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7. สาํเนาคาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนครั� งสุดทา้ย                                         จาํนวน  2 ชุด

    (กรณีเงินเดือนยงัไม่เตม็ขั�น)



5313 
แบบขอรับบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดอืน บาํเหน็จพเิศษ และหรือบาํเหน็จพเิศษรายเดอืนลูกจ้าง 

สําหรับส่วนราชการเจ้าสังกดัหรือจังหวดั 
...................................................... 

รหสัหน่วยงาน/จงัหวดั 
วนัท่ี.................................................... 

เร่ือง  ขอใหส้ัง่จ่ายเงิน 
เรียน 
                         โปรดพิจารณาสัง่จ่าย   เงินบาํเหน็จปกติ  เงินบาํเหน็จรายเดือน  เงินบาํเหน็จพิเศษ  เงินบาํเหน็จพิเศษรายเดือน  กรณีออกจากงาน 
กรณีเกษียณอาย ุ  กรณีตาย  ใหแ้ก่ทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูต้าย ตามคาํขอขา้งล่างน้ีและไดส่้งเอกสาร  
รวม..........................ฉบบัมาดว้ยแลว้ 

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

(..........................................................) 
ตาํแหน่ง...................................................... 

................................... 
โทร........................... 

สําหรับผู้ขอ 
ลูกจา้ง                                  ยศ.............................  คาํนาํหนา้............................ช่ือ....................................................นามสกลุ...................................................... 
ขอรับเงิน             บาํเหน็จปกติ       บาํเหน็จรายเดือน 
  บาํเหน็จพิเศษ     บาํเหน็จพิเศษรายเดือน 

วนั เดือน ปีเกิด (2) 
........../............./.......... 

วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมนบั 
........../............/........... 

วนัเดือนปีท่ีออกจากงานหรือตาย 
........../............../................ 

ประเภทการขอ 
บาํเหน็จปกติ /บาํเหน็จรายเดือน        ออกจากงาน 
    เกษียณอาย ุ
ตาย 
บาํเหน็จพิเศษ/บาํเหน็จพิเศษรายเดือน     ออกจากงาน 
    ตาย 

เหตุท่ีออก 
  ลาออก 
  ใหอ้อก 
  เกษียณ 
  ปลดออก 

ตาํแหน่ง…………………………………………………….. 

ลกัษณะการคาํนวณ 
บาํเหน็จปกติ/คาํนวณเวลาทาํงานเป็นเดือน 
บาํเหน็จรายเดือน 
 
บาํเหน็จพิเศษ/ยามปกติ อตัรา 
บาํเหน็จพิเศษรายเดือน             ท่ีไดรั้บ...........................(3) 
  คาํสัง่กลาโหม อตัรา 
                                                 ท่ีไดรั้บ..................................... 

สถานะผูข้อ 
  ลูกจา้งประจาํ 
  ลูกจา้งชัว่คราว 

ส่วนราชการท่ีสังกดัคร้ังสุดทา้ย 
กรม................................................................... 
                                 รหสั   
กระทรวง............................................................ 
จงัหวดั............................................................... 
                                  รหสั   

       อน่ึงขา้พเจา้มีความประสงคใ์หก้รมบญัชีกลางโอนเงินบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดือน 
บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือน ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร............ 
....................................................................สาขา........................................................................ 
ช่ือบญัชี...........................................................เลขท่ีบญัชี...........................................................(4) 

ขอรับเงินทาง        กรม  .............................................................. 
(5) รหสั หน่วยงาน  
                             จงัหวดั .......................................................... 
      รหสัจงัหวดั    
ส่วนราชการผูเ้บิก ...................................................................... 
รหสัจงัหวดั  

กรณีลกูจา้งออกจากงาน (6) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ........................................................ผูข้อ 
(.................................................................) 

วนัท่ี.............................................. 
 

กรณีลูกจา้งตาย (7) 
ขา้พเจา้ผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิไดท้าํหนงัสือรับรองไวต่้อกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั
...............................ว่าขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถกูตอ้งตามความเป็นจริงและไม่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิ
เหลืออยูอี่ก ถา้ปรากฏวา่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใดขา้พเจา้และผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอม
คืนเงินท่ีไดรั้บไปโดยไม่มีสิทธิและชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นบัจากวนัน้ีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบจากทางราชการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

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

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

 



 
 

รหัส เวลาราชการ ตั้งแต่ ถึง 
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เวลาทวคูีณ  ปราบปรามคอมมิวนิสต.์.................................................................................................................... 
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เวลาทวคูีณอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................... 
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ตดั  ป่วย   ลา   หนี  ขาด  ศึกษาต่อ  ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก........................วนั......................................... 
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.................................. 
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.................................. 

.................................. 
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รหัส อตัราเงนิเดอืน/อตัราบาํนาญ บาท 
79 
81 
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84 
 

ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยเดือนละ.......................................................................................................................................................................... 
เงินเพิ่ม พ.ด.ร.ส............................................................................................................................................................................................ 
             พ.ส.ร................................................................................................................................................................................................ 
             พ.น.บ................................................................................................................................................................................................ 
             พ.ก.ร................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

การกรอกแบบคาํขอ 5313 
(1) หวัหนา้ส่วนราชการเจา้สงักดั หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม 
(2) วนั เดือน ปี ใหก้รอกเป็นตวัเลขตามปฏิทิน 
(3) ใหร้ะบุอตัราส่วนท่ีไดรั้บบาํเหน็จพิเศษ เช่น “อตัราท่ีไดรั้บ 12 เท่าของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย” ใหก้รอกกวา่ 12 เท่า 
(4) ช่ือธนาคาร ช่ือบญัชี และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บบาํเหน็จปกติ บาํเหน็จรายเดือน บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จ

พิเศษรายเดือนประเภท ออมทรัพย/์สะสมทรัพย/์เผือ่เรียก/กระแสรายวนั พร้อมแนบสาํเนาบญัชีเงินฝากซ่ึงผูข้อรับบาํเหน็จ
ปกติ บาํเหน็จรายเดือน บาํเหน็จพิเศษ หรือบาํเหน็จพิเศษรายเดือนไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ดว้ย ทั้งน้ีสาํเนาบญัชีเงินฝาก
ธนาคารใหส่้วนราชการผูข้อเกบ็ไวไ้ม่ตอ้งส่งกรมบญัชีกลาง 

(5) กรณีขอรับทางส่วนกลาง ใหร้ะบุส่วนราชการเจา้สงักดัระดบักรม จงัหวดั และรหสั กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาคใหร้ะบุส่วน
ราชการผูเ้บิก จงัหวดัท่ีขอรับเงิน และรหสั และรหสัท่ีระบุเป็นรหสัตามระบบ GFMIS 

(6) กรณีลูกจา้งออกจากงาน ใหลู้กจา้งลงช่ือขอรับ 
(7) กรณีลูกจา้งตาย ใหท้ายาทผูมี้สิทธิตามกฎหมายผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูล้งนามแทนเพียงคนเดียว กรณีผูมี้สิทธิเป็นผูเ้ยาวผ์ูไ้ร้

ความสามารถ หรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์แลว้แต่กรณีเป็นผูล้งนาม 
 

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ    1. การขอรับบาํเหน็จพิเศษไม่ตอ้งกรอกเวลาทาํงาน 
 2. ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง    ท่ีใช ้
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2.5   พ.ศ. 2519  (ทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่  7  ตุลาคม  2519  ถึง  5  มกราคม  2520  รวม  3  เดือน) 
  ตั้งแต่วนัท่ี                                             ถึงวนัท่ี                                           รวม            เดือน          วนั 
  หกั วนัลาป่วย (       วนั) วนัลากิจ (       วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ        วนั)  รวม          เดือน          วนั 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.5                                           เดือน            วนั 
 2.6    พ.ศ. 2534  (ทัว่ราชอาณาจกัร ตั้งแต่  23  กมุภาพนัธ์  2534  ถึง  2  พฤษภาคม  2534  รวม  2  เดือน  8 วนั) 

  ตั้งแต่วนัท่ี               ถึงวนัท่ี              รวม            เดือน         วนั 
   หกั วนัลาป่วย (       วนั) วนัลากิจ (       วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ        วนั) รวม           เดือน         วนั 

   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2. 6                                       …...…..เดือน …..…..วนั 
2.7   พ.ศ. 2534  (ในเขต 21 จงัหวดั ตั้งแต่  23 กมุภาพนัธ์  2534  ถึง                                          รวม           ปี 

                      ………………….เดือน……………….วนั 
โดย (นาย/นาง/น.ส.).........................................................................................ไดป้ฏิบติัราชการและมีเวลาทวีคูณ        
โดยปฏิบติังานประจาํท่ี...................................................................................................อาํเภอ.......................................
จงัหวดั......................................ตั้งแต่วนัท่ี...................................................ถึงวนัท่ี .........................................................
รวม          ปี          เดือน       วนั 
                    หกั วนัลาป่วย (      วนั) วนัลากิจ (         วนั) (วนัลาประเภทอ่ืน ๆ         วนั)   รวม         เดือน      วนั 
   คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.7                                              ปี           เดือน        วนั 
 

   รวมเป็นเวลาราชการทวีคูณทั้งส้ิน _____________________ ปี  _____ เดือน ____ วนั 
 
 
 
 
 
 

         (ลงช่ือ)……………………………………………...ผูรั้บรอง 
                                                  (…………………………………………….…) 

         ตาํแหน่ง…………………………………………………… 
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คาํอธิบาย   
(1) ผูรั้บรองจะตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบเท่าอธิบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

 (2) วนัลาป่วย  ลากิจ  ท่ีจะตอ้งหกัออกตาม 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4  หมายความรวมถึงวนัท่ี 
       ถูกสัง่พกัราชการ  ขาดราชการหรือมิไดอ้ยูป่ระจาํปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  เช่น  ไดรั้บอนุญาต 

จากทางราชการใหศึ้กษาต่อในประเทศหรือไปศึกษาหรือดูงานในต่างประเทศอีกดว้ย 
 (3) ช่องใดไม่มีขอ้ความจะกรอก ขอใหขี้ดเคร่ืองหมาย  -  ใหช้ดัเจนทุกช่อง 
 (4) ประกาศใชก้ฎอยัการศึกตาม 2.2 พ.ศ. 2500  ในเขต 26 จงัหวดั  ไดแ้ก่ 

1.  พระนคร           2.  ธนบุรี             3.  นครปฐม          4.  นนทบุรี        5.  ปทุมธานี     
6.  สมุทรปราการ    7.  สมุทรสงคราม   8.  สมุทรสาคร        9.  สุพรรณบุรี  10.  ราชบุรี     
11.  กาญจนบุรี      12.  เพชรบุรี        13.  ประจวบคีรีขนัธ์  14.  ฉะเชิงเทรา  15.  ชลบุรี     
16.  ระยอง           17. จนัทบุรี          18.  ตราด              19.  นครนายก   20.  ปราจีนบุรี     
21.  พระนครศรีอยธุยา  22.  สระบุรี   23.  ลพบุรี  24.  สิงห์บุรี   25.  อ่างทอง 26.  ชยันาท 

 (5) ประกาศใชก้ฎอยัการศึก ตาม 2.7 พ.ศ. 2534  ในเขต 21 จงัหวดั  ไดแ้ก่ 
  1. จงัหวดักาญจนบุรี  เฉพาะอาํเภอเมืองกาญจนบุรี  อาํเภอทองผาภูมิ  อาํเภอไทรโยค 
                                  อาํเภอศรีสวสัด์ิ  และอาํเภอสงัขละบุรี 

 2.  จงัหวดัจนัทบุรี  เฉพาะอาํเภอโป่งนํ้าร้อน  และอาํเภอมะขาม   
3.  จงัหวดัเชียงราย  เฉพาะอาํเภอเชียงของ  อาํเภอเชียงแสน  อาํเภอเทิง  อาํเภอแม่จนั   
     อาํเภอแม่สาย  และก่ิงอาํเภอเวยีงแก่น  อาํเภอเชียงของ 
4.  จงัหวดัเชียงใหม่  เฉพาะอาํเภอเชียงดาว  อาํเภอฝาง  อาํเภอแม่อาย  และก่ิงอาํเภอเวียงแหง     
     อาํเภอเชียงดาว 

  5.  จงัหวดัตราด ทุกอาํเภอ 
  6. จงัหวดัตาก  เฉพาะอาํเภอท่าสองยาง  อาํเภอพบพระ  อาํเภอแม่ระมาด  อาํเภอแม่สอด   
         และอาํเภออุม้ผาง 

                7. จงัหวดันราธิวาส  เฉพาะอาํเภอจะแนะ  อาํเภอระแงะ  อาํเภอแวง้  อาํเภอศรีสาคร   
                     และอาํเภอสุคิริน 

 8. จงัหวดัน่าน  เฉพาะอาํเภอเชียงกลาง  อาํเภอทุ่งชา้ง  อาํเภอนานอ้ย  อาํเภอปัว   
         อาํเภอแม่จริม  อาํเภอเวียงสา  ก่ิงอาํเภอบ่อเกลือ  และก่ิงอาํเภอสนัติสุข  อาํเภอเมืองน่าน 
   9. จงัหวดับุรีรัมย ์ เฉพาะอาํเภอบา้นกรวด  และอาํเภอละหานทราย 

10.  จงัหวดัปราจีนบุรี  เฉพาะอาํเภอคลองหาด  อาํเภอตาพระยา  อาํเภอวงันํ้าเยน็   
         อาํเภอวฒันานคร  และอาํเภออรัญประเทศ  
 11.  จงัหวดัพะเยา  เฉพาะอาํเภอเชียงคาํ 

12.  จงัหวดัพิษณุโลก  เฉพาะอาํเภอชาติตระการ  และอาํเภอนครไทย 
13.  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทุกอาํเภอ 

/ 14. จงัหวดั… 
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14.  จงัหวดัยะลา  เฉพาะอาํเภอธารโต  อาํเภอเบตง  อาํเภอบนันงัสตา  และอาํเภอยะหา 
15.  จงัหวดัเลย  เฉพาะอาํเภอเชียงคาน  อาํเภอด่านซา้ย  อาํเภอท่าล่ี  อาํเภอนาแหว้  

         และอาํเภอภูเรือ 
16.  จงัหวดัศรีสะเกษ  เฉพาะอาํเภอขขุนัธ์  อาํเภอขนุหาญ  และอาํเภอกนัทรลกัษณ์ 
17.  จงัหวดัสงขลา  เฉพาะอาํเภอนาทวี  อาํเภอสะเดา  และอาํเภอสะบา้ยอ้ย 
18.  จงัหวดัสตูล  เฉพาะอาํเภอเมืองสตูล 
19.  จงัหวดัสุรินทร์  เฉพาะอาํเภอกาบเชิง  อาํเภอบวัเชด  อาํเภอปราสาท  และอาํเภอสงัขะ 
20.  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ เฉพาะอาํเภอนํ้าปาด  และอาํเภอฟากท่า 
21.  จงัหวดัอุบลราชธานี  เฉพาะอาํเภอเขมราฐ  อาํเภอโขงเจียม  อาํเภอชานุมาน   

         อาํเภอนาจะหลวย  อาํเภอนํ้ายนื  อาํเภอบุณฑริก  และอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
 (13) ถา้กรอกขอ้ความไม่พอ  ขอใหใ้ชใ้บแทรก 
 (14) หากมีกรณีสงสยัหรือขดัขอ้งประการใดขอใหส้อบถามกองอนุมติัจ่าย 2 กรมบญัชีกลาง 
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