
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณ 

วาดวยการคุมครองการทาํงาน คาตอบแทน สวัสดิการ และสทิธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน        
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการคุมครองการ 

ทํางาน การกําหนดคาตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน และประโยชนอยางอื่นของผูปฏิบัติงาน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๗) และ ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทกัษิณในการประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๑ เมื่อวนัที ่๒๑ มิถนุายน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการคุมครองการทํางาน 

คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

 ขอ ๔     ในขอบังคับนี้ 

   “ก.น.บ.”  หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

   “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย   
 

    ขอ ๕     ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 

การคุมครองการทาํงาน  
 

 ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีหนังสือสัญญาจางระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ผูปฏิบัติงานตามแบบที่ ก.น.บ. กําหนด และใหคูสัญญาถือไวคนละฉบับ 
 

  ขอ ๗ มหาวิทยาลัยตองจัดทําทะเบียนประวัติผูปฏิบัติงาน โดยใหบันทึกขอมูลบุคคล   

ของผูปฏิบัติงานลงในทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการบรรจุแตงตั้ง 

  รายละเอียดขอมูลบุคคลในทะเบียนประวัติของผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีที่ขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ใหมหาวิทยาลัยแกไขเพิ่มเติมทะเบียน

ผูปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือภายในสิบหาวัน นับแตวันที่

ผูปฏิบัติงานไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 

 ขอ ๘ มหาวิทยาลัยมิอาจเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินเปนประกันการทํางาน หรือประกัน

ความเสียหายในการทํางานจากผูปฏิบัติงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้น ผูปฏิบัติงาน        

ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย สินของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งอาจกอให เกิดความเสียหาย                    

แกมหาวิทยาลัยได มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหมีมาตรการปองกันความเสียหาย โดยเรียกหรือรับเงิน      

หรือทรัพยสิน ประกันการทํางาน หรือใหมีบุคคลค้ําประกันในตําแหนงนั้นๆ ได ทั้งนี้ลักษณะหรือสภาพ      

ของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางานจากผูปฏิบัติงาน หรือใหมีบุคคลค้ําประกัน 

ตลอดจนจํานวนเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 

การเก็บรักษาเงินประกันการทํางานของผูปฏิบัติงาน ใหมหาวิทยาลัยนําเขาบัญชีเงินฝาก

ประเภทประจําของสถาบันการเงินในนามของมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนบัญชีของผูปฏิบัติงานแตละราย 

กรณีที่ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่ที่มีการวางเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางาน 

มหาวิทยาลัยเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหมหาวิทยาลัยคืนเงิน         

หรือทรัพยสินเพื่อประกันการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยเงินฝากถามี ภายในเจ็ดวัน      

นับจากวันที่ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่ มหาวิทยาลัยเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออก หรือ

สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี เวนแตมหาวิทยาลัยเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ให     

หักเงินประกันการทํางานเพื่อเปนคาเสียหายได 
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 ขอ ๙ ผูปฏิบัติงานที่ถูกเลิกจางดวยเหตุมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบเลิก

หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยเลิกจางกอนครบอายุสัญญาโดยไมมีความผิด หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ    

ขณะปฏิบัติหนาที่ จนเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยางถาวรตามคําวินิจฉัยของแพทย มีสิทธิไดรับ

คาชดเชยดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป ใหไดรับคาชดเชย

ไมนอยกวาเงินเดือนอัตราสุดทายสามสิบวัน 

  (๒) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งปแตไมครบสามป ใหได รับคาชดเชย             

ไมนอยกวาเงินเดือนอัตราสุดทายเกาสิบวัน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป  ใหได รับคาชดเชย              

ไมนอยกวาเงินเดือนอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

  (๔) ผูปฏิบัติงานซึ่ งทํางานติดตอกันครบหกปแต ไมครบสิบป  ให ได รับคาชดเชย                

ไมนอยกวาเงินเดือนอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน 

  (๕) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหไดรับคาชดเชยไมนอยกวาเงินเดือน

อัตราสุดทายสามรอยวัน 

การพิจารณาจายคาชดเชยตามความในวรรคแรกใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกผูปฏิบัติงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและ      

เลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานไดทําหนังสือสัญญาไวตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง 
 

  ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยแกผูปฏิบัติงานซึ่งถูกเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดังตอไปนี้ 

(๑)   ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกมหาวิทยาลัย 

(๒)   จงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 

(๓)   ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

  (๔)   ถูกสั่งลงโทษปลดออก  

  (๕)   ไมผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา หรือผลการปฏิบัติงานประจําป 

ไมผานการประเมิน  

  (๖)   ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหลังเสร็จ 

จากการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงานบริการวิชาการ หรือเพิ่มพูนความรู  

  (๗)   ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสิบหาวันทําการติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร  
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 (๘)   ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ในกรณี (๘) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณี 

ที่เปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 

 ขอ ๑๑ การบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองจายคาชดเชยตามขอ ๑๐ มหาวิทยาลัย          

จะกระทําไดตอเมื่อไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด และปรากฏจาก

พยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาผูปฏิบัติงานไดกระทําผิดจริงและมหาวิทยาลัยไดระบุเหตุผลการบอกเลิก

จางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง 

กรณีที่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจางตามที่กําหนดในขอ ๑๐ ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิยื่น

อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตนไดรับแจง

การบอกเลิกสัญญาจาง 

กรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการสอบสวนเพื่อบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๐ และเห็นวาการ

ให ผู ถูกสอบสวนปฏิบัติหน าที่ ต อ ไประหวางการสอบสวนยั ง ไม เส ร็จ ส้ินจะเกิดความเสียหาย                      

แกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งพักงานผูนั้นชั่วคราวไดไมเกินเจ็ดวัน โดยใหไดรับคาจางไมนอยกวา

คร่ึงหนึ่งของคาจางที่ไดรับอยูกอนพักงาน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จส้ิน เมื่อการสอบสวนเสร็จส้ิน          

หากปรากฏวาผูถูกพักงานระหวางสอบสวนไมมีความผิด ใหมหาวิทยาลัยจายคาจางสวนที่เหลือทั้งหมด        

คืนใหกับผูปฏิบัติงานพรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดบาทหาสิบสตางคตอป 
 

 ขอ ๑๒ การบอกเลิกสัญญาจางของพนักงานประจํา  หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย          

ตองทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญาทราบลวงหนากอน หรือ ณ วันถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด 

โดยใหมีผลเมื่อครบกําหนดการจายคาจางในคราวถัดไปเปนอยางนอย  

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจจายคาจางใหตามจํานวน             

ที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหผูปฏิบัติงานออกจากงานทันทีได 
 

 ขอ ๑๓ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการ      

แหงใหมในตางทองที่ อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตปกติของผูปฏิบัติงานหรือครอบครัว 

มหาวิทยาลัยตองแจงใหผูปฏิบัติงานทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน ในการนี้ถาผูปฏิบัติงาน               

ไมประสงคไปทํางาน ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได โดยผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาชดเชย

พิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ผูปฏิบัติงานพึงมีสิทธิไดรับตามขอ ๙ 
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ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมแจงใหผูปฏิบัติงานทราบการใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติ หนาที่         

ณ ที่ทําการแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับ

คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน 

การพิจารณาจายคาชดเชยพิเศษใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยตองดูแลและส ง เสริมความปลอดภัย  อาชี วอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจํา  
 

หมวด ๒ 
คาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ  

 
 ขอ ๑๕ ใหผูปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  
 

 ขอ ๑๖ เงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เปนจํานวนรวมของอัตราเงินเดือน

ปกติ ซึ่งพิจารณาจากประเภทตําแหนงและวุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากความรู

ความสามารถ ประสบการณเฉพาะบุคคล ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และความจําเปนตอมหาวิทยาลัย  
 

 ขอ ๑๗ หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนปกติ และอัตราเงินเดือนพิเศษสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
 

  ขอ ๑๘ นอกเหนือจากเงินเดือน มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย           

ในสถานภาพใดหรือตําแหนงใดไดรับสิทธิประโยชนอยางอื่นเพิ่มเติมก็ได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. 

กําหนด 
 

  ขอ ๑๙ สิทธิประโยชนนอกเหนือจากเงินเดือนของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ 

ก.น.บ. กําหนด  
 

หมวด ๓ 
สวสัดิการ และสิทธิประโยชน  
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  ขอ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิไดรับสวัสดิการประกันสุขภาพกลุม ซึ่งคุมครองกรณี

เสียชีวิต ทุพพลภาพ การรักษาพยาบาลทั้งกรณีเปนผูปวยใน และกรณีเปนผูปวยนอก  

ห   คูสมรส และบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิเขารวมการประกันสุขภาพกลุม          

ตามความในวรรคแรกได ทั้งนี้ตามเงื่อนไข ที่ ก.น.บ. กําหนด 

  หลักเกณฑ วิธีการ และสิทธิประโยชน ในการประกันสุขภาพกลุมใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. 

กําหนด 

  ขอ ๒๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนและ     

มีหนาที่ตองเปนสมาชิกและปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ของกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนลักษณะ

เดียวกันที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.น.บ. 

  ความในวรรคแรกอาจไมใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับประโยชนในฐานะ

ขาราชการบํานาญแลว แตไมตัดสิทธิกรณีสมัครใจ 
 

  ขอ ๒๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย       

เพื่อเปนหลักประกันในการมีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังพนสภาพ  

  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสะสมของพนักงาน และการจายเงินสมทบของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย  
 

  ขอ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยปละ 

๑ คร้ัง ตามหลักเกณฑที่ ก.น.บ. กําหนด  
  

 ขอ ๒๔ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันภัยอุบัติ เหตุสวนบุคคล  เพื่อ คุมครอง           

กรณีเสียชีวิต และการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุใหกับผูปฏิบัติงาน  
 

  ขอ ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมี กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  เพื่ อสนับสนุน                

การปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกพนักงานที่ไดรับความเดือดรอน เจ็บปวยหรือจําเปน   

การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคีและนันทนาการ ตามหลักเกณฑที่ ก.น.บ. กําหนด   
 

  ขอ ๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ     

ตามหลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่มีลักษณะพิเศษ 
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 ขอ ๒๗ การกําหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด  
 

 ขอ ๒๘ การตีความตามขอบังคับนี้ หรือการดําเนินการอื่นใดที่ไมมีระบุไวในขอบังคับนี้ 

ใหอยูในวินิจฉัยของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ และใหถือเปน

ที่สุด  

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

                 
 (ศาสตราจารย ดร. สุจินต จนิายน)                                  

 นายกสภามหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวยการคุมครองการทาํงาน คาตอบแทน สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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