- ราง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับบรรจุผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปแรก
นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใชบงั คับ
--------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดไววา
“ภายใตบังคับมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา ๗๑ ผูใด
ประสงค จ ะเปนพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญญัตินี้ตอ งแสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น
พนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และให
มหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กํ า หนดโดยทํ า เป น ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ” ดั ง นั้ น อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๔ (๓) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่
๔๐๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับบรรจุผูที่เปลี่ยน สถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในปแรก นับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใช
บังคับ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับบรรจุ
ผู ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ภายในป แ รก นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใชบังคับ ”
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“พระราชบัญญัติ” หมายถึง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
“ ขาราชการ” หมายถึง
ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล
“ ลูกจาง”
หมายถึง
ลูกจางทุกประเภทที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
“สัญญา”
หมายถึง
สัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
“สวนงาน”
หมายถึง
สํานักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
สถาบัน ศูนย สํานัก โครงการ และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

-๒“คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายถึง
คณะกรรมการประจํ า คณะหรื อ
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
“แสดงเจตนา” หมายถึง
แสดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รบ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มี ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และใหถือผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปนที่สุด
สวนที่ ๑
การรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากขาราชการที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐
ขอ ๕ ใหขาราชการ ซึ่งดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชา แสดงเจตนาตามแบบที่แนบทาย
ประกาศนี้ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดี ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ
ใหอธิการบดีรับบรรจุขาราชการที่แสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ตองทําสัญญา และไมตองทดลองปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจางในสัญญาใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระการ
ดํารงตําแหนงที่ยังเหลืออยู โดยวันเริ่มตนสัญญาเปนไปตามความประสงคของผูแสดงเจตนา ทั้งนี้ตอง
ไมกอนวันที่ผูแสดงเจตนายื่นเรื่องตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
กรณีอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ซึ่งตองเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหระบุการขอรับสิทธิประโยชน
ในแบบแสดงเจตนา และใหยกเวนการทําสัญญา ทั้งนี้ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดอัตราเงินเดือน เงิน
ประจํ าตํ า แหน ง และเงิ น ค า ตอบแทนในระหว า งเปน พนัก งานมหาวิ ทยาลั ย จนครบวาระการดํ า รง
ตําแหนง

-๓สวนที่ ๒
การรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากขาราชการและลูกจาง
ขอ ๖ การรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยภายในปแรก นับแตวันที่พระราชบัญญัติ ใชบังคับ
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
๖.๑ ขาราชการ ลูกจาง ที่ประสงคจะสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มอื่ น ตามที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ข) ดํารงตําแหนงและมีคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนด
(ค) ตองไมเปนผูทเี่ คยถูกลงโทษทางวินยั และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยั
ในชวงระยะเวลา ๑ ปที่ผานมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังวาไมมคี วามผิด ใหบคุ คล
ผูนั้นสามารถยื่นแบบแสดงเจตนาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได โดยถือวามีคุณสมบัตติ ามประกาศนี้
๖.๒ ใหขาราชการ ลูกจาง ที่ประสงคจะสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือแสดง
เจตนาตามแบบแสดงเจตนาที่แนบทายประกาศนี้ โดยใหระบุวันที่จะบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และระยะเวลาการจางเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาตามลําดับ
ใหผูรับผิดชอบดานการเจาหนาที่ของสวนงาน กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผูแสดง
เจตนากอนนําเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
การกําหนดระยะเวลาการจางในสัญญาใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณากําหนด โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและประโยชน ข องส ว นงานเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น การตกลงร ว มกั น และมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
(๑) ผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไมถึง ๑๐ ป ใหกําหนดระยะเวลาการจางไดไมนอยกวา
๓ ป
(๒) ผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป ใหกําหนดระยะเวลาการจางไดไม
นอยกวา ๕ ป
(๓) สวนงานอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมาประกอบการกําหนดระยะเวลา
การจาง
ทั้งนี้ ระยะเวลาการจางตองไมเกินวันครบเกษียณอายุงาน
กรณีสํานักงานอธิการบดี ใหอธิการบดี หรือคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งเปนผูพิจารณา
กําหนดระยะเวลาการจาง

-๔วันเริ่มตนสัญญาเปนไปตามความประสงคของผูแสดงเจตนา และตองไมกอนวันที่ผูแสดง
เจตนายื่นเรื่องตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
๖.๓ ใหอธิการบดีสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือลูกจาง ที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑที่กําหนดและเปนไปตามโครงสรางตําแหนงที่คณะกรรมการ
กําหนด
ขอ ๗ ข า ราชการ หรื อ ลู ก จ า ง ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพและได รั บ การบรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยใหทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
ขอ ๘ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนของผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
สวนที่ ๓
การรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากขาราชการที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๙ ขาราชการผูที่ไดรับแตงตั้งหรือที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบแสดงเจตนาที่แนบทายประกาศนี้ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
อธิการบดี และใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทําสัญญา และไมตอ งทดลองปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการจางในสัญญาจะเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงประเภทบริหารที่มีวาระการ
ดํารงตําแหนงบริหารที่ไดรับแตงตั้ง
อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด

ประกาศ ณ วันที ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงนาม) วิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สุวีเรศ/ราง/พิมพ
จริยา/ตรวจ

หมายเลขรับ กจ. ……………
ลําดับที่ ........................
วันที่รับเรื่อง ......./......./...........

แบบ ก.บ.พ.01/50
แบบแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530)

รูปถาย

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)…………….…………………...........…...นามสกุล………………………………………….
2. วัน เดือน ปเกิด………………………………………………อายุ……………...ป……………เดือน
3. เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง................................................................ ระดับ .........................
เลขประจําตําแหนง..................... สังกัด (งาน/กอง/ภาควิชา). .........................................................................................
(คณะ/สถาบัน) ................................................................................................................................................................
 อัตราเงินเดือน ............................ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหนง ...................... บาท/เดือน
 เงินคาตอบแทน .......................... บาท/เดือน
เงิน พ.ต.ส. .................................... บาท/เดือน
 เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ จากเงินรายได (ระบุรายการ) ............................. จํานวนเงิน............................บาท/เดือน
4. ปจจุบัน ดํารงตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
 ตําแหนงอธิการบดี
 ตําแหนงรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี
 ตําแหนงคณบดี
 ผูอํานวยการ
หนวยงาน(ระบุ).........................................................................
 ตําแหนงรองคณบดี  รองผูอํานวยการ
หนวยงาน(ระบุ).........................................................................
 ตําแหนงหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา หนวยงาน (ระบุ)
..................................................................................................................
มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่..............................................ถึงวันที่ ...............................................
สวนที่ 2 การแสดงเจตนา
ขาพเจามีความประสงคจะดํารงตําแหนงผูบริหารตามที่ระบุไวในสวนที่ 1ขอ 4 ตอไปจนครบวาระ และขอรับ
การบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลในกํากับของรัฐ
ขาพเจามีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงดังกลาวครบถวน และขอรับรอง
วาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………)
ผูแสดงเจตนา
วันที่ ................/.................../........................

-2สวนที่ 3 การขอรับสิทธิประโยชน เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
 1. ขาพเจามีความประสงคขอเปนสมาชิก กบข. ตอเนื่อง โดย
นับเวลาราชการตอเนื่องกับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย และยังไม ป ระสงค จ ะขอรับ บํ าเหน็จ บํ า นาญ
และเงิ น อื่ น ๆ ในการเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยจะขอรับเมื่อ พนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

กรณีไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
 ขาพเจาประสงคขอรับ
 บําเหน็จ
 บํานาญ
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ

 2. ขาพเจาประสงคขอรับ
 บําเหน็จ
 บํานาญ
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………)
ผูแสดงเจตนา
วันที่ ................/.................../........................

สวนที่ 4 ความเห็นของอธิการบดี
พิจารณาแลวเห็นสมควรให (นาย/นางสาว/นาง)……….............................................................................................
 บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง..................................................................................
โดยใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
 อัตราเงินเดือน ............................ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหนง ...................... บาท/เดือน
 เงินคาตอบแทน .......................... บาท/เดือน
เงิน พ.ต.ส. .................................... บาท/เดือน
 เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ จากเงินรายไดใหเปนไปตามที่สวนงานกําหนด
โดยมีระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ .......เดือน ................พ.ศ............ ถึงวันที่ .......เดือน ..................พ.ศ...........
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................
ลงชื่อ ..............................................................................
อธิการบดี .................................................
วันที่ ........../............/............

แบบ ก.บ.พ.02/50

หมายเลขรับ กจ. ……………
ลําดับที่ ........................
วันที่รับเรื่อง ......./......./...........

แบบแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สําหรับขาราชการและลูกจางที่มิใชผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530)

รูปถาย

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)…………….………………….………….…...นามสกุล………………………………………………....
2. วัน เดือน ปเกิด………………………………………………อายุ……………...ป……………เดือน
3. คุณวุฒ(ิ สูงสุด) …………………………………….………..…สาขา………………………………….....................……………
จากสถานศึกษา………………..…………………………………… ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา………………………………...
4. เริ่มรับราชการตั้งแตวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................ และเริ่มรับราชการมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแตวันที่ ..............
เดือน .................... พ.ศ. ................
5. ปจจุบันรับราชการ เปน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจางของสวนราชการ (เงินงบประมาณ)
ตําแหนง .............................................................................. ระดับ ............................เลขประจําตําแหนง......................................
สังกัด(งาน/กอง/ภาควิชา) ............................................................ (คณะ/สถาบัน)...........................................................................
 อัตราเงินเดือน ............................ บาท/เดือน
เงินประจําตําแหนง ...................... บาท/เดือน
 เงินคาตอบแทน .......................... บาท/เดือน
เงิน พ.ต.ส. .................................... บาท/เดือน
 เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ จากเงินรายได (ระบุรายการ) ......................................................จํานวนเงิน ..........................บาท/เดือน
6. กรณีดํารงตําแหนงอื่น ๆ โปรดระบุ
 ตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระการดํารงตําแหนง* ตําแหนง (ระบุ)..........................................................................................
 ตําแหนง  ระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
7. ขาพเจา  ไมอยูระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
 ไมมีภาระผูกพันชดใชทุนลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย
 อยูระหวางการลา  ศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................
ณ ...................................................................................โดยมีระยะเวลา...........ป ................เดือน .....................วัน
ตั้งแตวันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ................ ถึงวันที่ ..................เดือน.......................พ.ศ....................
 มีภาระผูกพันชดใชทุน ตามสัญญา..........................................................................................................................
8. ขาพเจา  ไมเคยมีประวัติหรือถูกลงโทษทางวินัยของทางราชการ
 อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยจากสวนงาน
 เคยถูกลงโทษทางวินัย (ระบุ)..................................................

สวนที่ 2 การแสดงเจตนา
ข า พเจ า มี ค วามประสงค จ ะขอรั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในกํ า กั บ ของรั ฐ
.ในตําแหนง............................................................................................. สังกัด(งาน/กอง/ภาควิชา) ....................................................
(คณะ/สถาบัน)......................................................................................... โดยประสงคจะทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมี
กําหนด ...............ป ................เดือน (นับถึง 30 กันยายน) ตั้งแตวันที่...............เดือน................พ.ศ...........
โดยขาพเจามีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงดังกลาวครบถวน และขอรับรอง
วาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………)
ผูแสดงเจตนา
วันที่ ................/.................../........................
*หมายถึง ตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ ไดแก เลขานุการคณะ/สถาบัน หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี และตําแหนงอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนดเชน หัวหนางาน หัวหนาฝาย หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเทา

-2สวนที่ 3 การขอรับสิทธิประโยชน เมือ่ เปลีย่ นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
 1. ขาพเจามีความประสงคขอเปนสมาชิก กบข. ตอเนื่อง โดย
นับเวลาราชการตอเนื่องกับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย และยังไม ป ระสงค จ ะขอรับ บํ าเหน็จ บํ า นาญ
และเงิ น อื่ น ๆ ในการเปลี่ ย นสถานภาพเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยจะขอรับเมื่อ พนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
 2. ขาพเจาประสงคขอรับ
 บําเหน็จ
 บํานาญ
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ

กรณีไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
 ขาพเจาประสงคขอรับ
 บําเหน็จ
 บํานาญ
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………)
ผูแสดงเจตนา
วันที่ ................/.................../........................

สวนที่ 4 ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขาพเจาพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหบรรจุ (นาย/นางสาว/นาง) .......................................................................................................
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง.................................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท/เดือน
เงินประจําตําแหนง......................... บาท/เดือน
เงินคาตอบแทน...............................บาท/เดือน
โดยมีระยะเวลาการจาง ........ป .......เดือน .........วัน ตั้งแตวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ)……………….........................…
(……………………………………)
ผูบังคับบัญชาชั้นตน
วันที่ ................/............../.....................

(ลงชื่อ)……………….........................…
(……………………………………)
ผูบังคับบัญชาลําดับถัดไป
วันที่ ................/............../.....................

สวนที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ(นาย/นางสาว/นาง) .............................................................................................................................................
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 มีคุณสมบัติไมครบถวน เนื่องจาก ...................................................................
ลงชื่อ .........................................................................
ผูรับผิดชอบดานการเจาหนาที่ของสวนงาน
วันที่ ........../............/............

สวนที่ 6 ความเห็นของคณบดี/ผูอํานวยการ (ตามมติที่ประชุมกรรมการประจําสวนงาน)
ที่ประชุมกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่...............เมื่อวันที่ ...............................................พิจารณาแลวเห็นสมควรให
(นาย/นางสาว/นาง) ..................................................................................................................................................
 บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง.............................................................. อัตราเงินเดือน....................... บาท/เดือน
เงินประจําตําแหนง....................... บาท/เดือน
เงินคาตอบแทน.........................บาท/เดือน
เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ จากเงินรายไดใหเปนไปตามที่สวนงานกําหนด.........................บาท/เดือน
โดยมีระยะเวลาการจาง ........ป .......เดือน .........วัน ตั้งแตวันที่........................................................ถึงวันที่.............................................
 ยังไมสมควรเสนอมหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตั้ง เนื่องจาก(ระบุ)...............................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................................................................…..
ลงชื่อ ..............................................................................
คณบดี/ผูอํานวยการ.................................................
วันที่ ........../............/............

