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การถือปฏิบัติเกี่ยวกบัวันเวลาการทํางานและการลาของลูกจ้างประจําเงินรายได ้และลูกจ้างชัว่คราวเงนิรายได ้

แนบท้ายหนังสือ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว๒๗๘๑   ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๘ 

๑. วันเวลาทํางาน 

 ๑.๑ มหาวิทยาลัยกําหนดเวลาเริ่มทํางานของลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงิน
รายได้ ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที หยุดพักกลางวันเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบ
สามนาฬิกาเป็นเวลาทํางานตามปกติ โดยมีวันหยุดประจําสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ หยุดงานเต็มวันและให้หยุดงานใน
วันหยุดราชการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีวันหยุดราชการประจําปีวันใดตรงกับ
วันหยุดประจําสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจําปีวันนั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป 

 กรณีหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องกําหนดเวลาทํางานของลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้ต่างจากนี้ให้ระบุในสัญญาจ้าง  โดยให้หน่วยงานกําหนดเวลาเริ่มทํางานเวลา เวลาเลิกทํางาน 
เวลาหยุดพักกลางวัน และวันหยุดประจําสัปดาห์ ของลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ใน
สังกัด พร้อมรายงานมหาวิทยาลัยทราบ วันเวลาทํางานตามปกติต้องมีเวลาทํางาน วันละไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง แต่
ไม่เกินแปดชั่วโมงซึ่งไม่รวมเวลาพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงโดยให้ทํางานต่อเนื่องครั้งละไม่เกินห้าชั่วโมง สัปดาห์ละไม่
น้อยกว่าห้าวัน แต่ไม่เกินหกวัน และต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสี่สิบสองชั่วโมง แต่ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง กําหนดให้
มีวันหยุดประจําสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวัน 

 ๑.๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มิได้อนุญาตให้ลูกจ้างประจําเงินรายได้และ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ในสังกัด หยุดพักผ่อนตามวันปิดภาคการศึกษา ลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้จึงมีหน้าท่ีต้องมาปฏิบัติงานตามปกติในช่วงปิดภาคการศึกษาและสามารถใช้สิทธิการลาได้ตาม
ระเบียบ 

 ๑.๓ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ให้ได้รับค่าจ้างเฉพาะวันที่มาทํางานและวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ตามข้อสอง 

 ๑.๔ การลงเวลาปฏิบัตงิาน ให้ใช้วิธีการลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยอนุโลม 
หากหน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องลงเวลาปฏิบัติงานโดยวิธีอื่นให้ขอทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 

๒. ลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสิทธิลาในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ การลาป่วย 
  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอ

หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็นจะเสนอ
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงานก็ได้  
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  กรณีที่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอ

หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
  การลาป่วยตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวันถ้าผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นสมควรจะ
สั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได้ 

  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีงบประมาณละหกสิบวันทําการ 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสทิธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีงบประมาณละสิบห้าวันทําการ 
หากระยะเวลาในการจ้างไม่เต็มปีงบประมาณให้ทอนสทิธิที่จะได้รับค่าจา้งลงตามส่วนของจํานวน

วันท่ีจ้าง 

 ๒.๒ การลาคลอดบุตร  
 ลูกจ้างประจําเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือ

จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาคลอดบุตรจะลา
ในว ันที ่คลอด  ก่อนหร ือหล ังว ันที ่คลอดบุตรก ็ได ้ แต่เมื ่อรวมว ันลาแล้วต ้องไม ่เก ินเก้าสิบวัน (นับรวม
วันหยุดราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์  

 หากได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่มิได้คลอดบุตรตามกําหนด หาก
ประสงค์ขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไปแล้ว ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันลาท่ี
ได้หยุดปฏิบัติงานไปแล้วเป็นลากิจส่วนตัว 

 การลาคลอดบุตรให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้เป็นเวลาไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่กรณีปฏิบัติงานใน
ปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับค่าจ้างระหว่างลาดังกล่าว 

 ๒.๓ การลากิจส่วนตัว 
 ลูกจ้างประจําเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือ

จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะให้หยุดงานได้ เว้น
แต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดงานไปก่อน
ก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 

 ในระหว่างการหยุดงานตามที่ได้รับอนุญาตถ้ามีราชการจําเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได้ การสิ้นสุดการลากรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
โดยอนุโลม 
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  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีงบประมาณละสี่สิบห้าวันทํา

การกรณีปฏิบัติงานปีแรก ได้รับค่าจ้างระหว่างลากิจส่วนตัวไม่เกินสิบห้าวันทําการ 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสทิธิลากิจส่วนตวัได้ตามความจําเป็นแต่ไม่ไดร้ับค่าจ้างระหว่างลา 

 ๒.๔ การลาพักผ่อน 
  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือ

จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ ทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนจึงจะลาพักผ่อนได้  

 ในระหว่างการหยุดงานตามที่ได้รับอนุญาตถ้ามีราชการจําเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได้ การสิ้นสุดการลากรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
โดยอนุโลม 

  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ มีสิทธิลาพักผ่อนปีงบประมาณละสิบวันทําการ และสะสมข้าม
ปีงบประมาณได้รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบันแล้วไม่เกินย่ีสิบวัน 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสทิธิลาพักผ่อนปีงบประมาณละสิบวันทําการ  
หากระยะเวลาในการจ้างไม่เต็มปีงบประมาณให้ทอนสทิธิการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจํานวน

วันท่ีจ้าง 

 ๒.๕ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ซึ่งประสงค์จะลาลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอหรือ

จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายในสิบวัน นับแต่วันเริ่มลา
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในห้าวัน นับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย
หลังจากไปประกอบพิธีฮัจย์  เมื่อกลับมารายงานตัวแล้วกรณีลาอุปสมบทให้แนบเอกสารรายงานการศึกษาและ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบทด้วย 

  ตลอดอายุการทํางาน ลูกจ้างประจําเงินรายได้มีสิทธิลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
โดยได้รับค่าจ้างไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนและต้องไม่เคยลา
ประเภทนี้มาก่อน  

 

 ๒.๖ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ได้รับ

หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป 
เมื่อผู้ที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน ๑๕ วัน 
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  ลูกจ้างประจําเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มีสิทธิลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ

การเตรียมพล กรณีฝึกวิชาทหารให้ได้รับค่าจ้างไม่เกินสองเดือน และกรณีเข้ารับการระดมพลหรือทดลองความพรั่ง
พร้อมให้ได้รับค่าจ้างไม่เกินสามสิบวัน 

 ๒.๗ การลาไปต่างประเทศ 
 การขออนุญาตลาไปต่างประเทศ เพื่อเป็นการไปทัศนศึกษา ไปเยี่ยมญาติ หรือไปปฏิบัติภารกิจ

ส่วนตัวที่มิใช่การไปราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ 

๓. กรณีการลาหรือการขาดราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นในระหว่างลาหรือขาดราชการ หน่วยงานต้นสังกัดและหรือหน่วยงานที่ไปช่วยราชการแล้วแต่กรณี มีหน้าที่
ดังนี้ 

 ๓.๑ แจ้งหน่วยเบิกจ่ายในศูนย์พื้นที่ท่ีบุคลากรรายนั้นสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการระงับ
การจ่ายหรือหักเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือการเรียกคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว 

 ๓.๒ แจ้งกองบริหารงานบุคคลเพ่ือบันทึกประวัติในแฟ้มประวัติบุคลากร 

๔. กรณีทีม่ิไดร้ะบุไว้ในหนังสือนี ้ให้ถอืปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ โดย
อนโุลมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว 

๕. ความตามหนังสือนี้มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจําเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ชาวต่างชาติ
ที่ทําหน้าท่ีทางวิชาการในการสอนภาษาหรือวิชาเฉพาะที่ขาดแคลน สําหรับบุคลากรประเภทดังกล่าวให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง กรณีที่สัญญาจ้างมิได้กําหนดให้ถือปฏิบัติตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว๓๗๔๖ ลงวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเร่ืองกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบการลา และตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ โดยอนุโลมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 

 



- ๕ - 

 
ตารางสรุปผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 

 

ประเภทการลา 

ผู้มีอํานาจอนุญาตการลา 
(วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน) 

หมายเหต ุ

อธิการบด ี
คณบดีหรือเทียบเท่า /
ผอ.กองหรือเทียบเท่า 

๑. ลาป่วย ตามที่เห็นสมควร ๖๐ วัน  

๒. ลาคลอดบุตร    

๓. ลากิจ  ตามที่เห็นสมควร ๓๐ วัน   

๔. ลาพักผ่อน    

๕. ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  --  

๖. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  --  

๗. ลาไปต่างประเทศ   --  

 

ตัวย่างการกําหนดเวลาทํางาน 

ตัวอย่างที่ ๑. ทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เร่ิมทํางานเวลา ๐๕.๓๐ น. เลิกงานเวลา ๑๔.๓๐ น. พัก

กลางวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และวันเสาร์ เริ่มทํางานเวลา ๐๕.๓๐ น. เลิกงานเวลา ๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. หยุดประจําสัปดาห์ในวันอาทิตย์ รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๖ ชั่วโมง 

ตัวอย่างที่ ๒. ทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เริ่มทํางานเวลา ๑๑.๐๐ น. เลิกงานเวลา ๑๙.๐๐ น. พัก

กลางวันเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดประจําสัปดาห์ในวันอาทติย์ รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๒ ชั่วโมง 

ตัวอย่างที่ ๓. ทํางานวันพุธถึงวันจันทร์ เริ่มทํางานเวลา ๐๘.๓๐ น. เลิกงานเวลา ๑๗.๐๐ น. พักกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. หยุดประจําสัปดาห์ในวันอังคาร รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๕ ชั่วโมง 

ตัวอย่างที่ ๔. ทํางานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เริ่มทํางานเวลา ๐๘.๐๐ น. เลิกงานเวลา ๑๗.๐๐ น. พัก

กลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. หยุดประจําสัปดาห์ในวันอาทิตย์ รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง 

ตัวอย่างที่ ๕. ทํางานวันศุกร์ถึงวันพุธ เร่ิมทํางานเวลา ๐๘.๓๐ น. เลิกงานเวลา ๑๖.๓๐ น. พักกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. หยุดประจําสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๒ ชั่วโมง 

ตัวอย่างที่ ๖. ทํางานวันจันทร์ถึงวันพุธ เริ่มทํางานเวลา ๐๘.๐๐ น. เลิกงานเวลา ๑๗.๐๐ น. พักกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทํางานวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ เริ่มทํางานเวลา ๐๙.๐๐ น. เลิกงานเวลา ๑๖.๐๐ น. 

พักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.หยุดประจําสัปดาห์ในวันอาทิตย์ รวมเวลาทํางานสัปดาห์ละ ๔๒ ชั่วโมง 

 




