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แนวทางการขอรับสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเกษียณอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

…………………… 

  ด้วย ปีงบประมาณ 2559 บุคลากรมหาวิทยาลัยจะเกษียณอายุรวมจ านวนทั้งสิ้น 216 
ราย จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 31 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 52 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ า จ านวน 133 ราย (ผู้เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและรับบ านาญ (กลุ่ม A) 110 ราย ผู้เปลี่ยน
สถานภาพมาจากข้าราชการและต่อสมาชิก กบข. (กลุ่ม B) 6 ราย  และผู้เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ า (กลุ่ม C) 

17 ราย) ซึ่งผู้จะเกษียณอายุบางท่านมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย และบางท่านต้องส่งคืนที่พัก
ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น กองบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าแนวทางการขอรับสวัสดิการและการส่งคืนที่พัก
ของผู้จะเกษียณอายุปีงบประมาณ 2559 เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยแยกประเภทสวัสดิการตา่งๆ ดังนี้  

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ ากลุ่มกลุ่ม A B C D และ E และกลุ่มผู้ที่จ้างจากเงินรายได้ของ
ส่วนงาน (กลุ่ม F) ที่เป็นสมาชิก กช.มช. มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเต็มจ านวน (เงินสะสม/
สมทบ และผลประโยชน์ของเงนิสะสม/สมทบ) แตห่ากต้องการจะขอคงเงินไว้ในกองทุนโดยยังไม่ขอรับเงินคืน 

เพื่อประโยชน์ทางภาษีก็สามารถด าเนินการได้   
1.1 กรณีประสงค์จะขอรับเงินสะสม/สมทบและผลประโยชน์คืน ให้เจ้าตัวจัดท าส าเนาบัตร

ประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีช่ือสมาชิก (ยกเว้นธนาคารออมสิน) รับรองส าเนาส่งให้ส่วน
งานต้นสังกัดรวบรวมส่งกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ส่งบันทึกแจ้งเวียนแต่ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 
2559  เพื่อด าเนนิการโอนเข้าบัญชใีห้แก่สมาชิกภายในสิน้เดือนตุลาคม 2559 ต่อไป 

1.2 กรณีประสงค์ขอคงเงนิไว้ในกองทุนฯ ให้เจ้าตัวกรอกแบบฟอร์ม “แจ้งความประสงค์ขอ
คงเงินไว้ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” พร้อมทั้งแนบเอกสารตามข้อ 1.1 รวมทั้งไปจ่ายเงินค่าคงเงิน จ านวน 
500.-บาท/ปี ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้  “แบบฟอร์มใบน าฝากพิเศษ” 
จากนั้น สง่ให้สว่นงานต้นสังกัดรวบรวมส่งกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ส่งบันทึกแจ้งเวียนแต่ไม่เกินวันที่ 
31 สิงหาคม 2559 เพื่อด าเนินการต่อไป หากไม่ด าเนินการจะถือว่าประสงค์จะขอรับเงินคืนทั้งหมดโดย
ด าเนนิงานตามข้อ 1.1 

หมายเหตุ download แบบฟอร์มขอคงเงินไว้ในกองทุน และแบบขอโอนเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้ที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/แบบฟอร์มตา่งๆ/งานกองทุนและสวัสดิการ 

http://hrmd.oop.cmu.ac.th/
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2. เงนิช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า กรณอีอกจากงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ ากลุ่ม A B C D E และ F ที่จะเกษียณอายุปี 2559 มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ ากรณีออกจากงาน ดังนี้ 

2.1 อัตราการจ่ายนับจ านวนเท่าของเงนิเดือน ณ วันเกษียณ (หักภาษี ณ ทีจ่า่ย)  
(1) ปฏิบัติงานติดตอ่กันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จา่ย 1 เท่า 

   (2) ปฏิบัติงานติดตอ่กันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่าย 3 เท่า 
   (3) ปฏิบัติงานติดตอ่กันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จา่ย 6 เท่า 

(4) ปฏิบัติงานติดตอ่กันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จา่ย 8 เท่า 
   (5) ปฏิบัติงานติดตอ่กันครบ 10 ปีขึ้นไป จ่าย 10 เท่า 

2.2 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน:  ผู้เปลี่ยนสถานภาพหรือบรรจุก่อนวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 ให้นับตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2553 แต่ถ้าหลังก าหนดเวลานี้  ให้นับตั้ งแต่วันที่           
เปลี่ยนสถานภาพหรอืวันบรรจุ ส่วนการลาศึกษาต่อในช่วงการนับเวลาการปฏิบัติงาน ไม่ให้นับเวลาในช่วงที่
ลาศึกษาต่อเป็นเวลาปฏิบัติงาน  

2.3 การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ  ผู้เกษียณอายุมีสิทธิยื่นขอภายใน 1 ปี นับตั้งแต่         
วันเกษียณอายุ กรณีประสงค์จะขอรับเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้ยื่นแบบฟอร์มค าขอเบิกผ่าน
หัวหน้าส่วนงาน แนบสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มี ช่ือสมาชิก โดยให้ผู้จะเกษียณอายุเข้าไปกรอก
แบบฟอร์มค าขอเบิกในระบบ CMU MIS เมนู “เบิก/ตรวจสอบสวัสดิการ” และพิมพ์แบบฟอร์มส่งให้ส่วนงาน
ต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ส่งบันทึกแจ้งเวียนแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 
2559 ส่วนการจะขอรับเงินหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้ผู้เกษียณอายุไปติดต่อเจ้าหน้าที่บุคคลของ
ส่วนงาน เพื่อช่วยด าเนินการกรอกแบบฟอร์มในระบบแทน และส่งให้กองบริหารงานบุคคลภายในไม่เกินวันที่ 
15 ของเดือนที่จะขอรับเงนิช่วยเหลือ  

หมายเหตุ  หากข้อมูลในระบบ CMU MIS เรียบร้อย ผู้เกษียณจะสามารถเข้าไปกรอก
แบบฟอร์ม   ค าขอเบิกได้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
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3. ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ที่จะเกษียณอายุปี 2559     
ให้เตรียมการสง่คนืที่พักมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.1 ให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่จะเกษียณอายุกรอกแบบฟอร์มส่งคืนที่พักตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และให้ส่งคืนที่พักให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมทั้งด าเนินการ 
ดังนี้ 
   (1) แจ้งย้ายทะเบียนราษฎรออกจากที่พัก 

    (2) ขนย้ายทรัพย์สินและสัมภาระทั้งหมดออกจากที่พัก 

   (3) ซ่อมแซมที่พัก ครุภัณฑ์  และวัสดุอุปกรณ์ให้มสีภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

   (4) ท าความสะอาดที่พักและบริเวณโดยรอบ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่หมดสทิธิในที่พัก 

3.2 ผู้ได้รับการจัดสรรที่ไม่สามารถส่งคืนที่พักได้ หรือมีความจ าเป็นที่ต้องพักอาศัยต่อไป 
ให้ขออนุมัติพักอาศัยต่อโดยยื่นผ่านส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
บริการที่พักอาจพิจารณาอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งผู้ได้รับการ
จัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้พักอาศัยต่อไปได้ ต้องช าระค่าบ ารุงที่พักล่วงหน้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
โดยช าระเงิน ณ กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา ดังนี้ 

(1) แบบครอบครัว เดือนละ 15,000.-บาท 

(2) แบบคนโสด เดือนละ 10,000.-บาท 

(3) แบบลูกจา้งประจ า เดือนละ 6,000.-บาท 

(4) แบบหอพัก เดือนละ 4,000.-บาท 

หากผู้ได้รับจัดสรรค้างช าระเงินค่าบ ารุงที่พักดังกล่าว ให้หักเอาจากเงินเดือน ค่าจ้าง      
หรอืเงินอื่นใดที่ผู้ได้รับจัดสรรได้รับจากมหาวทิยาลัยหรอืจากทางราชการ 

หมายเหตุ. Download แบบฟอร์มสง่คนืที่พัก ได้ที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/ แบบฟอร์ม
ต่างๆ/ งานกองทุนและสวัสดิการ หรอืสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ งานกองทุนและสวัสดิการ       
กองบริหารงานบุคคล  โทร. 3173, 3199 

http://hrmd.oop.cmu.ac.th/

