เงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
ที่เสียชีวิต
ผู้มีสิทธิ
1. ข้ำรำชกำรผู้ประสบภัย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
2. คู่สมรส บุตร หรือบิดำมำรดำ ผู้มีสทิ ธิโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรผู้เสียชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
คนละส่วนเท่ำๆ กัน

การจ่ายเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
ที่เสียชีวติ แบ่งออกเป็น 3 กรณี
1. กรณีการเสียชีวิต
1( เสียชีวิตระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้จ่ำยไม่เกิน
033,333 บำท
2( เสียชีวิตเนื่องจำกสำเหตุอื่น ให้จำ่ ยไม่เกิน
53,333 บำท
2. กรณีประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
1( สูญเสียมือ หรือเท้ำ หรือดวงตำทัง้ สองข้ำง ให้จ่ำย
ไม่เกิน 133,333 บำท
2( สูญเสียมือหรือเท้ำข้ำงหนึ่ง และดวงตำอีกข้ำงหนึง่
ให้จ่ำยไม่เกิน 133,333 บำท
0( สูญเสียมือและเท้ำรวม 2 อย่ำง ให้จ่ำยไม่เกิน
133,333 บำท
4( สูญเสียมือหรือเท้ำหรือดวงตำเพียงข้ำงเดียว
ให้จ่ำยไม่เกิน 53,333 บำท
5( สูญเสียนิว้ ชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือข้ำงเดียวกัน
ให้จ่ำยไม่เกิน 25,333 บำท
6( ทุพพลภำพ
)1( ทุพพลภำพีำวร ให้จ่ำยไม่เกิน 133,333 บำท
)2( ทุพพลภำพีำวรบำงส่วน ให้จำ่ ยไม่เกิน
53,333 บำท

** ติดต่อยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ได้ที่
ฝ่ำยประเมินผลและสิทธิประโยชน์ ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียน
ประวัติ สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล อำคำร 123 ปี ชั้น 9 โดยผ่ำ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำของผู้ ป ระสบภั ย หรื อ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ตำมล ำดั บ ภำยใน
กำหนดเวลำ 6 เดือน นับแต่วันประสบภัยหรือเสียชีวิต แล้วแต่กรณี
กรณีการประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ จะต้องมีหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงและได้รับคารับรอง
จากผู้บังคั บบัญชาของผู้ประสบภัยหรือประสบอุบั ติเหตุหรือเสียชีวิ ต
จากการปฏิบั ติหน้า ที่ ราชการว่ าประสบภั ยหรือประสบอุบั ติเหตุหรื อ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจริง

กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร
เงินช่วยเหลือบุตร เงินรางวัลเรียนดี
แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ
ผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการที่เสียชีวิต

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ
1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เสียชีวิต และผู้มีสิทธิได้รับ
ควำมช่วยเหลือ
2. สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐของผู้เสียชีวิต
และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีสิทธิได้รับ
ควำมช่วยเหลือ
3. สำเนำใบมรณบัตรของผูเ้ สียชีวิต
4. สำเนำทะเบียนสมรส หรือสำเนำทะเบียนหย่ำของผู้เสียชีวิต
5. สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย บัญชีประเภท
ออมทรัพย์ ของผูม้ ีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือ
6. สำเนำหนังสือรับรองบุตรของผูม้ ีสทิ ธิได้รับควำมช่วยเหลือ )ี้ำมี(
7. หลักฐำนกำรศึกษำของบุตรของผู้เสียชีวิต )กรณีเสียชีวิต
ในขณะปฏิบัติหน้ำที่(
8. หนังสือมอบอำนำจของผูม้ ีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือ
)ยกเว้น ผู้ยื่นคำร้องขอควำมช่วยเหลือ(

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)

3. กรณีประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ให้จ่ำยเงินช่วยเหลือตำมจำนวนที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 033,333 บำท

Human Resource Management Bureau

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ
ฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์
โทร. 0-2667-7099 ภายใน 20-7099
0-2667-6360 ภายใน 20-6360

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ในด้ำน
กำรดำรงชีพของครอบครัวและกำรศึกษำของบุตร - ธิดำ ซึ่งมีผลกำรเรียนดี
แต่ ข ำดแคลนทุ น ทรั พ ย์ พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ข้ ำ รำชกำร
ผู้ประสบภัยหรือเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและสำเหตุอื่น

การให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดี
แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ แบ่งออกเป็น 0 ประเภท
1. เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้มีรายได้น้อย
1( ระดับประีมศึกษำปีที่ 1 - 6 ให้รำยละ 6,333 บำท
2( ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 ปวช. ปวท. หรือเทียบเท่ำ
ให้รำยละ 8,333 บำท
0( ระดับ ปวส. ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ให้รำยละ 13,333 บำท
2. เงินรางวัลเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดยการสอบคัดเลือก
แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 13 รำงวัล ดังนี้
1( ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น )ม.1( ให้รำยละ 13,333 บำท
2( ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย )ม.4( ให้รำยละ 12,333 บำท
3. เงินรางวัลเรียนดีระดับอุดมศึกษา โดยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรั ฐ ให้ ร ำยละ 23,333 บำท และหำกมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตำม
หลักเกณฑ์ในกำรขอรับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มีรำยได้น้อยในกลุ่มที่ 0
ระดับ ปวส. ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำจะได้รับเงินเพิ่มอีก 13,333 บำท
รวมเป็น 03,333 บำท

ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดี
1. เงินช่ วยเหลือบุ ตรข้า ราชการผู้ มีรายได้ น้ อย ได้แก่ บิด ำ
หรือมำรดำซึ่งเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำง
ชั่ ว ครำว สั ง กั ด กรมศุ ล กำกร ที่ มี อั ต รำเงิ น เดื อ นไม่ เ กิ น เดื อ นละ
15,333 บำท หำกบิดำและมำรดำเป็นข้ำรำชกำรสังกัดกรมศุลกำกร
ทั้งสองต้องมีอัตรำเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 15,333 บำท
2. เงิ น รางวั ล เรี ย นดี ได้ แ ก่ บิ ด ำหรื อ มำรดำที่ ีู ก ต้ อ งตำม
กฎหมำย เป็นข้ำรำชกำรสังกัดกรมศุลกำกร ดำรงตำแหน่งไม่เกินระดับ
ช ำนำญงำน หรื อ ระดั บ ช ำนำญกำร หำกบิ ด ำและมำรดำเป็ น
ข้ำรำชกำรสังกั ดกรมศุลกำกรทั้ งสองต้องดำรงตำแหน่ งไม่เกิน ระดั บ
ชำนำญงำน หรือระดับชำนำญกำร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นขอรับเงิน
1. เงินช่วยเหลือบุตรผู้มีรายได้น้อย
1.1 ยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มรี ำยได้น้อย โดยผ่ำน
ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดรับรอง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
สำเนำทะเบียนบ้ำน และรูปี่ำยของบุตรขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
1.2 ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย และอยู่ในควำมปกครอง
ของข้ำรำชกำรผูน้ ั้น
1.0 ยื่นผลกำรเรียนของบุตรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ )1ปี( โดยมี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.33
กรณีผทู้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มรี ำยได้น้อย ในกลุม่ ที่ 0 ระดับ
ปวส. ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ หำกสอบเข้ำสีำบันกำรศึกษำแห่งใหม่
จะไม่มีสทิ ธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรผูม้ ีรำยได้น้อยอีก
2. เงินรางวัลเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดยการสอบคัดเลือก
2.1 ยื่นแบบคำขอรับเงินรำงวัลเรียนดี โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ต้นสังกัดรับรอง พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
สำเนำทะเบียนบ้ำน และรูปี่ำยของบุตร ขนำด 1 นิว้ จำนวน 1 รูป
2.2 ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย และอยู่ในควำมปกครอง
ของข้ำรำชกำรผูน้ ั้น
2.0 ผลกำรเรียนของบุตรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ )1 ปี( คือ
ชั้นประีมศึกษำปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 0 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
0.33 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับรำงวัลเรียนดีต่อเนื่องจนครบ 0 ปี
โดยจะต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่ำ 0.33 และต้องยื่นผลกำรเรียน
ปีละ 1 ครั้ง ระหว่ำงวันที่ 1-01 พฤษภำคม ของทุกปีีดั ไป โดยีือเป็น
หน้ำที่ หำกพ้นกำหนดจะพิจำรณำงดให้รำงวัลเรียนดีต่อไป
3. เงินรางวัลเรียนดีระดับอุดมศึกษา โดยสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
0.1 ยื่นแบบคำขอรับเงินรำงวัลเรียนดี โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ต้นสังกัดรับรอง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน และรูปี่ำยของบุตร ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2 ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย และอยู่ในควำมปกครอง
ของข้ำรำชกำรผูน้ ั้น
0.0 ผลกำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยของรัฐ โดยกำรสอบ Admission
หรือสอบเข้ำโดยตรงของสีำบัน และเอกสำรลงทะเบียนเรียน
** ติดต่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดี ได้ที่
ฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์
ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 120 ปี ชั้น 9
ภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี

กรณีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรกรมศุลกากร (ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม)
ถือว่า ไม่มีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือบุตรหรือเงินรางวัลเรียนดี
ทุกประเภท ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมี
สถานภาพการเป็นบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรจนถึงวันปิดรับสมัคร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการผู้ประสบภัย
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ มี สิ ท ธิ ได้รับควำมช่ วยเหลื อต้อ งเป็ น บุ ต รโดยชอบด้วยกฎหมำย
ของข้ำรำชกำรผู้ประสบภัยจำกกำรีูกประทุษร้ำยหรือประสบอุบัติเหตุ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เป็นเหตุให้เสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือพิกำร
จนไม่สำมำรีปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 ตั้งแต่ชั้นอนุบำลีึงชั้นประีมศึกษำปีที่ 6
ให้เป็นเงินช่วยเหลือ ปีกำรศึกษำละ 23,333 บำทต่อคน ระยะเวลำ
ไม่เกิน 9 ปี
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ีึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 0
ให้เป็นเงินช่วยเหลือ ปีกำรศึกษำละ 03,333 บำทต่อคน ระยะเวลำ
ไม่เกิน 0 ปี
ระยะที่ 3 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ีึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
หรือ ปวช. ให้เป็นเงินช่วยเหลือ ปีกำรศึกษำละ 43,333 บำทต่อคน
ระยะเวลำไม่เกิน 0 ปี
ระยะที่ 4 ชั้นอุดมศึกษำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบปริญญำตรี ให้เป็นเงิน
ช่วยเหลือ ปีกำรศึกษำละ 53,333 บำทต่อคนไม่เกินระยะเวลำตำม
หลักสูตรกำรศึกษำ

