ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑการลา และการจายคาตอบแทนระหวางลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------ดวยเห็นสมควรกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับวันเวลาทํางาน หลักเกณฑการลา และการจาย
คาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อถือเปนแนวปฏิบัติ
อาศัยอํานาจความความในขอ ๗ (๒) ขอ ๒๕ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑการลา และการจายคาตอบแทน
ระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาประกาศ มติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือคําสั่งอืน่ ใดในสวนที่มกี าํ หนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดตั้ง
หรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขารับการ
ฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ กําหนดวันเวลาทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มทํางานตั้งแตเวลา ๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หยุดพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
วันหยุดประจําสัปดาห คือ วันเสารและวันอาทิตย หยุดงานเต็มวัน ทั้ง ๒ วัน
วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
สําหรับขาราชการ
หนวยงานใดจะกําหนดวันเวลาทํางานนอกเหนือจากที่กลาวขางตนใหกระทําได แตเมือ่
คํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาหหนึ่ง ๆ แลว ตองเปนจํานวนไมนอ ยกวาจํานวนเวลาทํางานรวม
ในสัปดาหหนึง่ ๆ ดังกลาวขางตน
ขอ ๗ ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาแตละประเภท
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมี
เหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาต
การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามระเบียบทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพจิ ารณาหรืออนุญาตแทนก็ได
ขอ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับคําสัง่ ใหไปชวยปฏิบัติงาน ณ หนวยงานอื่นใดของ
ทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยปฏิบัติงาน ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานทีไ่ ปชวยปฏิบัติงาน แลวใหหนวยงานนัน้ รายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของ
ผูนั้นทราบอยางนอยปละครัง้
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอหนวยงาน
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กาํ หนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ ๙ การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตการลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดงานที่อยูใ นระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอนใหนับ
เฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือการลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมอี ํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติงานระหวางลา ใหถือวาการลาเปนอันหมดเขต
เพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันปฏิบัติงานเริ่มตนตัง้ แตวนั ออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดงาน
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ ๑๐ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหหนวยงานจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติงานแทนก็ได
ในกรณีจําเปน หัวหนาหนวยงานจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติงานหรือวิธีควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยทีม่ ีการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษเปนอยางอืน่ ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้
จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวัน เวลาการปฏิบัติงานไดดวย
ขอ ๑๑ การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใชใบลา
ที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธกี ารอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ตองสงใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะไปตางประเทศระหวางการลาตามระเบียบนี้ หรือ
ในระหวางวันหยุดงาน ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี
ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมสามารถมาปฏิบัติงานไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษที่เกิดขึ้นกับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ และ
มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษ
ดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขดั ขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติงานไมได
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติงานได
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นวาการที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูน ั้นมาปฏิบัติงานไมได เปนเพราะ
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสงั่ ใหการหยุดงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไมนับเปนวันลา
ตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพเิ ศษดังกลาว
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันทีพ่ นักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ ไมมาปฏิบัติงานเปนวันลากิจสวนตัว
หมวดที่ ๒
ประเภทการลาและการจายคาตอบแทนระหวางลา
ขอ ๑๔ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอ ๒๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

สวนที่ ๑
การลาปวย
ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะให
ผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแตสามสิบวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูท ี่ไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูม ี
อํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึงสามสิบวัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ถาผูม ีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการ
ตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ขอ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาตอบแทนในปหนึ่งไมเกินหกสิบวัน
ทําการ แตถาอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรจะใหคาตอบแทนอีกก็ได แตเมื่อรวมแลวตอง
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันทําการ
สวนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ขอ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมือ่ สามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันทีค่ ลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว
ตองไมเกินเกาสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตร
ตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูทอี่ ํานาจอนุญาต อนุญาตใหถอนวันลา
คลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกีย่ วกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนัน้
ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิน้ สุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวนั เริ่มวันลาคลอดบุตร
ขอ ๑๘ การลาคลอดบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดเปน
เวลาไมเกินสี่สิบหาวัน และไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคม

สวนที่ ๓
การลากิจสวนตัว
ขอ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได เวนแต
มีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทนั จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลว
หยุดงานไปกอนก็ไดแตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมอี ํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน
ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ ๒๑ ซึ่งไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัตงิ านก็ได
ขอ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๑๗ แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหกสิบวันโดยไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ระหวางลา
ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาปละไมเกิน
สี่สิบหาวันทําการ กรณีเริ่มเขาปฏิบัติงานในปแรก ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกินสิบหาวันทําการ
สวนที่ ๔
การลาพักผอน
ขอ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งไดสิบวันทําการ เวนแตเปน
ผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติงาน
ขอ ๒๔ ถาในปใดพนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําป
แลวแตไมครบสิบวันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกินยีส่ ิบวันทําการ
สําหรับผูที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสิบป ใหมีสิทธินาํ วันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนในปจจุบันไดไมเกินสามสิบวันทําการ
ขอ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได
ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัตงิ านก็ได
ขอ ๒๖ การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ไดโดยมิใหเสียหายแกงานราชการ

ขอ ๒๗ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาพักผอนประจําปไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน
ระยะเวลาตามสิทธิวันลาที่กําหนดไว
สวนที่ ๕
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจย
ขอ ๒๘ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยทีน่ ับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
กอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชแี้ จงเหตุผลความจําเปน
ประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรบั อนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮจั ยตามขอ ๒๘ แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ยภายในสิบวัน
นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัตงิ านภายในหาวันนับแตวันทีล่ าสิกขาหรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบ
พิธีฮัจยและไดหยุดงานไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจยตามทีข่ อลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัตงิ านตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยไดโดยใหถือวาวันที่ได
หยุดงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ ๓๐ ตัง้ แตเริ่มเขาปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากประสงคจะลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะแลวแตกรณี ใหลาโดยไดรับคาจางระหวางลาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ทั้งนี้ ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน
สวนที่ ๖
การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวาสีส่ ิบแปดชั่วโมง สวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนัน้ โดยไมตอง
รอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี
ขอ ๓๒ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลานัน้ พนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เวนแตกรณี
ที่มีเหตุจําเปน อธิการบดีอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกินสิบหาวัน

ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลใหไดรับ
คาตอบแทนในระหวางนัน้ ได แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลว ไมรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน
ใหงดจายคาตอบแทนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน อธิการบดีหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจะใหจายคาตอบแทนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน
สวนที่ ๗
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจัย
ขอ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั
ในประเทศหรือตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรมภายในประเทศ ใหไดรับ
คาตอบแทนในระหวางลาไมเกินระยะเวลาตามที่กําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ
ขอ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรบอนุญาตใหลาไปศึกษาตอตางประเทศ ใหไดรับคาตอบแทน
ในระหวางลา ดังนี้
(๑) ระดับปริญญาโท
ใหไดรับคาตอบแทนในระหวางลาไมเกินสองป
(๒) ระดับปริญญาเอก
ใหไดรับคาตอบแทนในระหวางลาไมเกินสี่ป
(๓) ระดับปริญญาโท-เอก ใหไดรับคาตอบแทนในระหวางลาไมเกินหาป
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอาํ นาจอนุญาตการลาเห็นสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา
เกินระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ก็ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดอกี ไมเกินหกเดือน
ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั ณ
ตางประเทศ ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาตามระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตการลา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๘ ใหนําความในหมวดที่ ๒ สวนที่ ๗ มาใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูระหวาง
การลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

