สิทธิประโยชนของขาราชการ
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต
ความหมายของบำเหน็จบำนาญ
บํา เหน็จบํานาญเป็นสิทธิป ระโยชนอยา งหนึ่งที่ทางราชการจา ยเป็นเงิน ใหแกข าราชการที่พน จากราชการ
เพือ่ ความมั่นคง และเปนหลักประกันในชีวิต โดยใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง คือ
บำเหน็จปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเงินกอนครั้งเดียว
บำนาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึงจา ยเป็น รายเดือนจนกว าจะถึงแก
ความตาย หรือหมดสิทธิ
ขา ราชการซึง่ ออกจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิที่จะไดรับเงินบํานาญดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
1) เหตทุ ดแทน ใหแกขาราชการที่ออกจากราชการ เพราะเลิก หรือ ยุบตำแหนง หรือมีคําสั่งใหออกโดย
ไมมีความผิด
2) เหตทุ พุ พลภาพ ใหแกขาราชการผูเจ็บปวยทุพพลภาพ ซึ่งขาราชการมีสิทธิที่จะลาออกไดเอง
หรือทางราชการจะสงใหออกก็ได ขอสำคัญจะตอ งใหแพทยทำการตรวจ และใหความเห็นวาไมสามารถรับราชการ
ในตําแหนงหนาที่นั้นตอไปได
3) เหตสุ ูงอายุ ใหแกขาราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่อมีอายุครบ
50 ปบริบูรณ
4) เหตุรบั ราชการนาน ใหแกขาราชการซึง่ มีเวลาสําหรับคํานวณบำเหน็จบำนาญครบ 25 ปบริบูรณ
ขาราชการผูใดออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุสูงอายุ ถามีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบำนาญตั้งแต 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกขอรับบําเหน็จหรือบำนาญก็ได แตถามีเวลาราชการสำหรับ
คํานวณบำเหน็จบำนาญไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับแตเพียงบำเหน็จเทานั้น
กรณี ขาราชการทีเ่ วลาราชการครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ประสงค จะลาออกจากราชการ และไม
เขาเกณฑ 4 เหตุดังกลาว ใหมีสิทธิไดรับบำเหน็จ
ตารางแสดงเหตุสทิ ธิรบั เงินบำเหน็จบำนาญ
เหตุออกจากราชการ
อายุราชการ
สิทธิรบั เงินบําเหน็จ
(รวมเวลาทวีคูณ)
บํานาญ
เกษียณ
ไมถึง 1 ป
สูงอายุ (อายุ 50 ป)
1 ปแตถึง 10 ป(9 ป 6 เดือน)
บําเหน็จ
ทุพพลภาพ
10 ปขึ้นไป (9 ป 6 เดือน) บํานาญ หรือเลือกรับ
ทดแทน
บําเหน็จ
รับราชการนาน
25 ปขึ้นไป (24 ป 6 เดือน) บํานาญ หรือเลือกรับ
บําเหน็จ
ไมถึง 10 ป
10 ป ขึ้นไปแตไมถึง 25 ป
บําเหน็จ
ลาออก
25 ป ขึ้นไป
บํานาญ หรือเลือกรับ
ปลดออก
บําเหน็จ
***ขาราชการผูมีสทิ ธิรับบํานาญ สามารถขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จก็ได ***
( พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 16)
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การคํานวณบําเหน็จบำนาญขาราชการ
บําเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถาเกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป)
บำนาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถำเกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป)
50
บำนาญสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดอนสุดทาย X เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคณ
ู
50
ทั้งนี้ ขาราชการทีเ่ ปนสมาชิก กบข. บํานาญตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย
สําหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ ถาเกิน 6 เดือน 27 วัน ใหคํานวณดังนี้
(อายุราชการ 33 ป 6 เดือน 27 วัน)
เทา กับ 33 ป + 6/12 + 27/365 = 33.57 ป

สวนที่ 2 บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จดํารงชีพ เปนเงินที่จายใหแกผูรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษตามอัตราและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง กํ า หนดอั ต ราและวิ ธี ก ารรั บ ดํ า รงชี พ บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ พ.ศ.2562 โดยให จ า ยในอั ต รา
15 เทาของบํานาญรายเดือน แตไมเกิน 500,000 บาท ขอรับไดดังนี้
ครั้ง ที่ 1 จา ยใหแก ผูรับ บํา นาญซึ่งมีอ ายุ ต่ํา กว า 65 ป ใหมีสิท ธิ์ขอรับ ได ไม เกิน 200,000 บาท เพื่ อชว ย
ชวยเหลือและบรรเทาความ เดือดรอน ของผูรับบำนาญในการดำรงชีพใหเหมาะสม กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรับ
ยกเวนภาษีเงนิ ได
ครั้งที่ 2 จายใหแกผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป แตไมถึง 70 ป มีสิทธิขอรับไดไมเกิน 400,000 บาท
ทั้งนี้ หากขอรับครั้งที่ 1 ไปแลวใหนํามาหักออกจากยอดที่มีสิทธิจะไดรับในครั้งที่ 2 ไมเกิน 200,000 บาท
ครั้งที่ 3 จายใหแกผูรับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไปใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกิน 500,000
บาท ทั้งนี้ หากขอรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไปแลวใหนํามาหักออกจากยอดที่มีสิทธิจะไดรบั ในครั้งที่ 3
ไมเกิน 500,000 บาท
สําหรับการจายบําเหน็จดำรงชีพ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ ผูรับ
บํานาญโดยตรง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ผูรับบำนาญที่ยังมิไดแสดงเจตนาขอรับบําเหน็จดำรงชีพ ขอให ติดตอสวน
ราชการสังกัดสุดทายเพือ่ แสดงเจตนา พรอมเตรียมเอกสารประกอบการขอรับ ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน)
2. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย หรือสะสมทรัพย (หนาที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก)

การคํานวณบำเหน็จดำรงชพ
บําเหน็จดํารงชพ = บํานาญปกติ X 15 = XXX บาท (ไมเกินหาแสนบาท)
หรือ = บํานาญปกติ+บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X 15 (ไมเกินหาแสนบาท)
หมายเหตุ เงินบํานาญที่นาํ มาคํานวณไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ.
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สวนที่ 3 บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จตกทอด คือ เงินที่ทางราชการจายใหแกทายาทของขาราชการที่เสียชีวิตระหวางประจํา การ
หรือ ผูรับบํา นาญไดเสียชีว ิต ซึ่ง การเสีย ชีวิตหรือถึ งแกก รรมนั้น มิไดเกิดจากการประพฤติ ชั่ว ร า ยแรงของตนเอง
(เชน ฆาตัวตายหนีความผิดวินัยอยางรายแรง โทษทางอาญาจำคุก เปนตน)
ทายาทผูมีสิทธิ หมายถึง
1. บุตร
ใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน
2. สามี/ภรรยา
ใหไดรับ 1 สวน
3. บิดามารดา
ใหไดรับ 1 สวน
“กรณีไมมีทายาทตามขอ 1-3 ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตอสวนราชการ”

การคํานวณบำเหน็จตกทอด
เมื่อผูรับบำเหน็จดำรงชีพถึงแกความตาย การคํานวณบำเหน็จตกทอดใหแกทายาท
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 จะคํานวณ ดังนี้
บําเหน็จตกทอด = บํานาญปกติ X 30 - บําเหน็จดำรงชีพ
หรือ = บำนาญปกติ + บำนาญพิเศษเหตุทพุ พลภาพ X 30 - บำเห็น็จดำรงชีพ (ไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ.)

สวนที่ 4 บําเหน็จค้ําประกัน (สําหรบผูรบั บํานาญ)
บําเหน็จค้ําประกัน (สําหรับผูรับบํานาญ) คือ การนําหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปน
หลักทรัพยประกันการกูเงิน โดยปกติแลวจํานวนบําเหน็จตกทอดจะไดเทากับเงินบํานาญ X 30 เทา แตขาราชการ
บํานาญบางรายไดรับไปแลวบางสวนเปนบําเหน็จดํารงชีพ คงเหลือที่สามารถนําไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน ดังนี้

การคํานวณบําเหน็จตกทอด
บําเหน็จค้ําประกัน = บําเหน็จตกทอด - บําเหน็จดํารงชีพที่รบั ไปแลว
สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการใหสินเชื่อโดยใชบําเหน็จคำประกัน ไดแก
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอมแหงประเทศไทย
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8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
9. ธนาคารแลนด แอนด เฮำส เพือ่ รายยอย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารอาคารสงเคราะห
11. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
12. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
โดยแตละธนาคารจะมีเงื่อนไข ในการใหสินเชื่อในวงเงินที่แตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละธนาคาร

สวนที่ 5 เงินชวยพิเศษ 3 เทา (เงินชวยคาทำศพ)
เงินชว ยพิเศษ คือ เงินที่รัฐจายใหกับผูมีสิทธิ์หรือทายาทเพื่อชวยเหลือในการทําศพของข าราชการหรือ
ผูรับบํานาญที่เสียชีวิต นั้นเอง
กรณีขาราชการที่เสียชีวติ
ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาของเงินเดือน เต็มเดือนที่ขาราชการ
รายดังกลาวมีสิทธิไดรับ หากขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มเติมพิเศษ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
เงินเพิ่ม พิเ ศษสํา หรับ การปราบปรามผูกระทําผิด ก็ใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป น เงิน ชวย พิเศษ
จํานวน 3 เทา ดวย
กรณีผรู ับบำนาญที่เสียชีวติ ใหจายเงินชวยพิเศษจำนวน 3 เทา ของบำนาญรวมกับเงินชวยคาครองชีพผูรับ
เบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ดวย
การจา ยเงินชวยพิเศษ ทั้งกรณีขา ราชการและผูร ับบำนาญถึงแกกรรม ใหจายตามที่ผูเ สียชีวิตไดท ำ
หนังสือแสดงเจตนาไว (เพียงรายเดียว สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษไดตลอดเวลา โดยทําหนังสือ แสดง
เจตนา ระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สวนราชการผูเบิกฯ) ถำไมไดแสดงเจตนาไวให จายแก
ทายาทตามลําดับกอนหลัง ไดแก 1) คูส มรส 2) บุตร 3) บิดามารดา (บุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับ
ถัดไปจะไมมสี ิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ หากผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในลําดับเดียวกันมีหลายคน ใหจายเงินชวยพิเศษ
ใหแกผูซึ่งบุคคลในลําดบั นั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผูจัดการงานศพ เชน กรณีขาราชการ หรือผูรับ
บำนาญถึงแกความตายโดยไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว และคูสมรสเปนผูมีสิทธิใน ลําดับแรกไดเสียชีวิตไปแลว แต
ผูตายมีบุตร 3 คน ใหจายเงินชวยพิเศษแกบุตรคนหนึ่งคนใดที่ไดรับมอบหมาย เปนหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ แตหาก
ไมมีการมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ใหจายเงินชวยพิเศษใหแก บุตรที่เป็นบุตรที่เปนผูจัดการศพ เปนตน)
ทังนี้ตองดำเนินการภายใน 1 ป นับแตวันที่ขาราชการหรือผูรับบํานาญที่เสียชีวิต
สรุปไดวา ขาราชการและผูรับบำนาญ นอกจากจะรับเงินเดือน คาตอบแทน หรือเงินบํานาญแลว ยังมีสิทธิ์
ไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นอีกหลายอยาง ผูรับบํานาญยังสํามารถใชสิทธิ์ในการขอรับเงิน บําเหน็จดำรงชีพ
ดวย หากเสียชีวิตลงไปผูถูกระบุสิทธิ์หรือทายาทก็จะไดรับเงินบําเหน็จตกทอด และเงินชวย พิเศษ 3 เดือน ตามสิทธิ์
ของเขาดวย ดังนั้นการเรียนรู การใชสิทธิ์ การเตรียมการ และการบอกกลาวกับทายาท หรือผูเกี่ยวของจึงเปนเรื่องที
ขาราชการและผูรบั บํานาญจะละเลยเสียมิได

กลุม บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

หนา 4

สิทธิประโยชนของลูกจางประจํา กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวติ
บำเหน็จลูกจางประจํา มี 4 ประเภท คือ
1. บําเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่รัฐจายใหแกลูกจางประจําที่ออกจากงานเนืองจากทํางานมานาน
จายใหครั้งเดียวเป็นเงินกอน (เงื่อนไขตองรับราชการอยางนอย 1 ปบริบูรณ)
2. บำเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนที่รัฐจายใหแกลูกจางประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมา
นานจายใหเปนรายเดือน (เงือ่ นไขตองรับราชการอยางนอย 25 ปบริบูรณ)
3. บำเหน็จพิเศษ คอื เงินที่จายใหแกลูกจางประจำที่ไดรับอันตราย ปวยเจ็บ หรือ ถูกทำราย เพราะ เหตุ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ซึง่ แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจ และแสดงความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลย
จึงจายใหครั้งเดียวนอกเหนือจากบำเหน็จปกติ
กรณีปฏิ บัติหนาที่ปกติ แลวถึงแกกรรมใหไดรับ 30 เทาของคาจางเดือนสุดทาย กรณีปฏิบัติหนา ที่ หรือ
จราจล ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหไดรับ 48 เทาของคาจางเดือนสุดทาย
4. บำเหน็จพิเศษรายเดือน คอื เงินที่จายใหแกลูกจา งประจำทีไ่ ดรับอันตราย ปวยเจ็บ หรอื ถูกทำราย
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ซึง่ แพทยที่ทางราชการรับรองได ตรวจสอบและแสดงความเห็นวา ไมสามารถ ปฏิบัติ
หนาที่ไดอีกเลย ซึ่งจายใหรายเดือน (โดยคํานึงถึงความรายแรงตอเหตุการณนั้น ๆ)
กรณีปฏิบัติหนาทีป่ กติ ไมนอยกวา 6 เทา ของคาจางเดือนสุดทายแตไมเกินกวา 24 เทา แลวหารดวย 50
กรณีปฏิบัติหนาที่ระหวางสงคราม หรือจราจลในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกปกติไมนอยกวา 36 เทาของ
คาจางเดือนสุดทาย แตไมเกินกวา 42 เทา แลวหารดวย 50

วิธีคํานวณบำเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา
สูตร บําเหน็จรายเดือน = คาจางเดือนสุดทาย X จํานวนเดือนเวลาราชการ/12
50
หมายเหตุ
1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางที่ไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนที่ไดเลื่อนใน วัน
สุดทายของปงบประมาณนั้นดวย)
3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดทิ้ง
ตัวอยาง
นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดือน 15 วัน ลาออกจากราชการ คาจาง ณ วันทีล่ าออก 22,220
บาท ขอรับบำเหน็จรายเดือน
วิธีคํานวณ
บําเหน็จรายเดือน = 22,220 X 351/12
50
= 12,998.70 บาท
หมายเหตุ
- รับราชการ 29 ป X 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน) = 351 เดือน
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วิธีคํานวณบำเหนจปกติ
สูตร บําเหน็จปกติ = คาจางเดือนสุดทาย X จํานวนเดือนเวลาราชการ
12
หมายเหตุ
1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง ค่ําจางที่ไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนที่ไดเลื่อนใน
วันสุดทายของปงบประมาณนัน้ ดวย)
3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดทิ้ง
ตัวอยาง
นาย ก.เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดอื น 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบำเหน็จปกติ
(เงินกอน จายครัง้ เดียว)
วิธีคํานวณ
บําเหน็จปกติ = 22,220 X 351
12
= 649,935 บาท
หมายเหตุ
- การคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญของลูกจางใหปดเศษทศนิยมทิ้ง ซึ่งแตกตางจากการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญของขาราชการซึง่ ใหรวมเศษทศนิยมไวดวย (รับราชการ 29 ป X 12 เดอื น + 2 เดือน 15 วัน = 351 เดือน)
ตัวอยาง
นาย ก.เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 24 ป 2 เดือน 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบำเหน็จปกติ (เงินกอน จายครั้งเดียว)
วิธีคํานวณ
บําเหน็จปกติ = 22,220 X 283
12
= 524,021.67 บาท
หมายเหตุ
รับราชการ 24 ป X 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)
= 283 เดือน
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เงินชวยพิเศษ 3 เดือน (คาทำศพ)
คือ เงินชวยเหลือคาจัดการศพที่ทางราชการจายใหกับทายาทของผูตาย กรณีลูกจางประจําถึ งแก ความตาย
ในระหวางรับราชการ เปนเงิน 3 เทาของ เงินคาจาง รวมกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ถามี (สําหรับ
ลูกจางประจำที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออก เลือกรับเงินบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ไมมีสิทธิรับเงินชวย
พิเศษ 3 เดือน (คาทำศพ)
เงื่อนไข
1. ผูต ายตองไมขาดราชการโดยไมมเี หตุอันสมควร (กรณีรบั ราชการอยู)
2. ทายาทตองยื่นขอรับเงินภายใน 12 เดือน
ผูมีสิทธิรับเงิน
1. ผูที่มีชอื่ ระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผูเสียชีวิต
2. บุคคลที่ทางวัดมีหนังสือรับรองวาไดจัดงานศพใหกับผูเสียชีวิต
3. กรณีผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไว หรือบุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาระบุไวไดตายไปกอน ก็ใหจาย
บุคคลตามลําดับดังนี้
3.1 คูสมรส
3.2 บุตร
3.3 บิดามารดา
(ใหจายแกบคุ คลในลำดับกอนที่มีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ)
4. ระยะเวลาการขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจางประจํา
ถึงแกความตายในขณะปฏิบัติราชการอยูเทานั้น
กลุมบริหารงานบุคคล
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