
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรจ่ายเงินชดเชยเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกจาก
งานหรือถูกเลิกจ้างด้วยเหตุตามประกาศนี้ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อ ๔๒ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“หัวหน้าส่วนราชการ”     หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการ 

หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“เงินชดเชย”   หมายความว่า   เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพ
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากอธิการบดีมีค าสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๒ ใน
ประกาศนี ้

ข้อ ๒  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้างด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากมหาวิทยาลัย 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สม่ าเสมอ 
(๒) มีการยุบหรือยกเลิกต าแหน่งหรือยุบหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ (ข) (๑) (๒) (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้เกิดขึ้นภายหลังจากการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

ข้อ ๓  ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิกจ้าง
ตามข้อ ๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่ายเงิน
ชดเชยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิก
จ้าง 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายเงิน
ชดเชยจ านวนไม่น้อยกว่าสามเท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิกจ้าง 

(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายเงิน
ชดเชยจ านวนไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิกจ้าง 

(๔) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่ายเงิน
ชดเชยจ านวนไม่น้อยกว่าแปดเท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิกจ้าง 

(๕) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินชดเชยจ านวน
ไม่น้อยกว่าสิบเท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนวันถูกสั่งให้ออกหรือสั่งเลิกจ้าง 

ข้อ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณหมวดใด ให้เบิกจ่ายเงินชดเชยจาก
งบประมาณหมวดนั้น 

ข้อ ๕  ขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินชดเชย 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยยื่นแบบขอรับเงินชดเชยพร้อมเอกสารที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ออกจากงานหรือสั่งเลิกจ้าง 
(๒) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดตรวจสอบสิทธิและเอกสาร แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

ภายใน เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือถึงมหาวิทยาลัย โดยผ่านกองการเจ้าหน้าที่  
(๓) กองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ
(๔) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ  ให้กองการเจ้าหน้าที่ ส่งต้นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

ให้กองคลังเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
ข้อ ๖ เอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชยที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

จะต้องยื่น ประกอบด้วย 
 (๑) แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
(๒) ค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) เอกสารหรือใบส าคัญอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือกองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่ง 
ข้อ ๗  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 

   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่
อธิการบดีเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ควรน าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด 

 ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                 
                        (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

ส่วนท่ี  ๑   ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอ 
 

วันท่ี ................... เดือน .........................................พ.ศ.................. 
 

เรียน    คณบด/ีผู้อ ำนวยกำร............................................................... 
 

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่ง
........................................................................ระดับ...............................................สังกัด............................................................. 
............................................................มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี บรรจุ *วันท่ี............................................................................. 
พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เนื่องจำก........................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................ตั้งแต่วันท่ี
..................................................อตัรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย..................................บำท (............................................................)  
มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๔  
พร้อมนี้ได้แนบ 
 

                       ค ำสั่งบรรจุ /  ปรับสถำนภำพ            
                       ค ำสั่งให้พ้นสถำนภำพ              
                       อื่น ๆ ........................................................................ 
 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

                                                                            (ลงช่ือ) ............................................................ผู้ยื่นค ำขอ                                                
                     (...............................................................) 
* วันทีบ่รรจุ หรือปรับสถำนภำพ เป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั 

 

ส่วนท่ี ๒  ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที ่
                           

 ได้ตรวจสอบค ำขอรับเงินชดเชยนีแ้ล้ว (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................พนักงำน
มหำวิทยำลยั มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อได้รับเงินชดเชย........ปี.......เดือน........วัน มสีิทธิไดร้ับเงินชดเชย จ ำนวน
.............................บำท (.......................................................) 
                                                                            (ลงช่ือ) ............................................................ผู้ตรวจสอบ                                                
                     (...............................................................) 
                                                                  

ส่วนท่ี ๓   คณบด/ีผู้อ ำนวยกำร/รองอธิกำรบด ี
 เรียน   อธิกำรบดี                       
                                             

             เพื่อโปรดพิจำรณำอนุมตัิ 
 

                                                    (ลงช่ือ) ............................................................คณบดี/รองอธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำร                                              
                   (............................................................) 
 
                                                                  

ส่วนท่ี ๔  ควำมเห็นของอธิกำรบดี 8;k, 
 
                       อนุมัติ            
                       ไม่อนุมัติ เนื่องจำก.........................................................................................................................................              
 
 
                                                    (ลงช่ือ) ............................................................อธิกำรบดี                                               
                  (...............................................................) 
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