
 

  

 

           ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

           (ฉบับท่ี             /2563) 

       เรื่อง หลักเกณฑแนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ 

…………………………………….. 

         เพ่ือใหการดําเนินการดานการใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ 

เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอทางราชการและแสดงใหเห็นถึงความหวงใย การดูแล

เอาใจใสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับการประชุม

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 จึงได

กําหนดหลักเกณฑ  แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือ กรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ 

ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ ท่ี          /2563) เรื่อง 

หลักเกณฑแนวปฏิบัติและอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ    

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2330/2561) เรื่อง หลักเกณฑ แนว

ปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆและใชประกาศนี้แทน 

ขอ 4 ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรี ท่ีมี

สภาพเปนนักศึกษา ท่ีเรียนหลักสูตรการเรียนตอเนื่อง

ระยะ 2 ปข้ึนไป 

“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินชวยเหลือนักศึกษา ครอบครัวของนักศึกษากรณีท่ี

นักศึกษาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการประสบ

เหตุหรือประสบภัยตางๆ หรือเงินชวยเหลือเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอน กรณีนักศึกษาประสบเหตุ

หรือประสบภัยอ่ืนๆ   
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“ทายาท” หมายความวา ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย 
 

ขอ 5 หลักเกณฑและสิทธิในการไดรับความชวยเหลือ    

5.1 สิทธิการไดรับความชวยเหลือตองเปนผลจากการประสบเหตุ ประสบภัยตางๆ หรือ

ความเจ็บปวย หรือภัยท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย แตไมรวมถึงกรณีท่ีนักศึกษามีสวนใชจางวานใหกอเหตุข้ึนหรือเปน

การกระทําผิดกฎหมายอาญา  

5.2 การติดตอขอรับเงินชวยเหลือตองดําเนินการภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันท่ีประสบ

เหตุประสบเหตุประสบภัยหรือเสียชีวิต โดยยื่นคําขอตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัย หรือ บันทึกขอความ

ชวยเหลือหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวาไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ   

5.3 มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงินชวยเหลือหากพบวานักศึกษาหรือ

ผูยื่นขอรับเงินชวยเหลือ แสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือการกระทํานั้นเปนการกระทําผิดกฎหมายอาญา และ

ใหถือเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษาอยางรายแรง  

          5.4  คณะสามารถจายสมทบไดโดยกําหนดเพดานใหไมเกินอัตราท่ีมหาวิทยาลัยจาย    

          5.5 ในกรณีท่ีทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย กระทําโดยจงใจเปนเหตุใหนักศึกษาบาดเจ็บ    

หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บุคคลผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามประกาศนี้         

                  ขอ 6 หลักเกณฑในการจายเงินชวยเหลือ ในกรณีท่ีนักศึกษามีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจากการ

ประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ ตามหลักเกณฑและสิทธิในการไดรับความชวยเหลือท่ีกําหนดไวในขอ 5           

ใหจายเงินชวยเหลือ  ดังนี้ 

                        6.1 กรณีนักศึกษาผูประสบเหตุหรือประสบภัยตางๆ มิไดเสียชีวิต ใหจายเงินชวยเหลือนั้น

ใหแกนักศึกษา 

                        6.2 กรณีนักศึกษาเสียชีวิต ใหจายเงินใหแกทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย ตามลําดับและ

สวนแบง ดังนี้ 

                             6.2.1 ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมายใหไดรับเงินชวยเหลือตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 

                                     ลําดับท่ี 1 บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย 

                                     ลําดับท่ี 2 บิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมาย (หากบิดามารดายังมีชีวิตอยู ใหบิดา

มารดาไดสวนแบงเงินชวยเหลือเสมือนหนึ่งวาเปนทายาทลําดับท่ี 1) 

                                     ลําดับท่ี 3 พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน (หากไมมีทายาทลําดับท่ี 1 และลําดับ

ท่ี 2 ทายาทลําดับท่ี 3 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

                                     ลําดับท่ี 4 พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (หากไมมีทายาทลําดับท่ี 1 ถึงดับ

ท่ี 3 ทายาทลําดับท่ี 4 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 
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                                     ลําดับท่ี 5 ปู ยา ตา ยาย (หากไมมีทายาทลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 4 ทายาท

ลําดับท่ี 5 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

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

ลําดับท่ี 6 จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ) 

                                     กรณีนักศึกษาสมรสตามกฎหมาย ใหคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูมีสิทธิเสมือนหนึ่งวา

เปนทายาทลําดับท่ี 1 

                            6.2.2 การแบงสวนเงินชวยเหลือใหแกทายาทผูมีสิทธิตามกฎหมายใหแบงสวนตามหลัก

กฎหมายมารดก ดังนี้ 

                                    1. ถาทายาทในลําดับเดียวกันมีหลายคนแตละคนใหไดรับเงินชวยเหลือในสวน

แบงเทากัน 

                                    2. กรณีนักศึกษาสมรสตามกฎหมายและคูสมรสยังมีชีวิตอยู ใหแบงสวนเงิน

ชวยเหลือระหวางทายาทกับคูสมรส ดังนี้  

                                       (ก) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับท่ี 1 ใหคูสมรสไดรับสวนแบงเสมือนเปน

ทายาทลําดับท่ี 1 

                                       (ข) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับท่ี 2 หรือทายาทลําดับท่ี 3 แลวแตกรณี

ใหคูสมรสมีสิทธิไดรับสวนแบงก่ึงหนึ่ง 

                         (ค) ระหวางคูสมรสกับทายาทลําดับท่ี 4 หรือทายาทลําดับท่ี 5 หรือทายาท

ลําดับ ท่ี 6 แลวแตกรณี ใหคูสมรสมีสิทธิไดรับสวนแบงสองสวนในสาม   

                        (ง) ถาไมมีทายาทในลําดับท่ี 1 ถึงทายาทลําดับท่ี 6 ใหคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยู

ไดรับเงินชวยเหลือท้ังหมด                                    

        ขอ 7 แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ    

             ผูมีสิทธิ์ในการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ ไดแก นักศึกษาหรือทายาท หรือคณบดี หรือรอง

คณบดีหรือผูชวยคณบดีท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ โดยยื่น

เอกสารท่ีกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ประกอบดังนี ้

7.1  กรณีสูญเสียอวัยวะ 

                    1. ใบรับรองแพทยแสดงรับรองวาไดรับบาดเจ็บถึงสูญเสียอวัยวะ หรือระบุอาการ

บาดเจ็บท่ีแสดงวาถึงข้ันทุพพลภาพถาวร 

                    2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  

      3. ภาพถายการสูญเสียอวัยวะ (ถามี)   

              7.2  กรณีเสียชีวิต 

                    1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน  
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                    2. สําเนาทะเบียนบานนักศึกษา  

                    3. สําเนาใบมรณบัตร   

                    4. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของ

ทายาท 

                    5. สําเนาทะเบียนบานของทายาท 

                    6. สําเนาทะเบียนสมรสของทายาท (ถามี) 

                    7. สําเนาใบสําคัญการหยาของทายาท (ถามี)  

                    8. สําเนาใบมรณบัตรของคูสมรสของทายาท (ถามี)  

สําเนาเอกสารประกอบหลักฐานการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ ตองมีการรับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ        

ขอ 8 เงินชวยเหลือใหจายตามอัตรา ดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. สูญเสียชีวิต 130,000.- 

2. สูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ  หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทา 

หรือสายตาสองขาง หรือสูญเสียการไดยินท้ัง 2 ขาง หรือมือ

หนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาหรือมือหนึ่ง

ขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอ

เทาและสายตาหนึ่งขาง หรือมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและ

สูญเสียการไดยินหนึ่งขางหรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและ

สูญเสียการไดยินหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขางและสูญเสียการ

ไดยินหนึ่งขาง 

100,000.- 

3. สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึง การถูกตัดออกจาก

รางกายตั้งแตขอมือหรือขอเทา และใหหมายความรวมถึงการ

สูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน 

โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา ไมสามารถกลับมาใชงาน

ไดอีกตลอดไป 

100,000.- 

 

4. สูญเสียอวัยวะเพศ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยมีขอบงชี้

ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป 

100,000.- 

 

5. สูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 

หรือสายตาหนึ่งขาง หรือสูญเสียการไดยิน 1 ขาง อยางใดอยาง

หนึ่งเพียง 1 สวน 

80,000.- 

6. สูญเสียนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือขางเดียวกันพรอมกัน 40,000.- 
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ลําดับ

ท่ี 

รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน 

(บาท) 

7. ในกรณีประสบเหตุเภทภัย ไดแก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 

หรือภัยอ่ืนๆ และเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ

นักศึกษา ใหคณะกรรมการพิจารณาเงินชวยเหลือเปนราย

กรณีๆ ไป 

ไมเกินครั้งละ 

20,000.- 

              

 ขอ 9 หากนักศึกษาเสียชีวิตและมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยตามประกาศฉบับอ่ืน

อีก ใหนักศึกษามีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือมูลคาสูงสุดตามประกาศมหาลัยเพียงรายการเดียว โดยรับเงิน

ชวยเหลือดังกลาวรวมกับเงินชวยเหลือในขอ 5.4 ตามประกาศนี้ (ถามี) 

 ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือ ประกอบดวย 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เปนประธาน ผูแทนจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 1 คน 

เปนกรรมการ และขาราชการหรือพนักงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไมเกิน 3 คน  

เปนกรรมการทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลความถูกตองของเอกสาร และเสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติเงินชวยเหลือ 

      ขอ 11 ให ใช ใบสําคัญรับเงิน ท่ีนักศึกษาหรือทายาทเปนผูลงนามรับเงิน เปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินชวยเหลือ 

       ขอ 12 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินชวยเหลือตาม

อัตราท่ีกําหนด  

                ขอ 13 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการตีความหรือการปฏิบัติ

ตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 
                  

                          ประกาศ ณ วันท่ี        กรกฎาคม พ.ศ. 2563      
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