
5313 
แบบขอรับเงนิบ ำเหน็จปกต ิบ ำเหน็จรำยเดือน  บ ำเหน็จพเิศษ และหรือบ ำเหน็จพเิศษรำยเดือนลูกจ้ำง 

ส ำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกดัหรือจังหวดั 

ท่ี ศธ 0529 /........................                                                                                                                                                                                                     มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี                              
                                                                                                                                                                                                            รหสัหน่วยงาน/จงัหวดั   

วนัท่ี  ………………………………… 

เร่ือง  ขอใหส้ัง่จ่ายเงิน  เงนิบ ำเหน็จ / บ ำเหน็จรำยเดือนของ...................................................................     
เรียน  คลงัเขต  3 

                                  โปรดพิจารณาสัง่จ่าย        เงินบ าเหน็จปกติ       เงินบ าเหน็จรายเดือน      เงินบ าเหน็จพิเศษ     บ าเหน็จพิเศษรายเดือน      กรณีออกจากงาน                                                                                                                              

     กรณีเกษียณอายุ     กรณีตาย ใหแ้ก่ทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูต้าย ตามค าขอขา้งล่างน้ีและไดส่้งเอกสารรวม.............................ฉบบั
มาดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลงช่ือ).....................................................................(1) 

กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี                                                        (....................................................................) 

โทร. (045) 353031-2                                                                        ต  าแหน่ง........................................................................ 

ส าหรับผูข้อ 

ลูกจา้ง                    ยศ ..............................................                          ค  าน าหนา้............................. ช่ือ............................................................นามสกุล..................................................... 

ขอรับเงิน     บ าเหน็จปกติ      บ าเหน็จรายเดือน 
                    บ าเหน็จพิเศษ     บ าเหน็จพิเศษรายเดือน 

วนั เดือน ปีเกิด (2) 

…………….. 

วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมนบัเป็นเวลาท างาน 

..................... 

วนั เดือน ปีท่ีออกจากงานหรือตาย 

………………… 

ประเภทการขอ 
บ ำเหน็จปกต ิ/บ ำเหน็จรำยเดือน                  ออกจากงาน 

                                                                     เกษียณอาย ุ
                                                                     ตาย 
บ ำเหน็จพเิศษ/บ ำเหน็จพเิศษรำยเดือน        ออกจากงาน 

                                                                     ตาย 

เหตุท่ีออก 
  ลาออก 

 ใหอ้อก 
 ปลดออก 

ต ำแหน่ง.......................................................... 

ลกัษณะการค านวณ 
บ ำเหน็จปกต/ิบ ำเหน็จรำยเดือน        ค านวณเวลาท างานเป็นเดือน 

บ ำนำญพเิศษ/ 

บ ำเหน็จพเิศษรำยเดือน  ยามปกติ อตัราท่ีไดรั้บ............................................(3) 

                                        ค  าสัง่กลาโหม อตัราท่ีไดรั้บ.......................................... 

 

สถานะภาพผูข้อ 
  ลูกจา้งประจ า 
  ลูกจา้งชัว่คราว 

 

ส่วนราชการท่ีสงักดัคร้ังสุดทา้ย 

กรม    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
                                                         รหสั   20117 

กระทรวง    ศึกษำธิกำร 
จงัหวดั     อุบลราชานี 
                                                         รหสั    030500 

ขอรับเงินทาง                     กรม  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
           (5) รหัสหน่วยงาน   20117                                 

                                           จงัหวดั  อุบลรำชธำนี 

                รหัสจงัหวดั         030500 
ส่วนราชการผูเ้บิก  มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี 

รหสัจงัหวดั     
 

                   อน่ึง ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หก้รมบญัชีกลางโอนเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน 
บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเขา้บญัชีธนาคาร........................ 

สาขา..............................................ช่ือบญัชี..................................................................................... 

เลขบญัชี....................................................................................(4) 

กรณลูีกจ้ำงตำย (7) 
ขา้พเจ้าผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิได้ท าหนังสือรับรองไวต้่อกระทรวง ทบวง 
กรม จงัหวดั...................ว่าขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง

และไม่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเหลืออยู่อีก ถา้ปรากฏว่ามีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึน
เม่ือใด ขา้พเจ้าและผูมี้สิทธิไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยท่ีไม่มีสิทธิ
และชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทางราชการภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีขา้พเจา้ได้รับ

ทราบจากทางราชการ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
(ลงช่ือ)...........................................................................ผูข้อ 

                    (ลงช่ือ)...........................................................................ผูพ้ยาน 

                    (ลงช่ือ)...........................................................................ผูพ้ยาน 

กรณลูีกจ้ำงออกจำกงำน (6) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)...........................................................................ผูข้อ 

                                                             (…………………………..) 
                                                        วนัท่ี  ....................................... 
 

ท่ีอยูผู่ข้อ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์......................................................... 

(1), (2), (3), (4), (5), (6) ดูค ำอธิบำยหน้ำ 3 

2 0 1 1 7 

 



 
 
 
2 

รหัส เวลำท ำงำน ตั้งแต่ ถึง 
01 
 
 
14 
25 
26 
38 
51 
52 
53 
54 
61 
 

เวลาปกติ   1................................................................................................................................................................................ 
                  2................................................................................................................................................................................ 
                  3................................................................................................................................................................................ 
เวลาทวีคูณ  ปราบปรามคอมมิวนิสต.์........................................................................................................................................          
         “         กฎอยัการศึก พ.ศ.2519 (7 ต.ค.19-5 ม.ค.20).......................................................................................................... 
         “                   “         พ.ศ.2534 (23 ก.พ.34-2 พ.ค.34)........................................................................................................ 
เวลาทวีคูณอ่ืนๆ.......................................................................................................................................................................... 
ตดั         ลา             พกัราชการ               ขาดราชการ โดยไมมี่ค่าจา้ง........................................................................ 
ตดั         ลา             พกัราชการ              โดยไดรั้บค่าจา้ง1/2................................................................................... 
ตดั         ลา             พกัราชการ              โดยไดรั้บค่าจา้ง1/3................................................................................... 
ตดั         ลา             พกัราชการ              โดยไดรั้บค่าจา้ง1/4…………………………………………………… 
ตดั     ป่วย    ลา     ขาด    ศึกษาต่อระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก................วนั.........................................................................  

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

......................................  
................................... 

..................................... 
  

...................................... 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
...................................... 
...................................... 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
..................................... 
……………………… 
 

รหัส อตัรำค่ำจ้ำง บำท 
72 
81 
82 
83 
84 
..... 
…. 

ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยเดือนละ...................................................................................................................................................................................................... 
เงินเพิ่ม    พ.ส.ร. ..................................................................................................................................................................................................................... 
                พ.น.บ. ..................................................................................................................................................................................................................... 
                พ.ด.ร. ...................................................................................................................................................................................................................... 
                พ.ป.ผ. ..................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                                                           

 
 

กำรกรอกแบบค ำขอ 5313 
(1) หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สงักดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 
(2) วนั เดือน ปี ใหก้รอกเป็นตวัเลขตามปฏิทิน 
(3) ใหร้ะบุอตัราส่วนท่ีไดรั้บบ าเหน็จพิเศษ เช่น “อตัราท่ีไดรั้บ 12 เท่าของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย” ใหก้รอกไว ้12 เท่า 
(4) ช่ือธนาคาร ช่ือบญัชี และเลขบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนประเภท

ออมทรัพย/์สะสมทรัพย/์เผื่อเรียก/กระแสรายวนั พร้อมแนบส าเนาบญัชีเงินฝาก ซ่ึงผูรั้บบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ 
บ าเหน็จพิเศษรายเดือน ไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ดว้ย ทั้งน้ี ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารใหส่้วนราชการผูข้อเก็บไวไ้มต่อ้งส่งกรมบญัชีกลาง 

(5) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ใหร้ะบุส่วนราชการเจา้สงักดัส าหรับระดบักรม จงัหวดัและรหสักรณีขอรับทางส่วนภูมิภาคใหร้ะบุในส่วนราชการผู ้
เบิก จงัหวดัท่ีขอรับเงินและรหสัท่ีระบุเป็นรหสัตามระบบ GFMIS 

(6) กรณีลูกจา้งออกจากงานใหลู้กจา้งลงช่ือขอรับ 
(7) กรณีลูกจา้งตาย  ใหท้ายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูล้งนามแทนเพียงคนเดียว กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้ความสามารถ  
         หรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณี เป็นผูล้งนามแทน 
 
 
 
 

...................................... 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          หมำยเหตุ :  1. กำรขอรับบ ำเหน็จพเิศษไม่ต้องกรอกเวลำท ำงำน 
                              2. ให้ใส่เคร่ืองหมำย   ในช่อง  ทีใ่ช้ 
 
 
 
 



 
 
ค ำอธิบำย 

(1)  ผู้ลงนำมคือ อธิกำรบดมีหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจ 
(2) วนั / เดือน / ปี เกดิ  ตวัอย่ำง กำรกรอก วนั เดือน ปี เกดิ เช่น เกดิวนัที ่29 กนัยำยน 2514  กรอกข้อมูลเป็น 29/09/2514 
(3) เจ้ำหน้ำที ่เป็นผู้กรอกให้ 
(4) ระบุเลขทีบ่ัญชีธนำคำรตำมที ่ขอรับเงนิแจ้งควำมประสงค์ 
(5) – 
(6) ลูกจ้ำงประจ ำเป็นผู้ลงนำมในแบบค ำขอ พร้อมระบุทีอ่ยู่ให้ชัดเจน 
(7) กรณลูีกจ้ำงเสียชีวติ  ทำยำท ผู้มสิีทธิเป็นผู้ลงนำมในแบบค ำขอ 

 


