
     แบบขอรับเงนิบ ำเหน็จปกติ บ ำเหน็จรำยเดอืน  บ ำเหน็จพเิศษ และหรือบ ำเหน็จพเิศษรำยเดอืนลูกจ้ำง 
ส ำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกดัหรือจังหวดั 

ท่ี .................../.................                                                                                                                                                             ช่ือหน่วยงาน ............................................................ 
   วนัท่ี ........................................................ 

เร่ือง   ขอใหส้ัง่จ่ายเงิน................................................... 
เรียน  อธิบดีกรมบญัชีกลาง                                                                                                                                                
               โปรดพจิำรณำส่ังจ่ำย     เงินบ าเหน็จปกติ     เงินบ าเหน็จรายเดือน    เงินบ าเหน็จพิเศษ    เงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือน    
                       กรณ ี                             เกษียณอายุ               ออกจากงาน                  ตาย ใหแ้ก่ทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยโ์ดยอนุโลม 

รายละเอียดตามค าขอขา้งล่างน้ี  และไดส่้งเอกสาร  รวม ........... ฉบบั  มาดว้ยแลว้ 
 

ส าหรับผูข้อ 

ลูกจ้ำง  ยศ............. ค  าน าหนา้ ...................... ช่ือ-นามสกุล................................................................................................................ 
             ต  าแหน่ง...................................................................................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน              

 

วนัเดือนปีเกิด......../......../............. (3) วนัเดือนปีท่ีเร่ิมนบัเวลาท างาน........./.............../............... วนัเดือนปีท่ีออกจากงานหรือตาย............/........../.............. 
ประเภทกำรขอ 

ขอรับเงนิ กรณ ี

 บ าเหน็จปกติ  ออกจากงาน 
 เกษียณอาย ุ
 ตาย 

 บ าเหน็จรายเดือน  ออกจากงาน 

 เกษียณอาย ุ
 บ าเหน็จพิเศษ    ออกจากงาน 

 ตาย 
 บ าเหน็จพิเศษรายเดือน  ออกจากงาน 

 

เหตุทีอ่อก 
 ลาออก 
 ใหอ้อก 
 เกษียณ 

 ปลดออก 
 

ลกัษณะกำรค ำนวณ 
บ าเหน็จปกติ/บ าเหน็จรายเดือน      ค านวณเวลาท างานเป็นเดือน 

บ าเหน็จพิเศษ/บ าเหน็จพิเศษรายเดือน  ยามปกติ  อตัราท่ีไดรั้บ.................... (4) 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหม
ก าหนด อตัราท่ีไดรั้บ.................... 

 

 
สถำนภำพผู้ขอ 
 ลูกจา้งประจ า          
 ลูกจา้งชัว่คราว 
 

ส่วนรำชกำรทีสั่งกดัคร้ังสุดท้ำย 
กรม  ........................................................................................................................   
กระทรวง ................................................................................................................. 
จงัหวดั ..................................................................................................................... 

อน่ึง ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้กรมบญัชีกลางโอนเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน 
บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร........................................................................................  
สาขา...................................................................................................................... 
ช่ือบญัชี................................................................................................................. 
เลขท่ีบญัชี.............................................................................................................(5) 

ขอรับเงนิทำง (6)      
 ส่วนกลางท่ีกรม.................................................................................................                                                                                                                  
 ส่วนภูมิภาคท่ีจงัหวดั.........................................................................................  
ช่ือหน่วยงานผูเ้บิก...................................................................................................          

กรณลูีกจ้ำงออกจำกงำน (7) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นจริงทุกประการ 

หากปรากฏว่าขา้พเจา้ไดรั้บเงินเกินสิทธิท่ีจะไดรั้บ ขา้พเจา้ยนิยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มี
สิทธิแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบจากทางราชการ  

โดยยนิยอมให้หักจากเงินท่ีไดรั้บจากทางราชการ 
 

(ลงช่ือ)............................................................... ผูข้อรับเงิน 

(..........................................) 
วนัท่ี ......./......................../................ 

กรณลูีกจ้ำงตำย (8) 
                ขา้พเจา้   ผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิ      ผูจ้ดัการมรดก  
ไดท้ าหนงัสือรับรองไวต้่อกระทรวง กรม หรือ จงัหวดั ...........................................................  
ว่า ข้อความในเร่ืองราวน้ีถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเหลืออยู่อีก  
ถา้ปรากฎว่ามีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใด  ขา้พเจา้และผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอมคืน
เงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบจากทางราชการ   ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

                             (ลงช่ือ)............................................................... ผูข้อรับเงิน 
                                             (ลงช่ือ)............................................................... พยาน 

                                             (ลงช่ือ)............................................................... พยาน 

ท่ีอยูผู่ข้อ ......................................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...............................................โทร.................................................   

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  ดูค  าอธิบายหนา้ 2 

 (ลงช่ือ).............................................(2) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 

          (..........................................................) 
    โทร........................................................... 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

ต าแหน่ง....................................................................... 
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รหัส เวลำรำชกำร 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).......................................................................... 
เวลาทวีคูณอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................. 
ตดั        ลา         พกัราชการ     ขาดราชการ โดยไมมี่ค่าจา้ง................................................................. 
ตดั        ลา         พกัราชการ     โดยไดรั้บเงินเดือน 1/2........................................................................ 
ตดั        ลา         พกัราชการ     โดยไดรั้บเงินเดือน 1/3........................................................................ 
ตดั        ลา         พกัราชการ     โดยไดรั้บเงินเดือน 1/4........................................................................ 
ตดั    ป่วย     ลา    ขาด     ศึกษาต่อ   ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก .............................วนั.................................    
 

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

 

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

 

รหัส อตัรำค่ำจ้ำง บำท 

72 
81 
........ 

 

ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยเดือนละ............................................................................................................................................................................ 
เงินเพิ่ม พ.ส.ร. .............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 กำรกรอกแบบค ำขอ 5313  

  (1)  หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สังกดั   หรือผูว้่าราชการจงัหวดัลงนาม 
 (2)  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
 (3)  วนั  เดือน  ปี  ให้กรอกเป็นตวัเลขตามปีปฏิทิน 
 (4)  ให้ระบุอตัราส่วนท่ีไดรั้บบ าเหน็จพิเศษ เช่น “อตัราท่ีไดรั้บ 12 เท่าของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย” ให้กรอกวา่ 12 เท่า 
 (5)  ช่ือธนาคาร ช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้อรับเงินตาม (7) หรือ (8) ประเภทออมทรัพย ์สะสมทรัพย ์ 
เผื่อเรียก กระแสรายวนั  
(6)  กรณีขอรับทางส่วนกลาง  ให้ระบสุ่วนราชการเจา้สงักดัระดบักรม   

กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาค  ให้ระบุจงัหวดัท่ีขอรับเงิน  รวมทั้งระบุช่ือหน่วยงานผูเ้บิกดว้ย 
 (7) กรณีลูกจา้งออกจากงานให้ลูกจา้งลงช่ือขอรับ 
 (8) กรณีลูกจา้งตาย ให้ทายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูล้งนามแทนเพียงผูเ้ดียว โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
ประกอบการขอรับเงิน 
       กรณีผูจ้ดัการมรดกเป็นผูล้งนามขอรับเงิน ให้แนบส าเนาค าพิพากษาของศาลแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดกประกอบการขอรับเงิน 
       กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาว ์ผูไ้ร้ความสามารถ ผูเ้สมือนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ ์     
       แลว้แต่กรณี เป็นผูล้งนามแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมำยเหตุ  1. กำรขอรับบ ำเหน็จพเิศษ ไม่ต้องกรอกเวลำท ำงำน 

                  2. ให้ใส่เคร่ืองหมำย ในช่อง  

 


