
คูม่อืแนวปฏิบตัิ
ในการขอรับ/คืนสวสัดกิาร

ของบุคลากรที�จะเกษียณอายุ

โดย งานกองทุนและสวัสดิการ 
     กองบริหารงานบุคคล
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3. ที�พักมหาวทิยาลยักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ1. 2. เงินชว่ยเหลอืพนักงาน
มหาวทิยาลยัประจํา
กรณอีอกจากงาน

สวัสดิการที�ผู้เกษียณอายุในแต่ละป�งบประมาณ
มีสิทธิจะได้รับ หรือจะต้องต้องส่งคืนให้แก่มหาวิทยาลัยมี ดังนี�

ตอ้งส่งคนืมหาวทิยาลัยต้องได้รับจากมหาวทิยาลยั
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สารบญั

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

หนา้

ช่องทางติดต่อสื�อสาร

ที�พักมหาวิทยาลัย (เฉพาะฝ�� งเชิงดอย)

เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
กรณีออกจากงาน
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กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
คือ กองทุนที�ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกัน
จัดตั�งขึ�นโดยความสมัครใจประกอบด้วย
เงินที�ลูกจ้าง ซึ�งเป�นสมาชิกของกองทุน
จ่ายสะสมและเงินที�นายจ้างจ่ายสมทบ

วัตถุประสงค์กองทุน :
- เพื�อส่งเสริมการออมของสมาชิก
- เพื�อเป�นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว
   ในกรณีที�สมาชิกออกจากงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ 
   หรือเสียชีวิต

01

สิทธิการรับเงินเมื�อพ้นสมาชิกภาพกรณี
เกษียณอายุ :

ข้อที� 47 และ ข้อที� 50 ก (5) 
: เมื�อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใด 
  สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์ที�เกิดจาก
  เงินดังกล่าวทั�งสิ�น 
  โดยสมาชิกที�พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเกษียณอายุ 
  มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
  เต็มจํานวน

02

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับสมาชิก
เมื�อสมาชิกออกจากงานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณี ดังนี�
1. ออกจากงานโดยมีเงื�อนไข อายุตัวตั�งแต่อายุ 55 ป�บริบูรณ์ 
  ขึ�นไป และอายุสมาชิกกองทุนตั�งแต่ 5 ป�ขึ�นไป
2. ทุพพลภาพ
3. เสียชีวิต

03
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แนวทางการขอรบัสวสัดกิาร
กองทุนสํารองเลี�ยงชพี

แบ่งออกเป�น 4 แนวทางดังนี�

กรณีประสงค์จะขอรับเงินสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์คืน (ในงวดเดียว)

กรณีประสงค์จะขอรับเงินสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์คืน (แบ่งรับเป�นงวด)

กรณีประสงค์จะขอโอนเงินกองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ ไปยังกองทุนรวม
เพื�อการเลี�ยงชีพ (RMF)

กรณีประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ 
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการเตรียม
1.
2.

       (ยกเว้น ธ.ออมสิน)

รวบรวมเอกสารจากผู้เกษียณ
กรอกข้อมูลผู้เกษียณ (ชื�อนามสกุล,
เหตุผล, วันพ้นสถานภาพ) พร้อมทั�ง
upload เอกสารสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

1.
2.

    ของผู้เกษียณ ลงในระบบ CMU MIS 
    ให้แล้วเสร็จภายในวันที� 15 กันยายน

กรณปีระสงคจ์ะขอรบัเงนิสะสม/สมทบและผลประโยชนค์นื (ในงวดเดยีว)

จัดทําข้อมูลแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
ส่งให้ บลจ.กสิกรไทย เพื�อให้โอนเงินแก่
สมาชิกภายในวันที� 31 ตุลาคม

จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ
ให้ CMU เพื�อส่งต่อให้กับสมาชิก

โอนเงินให้แก่สมาชิกตามเลขบัญชี
ที�สมาชิกแจ้ง

ส่งให้ กดส่งในระบบ CMU MIS
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จ่ายเงินค่าขอรับเงินเป�นงวดในครั�งแรก  
 500 บาท (ใบ pay-in พิเศษ) ครั�งต่อไป
100 บาท ณ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินเป�นงวด 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้น ธ.ออมสิน)
ใบ pay-in พิเศษ

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ
1.

2.
    และแนบเอกสารประกอบ ดังนี�

 

รวบรวมเอกสารจากผู้เกษียณ
กรอกข้อมูลผู้เกษียณ (ชื�อนามสกุล, เหตุผล, 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 
แบบฟอร์มขอรับเงินเป�นงวด
สําเนาใบ pay-in พิเศษ

1.
2.

     วันพ้นสถานภาพ) พร้อมทั�ง upload เอกสาร
     ของผู้เกษียณ ดังนี� ลงในระบบ CMU MIS และนําส่ง
     เอกสารทั�งหมดให้แก่กองบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จ
     ภายในวันที� 15 กันยายน

กรณปีระสงคจ์ะขอรบัเงนิสะสม/สมทบและผลประโยชนค์นื (แบง่รบัเป�นงวด)

จัดทําข้อมูลแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
ส่งให้ บลจ.กสิกรไทย เพื�อให้โอนเงินให้
แก่สมาชิกภายในช่วงเวลาที�สมาชิก
กําหนดไว้

จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ 
ให้ CMU เพื�อส่งต่อให้กับสมาชิกโอนเงินให้แก่สมาชิกตามเลขบัญชี

และรอบการขอรับเงินที�สมาชิกแจ้ง

ส่งให้ กดส่งในระบบ CMU MIS
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เป�ดบัญชีกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพ  
 (RMF FOR PVD) กับ บลจ. ที�ต้องการ   
 จะโอนย้าย
กรอกแบบฟอร์มขอโอนเงินกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพ
พร้อมกับแนบเอกสาร ดังนี�
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานการเป�ดบัญชีกองทุนรวมเพื�อ

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ
1.

2.

     การเลี�ยงชีพ

 

รวบรวมเอกสารจากผู้เกษียณ
กรอกข้อมูลผู้เกษียณ (ชื�อนามสกุล, เหตุผล,       
 วันพ้นสถานภาพ) พร้อมทั�ง upload เอกสาร     
 ของผู้เกษียณ ดังนี� ลงในระบบ CMU MIS         
 และนําส่งเอกสารทั�งหมดให้แก่ กองบริหารงานบุคคล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที� 15 กันยายน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หลักฐานการเป�ดบัญชีกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพ 
แบบฟอร์มขอโอนเงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพ

1.
2.

กรณปีระสงคจ์ะขอโอนเงนิกองทนุสํารองเลี�ยงชพี ไปยงักองทนุรวมเพื�อการเลี�ยงชพี (RMF)

จัดทําข้อมูลแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
ส่งให้ บลจ.กสิกรไทย เพื�อให้โอนเงินแก่
สมาชิกภายในช่วงเวลาที�สมาชิกกําหนดไว้

จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ 
ให้ CMU เพื�อส่งต่อให้กับสมาชิกโอนย้ายเงินให้แก่สมาชิกตามไปยังกองทุนรวม

เพื�อการเลี�ยงชีพตามที�สมาชิกแจ้ง

ส่งให้ กดส่งในระบบ CMU MIS

8



จ่ายเงินค่าคงเงินไว้ในกองทุน 500 บาท/ป�
(ใบ pay-in พิเศษ) ณ ธ.กสิกรไทย      
 ทุกสาขา
กรอกเอกสารแบบแจ้งความประสงค์     
 ขอคงเงินไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ    
 และแนบเอกสารประกอบ ดังนี�
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้น ธ.ออมสิน)
ใบ pay-in พิเศษ

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ
1.

2.

 

รวบรวมเอกสารจากผู้เกษียณ
กรอกข้อมูลผู้เกษียณ (ชื�อนามสกุล, เหตุผล,       
 วันพ้นสถานภาพ) พร้อมทั�ง upload เอกสาร     
 ของผู้เกษียณ ดังนี� ลงในระบบ CMU MIS         
 และนําส่งเอกสารทั�งหมดให้แก่ กองบริหารงานบุคคล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที� 15 กันยายน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้น ธ.ออมสิน)
ใบ pay-in พิเศษ
แบบแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน   
 สํารองเลี�ยงชีพ

1.
2.

กรณปีระสงคข์อคงเงนิไวใ้นกองทนุสํารองเลี�ยงชพี 

จัดทําข้อมูลแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
ส่งให้ บลจ.กสิกรไทย ดําเนินการ

จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ     
 ให้แก่สมาชิกตามที�อยู่ ที�ระบุไว้ในแบบแจ้ง      
 ความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

ส่งให้ กดส่งในระบบ CMU MIS
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กรอกเอกสารแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงิน       
 ที�คงไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพคืน พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ ดังนี�
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้น ธ.ออมสิน)
จัดส่งเอกสารตามข้อที� 1 ไปที� บลจ.กสิกรไทย 

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ
1.

2.
     ด้วยตนเอง (ตามที�อยู่ของ บลจ.กสิกรไทย   
     ที�ระบุไว้ในแบบฟอร์มการขอรับเงินที�คงไว้ฯ)

เมื�อผู้เกษียณได้คงเงนิไว้ในกองทุนฯ ระยะหนึ�งแลว้มีความประสงคจ์ะขอรบัเงนิที�คงเงนิ
ไว้ในกองทนุสํารองเลี�ยงชีพคนื /ขอคงเงินต่อเนื�อง ให้ดําเนนิการ ดงันี�

โอนเงินให้แก่สมาชิกตามเลขบัญชีที�สมาชิกแจ้ง
จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ           
 ให้แก่สมาชิกตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์
ขอรับเงินที�คงไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพคืน

1.
2.

การขอรับเงินที�คงไว้คืน
 

การขอคงเงินต่อเนื�อง
 

จ่ายเงินค่าคงเงินไว้ในกองทุน 500 บาท/ป�           
 (ด้วยใบ pay-in พิเศษ)
จัดส่งเอกสารใบ pay-in พิเศษ ไปยังที�อยู่

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ 
1.

2.
     ของ บลจ.กสิกรไทย

ส่งให้ ส่งให้

จัดส่งเอกสารใบรับรอง/ใบแจ้งยอดกองทุนฯ ให้แก่
สมาชิกตามที�อยู่ ที�เคยระบุไว้ในแบบแจ้งความประสงค์
ขอคงเงินไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
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เอกสารที�เกี�ยวข้องกับการขอรับคืนเงินสะสม/สะทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

01 ใบ pay-in พิเศษ
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/lYNKH

แบบฟอร์มขอรับเงินเป�นงวด
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/tocS-02

แบบฟอร์มขอเปลี�ยนแปลง/ยกเลิกการรับเงินเป�นงวด
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/1hCzo03

แบบฟอร์มขอโอนเงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไปยังกองทุนรวม
เพื�อการเลี�ยงชีพ (RMF)
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/Assr-

04

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/49nCt

05

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินที�คงไว้ในกองทุนสํารองเลี�ยงชีพคืน
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/vcJQy06
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เงินช่วยเหลือพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจํา
กรณีออกจากงาน

วัตถุประสงค์ของเงินช่วยเหลือพนักงานฯ 
กรณีออกจากงาน :

เพื�อเป�นการตอบแทนคุณความดีที�ได้อุทิศตนปฏิบัติงาน
ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยจะได้รับในอัตราไม่เกิน 10 เท่า
ของเงินเดือนสุดท้าย

ผู้ที�มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือพนักงานฯ 
กรณีออกจากงาน :
    1. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํากลุ่ม A B C D E EF 
      และ EP ได้รับจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
    2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํากลุ่ม F ได้รับจากเงินรายได้
       ของส่วนงาน

01

02
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04 อัตราการจา่ยเงนิชว่ยเหลือฯ ดังนี�
ปฏิบัตงิานครบ 120 วนั แต่ไมค่รบ 1 ป�   = จา่ยไมเ่กิน 1 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย
ปฏิบัตงิานครบ 1 ป� แตไ่มค่รบ 3 ป�       = จา่ยไมเ่กิน 3 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย
ปฏิบัตงิานครบ 3 ป� แต่ไมค่รบ 6 ป�      = จา่ยไมเ่กิน 6 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย
ปฏิบัตงิานครบ 6 ป� แตไ่มค่รบ 10 ป�     = จา่ยไมเ่กิน 8 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย
ปฏิบัตงิานครบ 10 ป�ขึ�นไป                = จา่ยไมเ่กิน 10 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย

การนบัระยะเวลาการปฏบัิติงานเพื�อจะใชค้ํานวณในการขอรบัเงนิช่วยเหลอืฯ : 
    ผู้เกษียณที�เปลี�ยนสถานภาพหรือบรรจุก่อนวันที� 1 ตุลาคม 2553 ให้นับตั�งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2553 เป�นต้นไป 
แต่ถ้าหลังกําหนดเวลานี� ให้นับตั�งแต่วันที�เปลี�ยนสถานภาพหรือบรรจุ ส่วนผู้ที�ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ไม่ให้นับเวลา
ที�ลาศึกษาต่อเป�นเวลาปฏิบัติงาน

03

1 ตุลาคม 2553

บรรจุก่อน 1 ตุลาคม 2553

บรรจุหลัง 1 ตุลาคม 2553
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05 การขอรับเงินช่วยเหลือฯ กรณีออกจากงานของผู้ที�เกษียณอายุ ในป�งบประมาณ 2565 จะดําเนินการในรูปแบบออนไลน์
ทั�งหมด ผู้เกษียณไม่ต้องดําเนินการพิมพ์เอกสารส่งให้มหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้เกษียณจะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ระบุเดือนที�ต้องการจะรับเงิน และยืนยันการรับเงินผ่านระบบ CMU MIS ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที� 30 กันยายนของป�ที�เกษียณ โดยระบบ CMU MIS จะเป�ดให้ดําเนินการได้ ตั�งแต่วันที� 15 - 30 กันยายน 
ของป�ที�เกษียณ 

 ผู้เกษียณ ควรระบุข้อมูลที�อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที�เป�นป�จจุบันและสามารถติดต่อได้ในแบบฟอร์มการขอรับ

 ในกรณีที�ผู้เกษียณไม่ได้ดําเนินการยืนยันขอรับเงินช่วยเหลือฯ ภายในระยะเวลาที�มหาวิทยาลัยกําหนด
 ในกรณีที�ผู้เกษียณประสงค์จะแก้ไขข้อมูลของตนเอง เช่น ข้อมูลที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที�สมุดบัญชีเงินฝาก 

หมายเหตุ: 
1.

     เงินช่วยเหลือฯ เพื�อประโยชน์ในการรับเอกสารไม่ว่าจะเป�นหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที�จ่าย หรือหนังสือรับรอง 
     พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
  2. หลังจากวันที� 30 กันยายน ผู้เกษียณจะไม่สามารถเข้าระบบ CMU MIS ได้ ดังนั�น ในกรณีดังต่อไปนี�                  
     ผู้เกษียณจะต้องดําเนินการติดต่อและมอบอํานาจให้ HR ของส่วนงานเป�นผู้ดําเนินการแทนตนเอง 

     เป�นต้น 
  3. ผู้ที�ประสงค์จะขอรับเงินภายในเดือนใด ส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องกดส่งข้อมูลให้แก่กองบริหารงานบุคคล        
     ภายในไม่เกินวันที� 15 ของเดือนก่อนหน้านั�น 
     ตัวอย่าง : หากผู้เกษียณมีความประสงค์จะขอรับเงินภายในเดือนธันวาคม 2565  ส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องดําเนินการ
                ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตรวจสอบการขอรับเงินของผู้เกษียณรายดังกล่าว ในระบบ CMU MIS เพื�อส่งต่อ
                ข้อมูลให้แก่ กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบ ภายในไม่เกินวันที� 15 พฤศจิกายน 2565 เป�นต้น

**ผู้เกษียณจะได้รับเงินงวดแรกภายในเดือนพฤศจิกายนของป�ที�เกษียณ (สามารถระบุเดือนที�จะขอรับได้ถึงเดือนกันยายน
ของป�ถัดไป)
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เกี�ยวกบับัญชสีมุดเงินฝากที�กองคลงัจะตอ้งดําเนนิการโอนเงนิใหแ้กผู้่เกษียณนั�น

สําเนาสมุดเงินฝากที�ต้องใช้แนบประกอบการขอรับเงิน ต้องเป�นประเภทออมทรัพย์ โดยระบุชื�อเจ้าของบัญชี   
 ตรงกับชื�อผู้ยื�นขอเบิกเงินช่วยเหลือฯ (ผู้เกษียณ) และรับรองสําเนาทุกครั�ง
สําเนาสมุดเงินฝากควรมีตัวอักษรที�ชัดเจน ไม่ชํารุด เสียหาย หรือตัวอักษรเลื�อนลาง ซึ�งจะทําให้เกิด

ผู้เกษียณสังกัดคณะแพทยศาสตร์ : 
เนื�องจากส่วนงานยังไม่ได้ใช้บัญชี payroll จึงทําให้ต้องดําเนินการ upload เอกสารสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
เข้าไปในระบบ CMU MIS ในการยืนยันการขอรับเงินช่วยเหลือฯ โดย

     ความคลาดเคลื�อนในการโอนเงินให้แก่ผู้เกษียน
ผู้เกษียณสังกัดส่วนงานอื�นๆ : 
ผู้เกษียณในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานที�ใช้บัญชี payroll ไม่ต้องดําเนินการ upload เอกสารสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากเข้าไปในระบบ CMU MIS ซึ�งกองคลังจะดําเนินการโอนเงินเข้าไปในบัญชี payroll ของท่าน

06

14

ผู้เกษียณสามารถศึกษาเกี�ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของเงินช่วยเหลือฯ ได้จากคู่มือของกรมสรรพากร
เรื�อง วิเคราะห์ภาษีเงินได้กรณีออกจากงาน
ดาวน์โหลด : https://cmu.to/R9pHC
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ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ในระบบ CMU MIS  
 ในเมนู " ตรวจสอบ/เบิกสวัสดิการ"  
เงินเดือนสุดท้าย และจํานวนเงินช่วยเหลือฯ       
 ที�จะต้องได้รับ
วันบรรรจุ/เปลี�ยนสถานภาพ
ที�อยู่ป�จจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ที�ติดต่อได้
e-mail
เลขบัญชีธนาคารที�จะได้รับโอนเงิน (บัญชี payroll)
ทั�งนี�หากเป�นผู้เกษียณสังกัดคณะแพทยศาสตร์
ต้อง upload เอกสารลงในระบบ CMU MIS ด้วย
เมื�อตรวจสอบข้อมูลในข้อที� 1 เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนข้อมูลที�อยู่และเบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป�นป�จจุบัน ผู้เกษียณสามารถแก้ไขได้
หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้เกษียณกด 

สมาชิกผู้เกษียณอายุ ดําเนินการ
1.

2.

    "ยืนยันการส่งข้อมูล" เพื�อเป�นการยืนยันและยอมรับ
     ข้อมูลในการขอรับเงินช่วยเหลือฯ

ตรวจสอบข้อมูลของผู้เกษียณในระบบ CMU MIS
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้ดําเนินการแจ้ง
ผู้เกษียณ และดําเนินการแก้ไข
หากข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน กดส่งข้อมูลให้แก่
กองบริหารงานบุคคล

1.
2.

3.

กองคลังตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน 
 ของข้อมูล
โอนเงินให้แก่ผู้เกษียณตามเลขบัญชีที�แจ้ง
จัดส่งเอกสารดังนี� ให้แก่ผู้เกษียณ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที�จ่าย
หนังสือรับรองพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา

1.

2.
3.

    (แสดงรายละเอียดวันบบรรจุ/วันเกษียณ/  
    อายุงาน/เงินเดือน)

ส่งให้

ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล
ในระบบ CMU MIS
กดส่งข้อมูลให้ประธานกรรมการกองทุน
อนุมัติในระบบ CMU MIS

1.

2.

วธิกีารยื�นขอรบั
เงนิชว่ยเหลอืพนกังานมหาวทิยาลยัประจํากรณอีอกจากงาน

อนุมัติการขอเบิกในระบบ CMU MIS

ส่งให้

ส่งให้

ส่งให้

ส่งให้
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ตัวอย่างการขอรับ
เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจํากรณีออกจากงาน

นางมะล ิเป�นพนกังานมหาวทิยาลยัประจําที�เปลี�ยนสถานภาพมาจากขา้ราชการ (กลุม่ A) 
เมื�อวนัที� 2 ตลุาคม 2551 ไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ 60,000.-บาท จะเกษียณอายุ
ในป�งบประมาณ 2565 โดยมคีวามประสงคจ์ะขอรบัเงนิชว่ยเหลอืฯ ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2565 

วธิกีารคดิ
เปลี�ยนสถานภาพเมื�อวนัที� 2 ตลุาคม 2551 โดยเกษียณตั�งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2565 (คดิอายงุาน
ในการขอรบัเป�นตั�งแต ่1 ตลุาคม 2553 ถงึ 1 ตลุาคม 2565) = มอีายงุานที�ใชใ้นการคํานวณ 
จํานวน 12 ป� ดงันั�น มสีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืไมเ่กนิ 10 เทา่ของเงนิเดอืนสดุทา้ย ทั�งนี� นางมะล ิ
ไดร้บัเงนิเดอืน เดอืนละ 60,000.-บาท ดงันั�น นางมะลจิะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืฯ จํานวน 600,000.-บาท
(ยอดเงนิที�ยงัไมไ่ดห้กัภาษี) ทั�งนี� หากตอ้งการรบัเงนิในชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน 2565 นางมะล-ิ
จะตอ้งยนืยนัการขอรบัเงนิภายในวนัที� 30 กนัยายน 2565 และสว่นงาน/หนว่ยงานตน้สงักดัจะตอ้ง
กดสง่ขอ้มลูใหแ้กก่องบรหิารงานบคุคล ไมเ่กนิ วนัที� 15 ตลุาคม 2565
 

บรรจุ 2 ตุลาคม 2551

1 ตุลาคม 2553

คิดอายุงานตั�งแต่ 1 ตุลาคม 2553
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ที�พักมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะฝ�� งเชิงดอย)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
ที�ได้รับการจัดสรรที�พักของมหาวิทยาลัย และจะเกษียณอาย ุ
ในป�งบประมาณนั�นๆ ให้เตรียมการส่งคืนที�พัก โดยให้กรอก-
แบบฟอร์มการส่งคืนที�พัก และส่งคืนที�พักให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับตั�งแต่วันที� 30 กันยายนของป�ที�เกษียณอาย ุ
รวมไปถึงให้ดําเนินการ ดังนี�

แจ้งย้ายทะเบียนราษฎรออกจากที�พัก01

ขนย้ายทรัพย์สินและสัมภาระทั�งหมด
ออกจากที�พัก02

ซ่อมแซมที�พัก ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
ให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน03

04 ทําความสะอาดที�พักและบริเวณโดยรอบ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั�งแต่
วันที�หมดสิทธิในที�พัก
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ขั�นตอนการส่งคืนที�พัก : 
บุคลากรผู้หมดสิทธิในที�พัก กรอกแบบฟอร์มการส่งคืนที�พักพร้อมทั�งลงยายมือชื�อรับรอง      
 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคืนที�พักได้ที� 

แบบฟอร์มการส่งคืนที�พัก
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ใช้ประกอบการคืนค่าประกันที�พัก (ถ้ามี))
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ใช้ประกอบการคืนค่าประกันที�พัก (ถ้ามี))

1.

    ดาวน์โหลด : https://cmu.to/KN5Yu 
   2. นําส่งกุญแจที�พักและเอกสารดังต่อไปนี�ให้กับกองบริหารงานบุคคล

แนวทางการส่งคืนที�พักให้แก่มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: หากผู้พักอาศัยประสงค์จะพักอาศัยต่อในที�พักของมหาวิทยาลัย 
ให้ดําเนินการ ดังนี�

 ให้ผู้พักอาศัยจัดทําบันทึกพร้อมทั�งแจ้งเหตุผลและความจําเป�นมายังกองบริหารงานบุคคล1.
     ผ่านส่วนงานต้นสังกัด พร้อมทั�งให้ชําระคําบํารุงที�พักล่วงหน้าในอัตราตามประเภทของที�พัก
     ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั�งแต่   
     วันที�ได้รับทราบและกําหนดให้ขยายระยะเวลาการส่งคืนที�พักได้หนึ�งครั�งเท่านั�น 
   2. หากไม่ดําเนินการตามข้อ 1 ผู้พักอาศัยจะต้องดําเนินการขนย้ายสัมภาระและส่งคืนที�พัก
     ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ภายใน 30 วัน นับตั�งแต่วันที�สิทธิการพักอาศัยสิ�นสุดลง
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ช่องทางการติดต่อสื�อสาร
ผู้เกษียณสามารถติดต่อสอบถามเกี�ยวกับการขอรับ/คืนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยได้ที�

งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ชั�น 2

โทร. 059-943173 , 053-943199

เพจ Facebook: กองทุนและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20


