เลขทะเบียนรับ ..................................
ลำดับทีย่ ื่น ..........................................
วันที่รับเรื่อง ........................................

แบบ ปสพ. ๑
แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๑ ปี
นับแต่วนั ที่พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ
(ออกตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) .............................................................นำมสกุล................................................................
๒. วัน/เดือน/ปีเกิด ..................................................... อำยุ
ปี....................เดือน
๓. คุณวุฒิที่ใช้ในตำแหน่งปัจจุบนั ......................................................... สำขำวิชำ .......................................................
จำกสถำนศึกษำ ............................................................................... ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ ...................................
๔. เริ่มรับรำชกำร ตั้งแต่วันที่ ...........................เดือน ...........................................พ.ศ. .......................................
๕. เริ่มรับรำชกำรที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. .......................
๖. อำยุรำชกำร..............ปี..............เดือน..............วัน
๗. ปัจจุบนั เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ก. สายวิชาการ ตำแหน่ง  อำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
สังกัด ....................................... ปัจจุบันได้รับเงินเดือน .................... บำท เงินประจำตำแหน่ง ............... บำท
เงินค่ำตอบแทน (เดือนละ).........................บำท เงินเพิ่มพิเศษ ........................... เดือนละ ................... บำท
ข. สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ................................................. ระดับตำแหน่ง ........................................
สังกัด .............................................. เงินเดือนปัจจุบัน .................... บำท เงินประจำตำแหน่ง ............... บำท
เงินค่ำตอบแทน (เดือนละ)....................บำท เงินเพิ่มพิเศษ .................................. เดือนละ ................... บำท
หมายเหตุ เงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนให้ระบุเฉพาะที่เบิกจากงบคลัง
๘. ข้อมูลกำรลำศึกษำ/กำรชดใช้ทนุ
o ไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติงำนวิจัย หรือ อื่น ๆ
o ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรปฏิบัติรำชกำรชดใช้ปฏิบัติงำนวิจัย หรือกำรชดใช้ทนุ อื่น
o อยู่ระหว่ำงกำรลำ ศึกษำ / ฝึกอบรม / ปฏิบัติงำนวิจัย / เพิม่ พูนควำมรู้ /อื่นๆ ..........................
ณ ......................................................................มีระยะเวลำ
ปี
เดือน
วัน
อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ ตำมสัญญำ
- ตำมสัญญำ ....................................................................................................................................
- ตำมสัญญำ ....................................................................................................................................
- ตำมสัญญำ ....................................................................................................................................
(แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพแนบท้ายข้อบังคับ มธ.)

-๒ส่วนที่ ๒ การแสดงเจตนาเปลีย่ นสถานภาพ
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนสถำนภำพจำกข้ำรำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ในตำแหน่ง ...................................................................... สังกัด ..............................................................................
โดยขอบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังนี้
o อธิการบดี
o คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถำนภำพ
ตำมบทเฉพำะกำลข้อ ๒๔ ของข้อบังคับ มธ. ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยของ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ ให้บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
o ข้าราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
o ข้า ราชการ หรือ ผู้ ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้ อานวยการสถาบั น/ส านัก หรือห้ วหน้า หน่วยงานที่ มีฐ านะ
เทียบเท่า ที่มิได้ประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานภาพตามบทเฉพาะกาลข้อ ๒๔ ของข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการ
เปลี่ ยนสถานภาพของข้ า ราชการมาเป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เ ลื อกวั น ที่ บ รรจุ เป็ น
พนักงำนมหำวิทยำลัย
 ขอบรรจุวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 ขอบรรจุวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 ขอบรรจุวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยื่นแบบแสดงเจตนำต่อ
□ สภำมหำวิทยำลัย..................... (กรณีอธิกำรบดี)
□ อธิกำรบดี ................................. (กรณีผู้บริหำรระดับคณบดี ผูอ้ ำนวยกำรสถำบัน/สำนัก)
□ คณบดี/ ผู้อำนวยกำรสำนัก สถำบัน
□ ผู้อำนวยกำรกอง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำทรำบดีวำ่ เมื่อมหำวิทยำลัย
ลงทะเบียนรับแล้วจะถอนคืนมิได้ และเมื่อมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยแล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง มำตรฐำนภำระงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย และหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ผบู้ ังคับบัญชำมอบหมำย
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญำจ้ำงผู้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเพื่อปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์
ลงชื่อ .........................................................
( .............................................................)
ผู้แสดงเจตนา
วันที่ ............/......................./....................

-๓ส่วนที่ ๓ การแสดงเจตนาขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กรณี ไม่เป็น สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ข้ำพเจ้ำประสงค์ขอรับ  บำเหน็จ
 บำนำญ

 บำนำญพร้อมบำเหน็จดำรงชีพ

หมายเหตุ ผู้ที่เลือกรับบำเหน็จ จะไม่มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิกำรรักษำพยำบำลจำกทำงรำชกำรอีกต่อไป
กรณี เป็น สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเป็นสมำชิก
กบข. ต่อเนื่อง โดยนับเวลำรำชกำร
ต่อเนื่องกับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
พนักงำนมหำวิทยำลัยและยังไม่ประสงค์
จะขอรับบำเหน็จบำนำญและเงินอื่นๆ
ในกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย

 ข้าพเจ้า ไม่ ประสงค์เป็นสมาชิก กบข. โดย
๑. ขอรับเงิน
 บำเหน็จ หรือ
 บำนำญ หรือ
 บำนำญพร้อมบำเหน็จดำรงชีพ
๒. กำรขอรับเงิน
 ขอรับเงินทั้งจำนวน หรือ
 ขอโอนเงินทั้งจำนวนไปยังกองทุนสำรองเลื้ยงชีพ หรือ
 ขอฝำกเงินให้กองทุน กบข. บริหำรต่อทั้งจำนวน หรือ
 ขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ หรือ
 ขอรับเงินบำงส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับเป็นงวดๆ หรือ
 ขอรับเงินบำงส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหำรต่อ
ส่วนที่ ๔ การตรวจสอบของการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ได้ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของ (นำย/นำง/น.ส.) .............................................................................................
 มีคุณสมบัติครบ ดังนี้
 ไม่อยู่ระหว่ำงถูกดำเนินคดีทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
 ในรอบสองปีที่ผำ่ นมำไม่เคยได้รับกำรพิจำรณำไม่ให้เลื่อนเงินเดือน เว้นแต่กำรไม่เลื่อนเงินเดือนจำกเหตุ
ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ ฝึกอบรม และปฏิบัติกำรวิจัย
 คุณสมบัติไม่ครบ เนื่องจำก
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................
(............................................................ )
ตำแหน่ง ..........................................................
วันที่ ............/.................../.........................

-๔ส่วนที่ ๕ ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (คณบดี/ผู้อานวยการสานัก สถาบัน / ผู้อานวยการกอง)
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้บรรจุ (นำย/นำง/น.ส.) ................................................................................
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................ )
ตำแหน่ง .........................................................
วันที่ ............/.................../........................
ส่วนที่ ๖ ผลการพิจารณา (มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา)
□ อนุมัติให้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตัง้ แต่ วันที่..................../.................................../.........................
□ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เพรำะ ....................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................)
ตำแหน่ง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วันที่ .................../..................../................

คำชี้แจง
๑. กาหนดวันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เลือกดังนี้
ก. ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
- ให้วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ เป็นวันพ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรและเป็นวันเริ่มต้นกำรบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย
ข. ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า หรือ ข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตำมบทเฉพำะกำลของข้อบังคับ มธ. ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพทันที
- ให้วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ เป็นวันพ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรและเป็นวันเริ่มต้นกำรบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย
ค. ข้าราชการ หรือ ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ทีม่ ิใช่ข้อ ข. มหำวิทยำลัยฯ กำหนดให้เลือกวันที่เริ่มต้นของกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ไว้ปีละ ๒ รอบ คือ
(๑) รอบวันที่ ๒ ตุลำคม
(๒) รอบวันที่ ๒ เมษำยน
๒. การยื่นแบบเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
- ให้ข้ำรำชกำรที่ประสงค์เปลี่ยนสถำนภำพยื่นแบบแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ต่อผู้บังคับบัญชำส่วนงำนที่ตนสังกัด

-๕ส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัติ
๑. ได้รับเอกสำรฉบับนี้ไว้เมื่อวันที่ .........../................../................
๒. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกกับทะเบียนประวัติแล้ว
 ส่วนงำนตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินกำรตำมขั้นตอนถูกต้อง
 ส่วนงำนตรวจสอบคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้อง ติดต่อเจ้ำหน้ำทีส่ ่วนงำนให้แก้ไขข้อมูล
 ส่วนงำนดำเนินกำรตำมขั้นตอนไม่ถูกต้อง ติดต่อเจ้ำหน้ำทีส่ ่วนงำนให้แก้ไข
๓. ส่งเรื่องให้งำนบริหำรงำนบุคคล วันที่ ................/..................................../..................
หัวหน้ำงำนทะเบียนประวัติตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อผู้รับ...........................................
วันที่ ............./.................../..............
วันที่ ............./.................../..............
วันที่ ............/.................../..............

ลงชื่อหัวหน้ำงำน ..............................................

งานบริหารงานบุคคล
๑. ได้รับเรื่องจำกงำนทะเบียนประวัติ วันที่ ................/.................../..................
๒. เสนอเรื่องต่อมหำวิทยำลัย
วันที่ ................/................../..................
๓. ออกคำสั่งให้ออกจำกรำชกำร วันที่ ................/................../................
๔. ออกคำสั่งบรรจุเป็นพนักงำน
วันที่ ................/................../................
๕. ส่งคำสั่งให้ส่วนงำน
วันที่ ................/................../..................

ลงชื่อผู้รับ.....................................................
ลงชื่อผู้เสนอ………………….………………...….….
ลงชื่อผู้ดำเนินกำร…………………….………....…..
ลงชื่อผู้ดำเนินกำร…………………….………...…..
ลงชื่อผู้ดำเนินกำร….…….…………………..……..

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคลได้ตรวจสอบแล้ว มีกำรดำเนินกำรครบทุกข้อแล้ว
ลงชื่อหัวหน้ำงำน ............................................ วันที่ ............./............../.................

