
-  ราง - 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับบรรจุผูท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปแรก 
  นับแตวันทีพ่ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐  ใชบงัคับ 

--------------------------------------------------- 
 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐  ซ่ึงกําหนดไววา 
“ภายใตบังคับมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา ๗๑ ผูใด
ประสงคจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และให
มหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย”   ดังนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๔  (๓) แหง
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   เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับบรรจุ
ผูที่ เปลี่ ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในปแรก   นับแตวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ใชบังคับ ” 

ขอ ๒ ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศ เปนตนไป 
ขอ ๓  ในประกาศนี ้

  “พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “ ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ ลูกจาง”  หมายถึง  ลูกจางทุกประเภทที่จางจากเงินงบประมาณแผนดนิ
สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิล  
  “สัญญา”   หมายถึง   สัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  “สวนงาน”   หมายถึง  สํานักงานอธิการบดี คณะ บณัฑิตวิทยาลัย วิทยาลยั 
สถาบัน  ศูนย  สํานัก  โครงการ  และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 



 -๒- 

  “คณะกรรมการประจําสวนงาน”  หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะหรือ 
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน ศูนย สํานัก  วิทยาลัย   หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
  “แสดงเจตนา” หมายถึง  แสดง เจตนา เปลี่ ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมก า รบริ ห า ร ง านบุ คคลพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้     กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยส่ังการ และใหถือผลการวินิจฉัยส่ังการนั้นเปนที่สุด  
 

สวนที่ ๑ 
การรับบรรจุพนักงานมหาวทิยาลัยจากขาราชการที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

ขอ  ๕  ใหขาราชการ ซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดี  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 ซ่ึงตองเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใหระบุการขอรับสิทธิประโยชน
ในแบบแสดงเจตนา  และใหยกเวนการทําสัญญา    ทั้งนี้ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดอัตราเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนในระหวางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบวาระการดํารง
ตําแหนง   

 
 
 

 



 -๓- 

สวนที่ ๒ 
การรับบรรจุพนักงานมหาวทิยาลัยจากขาราชการและลูกจาง 

 
ขอ ๖ การรับบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยภายในปแรก นับแตวันที่พระราชบัญญัติ ใชบังคับ 

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้  
๖.๑ ขาราชการ ลูกจาง ที่ประสงคจะสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมคีุณสมบัติดังนี ้

(ก) มีคุณสมบัติ และไมมี ลั กษณะตองห ามอื่ นตามที่ กํ าหนดในขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

(ข) ดํารงตําแหนงและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนด  

 (ค) ตองไมเปนผูทีเ่คยถูกลงโทษทางวินยั และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยั
ในชวงระยะเวลา ๑ ปที่ผานมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังวาไมมคีวามผิด ใหบคุคล     
ผูนั้นสามารถยื่นแบบแสดงเจตนาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได โดยถือวามีคุณสมบัตติามประกาศนี ้

๖.๒ ใหขาราชการ ลูกจาง ที่ประสงคจะสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือแสดง
เจตนาตามแบบแสดงเจตนาที่แนบทายประกาศนี้  โดยใหระบุวันที่จะบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และระยะเวลาการจางเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาตามลําดับ 
 ใหผูรับผิดชอบดานการเจาหนาที่ของสวนงาน กล่ันกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผูแสดง
เจตนากอนนําเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 การกําหนดระยะเวลาการจางในสัญญาใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณากําหนด โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของสวนงานเปนสําคัญ ซ่ึงเปนการตกลงรวมกัน 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 

 



 -๔- 

 วันเริ่มตนสัญญาเปนไปตามความประสงคของผูแสดงเจตนา  และตองไมกอนวันที่ผูแสดง
เจตนายื่นเรื่องตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 

๖.๓   ใหอธิการบดีส่ังบรรจุและแตงตั้งขาราชการหรือลูกจาง ที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑที่กําหนดและเปนไปตามโครงสรางตําแหนงที่คณะกรรมการ
กําหนด   

 ขอ ๗ ขาราชการ  หรือลูกจาง  ที่ เปลี่ยนสถานภาพและได รับการบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน   

ขอ ๘ อัตราเงินเดือน เงินประจําตาํแหนง และเงินคาตอบแทนของผูที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด   โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 

 
สวนที่ ๓ 

การรับบรรจุพนักงานมหาวทิยาลัยจากขาราชการที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ ๙ ขาราชการผูที่ไดรับแตงตั้งหรือที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามแบบแสดงเจตนาที่แนบทายประกาศนี้  ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
อธิการบดี  และใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยทําสัญญา และไมตองทดลองปฏิบัติงาน    
  ระยะเวลาการจางในสัญญาจะเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงประเภทบริหารที่มีวาระการ
ดํารงตําแหนงบริหารที่ไดรับแตงตั้ง   
  อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

 
                                                         
 ประกาศ  ณ วันที   ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
  (ลงนาม)    วจิารณ  พานิช 

 (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

สุวีเรศ/ราง/พิมพ 
จริยา/ตรวจ  



                                                                                       
แบบแสดงเจตนา 

เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สําหรับผูบรหิารมหาวิทยาลัย 

ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530) 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปถาย 

หมายเลขรับ กจ. …………… 
ลําดับที่ ........................ 
วันที่รับเร่ือง ......./......./........... แบบ ก.บ.พ.01/50

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………….…………………...........…...นามสกุล…………………………………………. 
2. วัน  เดือน  ปเกิด………………………………………………อายุ……………...ป……………เดือน 
3. เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง................................................................ ระดับ .........................

เลขประจําตําแหนง..................... สังกัด (งาน/กอง/ภาควิชา). ......................................................................................... 
(คณะ/สถาบัน) ................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 2  การแสดงเจตนา  
 

  ขาพเจามีความประสงคจะดํารงตําแหนงผูบริหารตามที่ระบุไวในสวนที่ 1ขอ 4 ตอไปจนครบวาระ และขอรับ
การบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลในกํากับของรัฐ  
  ขาพเจามีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงดังกลาวครบถวน และขอรับรอง
วาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  
   (ลงช่ือ)………………………………………………. 
    (………………………………………………) 
     ผูแสดงเจตนา 
        วันที่ ................/.................../........................ 

 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 หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา หนวยงาน  (ระบุ) 

  .................................................................................................................. 
 มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่..............................................ถึงวันที่ ............................................... 
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กรณีเปนสมาชกิกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
   1. ขาพเจามีความประสงคขอเปนสมาชิก กบข. ตอเนื่อง โดย

นับเวลาราชการตอเนื่องกับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย และยังไมประสงคจะขอรับบําเหน็จบํานาญ 
และเงินอื่น  ๆ  ในการเปลี่ ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยจะขอรับเมื่อพนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

สวนท่ี 3 การขอรับสิทธิประโยชน  เม่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กรณีไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
   ขาพเจาประสงคขอรับ 

 บําเหน็จ 

 บํานาญ   
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ 

    2. ขาพเจาประสงคขอรับ

 บําเหน็จ 

 บํานาญ 

 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ   

ผูแสดงเจตนา 
วันที่ ..............  ../.................../........................

(ลงช่ือ)……………………
(………………………………………………) 

…………………………. 

สวนที่ 4 ความเห็นของอธิการบดี 
 พิจารณาแลวเห็นสมควรให (นาย/นางสาว/นาง)………............................................................................................. 

 บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง..................................................................................
โดยใหไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑของสภามหาวิทยาลัย   ดังนี้ 

 อัตราเงินเดือน ............................ บาท/เดือน   เงินประจําตําแหนง ...................... บาท/เดือน 

 เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ จากเงินรายไดใหเปนไปต นกําหนด 
 เงินคาตอบแทน .......................... บาท/เดือน   เงิน พ.ต.ส. .................................... บาท/เดือน 

ามที่สวนงา
โดยมีระยะเวลาการจางตั้งแตวันที่ .......เดือน ................พ.ศ............  ถึงวันที่ .......เดือน ..................พ.ศ...........   

   

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................  
 

 ลงชื่อ  .............................................................................. 
          อธิการบดี  ................................................. 
                                       วันที่ ........../............/............ 



                                                                                       
แบบแสดงเจตนา 

เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สําหรับขาราชการและลูกจางที่มิใชผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปถาย 

หมายเลขรับ กจ.  …………… 
ลําดับที่ ........................ 
วันที่รับเร่ือง ......./......./........... แบบ ก.บ.พ.02/50

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง)…………….………………….………….…...นามสกุล……………………………………………….... 
2. วัน  เดือน  ปเกิด………………………………………………อายุ……………...ป……………เดือน 
3. คุณวุฒิ(สูงสุด) …………………………………….………..…สาขา………………………………….....................…………… 
 จากสถานศึกษา………………..……………………………………    ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา………………………………... 
4. เริ่มรับราชการตั้งแตวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................   และเริ่มรับราชการมหาวิทยาลัยมหิดลต้ังแตวันที่ .............. 

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 
   ต้ังแตวันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ................ ถึงวันที่ ..................เดือน.......................พ.ศ.................... 
   มีภาระผูกพันชดใชทุน ตามสัญญา.......................................................................................................................... 
8.  ขาพเจา     ไมเคยมีประวัติหรือถูกลงโทษทางวินัยของทางราชการ   
    อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยจากสวนงาน 
       เคยถูกลงโทษทางวินัย  (ระบุ)..................................................  

สวนที่ 2  การแสดงเจตนา  
 ขาพเจามีความประสงคจะขอรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลในกํากับของรัฐ    
.ในตําแหนง............................................................................................. สังกัด(งาน/กอง/ภาควิชา)  .................................................... 
(คณะ/สถาบัน)......................................................................................... โดยประสงคจะทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมี
กําหนด ...............ป ................เดือน (นับถึง 30 กันยายน) ต้ังแตวันที่...............เดือน................พ.ศ...........   
 โดยขาพเจามีคุณสมบัติที่จะบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงดังกลาวครบถวน และขอรับรอง
วาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  
   (ลงช่ือ)………………………………………………. 
    (………………………………………………) 
                             ผูแสดงเจตนา 
        วันที่ ................/.................../........................ 

*หมายถึง ตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ ไดแก  เลขานุการคณะ/สถาบัน หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี และตําแหนงอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนดเชน หัวหนางาน  หัวหนาฝาย หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
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กรณีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
  1. ขาพเจามีความประสงคขอเปนสมาชิก กบข. ตอเนื่อง โดย
นับเวลาราชการตอเนื่องกับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย และยังไมประสงคจะขอรับบําเหน็จบํานาญ 
และเงินอื่น  ๆ  ในการเปลี่ ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ โดยจะขอรับเมื่อพนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

   2. ขาพเจาประสงคขอรับ 
 บําเหน็จ 
 บํานาญ 
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ  

กรณีไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

   ขาพเจาประสงคขอรับ 

 บําเหน็จ 

 บํานาญ 
 บํานาญพรอมบําเหน็จดํารงชีพ    

สวนที่ 3 การขอรับสิทธิประโยชน เมือ่เปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลยั 

(ลงช่ือ)………………………………………………. 
(………………………………………………) 

ผูแสดงเจตนา 
วันที่ ................/.................../........................ 

สวนที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ(นาย/นางสาว/นาง) ............................................................................................................................................. 

 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน    มีคุณสมบัติไมครบถวน  เนื่องจาก ................................................................... 
ลงช่ือ  ......................................................................... 

ผูรับผิดชอบดานการเจาหนาที่ของสวนงาน 
วันที่ ........../............/............ 

สวนที่ 6 ความเห็นของคณบด/ี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 ต้ังแตวันที่........................................................ถึงวันที่............................................. 

 ยังไมสมควรเสนอมหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตั้ง  เนื่องจาก(ระบุ)............................................................................................................... 
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................................................................….. 

ลงช่ือ  .............................................................................. 
คณบดี/ผูอํานวยการ................................................. 

วันที่ ........../............/............ 

สวนที่ 4 ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ขาพเจาพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหบรรจุ (นาย/นางสาว/นาง) .......................................................................................................

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง..................................................................  อัตราเงินเดือน  ............................................... บาท/เดือน   
 เงินประจําตําแหนง......................... บาท/เดือน   เงินคาตอบแทน...............................บาท/เดือน 

โดยมีระยะเวลาการจาง  ........ป .......เดือน .........วัน ต้ังแตวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ................... 

 (ลงช่ือ)……………….........................… 
(……………………………………) 

ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
วันที่ ................/............../..................... 

 (ลงช่ือ)……………….........................… 
(……………………………………) 

ผูบังคับบัญชาลําดับถัดไป 
วันที่ ................/............../..................... 
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