
 

 
 
 

ระเบียบกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือบุตร 
และเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้ประสบภัย 

จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิต 
จากเงินกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร พ.ศ. 2558 

 

    ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร 
ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือบุตร และเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้ประสบภัย
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเงินกองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิตจากเงินกองทุน 120 ปี 
กรมศุลกากร พ.ศ. 2553 เพ่ือให้สอดคล้องตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการกรมศุลกากรในปัจจุบัน 
และเกิดความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ที่มอบเป็นสวัสดิการ
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร ด้านการด ารงชีพของครอบครัวและการศึกษาของบุตร - ธิดา 
ซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือข้าราชการผู้ประสบภัยหรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและสาเหตุอ่ืน 

    อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบว่าด้วยกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร พ.ศ. 2537 
ค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 3/2557 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 เรื่อง จัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการตามโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในของส่วนราชการ กรมศุลกากร ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน 120 ปี 
กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 
อธิบดีกรมศุลกากรซึ่งเป็นประธานกรรมการกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือบุตร 
และเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และเงินกองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิตจากเงินกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร 
พ.ศ. 2558” 

    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือบุตร และเงินรางวัล
เรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และเงินกองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิตจากเงินกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร พ.ศ. 2553 

            บรรดาระเบียบ หรือค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

    ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
          4.1 “ข้าราชการ” หมายความรวมถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมศุลกากร 
          4.2 “บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของ
ข้าราชการผู้นั้น 
          4.3 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร 
          4.4 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือบุตร
และเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ ตามระเบียบนี้ 

ส่วนที่ 2 

การให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ 

    ข้อ 5 การให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ ตามระเบียบนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

      5.1 เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้มีรายได้น้อย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
         1) บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร ที่มีอัตรา
เงินเดือนไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท หากบิดาและมารดาเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร ทั้งสองต้องมี
อัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท 
         2) ต้องยื่นแบบค าขอรับเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้มีรายได้น้อย โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดรับรอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของบุตร ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 1 รูป 
         3) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของข้าราชการผู้นั้น 
         4) ต้องยื่นผลการเรียนของบุตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา (1 ปี) โดยมีเกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
         5) การให้เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้มีรายได้น้อย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
          กลุ่มท่ี 1 ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 6 ให้รายละ 6,000 บาท 
          กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ชัน้ปีที่ 1 - 6 ระดับ ปวช. ปวท. หรือเทียบเท่า ใหร้ายละ 
8,000 บาท 
          กลุ่มท่ี 3 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้รายละ 10,000 บาท  
(ไม่รวมเรียนเกินหลักสูตรการศึกษา) 
         อนึ่ง กรณีผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มีรายได้น้อย ในกลุ่มที่ 3 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หากสอบเข้าสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มีรายได้น้อยอีก 

      5.2 เงินรางวัลเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดยการสอบคัดเลือก มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
             1) บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร ด ารง
ต าแหน่งไม่เกินระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ หากบิดาและมารดาเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร 
ทั้งสองต้องด ารงต าแหน่งไม่เกินระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ 
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         2) ต้องยื่นแบบค าขอรับเงินรางวัลเรียนดี โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรับรอง  
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของบุตร ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
         3) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของข้าราชการผู้นั้น 
         4) ต้องยื่นผลการเรียนของบุตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา (1 ปี) คือ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
          5) การใหเ้งินรางวัลเรียนดี แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 รางวัล ดังนี้ 
              กลุ่มท่ี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) รางวัลละ 10,000 บาทต่อปี 
              กลุ่มท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) รางวัลละ 12,000 บาทต่อปี 
         6) ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับเงินรางวัลต่อเนื่องจนครบ 3 ปี โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย
ปีละไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องยื่นผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป โดยถือว่าเป็น
หน้าที่ หากไม่ยื่นภายในก าหนดจะพิจารณางดให้เงินรางวัลเรียนดีในปีต่อไป เว้นแต่ กรณีมีเหตุจ าเป็นให้เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป 
         7) กรณีได้รับเงินรางวัลเรียนดีล่วงหน้าประจ าปีการศึกษา แต่มิได้เรียนต่อ หรือหยุดเรียน
จะต้องคืนเงินรางวัลส่วนที่ได้รับล่วงหน้าให้กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร 

      5.3 เงินรางวัลเรียนดี ระดับอุดมศึกษา โดยสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ มีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้ 
             1) บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร ด ารง
ต าแหน่งไม่เกินระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ หากบิดาและมารดาเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร 
ทั้งสองต้องด ารงต าแหน่งไม่เกินระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ 
         2) ต้องยื่นแบบค าขอรับเงินรางวัลเรียนดี โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรับรอง  
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของบุตร ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
         3) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของข้าราชการผู้นั้น 
         4) ต้องยื่นผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการสอบ Admission หรือสอบเข้า
โดยตรงของสถาบัน และเอกสารการลงทะเบียนเรียน 
         5) การมอบเงินรางวัลเรียนดี จะมอบให้รายละ 20,000 บาทครั้งเดียว 
         6) ผู้ขอรับเงินรางวัลเรียนดีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องส่งส าเนา 
Transcript และปริญญาบัตรแจ้งให้กองทุนฯ ทราบทันที 
             อนึ่ง กรณีผู้ได้รับเงินรางวัลเรียนดีสมัครสอบเข้าสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ จะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัลเรียนดีอีก และหากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินช่วยเหลือบุตรผู้มีรายได้น้อย 
ในกลุ่มที่ 3 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือแล้วรายละ 10,000 บาท หากสอบเข้า
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการสอบ Admission หรือสอบเข้าโดยตรงของสถาบันการศึกษาของรัฐให้ได้รับ
เงินเพ่ิมอีก 20,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท 

    ข้อ 6  กรณีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรกรมศุลกากร (ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม) ถือว่า ไม่มีสิทธิยื่น
ขอรับเงินช่วยเหลือบุตรหรือเงินรางวัลเรียนดีทุกประเภท ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมี
สถานภาพการเป็นบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรจนถึงวันปิดรับสมัคร 

    ข้อ 7 เงินรางวัลเรียนดีแต่ละประเภทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ
กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร เป็นผู้เห็นชอบ 
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    ข้อ 8 เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการผู้มีรายได้น้อย ตามข้อ 5.1 และเงินรางวัลเรียนดีตามข้อ 5.2 
ให้เฉพาะบุตรข้าราชการที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาเอกชนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ข้อ 9 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดา
ของข้าราชการ ประกอบด้วย 
        1) ที่ปรึกษา/รองอธิบดีที่ก ากับดูแล        ประธานอนุกรรมการ 
         ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   
        2) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล     อนุกรรมการ 
        3) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล      อนุกรรมการ 
        4) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย         อนุกรรมการ 
        5) ผู้อ านวยการส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ  อนุกรรมการ 
        6) ผู้อ านวยการส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด   อนุกรรมการ 
        7) ผู้อ านวยการส่วนบริหารการเบิกจ่าย       อนุกรรมการ 
        8) ผู้อ านวยการส่วนเลขานุการกรม        อนุกรรมการ 
        9) หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่าย ส่วนบริหารการเบิกจ่าย    อนุกรรมการ 
      10) หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์     อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ข้อ 10 ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 9 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
        1) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร  - ธิดา
ของข้าราชการ พิจารณาปรับลดการให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร  - ธิดาของข้าราชการ
ตามความเหมาะสม คัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดี และบุตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามระเบียบนี้ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการจากกองทุน 120 ปี 
กรมศุลกากร และประกาศให้ทราบทั่วกัน 
        2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ การควบคุม และประกาศผลสอบของชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนด 
        3) ตรวจสอบติดตามผลการเรียนและความประพฤติของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
และเงินรางวัลเรียนดี และบุตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
        4) รายงานผลการคัดเลือกผู้ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีประจ าปี  
และการมอบเงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการประจ าปีให้คณะกรรมการ
กองทุน 120 ปี กรมศุลกากร เพ่ือทราบ 

    ข้อ 11 การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือบุตรและเงินรางวัลเรียนดีแก่บุตร - ธิดาของข้าราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ตามข้อ 9 เป็นที่สิ้นสุด 

ส่วนที่ 3 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    ข้อ 12 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรของข้าราชการผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
        1) ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ
ผู้ประสบภัยจากการถูกประทุษร้ายหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
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            2) หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
             ระยะที่ 1 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นเงินช่วยเหลือ ปีการศึกษาละ 
20,000 บาทต่อคน ระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี 
             ระยะที่ 2 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นเงินช่วยเหลือ
ปีการศึกษาละ 30,000 บาทต่อคน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
             ระยะที่ 3 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ให้เป็นเงินช่วยเหลือปีการศึกษาละ 40,000 บาทต่อคน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
             ระยะที่ 4 ชั้นอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ให้เป็นเงินช่วยเหลือ
ปีการศึกษาละ 50,000 บาทต่อคน ไม่เกินระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา 
         ผู้ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ ต้องยื่นค าร้องในแต่ละระยะเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีกรณีที่ต้อง
วินิจฉัยให้น าเข้าคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

ส่วนที่ 4 

เงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิต 

    ข้อ 13 ให้จัดสรรเงินจากกองทุน 120 ปี กรมศุลกากร ปีละ 1 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท 
ตั้งเป็นเงินกองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิต โดยให้จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่ข้าราชการ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

        13.1 กรณีการเสียชีวิต 
          1) เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้จ่ายไม่เกิน 300,000 บาท 
          2) เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่น ให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท 

        13.2 กรณีประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
          1) สูญเสียมือ หรือเท้า หรือดวงตาทั้งสองข้าง ให้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท 
          2) สูญเสยีมือหรือเท้าข้างหนึ่ง และดวงตาอีกข้างหนึ่ง ให้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท 
          3) สูญเสียมือและเท้ารวม 2 อย่าง ให้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท 
          4) สูญเสียมือหรือเท้าหรือดวงตาเพียงข้างเดียว ให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท 
          5) สูญเสียนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือข้างเดียวกัน ให้จ่ายไม่เกิน 25,000 บาท 
          6) ทุพพลภาพ 
           (6.1) ทุพพลภาพถาวร ให้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท 
           (6.2) ทุพพลภาพถาวรบางส่วน ให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท 

        13.3 กรณีประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

    ข้อ 14 ผู้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิต 
        1) ข้าราชการผู้ประสบภัย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
        2) คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา ผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการผู้เสียชีวติ
ที่ยังมีชีวิตอยู่คนละส่วนเท่าๆ กัน 
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