแทนของทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบ

หรอืเสียไปเพราะเหตุที่บุคคลดังกล่าวมีสทิธิได้รับเงินประเภทอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรอืประกาศของ

มหาวิทยาลัย หรอืตามกฎหมายอื่น 

 

 

 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผูม้ีสทิธิ... 



-๑๑- 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้มสีิทธิตามข้อ ๑๖ ได้รับส่วนแบ่งในค่าทดแทนเท่ากัน 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีค่าขาดไร้อุปการะสิ้นสิทธิลงเพราะผู้มีสิทธิ  

ตามข้อ ๑๖ ผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่ความตาย หรือสามีหรือภรรยาท าการสมรสใหม่ ให้น าส่วนแบ่งของผู้หมดสิทธิ

เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าว ไปเฉลี่ยใหแ้ก่ผู้มสีิทธิอื่นต่อไป 

ข้อ ๑๘ กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่มหาวิทยาลัย 

ได้ท าประกันอุบัติเหตุให้และได้รับสิทธิประโยชน์จากการท าประกันแล้ว หากสิทธิที่ได้รับน้อยกว่าที่ก าหนดไว ้

ในข้อบังคับนี ้ใหจ้า่ยเพิ่มแต่ไม่เกินสิทธิที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์จากการท าประกันดังกล่าว

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและหรือบุคคลที่พนักงานมหาวิทยาลัยระบุไว้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรอื

กรณีทายาทมีสิทธิได้รับทั้งหมด 

ส่วนที่ ๓ 

การงดจา่ยค่าทดแทน 

ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙ ในกรณีที่พนักงาน

มหาวิทยาลัยผู้นัน้ประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่อาจครองสติได้จนเป็นเหตุให้ประสบอันตราย

หรอืเจ็บป่วย 

(๒) จงใจท าใหต้นเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย 

ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยจะไม่หักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ และเงินทดแทนไม่อยู่ในความรับผิด 

แหง่การบังคับคดี 

ส่วนที่ ๔ 

เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าการทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับค่าชดเชย

และหรอืเงินทดแทนตามขอ้บังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกค่าชดเชยและเงินทดแทนคืนทันที 

(๒) ตัดสิทธิมใิห้ได้รับความช่วยเหลอืตามข้อบังคับนี้ตลอดไป 

(๓) ด าเนนิการทางวินัยแก่ผูก้ระท าการโดยทุจรติ 

 

 

 

ข้อ ๒๒ การนับเวลา... 



-๑๒- 

 

ข้อ ๒๒ การนับเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับ 

การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาต่อเนื่องมา แล้วแต่กรณี โดยนับรวมวันหยุด  

วันลา และวันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จนถึงวันพ้นสภาพการเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 

ข้อ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว 

หากภายหลังได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ให้นับระยะเวลาการจ้างเดิม  

รวมกับระยะเวลาการจ้างใหม่ เพื่อใ ช้ค านวณค่าชดเชย โดยค านวณจากฐานเงินเดือนสุดท้าย  

ส่วนการจ่ายค่าชดเชยให้น าจ านวนค่าชดเชยที่เคยได้รับไปแล้วมาหักออกจากจ านวนค่าชดเชยที่ค านวณได้ 

และหากมีจ านวนค่าชดเชยเหลืออยู่ให้จ่ายค่าชดเชยเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ การรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

เข้าท างานใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม ในการจ่ายค่าชดเชย  

และเงินทดแทนตามขอ้บังคับนี้ 

ให้ ก.บ.ม มีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัยหรอืก าหนดเกณฑก์ารจ่ายและอัตราการจ่าย

ค่าชดเชยและหรือเงินทดแทนนอกจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

และหรอืกฎหมายเงนิทดแทนหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด 

แบบของหนังสือ การก าหนดชื่อผู้มีสิทธิหรือทายาทและสัดส่วนการได้รับค่าชดเชยของ

พนักงานหรือการได้รับค่าทดแทนของทายาทหรือการด าเนินการอื่นตามข้อบังคับนี้  ให้ ก.บ.ม  

ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๕ ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้กองการเจ้าหน้าที่ค านวณประมาณการค่าชดเชยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายปีตามหลักคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมและส่งจ านวนประมาณการดังกล่าว  

ให้กองคลังภายใน ๑๕ วันท าการนับแตว่ันสิ้นปีงบประมาณเพื่อบันทึกไว้ในงบการเงินของมหาวิทยาลัย 

ให้ส่วนงานอื่นที่ได้ตั้งขึ้นแล้วหรือจะได้ตั้งขึ้นมาในภายหลังที่มีลักษณะการบริหารงาน 

เป็นอิสระภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัย บันทึกรายการประมาณการค่าชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย

ของสว่นงานไว้ในงบการเงินประจ าปีของสว่นงานนั้น ๆ ด้วย 

ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงินทดแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือทายาท ตามข้อบังคับนี้ 

ให้แนบใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตรและเอกสารทางราชการที่แสดงความเกี่ยวพันกับพนั กงาน

มหาวิทยาลัยผู้ตายแล้วแตก่รณีประกอบการขอเบิกเงินดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๗ ให ้ก.บ.ม... 





-๑๔- 

 

หมายเหตุ การออกข้อบังคับนี้เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มีข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าชดเชยพนักงาน

มหาวิทยาลัย กรณีเกษียณอายุหรือการเลิกจ้างหรือการตายหรือการได้รับอนุมัติให้ลาออก หรือกรณีอื่นๆ  

ซึ่งเป็นสวัสดิการและจะสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย 

มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับมหาวิทยาลัยต้องมีเกณฑ์การค านวณเงินชดเชย ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในทางเสียประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต และผูส้อบบัญชรีับอนุญาตที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แสดง

ความเห็นต่องบการเงนิของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ว่าควรมีการตั้งส ารองภาระผูกพันเงนิชดเชย

พนักงานเมื่อออกจากงานนี้ไว้ในงบการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย จึงจ าเป็นต้องมีการออกข้อบังคับนี้ ทั้งนี้

เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตามข้อบังคับนี้สอดคล้องกับมาตรา ๑๑๘ และ๑๑๘/๑แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  

พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานทั้งสองฉบับก าหนด 




