


เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัยแลว จะไดรับเงินดังตอไปน้ี  เมื่อใด ??? 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

1. บํานาญ 1. บําเหน็จ 

2. บําเหน็จดํารงชีพ 2. บําเหน็จรายเดอืน 

3. กบข. 3. กสจ. 

 

ข้ันตอนการดําเนินการเพื่อใหไดรับเงินดังกลาว  มดีังน้ีตอไปน้ี 

1. รวบรวมรายช่ือผูแสดงเจตนาในแตละรอบนําเสนอตอคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล

มหาวทิยาลัยแมโจ (ก.บ.ม.) เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

2. จัดทําคําสั่งผูที่แสดงเจตนาใหออกจากราชการ  (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

3. จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตัง้ผูที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัย  

(งานทะเบยีนประวัต ิ+ งานตําแหนงและอัตรากําลัง กจน. + หนวยเงินเดอืนและคาจาง 

กองคลัง) 

4. ผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพยื่นหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน/ทะเบยีนบาน/สมุดบัญชีธนาคาร

หนาแรก จัดสงใหงานทะเบยีนประวัต ิ กจน. 

5. จัดพมิพแบบขอรับเงนิบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ  กบข. บําเหน็จ บําเหน็จรายเดอืน กสจ. ตาม

แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.)  

6. แจงใหผูแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาลงลายมอืช่ือในแบบขอรับเงนิบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ  

กบข. บําเหน็จ บําเหน็จรายเดอืน กสจ. (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

7. นําเสนอแบบขอรับเงนิบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ  กบข. บําเหน็จ บําเหน็จรายเดอืน กสจ.  

ใหอธกิารบดเีพื่อโปรดลงนาม (งานบรหิารและธุรการ กจน.) 

8. ออกเลขภายนอกในแบบขอรับเงนิบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ  กบข. บําเหน็จ บําเหน็จรายเดอืน 

กสจ. (งานบรหิารและธุรการ กจน.) 

9. บันทกึและปรับปรุงขอมูลในแฟมประวัตขิาราชการ ซึ่งไดแก ขอมูลการลาตัง้แตวันบรรจุถงึ  

วันใหออก ประวัตรัิบราชการ(ก.ม.1) ใหขอมูลเปนปจจุบันคอื ถงึวันใหออกจากราชการ  

(งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

10. บันทกึและปรับปรุงขอมูลในบัตรเงนิเดอืนของลูกจางประจําใหขอมูลเปนปจจุบัน คอื ถงึวันใหออก

จากราชการ  (หนวยเงินเดอืนและคาจาง  กองคลัง) 

11. เมื่อไดรับบัตรเงนิเดอืนของลูกจางประจําแลว ดําเนนิการจัดพมิพขอรับรองการเบกิจายเงนิเดอืนใน

บัตรเงนิเดอืน  แลวนําเสนอใหอธกิารบดเีพื่อโปรดลงนาม  (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

12. จัดเรยีงเอกสารเปนชุดๆ  ขดีครอมและเขยีนในสําเนาหลักฐานตางๆ  “ใชสําหรับขอรับบํานาญ 

และบําเหน็จดํารงชีพ เทานัน้” / “ใชสําหรับขอรับเงนิ กบข. เทานัน้” /  “ใชสําหรับขอรับบําเหน็จ/ 

บําเหน็จรายเดอืน เทานัน้” “ใชสําหรับขอรับเงนิ กสจ. เทานัน้”  (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 
 

13. จัดสง... 
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13. จัดสงเอกสารแบบขอรับบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และแฟมประวัต ิ(สําหรับขาราชการ) สําหรับ

แบบขอรับเงนิ กบข. ไมตองสงให กบข. โดยจะขอรับผานระบบบําเหน็จบํานาญเชนกัน   

แบบขอรับบําเหน็จ/บําเหน็จรายเดอืน และบัตรเงนิเดอืน (สําหรับลูกจางประจํา) ไปใหสํานักงาน

คลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม  จัดสงแบบขอรับเงิน กสจ. ให กสจ. ดําเนนิการสั่งจายตอไป  

(งานทะเบยีนประวัติ  กจน.) 

14. สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม จะดําเนนิการตรวจสอบและพจิารณาสั่งจายเงนิบํานาญ 

บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จ บําเหน็จรายเดอืน โดยจะตรวจสอบกับขอมูลในระบบบําเหน็จบํานาญ 

(e-pension)  ทัง้นี้ เจาหนาที่ของสํานักงานคลังเขต 5 จะรับผิดชอบในการดําเนนิการตรวจสอบ

และพจิารณาสั่งจายของสวนราชการทัง้หมดใน 8 จังหวัดภาคเหนอื  ประกอบกับชวงนี้สวน

ราชการแตละแหงจะยื่นขอรับเงนิดังกลาวใหกับผูที่จะเกษยีณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

(สํานักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชยีงใหม) 

15. เจาหนาที่งานทะเบยีนประวัตเิขาไปตรวจเช็คและบันทกึปรับปรุงขอมูลในระบบบําเหน็จบํานาญ  

(e-pension) โดยใชรหัสของนายทะเบยีนผูรับบําเหน็จบํานาญและนายทะเบยีนบุคลากรภาครัฐ  

(ซึ่งเปนขาราชการ เนื่องจากปจจุบันรหัสถูกบลอค เพราะนายทะเบยีนไดเปลี่ยนสถานภาพเปน

พนักงานมหาวทิยาลัยเชนกัน ซึ่งอยูระหวางการยื่นขอกําหนดสทิธเิขาใชระบบบําเหน็จบํานาญใหม) 

โดยจะตองตรวจและแกไขขอมูลดังตอไปนี้  เลขบัตรประชาชน วันเดอืนปเกดิ  คํานําหนานาม 

ช่ือ-สกุล ศาสนา วันเดอืนปที่บรรจุ  วันเดอืนปที่ใหออก ที่อยูปจจุบัน เบอรโทรศัพท  ใหสมบูรณ 

(งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

16. เจาหนาที่ซึ่งปฏบิัตงิานในสวนราชการผูขอระดับการปฏบิัตงิาน (นางสาวติร ี ใครมา) กรอกรหัส

เขาสูระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) ดําเนนิการกรอกขอมูลลงทะเบยีน  ประวัต ิ แบบขอรับ 

บัญชีธนาคาร เงนิเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืน เวลาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ คาลดหยอน  

คํานวณเงนิ  (รายละเอยีดดังที่แนบมาพรอมนี้)  (งานทะเบยีนประวัติ  กจน.)  

17. เจาหนาที่ซึ่งปฏบิัตงิานในสวนราชการผูขอระดับหัวหนา (นางสาวภัคจริา  วจิิตร) กรอกรหัสเขาสู

ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) เพื่อตรวจเช็คขอมูลลงทะเบยีน ประวัต ิแบบขอรับ บัญชี

ธนาคาร เงนิเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืน เวลาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญ คาลดหยอน  คํานวณเงนิ  

ที่นางสาวติร ี ใครมา  ไดกรอกขอมูลไปแลว  เมื่อถูกตองแลวคลกิสงขอมูลผานระบบ   

     (งานทะเบยีนประวัต ิกจน.) 

18. เจาหนาที่ของงานทะเบยีนประวัต ิเขาไปตรวจสอบการสั่งจายบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จ 

บําเหน็จรายเดอืน  ผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) เมื่อกรมบัญชีกลางไดมกีารพิจารณา

อนุมัตกิารสั่งจายเงินดังกลาวเรยีบรอยแลว จึงจะสามารถสั่งพมิพหนังสอืสั่งจายของแตละคนได   

ทัง้นี้ สํานักงานคลังเขต 5 จะจัดสงหนังสอืสั่งจายดังกลาวใหทุกทานทางไปรษณยี โดยจัดสงตามที่

อยูในแบบขอรับเงนิบํานาญ/บําเหน็จ/บําเหน็จรายเดอืน (งานทะเบยีนประวัติ  กจน.) 
 

19. นําหนังสอื... 
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19. นําหนังสอืสั่งจายบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จ/บําเหน็จรายเดอืนที่ไดสั่งพมิพจากระบบ

บําเหน็จบํานาญ (e-pension) ไปใหงานบรหิารและธุรการ กองกลาง สํานักงานอธกิารบด ี

ลงทะเบยีนประทับรับเรื่อง (งานบรหิารและธุรการ กองกลาง) 

20. งานบรหิารและธุรการ กองกลาง จัดสงหนังสอืสั่งจายดังกลาวให งานบรหิารและธุรการ กองการ

เจาหนาที่ ดําเนนิการลงทะเบยีนประทับรับเรื่องตอไป (งานบรหิารและธุรการ กจน.) 

21. เจาหนาที่งานทะเบยีนประวัต ิกองการเจาหนาที่ เกษยีณหนังสอืสั่งจายดังกลาวเรยีบรอยแลว 

นําเสนออธกิารบดเีพื่อโปรดพจิารณาสั่งการตอไป 

22. จัดสงสําเนาหนังสอืสั่งจายทัง้หมดให หนวยเงินเดอืนและคาจาง กองคลัง เพื่อดําเนนิการในสวน  

ขอเบกิตอไป  ซึ่งจะดําเนนิการขอเบกิตามที่กรมบัญชีกลางมปีฏทินิการจายประจําเดอืน 

(รายละเอยีดดังที่แนบมาพรอมนี้)   (หนวยเงินเดอืนและคาจาง กองคลัง) 

23. เมื่อกรมบัญชีกลางไดมกีารสั่งจายบํานาญ บําเหน็จ/บําเหน็จรายเดอืน เรยีบรอยแลว  ทาง กบข. 

จึงอนุมัตสิั่งจายเงิน กบข.ใหสมาชิก โดยจะแจงการสั่งจายใหแตละคนทางไปรษณยี  โดยไมมกีาร

แจงใหสวนราชการ  

24. สรุป... ดังน้ัน หากทานใดไดรับหนังสอืสั่งจายบํานาญ บําเหน็จดํารงชพี บําเหน็จ/บําเหน็จ

รายเดอืนเรยีบรอยแลว  ทางงานทะเบยีนประวัต ิกองการเจาหนาท่ี หรอื หนวยเงินเดอืน

และคาจาง กองคลัง จึงจะสามารถตอบไดวาเงินจะโอนเขาบัญชขีองทานวันที่เทาไหร  

 

 

******************* 



ขอมูลที่ตองกรอกในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



กรมบัญชีกลางPMTR0020 หนา 1/2
วันที่พิมพ 15/06/2560ปฏิทินการจาย ประจําเดือน 06/ 2560

รอบการจาย
ประมวลผล

ผูมีสิทธิ
วันสุดทายที่สวนราชการ

ขอเบิกใหกรมบัญชีกลาง

วันสุดทายที่สถาบันการเงิน
สงขอมูลF3เพื่อหักบํานาญ

วันที่กรมบัญชีกลาง

บํานาญใหสถาบันการเงิน

วันสุดทายที่สถาบันการเงินสง
ขอมูลF3และหนังสือเพื่อ

ขอบําเหน็จตกทอด

วันที่กรมบัญชีกลาง
สงขอมูลF3ที่จายบําเหน็จผูเบิกสงขอมูล กรมบัญชีกลาง

วันที่
สงขอมูลF3จากการหัก

ตกทอดใหสถาบันการเงิน

วันที่เงินเขาบัญชี

รอบที่ 1 31/05/2560 02/06/2560 09/06/256029/05/2560 07/06/2560

รอบที่ 2 21/06/256009/06/2560 16/06/256009/06/2560 23/06/2560

รอบที่ 3 20/06/2560 23/06/2560 30/06/256016/06/2560 28/06/2560

ประเภทเงินในรอบการจาย

รอบที่ 1 รอบที่ 2 ประเภทเงินรอบที่ 3
01-เบี้ยหวัด
02-บําเหน็จปกติ
03-บํานาญปกติ
04-บํานาญพิเศษ
05-บําเหน็จตกทอด
06-บําเหน็จลูกจาง
08-เงินทําขวัญ
10-บําเหน็จสมาชิก กบข.
11-บํานาญสมาชิก กบข.
12-บําเหน็จตกทอดสมาชิก กบข.

* วันที่สุดทายการสงขอมูลขอเบิกใหกรมบัญชีกลาง หมายความวา สวนราชการผูเบิกตองดําเนินการลงทะเบียนขอเบิก เสนอแบบสรจ.10  ใหผูเบิกพิจารณาและลงนาม ปดรอบ
และสงกรมบัญชีกลางใหเสร็จสิ้น เรียบรอย ครบถวนภายในวันสุดทายที่กําหนด



กรมบัญชีกลางPMTR0020 หนา 2/2
วันที่พิมพ 15/06/2560ปฏิทินการจาย ประจําเดือน 06/ 2560

รอบการจาย
ประมวลผล

ผูมีสิทธิ
วันสุดทายที่สวนราชการ

ขอเบิกใหกรมบัญชีกลาง

วันสุดทายที่สถาบันการเงิน
สงขอมูลF3เพื่อหักบํานาญ

วันที่กรมบัญชีกลาง

บํานาญใหสถาบันการเงิน

วันสุดทายที่สถาบันการเงินสง
ขอมูลF3และหนังสือเพื่อ

ขอบําเหน็จตกทอด

วันที่กรมบัญชีกลาง
สงขอมูลF3ที่จายบําเหน็จผูเบิกสงขอมูล กรมบัญชีกลาง

วันที่
สงขอมูลF3จากการหัก

ตกทอดใหสถาบันการเงิน

วันที่เงินเขาบัญชี

13-บํานาญตกทอด
14-บําเหน็จดํารงชีพ
15-บําเหน็จดํารงชีพ กบข.
16-บํานาญขาราชการการเมือง
17-บําเหน็จขาราชการการเมือง
18-มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนฯ
19-บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพอาสาสมัคร
22-บําเหน็จพิเศษลูกจาง
23-บําเหน็จพิเศษลูกจางตาย
24-บําเหน็จปกติลูกจางตาย
25-บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
26-บํานาญพิเศษอาสาสมัครตาย
27-บําเหน็จรายเดือน
28-บําเหน็จพิเศษรายเดือน
29-บําเหน็จตกทอดผูรับบําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดือน
30-บําเหน็จตกทอดขาราชการการเมือง
32-บําเหน็จตกทอดคํ้าประกัน


