
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1079/2565) 

เร่ือง หลักเกณฑแนวปฏิบัติและอตัราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัย 

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

เพ่ือใหการดําเนินการดานการใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ 

เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และแสดงใหเห็นถึงความหวงใย การดูแลเอาใจใสนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ.2558 และตามความในขอ 9.4(1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ 

การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารการ

คลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 จึงไดกําหนด

หลักเกณฑแนวปฏิบัตแิละอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัย ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่       /2565) เรื่อง หลักเกณฑ

แนวปฏิบัติและอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัย 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1368/2563) เรื่อง หลักเกณฑแนว

ปฏิบัติ และอัตราการจายเงนิชวยเหลือกรณีนักศกึษาประสบเหตุหรือประสบภัยตาง ๆ และใชประกาศนี้แทน 

        บรรดาหลักเกณฑในประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ที่ไดกําหนดไวแลวในประกาศน้ี หรือซึ่งขัด

หรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศน้ีแทน  

ขอ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ส วน งาน ”  ห ม ายคว ามว า  ส วน งาน ต ามม าตรา  9  แห ง  พ ระราช บั ญ ญั ติ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  

 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรี ที่มีสภาพ

เปนนักศึกษา ที่เรียนหลักสูตรการเรียนตอเนื่องระยะ 2 ปขึ้นไป 
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“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินชวยเหลือนักศึกษาหรือทายาท ของนักศึกษากรณี

นักศึกษาสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจากการประสบเหตุหรือเงินชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอน กรณนีักศึกษาประสบภัยอื่น ๆ   

“ทายาท” หมายความวา ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 

ขอ 5 หลักเกณฑและสิทธิในการไดรับเงินชวยเหลือ 

5.1  สิทธิการไดรับความชวยเหลือ มี 2 กรณี ไดแก 

 ก. กรณีนักศึกษาประสบเหตุจนทําใหสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสีย

ชีวิตทุกกรณี ทั้งนี้ ตองประสบเหตุหรือประสบภัยในขณะท่ีมีสภาพเปนนักศึกษา  

 ข. กรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ อันไดแก ภัยธรรมชาติ เชน 

อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ จนเปนเหตุใหทรัพยสินของนักศึกษาหรือครอบครัว 

สูญหาย หรือไดรับความเสียหาย 

5.2 การติดตอขอรับเงินชวยเหลือตองดําเนินการภายใน 180 วัน นับตั้ งแตวันที่  

ประสบเหตุ ประสบภัย หรือเสียชีวิต โดยย่ืนคําขอตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัย หรือ บันทึกขอความ

ชวยเหลือ หากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวาไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ   

5.3  มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงินชวยเหลือหากพบวานักศึกษา

หรือผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ จัดทํา ใหผูอ่ืนจัดทําหรือแสดง หรือใหผูอื่นแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เอกสาร

ปลอม หรือไมมีสิทธิจะไดรับเงนิชวยเหลือตามประกาศนี้   

        5.4 สวนงานสามารถจายเงินชวยเหลือสมทบไดโดยกําหนด อัตราการจายขั้นสูงใหไมเกิน

อัตราที่มหาวิทยาลัยจาย    

5.5 ในกรณีที่ทายาท กระทําโดยจงใจเปนเหตุใหนักศึกษาเสียชีวิต ทายาทนั้นไมมีสิทธิ

ไดรบัเงินชวยเหลือตามประกาศนี้และใหสิทธิการไดรับเงนิชวยเหลือตกเปนของทายาทลําดับถัดไป 

ในกรณีที่นักศึกษา หรือบุคคลในครอบครัวจงใจที่จะทําใหตนตองประสบภัย สิทธิในการที่

จะไดรับเงินชวยเหลือเปนอันหมดสิ้นไป  

ขอ 6 หลักเกณฑในการจายเงินชวยเหลือ ในกรณีที่นักศึกษามีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากการ

ประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ ตามหลักเกณฑและสิทธิในการไดรับความชวยเหลือที่กําหนดไวในขอ 5 

ใหจายเงินชวยเหลือ ดังน้ี 

 6.1 กรณีนักศึกษาผูประสบเหตุ มิไดเสียชีวิต ใหจายเงนิชวยเหลือนั้นใหแกนักศึกษา 

        6.2 กรณีนักศึกษาผูประสบเหตุเสียชีวิต ใหจายเงินใหแกทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย 

ตามลําดับและสวนแบง ดังนี้ 

 6.2.1 ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายใหไดรับเงินชวยเหลือตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 

 ลําดับที ่1 บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
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        ลําดับที่ 2 บิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย (หากบิดามารดายังมีชีวิตอยู ใหบิดา

มารดาไดสวนแบงเงินชวยเหลือเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทลําดับที่ 1) 

        ลําดับที่ 3 พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน (หากไมมีทายาทลําดับที่ 1 และลําดับ

ที่ 2 ทายาทลําดับที่ 3 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

        ลําดับที่ 4 พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (หากไมมีทายาทลําดับท่ี 1  ถึง

ลําดับที่ 3 ทายาทลําดับที่ 4 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

        ลําดับที่ 5 ปู ยา ตา ยาย (หากไมมีทายาทลําดับที่ 1  ถึงลําดับที่ 4 ทายาท

ลําดับที่ 5จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

        ลําดับท่ี 6 ลุง ปา นา อา (หากไมมีทายาทลําดับท่ี 1  ถึงลําดับที่ 5 ทายาท

ลําดับที่ 6 จึงจะมีสิทธิไดรบัเงินชวยเหลือ) 

 กรณีนักศึกษาสมรสตามกฎหมาย ใหคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิเสมือนหนึ่งวา

เปนทายาทลําดับที่ 1 

        6.2.2 การแบงสวนเงินชวยเหลือใหแกทายาทโดยธรรมตามกฎหมายใหแบงสวนตาม

หลักกฎหมายมรดก ดังนี้ 

1. ถาทายาทในลําดับเดียวกันมีหลายคนแตละคนใหไดรับเงินชวยเหลือในสวน

แบงเทากัน 

2. กรณีนักศึกษาสมรสตามกฎหมายและคูสมรสยังมีชีวิตอยู ใหแบงสวนเงิน

ชวยเหลือระหวางทายาทกับคูสมรส ดงันี้ 

 (ก) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับที่ 1 ใหคูสมรสไดรับสวนแบงเสมือนเปน

ทายาทลําดับที่ 1 

        (ข) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับที่ 2 หรือทายาทลําดับที่ 3 แลวแตกรณี

ใหคูสมรสมีสิทธิไดรับสวนแบงกึ่งหนึ่ง 

        (ค) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับที่ 4 หรือทายาทลําดับที่ 5 หรือทายาท

ลําดับ ที่ 6 แลวแตกรณี ใหคูสมรสมีสิทธิไดรบัสวนแบงสองสวนในสาม   

 (ง) ถาไมมีทายาทในลําดับท่ี 1 ถึงทายาทลําดับที่ 6 ใหคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู

ไดรบัเงินชวยเหลือท้ังหมด 

        6.3 กรณีนักศึกษาประสบภัย ใหจายเงินชวยเหลือนั้นใหแกนักศึกษา 

ขอ 7 แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ    
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        ผูมีสิทธิในการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ ไดแก นักศึกษา หรือทายาท หรือคณบดี หรือบุคคล

ที่คณบดีมอบหมาย หรือผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ โดยยื่นเอกสารที่กองพัฒนา

นักศกึษาและศิษยเกาสัมพันธ ดังนี้ 

7.1  กรณีประสบเหตุและสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 

        7.1.1. ใบรับรองแพทยท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ แสดงการรับรองวาไดรับ

บาดเจ็บถึงสูญเสยีอวัยวะ หรือระบุอาการบาดเจ็บที่แสดงวาถึงข้ันทุพพลภาพถาวร 

       7.1.2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 7.2  กรณีประสบเหตุและเสียชีวิต 

 7.2.1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของนักศึกษา

ผูเสียชีวิต 

 7.2.2. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษาผูเสียชีวิต  

 7.2.3. สําเนาใบมรณบัตรของนักศึกษาผูเสียชีวิต  

 7.2.4. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ของทายาทท่ีมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ 

 7.2.5. สําเนาทะเบียนบานของทายาทท่ีมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ 

 7.2.6. สําเนาทะเบียนสมรส กรณีนักศึกษามีคูสมรส  

 7.2.7. สําเนาใบสําคัญการหยา กรณีนักศึกษาหยากับคูสมรส   

 7.2.8. สําเนาใบมรณบัตรของคูสมรส กรณคีูสมรสนักศึกษาเสียชีวิต 

7.3 กรณีทรัพยสินสูญหาย หรือไดรับความเสียหายจากการประสบภัย 

7.3.1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน ของนักศึกษา 

7.3.2. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา 

7.3.3. สําเนาภาพถายทรัพยสินที่เสียหาย (ถามี) 

7.3.4. เอกสารการรับรองจากผูนําชุมชนที่ทรัพยสินท่ีเสียหายหรือสูญหาย ตั้งอยู 

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่หรือบัตรอ่ืนที่หนวยงานของรัฐออกใหของผูรับรอง 

7.3.5.เอกสารจากหนวยงานของรัฐที่แสดงถึงการประสบภัย (ถามี) สําเนาเอกสาร

ประกอบหลักฐานการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ ตองมีการรับรองสําเนาถูกตองทกุฉบับ        

ขอ 8 เงินชวยเหลือใหจายตามอัตรา ดังนี้ 

รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน(บาท) 

1. สูญเสียชีวิต 130,000.- 

2. สูญเสียอวัยวะหรือความสามารถอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

- สูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ

- สูญเสียเทาสองขางตั้งแตขอเทา

- สูญเสียความสามารถในการมองเห็นทั้งสองขาง

100,000.- 
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รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน(บาท) 

- สูญเสียความสามารถในการไดยินทั้งสองขาง

- สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

- สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและความสามารถในการมองเห็นหนึ่งขาง

- สูญเสียเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและความสามารถในการมองเห็นหนึ่งขาง

- สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสูญเสียความสามารถในการไดยินหนึ่งขาง

- สูญเสียเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสูญเสียความสามารถในการไดยินหนึ่งขาง

- สูญเสียความสามารถในการมองเห็นหนึ่งขางและสูญเสียความสามารถในการไดยิน

หนึ่งขาง

3. สูญเสียอวัยวะอื่นโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึง การที่อวัยวะถูกตัดออกจากรางกายและให

หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะ โดยมีขอบงช้ีทางการแพทย

ชัดเจนวา ไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป หรือทพุพลภาพถาวร

100,000.- 

4. สูญเสียอวัยวะเพศ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยมีขอบงช้ีทางการแพทยชัดเจนวาไม

สามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป

100,000.- 

5. สูญเสียอวัยวะหรือความสามารถอยางใดอยางหนึ่งเพียงหนึ่งสวน ดังตอไปนี้

- สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ

- สูญเสียเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา

- สูญเสียความสามารถในการมองเห็นหนึ่งขาง

- สูญเสียสูญเสียความสามารถในการไดยินหนึ่งขาง

80,000.- 

6. สูญเสียนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือขางเดียวกันพรอมกัน 40,000.- 

7. ในกรณีประสบภัย ไดแก อุทกภัย วาตภัย อัคคภีัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย หรือภัยอ่ืนๆ ไมเกินครั้งละ 20,000.- 

ขอ 9 หากนักศึกษาเสียชีวิตและมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยตามประกาศ หรือ

หลักเกณฑฉบับอ่ืนอีก ใหนักศึกษาไดรับเงนิชวยเหลือตามประกาศหรือหลักเกณฑที่มีอัตราการจายสูงสุด เพียง

รายการเดียว เวนแตสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตาม ขอ 5.4 ใหนักศึกษาไดรับเงินชวยเหลือโดยไมถูกตัดสิทธิตาม

หลักเกณฑในขอนี้  

ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือ ประกอบดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เปนประธาน  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษยเกาสัมพันธ ผูแทนจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 1 คน เปนกรรมการ ผูปฏิบัติงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธ ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสาร และเสนอ

ความเห็นตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงนิชวยเหลือ 

ขอ 11 ให ใช ใบสําคัญรับเงินที่ นักศึกษาหรือทายาทเปนผูลงนามรับเงิน เปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินชวยเหลือ 

ขอ 12 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินชวยเหลือตาม

อัตราท่ีกําหนด  
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ขอ 13 กรณีนักศึกษาเสียชีวิต มหาวิทยาลัย สวนงาน รวมพิธีการจัดการศพตามประเพณีของแต

ละศาสนาของนักศึกษา ใหเบิกจายไดท้ังในนามมหาวิทยาลัยและสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัด สําหรับสวนงานให

เบิกจายจากเงินรายไดสวนงาน โดยใหเบิกจายตามอัตราที่กําหนด ดังนี้ 

รายการ ตามที่จายจริงแตไมเกิน(บาท)/ราย 

1.คาพวงหรีด 1,000.- 

2.คารวมทําบุญ 3,000.- 

3.คาใชจายในการเขารวมพิธีการจัดการฌาปนกิจศพ

3.1 ผูมีสิทธิเบิกจาย 

 3.1.1 ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานไมเกิน 3 คน 

      3.1.2 พนักงานขับรถ 

 3.2 คาใชจายใหเบิกจาย ดังนี้ 

 3.2.1 คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

 3.2.2 คาเบี้ยเลี้ยง 

 3.2.3 คาที่พัก (กรณีมีความจําเปนตองพักแรม) 

ตามจายจรงิ 

อัตราตามคาใชจายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน  

4. คากระเชาเยี่ยมไข กรณีเจ็บปวย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

โดยใหสามารถเบิกจายไดทั้งในนามสวนงานและมหาวิทยาลัย

1,000.- 

ทั้งนี้ การจายคาใชจายดังกลาวใหอยูในดุลพินิจผูมีอํานาจอนุมัติ โดยใหพิจารณาตาม

ความจําเปน เหมาะสม ประหยัด คุมคา เกิดประโยชนตอสวนงานและมหาวิทยาลัย 

ขอ 14  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติหรือการตีความ

ตามประกาศน้ี หรอืที่ไมไดกําหนดในประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 

 ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2565 

vilaivan
Chanchai01 Stamp
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