
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานลกูจางชั่วคราวเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

 เพื่อใหการดําเนินการบริหารงานลูกจางชั่วคราวเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
อาศัยอํานาจตามมาตรา 24  และมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548   
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานลูกจางชั่วคราวเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ดังตอไปนี้   

 ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา  ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการบรหิารงานลูกจางชั่วคราวเงนิรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

 ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 ในประกาศนี ้

 “ก.พ.อ.”   หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      

 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

 “ลูกจางชั่วคราว”   หมายความวา  ลูกจางชัว่คราวที่ไดรับการจางจากเงนิงบประมาณเงินรายได
หมวดคาจางชัว่คราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ไดรับอนุมัติการจัดสรรอัตราจาก            
สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หรือ  ลูกจางชั่วคราวที่ไดรับการจางจากเงินงบกลางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “คณะ”  หมายความวา  หนวยงานที่มภีารกจิหลักในการจดัการเรียนการสอน 

 “สถาบัน  สํานัก  กอง”   หมายความวา  หนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกบัการสนับสนุน           
การจัดการเรยีนการสอน 

 ขอ 4 คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยใหใชคุณสมบัติทัว่ไป
และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหาร 
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 มาใชโดยอนุโลม 

 ขอ 5 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กําหนดไวดังนี ้
 
 

/5.1  กรณี... 
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  5.1  กรณีรับสมัครลูกจางชัว่คราว  ซ่ึงเปนตาํแหนงที่เทยีบเทาขาราชการใหเปนไปตาม
การกําหนดประเภทตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตาํแหนงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  โดยอนุโลม (ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนที่สุด ที่ ศธ 0509.4/ว 1  ลงวันที่  29  มกราคม  2550) 

  5.2  กรณีรับสมัครลูกจางชั่วคราวท่ีนอกเหนือจากขอ 5.1  ใหเปนไปตามชื่อตําแหนง
ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหจางตามงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในแตละป 

 ขอ 6 อัตราคาจางลูกจางชั่วคราวใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติตามงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยในแตละป  

 ขอ 7 การจางลูกจางชั่วคราวที่มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินและหรือบัญชี  และพนักงานขับรถยนต  
ตองใหมีการค้าํประกันดังนี ้

  7.1  การค้ําประกันดวยบุคคล  ใหขาราชการตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจ  
ขาราชการทหารซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจเอก  รอยเอก  เรือเอก  หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ         
ที่มีเงินเดือนไมนอยกวา 10,000 บาท  หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไมนอยกวา 10,000 บาท  ค้ําประกัน
ในวงเงินไมนอยกวา 10,000 บาท  หรือ 

  7.2  ใชเงินสดค้ําประกันเปนเงินไมนอยกวา 10,000 บาท  หรือการค้ําประกันดวยหลักทรัพย  
โดยหลักทรัพยนั้นตองมีมูลคาไมนอยกวา 10,000 บาท 

   กรณีที่หนวยงานไดมอบหมายใหลูกจางชั่วคราวเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ในวงเงินที่สูงและเหน็วาควรเรียกหลักประกันเกินกวาทีก่ําหนดไวตามขอ 7.1 หรือ 7.2  ก็ใหทําได  โดยใหอยู
ในดุลพินจิของผูมีอํานาจสั่งจางที่จะเรียกหลักประกันตามความเหมาะสมตามแตกรณ ี  

   สําหรับเงินสดที่นํามาค้ําประกันใหมหาวิทยาลัยนําฝากคลังตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง  การเก็บรักษาเงนิ  และการนําเงนิสงคลัง  พ.ศ.  2551  ลงวันที่  1  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  2551 

 ขอ 8 การกําหนดรหัสประจําตวัลูกจางชั่วคราว  กําหนดดังนี้  

                                                 xx / xx / xx  

                                                                                                                                                                       
                                                                                           
 
  

ช่ือหนวยงานเรียงตาม
กําหนดเลขประจํา
หนวยงานทีก่ําหนด
จากกองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี 

ช่ือตําแหนงทีไ่ดรับอนุมัติจาก       
สภามหาวิทยาลัยในแตละป 
งบประมาณเงนิรายได 

ป พ.ศ. (สองตัวสุดทาย)ที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได 
แตละป 
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  กรณีเปนงบกลางของมหาวทิยาลัยใหกําหนดรหัสประจาํตัวลูกจางชัว่คราว  ดังนี ้

                    xx / xx
  
 

 ลําดับที่ที่ไดรับอนุมัติการจาง                   ป พ.ศ. (สองตัวสุดทาย) ที่ไดรับการอนุมัติ 

 ขอ 9 การดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราว ใหผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสรรหาใหไดมา
ซ่ึงบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะ  หรือ  ประสบการณที่เหมาะสมกับตาํแหนงและภาระงาน       
ที่กําหนด  โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  ดวยกระบวนการ
ที่ไดมาตรฐาน  ยุติธรรม  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 ขอ 10 การสรรหาลูกจางชั่วคราวใหดําเนนิการดงันี้ 

  10.1  กรณีเปนอัตราจางของคณะที่สภามหาวิทยาลัยมีมตอินุมัติ ใหคณะเจาของอัตรา
เปนผูดําเนนิการสรรหาลูกจางชั่วคราว  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

  10.2  กรณีเปนอัตราจางของสถาบัน สํานัก กอง  ใหกองบริหารงานบุคคล  สํานักงาน
อธิการบดี  เปนผูดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

 ขอ 11 หลักเกณฑการสรรหาลูกจางชั่วคราว  ทั้งงบประมาณเงนิรายไดและงบกลางของ
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการดวยวิธีการคัดเลอืก  ซ่ึงสามารถดําเนนิการคดัเลือกโดยทดสอบความรูความสามารถ
เฉพาะสําหรับตําแหนงดวยวธีิการทดสอบภาคทฤษฎี หรือ ทดสอบภาคปฏิบัติ หรือ ประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ  ทั้งนี้อาจทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงรวมกับ       
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 12  วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราว  กรณเีปนอัตราจางของคณะ  มอบคณะเจาของอัตราเปน
ผูดําเนินการตามคําส่ังมหาวิทยาลัย ที่ 476/2550  ลงวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 เร่ือง มอบอํานาจใหคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการดําเนนิการสรรหาและจางลูกจางชั่วคราว และ
การอนุญาตการลาออกของลูกจางชั่วคราว  ดังนี ้

  12.1  ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวอยางนอย 3 คน  โดยมี
คณบดหีรือผูไดรับมอบหมายจากคณบดีเปนประธานคณะกรรมการ รองคณบดแีละหรือหัวหนางานที่รับผิดชอบ
การใชอัตราเปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในตําแหนงที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกอยางนอย 1 คน ผูทําหนาที่
บุคลากรของหนวยงานเจาของอัตราทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราว สามารถแตงตั้งคณะอนกุรรมการอื่นๆ เพื่อชวยดําเนนิการไดตามความเหมาะสม  

   ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชัว่คราวมีหนาที่  กําหนดวิธีการคัดเลือก  
ดําเนินการคัดเลือกและรายงานผลการคัดเลือกตอคณะเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

/12.2  ใหคณะ... 
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  12.2  ใหคณะประกาศรับสมัครและปดไวในที่เปดเผยโดยกําหนดระยะเวลาในการรับสมัคร 
ไดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาหาวันทาํการนับจากวนัประกาศรับสมัคร 

  12.3 คณะดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร 

  12.4 เมื่อประกาศผลการคัดเลือกและผูผานการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติหนาที่ตามวัน
และเวลาที่กําหนดแลวใหคณะจัดทําคําส่ังจางตามแบบฟอรมที่แนบทายประกาศฉบบันี้ 

  12.5 ใหคณะจัดสงประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคัดเลือกและคําสั่งจางใหกองบริหารงาน
บุคคล  สํานักงานอธิการบดี  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของอัตราที่ไดรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  ภายในเจ็ดวันนับแตวันออกคําส่ังจาง 

 ขอ 13 วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราว กรณีเปนอัตราจางของสถาบัน สํานัก กอง มอบกองบริหารงานบุคคล  
สํานักงานอธิการบดี  เปนผูดาํเนนิการ  ดงันี ้

  13.1 ใหสถาบัน สํานัก กอง  แจงความประสงคขอดําเนนิการคัดเลือกลูกจางชัว่คราว  โดยระบุ
ช่ือตําแหนง วธีิการคัดเลือก และรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว อยางนอย 3 คน  โดยมี
หัวหนาหนวยงาน หรือผูไดรับมอบหมายจากหวัหนาหนวยงานเปนประธานคณะกรรมการ หวัหนางานที่รับผิดชอบ
การใชอัตราเปนกรรมการ มกีรรมการผูทรงคุณวุฒใินตาํแหนงทีแ่จงความประสงคขอดําเนินการคัดเลือกฯ อยางนอย 
1 คน  ผูทําหนาที่บุคลากรของหนวยงานเจาของอัตราทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกลูกจางชั่วคราว สามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ เพื่อชวยดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

   ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวมีหนาที่กําหนดวิธีการคัดเลือก  
ดําเนินการคัดเลือกลูกจางชัว่คราวและรายงานผลการคดัเลอืกฯ ตอมหาวทิยาลัยเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

  13.2 ใหกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ประกาศรับสมัครและปดไวในที่เปดเผย  
โดยกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาหาวันทําการนบัจากวนั
ประกาศรับสมัคร พรอมประกาศผลการคดัเลือกตามผลการคัดเลือกของหนวยงานและจัดทําคําส่ังจางลูกจาง
ช่ัวคราว  สงใหกับหนวยงานที่เกีย่วของภายในเจ็ดวันนบัแตวนัออกคาํส่ังจาง  

 ขอ 14 หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนรวม
ทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละหกสบิ 

 ขอ 15 การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใหเรียงลําดบัที่ของผูผานการคัดเลือกทีไ่ดคะแนนรวมมาก
ไปหานอยตามลําดับ ในกรณทีี่มีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบคัดเลือก
กอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

  การใหเลขหมายประจําตวัสอบแกผูเขารับการคัดเลือกจะยึดถือตามลําดับการรับสมัคร
กอนหลังเปนสําคัญ 

  บัญชีผูผานการคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 1 ปนับแตวนัขึ้นบญัชี  แตถามีการคัดเลือกในตาํแหนง
อยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว  บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งกอนใหเปนอันยกเลกิ 
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  ผูใดไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก  ถามีกรณอียางใดอยางหนึ่งดังตอไปนีใ้หเปนอันยกเลกิ
การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชผูีผานการคัดเลือก  คือ 

  1.  ผูนั้นไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 

  2.  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การจางในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 

  3.  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได
ตามกําหนดเวลา 

  4.  ผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาทีต่ามกาํหนดเวลาที่จะจางเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนง 
ที่สอบคัดเลือกได 

 ขอ 16 การจางลูกจางชั่วคราวตองจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการคัดเลือกได 
  ลูกจางชั่วคราวที่ผานการคัดเลือกและจะไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยได
ตอเมื่อเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของประกาศฉบับนี้และมีคณุสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงลูกจางชัว่คราวตามขอ 5 ของประกาศฉบบันี้และตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร  ทัง้นี้  ปริญญา 
หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ประกาศนียบัตรที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตองผานการพิจารณา
อนุมัติจากผูมอํีานาจของสถาบันการศึกษานั้นๆ ไมหลังวนัรับสมัครวันสุดทาย 

 ขอ 17 การเรียกตัวผูผานการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวครั้งแรกใหถือตามกําหนดวัน เวลา  
ใหมารายงานตัวปฏิบัติหนาที่ตามประกาศผลการคัดเลือก  ทั้งนี้ใหกําหนดระยะเวลาการมารายงานตัวปฏิบัติหนาที่ 
นับจากวันประกาศผลการคดัเลือกตามความเหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

  การเรียกตวัผูผานการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวใหเรียกตวัโดยตรง
เปนรายบุคคลดวยจดหมายลงทะเบยีนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบไุวในใบสมัคร  โดยใหเวลาผูผานการคัดเลือก
มารายงานตวัไมนอยกวาสิบวันนับตั้งแตวนัประทับตราของไปรษณียตนทาง 

  หากบุคคลที่ผานการคัดเลือกไดและไดรับการเรียกตวัเพือ่จางเปนลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวในมหาวิทยาลัยอยูกอนแลว  เพื่อสิทธิประโยชนของลูกจางชั่วคราว        
ผูนั้นสามารถยายหนวยงานหรือเปลี่ยนตําแหนงได  โดยใหนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่อง   

 ขอ 18  กรณีหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบัญชีรายช่ือ                
ผูผานการสอบแขงขันบุคคลเพื่อจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททัว่ไป หรือ บัญชีรายช่ือ            
ผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนกังานราชการทัว่ไป และบัญชยีังอยูในอายกุารใชงาน หากหนวยงานนัน้              
มีอัตราวางลูกจางชั่วคราวทีก่ําหนดคุณวุฒใินระดบัเดยีวกับคุณวุฒิที่มบีัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน
เพื่อจางเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ตําแหนงประเภททั่วไป หรือ บัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการทั่วไป  หนวยงานนั้นสามารถเรียกตัวผูขึ้นบัญชีดังกลาวขางตนมารับการจางเปนลูกจาง
ช่ัวคราวของหนวยงานนัน้ได  ทั้งนี้  ใหเรียกตามลําดับทีผู่ผานการสอบแขงขันไดหรือตามลําดับที่ผูผาน
การเลือกสรรไดของตําแหนงที่มีบัญชีรายช่ือฯ โดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป  
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 หากหนวยงานใดไมมีบัญชีรายชื่อผูผานการสอบแขงขันบุคคลเพื่อจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป หรือ บัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป  
แตมีอัตราวางลูกจางชั่วคราว และมีความประสงคจะขอใชบัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขันได หรือ ผูผาน
การเลือกสรรไดของหนวยงานอื่น หนวยงานนั้นสามารถดําเนินการได  โดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เปนกรณี ๆ ไป  ทั้งนี้  อัตราวางลูกจางชัว่คราวของหนวยงานนัน้ตองกาํหนดคณุวุฒใินระดับเดียวกบัคุณวุฒิ
ที่มีบัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขันบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป  หรือ  
บัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรได  และใหเรียกตามลําดับที่ผูผานการสอบแขงขันไดหรือตามลําดับที่ผูผาน
การเลือกสรรไดของตําแหนงที่มีบัญชีรายช่ือฯ 

 ขอ 19  กรณีลูกจางชัว่คราวลาออกใหดาํเนนิการดังนี ้

  19.1  กรณีลูกจางชั่วคราวที่สังกัดคณะลาออกใหคณะจดัทําคําส่ังอนุญาตใหลาออกและ  
สงคําสั่งอนุญาตใหลูกจางชัว่คราวลาออกให กองบริหารงานบุคคล สํานกังานอธิการบดี ภายในกําหนดสิบหาวนั
นับแตวันออกคําสั่งใหลูกจางชั่วคราวลาออก  ทั้งนี้ ใหลูกจางชั่วคราวที่ประสงคจะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออก
ตอหัวหนาหนวยงานที่ผูนั้นสังกัด  ตามแบบหนังสือขอลาออกทายขอบงัคับนี้  โดยใหยื่นหนังสือขอลาออก
ลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน 

  19.2  กรณีลูกจางชั่วคราวที่สังกัดกองในสํานักงานอธิการบดีลาออก ใหกองบริหารงานบุคคล  
สํานักงานอธิการบดี  เสนอคําส่ังอนุญาตใหลาออกใหอธิการบดีเปนผูลงนามในคําส่ังอนุญาตใหลาออกและ 
ใหจดัสงคําส่ังอนุญาตใหลาออกใหหนวยงานที่เกีย่วของภายในสิบหาวัน นับแตวนัที่ออกคําส่ังใหลูกจาง
ช่ัวคราวลาออก 

  19.3 กรณีลูกจางชั่วคราวของสถาบัน สํานัก ลาออก ใหผูอํานวยการสถาบัน สํานัก             
เปนผูลงนามในคําส่ังอนุญาตใหลาออก ตามคําส่ังมหาวทิยาลัย ที่ 476/2550  ลงวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
เร่ือง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและใหจัดสงคําส่ังอนุญาตใหลูกจางชั่วคราว
ลาออกใหกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ภายในสิบหาวันนับแตวันออกคําสั่งใหลูกจางชั่วคราวลาออก 

  19.4  กรณีลูกจางชั่วคราวที่สังกัดสถาบนั สํานัก กอง ทีป่ระสงคจะลาออกยื่นหนังสือ           
ขอลาออกตอหัวหนาหนวยงานที่ผูนั้นสังกัด ตามแบบหนังสือขอลาออกทายขอบังคบันี้  โดยใหยืน่หนังสือ        
ขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน   

 ขอ 20  กรณหีนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยประสงคจะจางลูกจางชัว่คราวที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ  
ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑและแนวทางการจางผูมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลวเปนลูกจางชั่วคราว  ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 36  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เร่ือง คูมือการจางผูมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว
เปนลูกจางชั่วคราวโดยใหหนวยงานที่มีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ ดําเนินการ
เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน กอนที่ลูกจางชั่วคราวรายนัน้จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
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 ขอ 21 ใหทุกหนวยงานใชแบบฟอรมตามที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี ้

 ขอ 22 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยตีความ          
การวินจิฉัยตีความของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 กรณีที่คณะ สถาบัน สํานัก หรือกองใด อยูระหวางดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราวกอนที่ประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ   

  ประกาศ  ณ  วนัที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2552 
 
 
 
                         (รองศาสตราจารยดวงสุดา   เตโชติรส) 
             รักษาราชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 


	  

