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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
2 กันยายน ๒๕๕4

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก่ความตาย
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย
แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก่ความตาย
แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย

ด้วยในปัจจุบันมีลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหลายแห่ง ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อ นเกี่ย วกับสิท ธิแ ละวิธีป ฏิบัติใ นการขอรับ เงิน ช่ว ยพิเ ศษกรณีถึง แก่ค วามตาย ดังนั้น สํานัก งาน
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข จึง ขอซ้อ มความเข้า ใจเกี ่ย วกับ เรื่อ งนี้ เพื ่อ ให้ส ่ว นราชการถือ ปฏิบัติเ ป็น ไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยจะกล่าวในส่วนของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ขอสรุปสาระสําคัญตามหนังสือที่
อ้างถึงไว้ดังนี้
1. กรณีลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย
ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ จํานวน 3 เท่าของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย หาก
ลูกจ้างรายดังกล่าวเป็นลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างรายชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างรายดังกล่าวมาปฏิบัติงานเต็ม
เดือนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณเงินช่วยพิเศษ
สําหรับลูกจ้างรายใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้รวมเงินดังกล่าวกับค่าจ้าง
เพื่อคํานวณเป็นเงินช่วยพิเศษ จํานวน 3 เท่าด้วย
2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ทางราชการจะจ่ายให้แก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้
(1) จ่ายแก่บุคคลที่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาระบุให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษไว้เป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1 – 2 แล้วแต่กรณี
(2) กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ถึงแก่ความตายดังกล่าวไม่ได้แสดงเจตนาไว้
หรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้แสดงเจตนา หรือถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะมีการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษ ให้จ่ายให้แก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้
(2.1) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2.2) บุตร
(2.3) บิดา – มารดา
หากปรากฏว่า บุคคลในลําดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
เช่น กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว ได้ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทําหนังสือแสดงเจตนาไว้แต่คู่สมรส ซึ่ง
/เป็นผู้มีสิทธิ.....

-2เป็นผู้มีสิทธิในลําดับแรกยังมีชีวิตอยู่ คู่สมรสของผู้ตายก็จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ โดยบุตรในลําดับที่ ๒
และบิดา – มารดา ในลําดับที่ 3 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษดังกล่าว เป็นต้น
และหากผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในลําดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่
ผู้ซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดการงานศพ เช่น กรณีลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวได้ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทําหนังสือแสดงเจตนาไว้และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิในลําดับแรกเสียชีวิต
หรือหย่าร้างตามกฎหมายไปแล้ว แต่ผู้ตายมีบุตร 3 คน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ แต่หากไม่มีการมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษให้แก่บุตรที่เป็นผู้จัดการงานศพ เป็นต้น
3. การขอรับเงินช่วยพิเศษ
3.1 ต้ อ งยื่ น ขอรั บ เงิน ช่ ว ยพิ เ ศษภายใน 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ลู กจ้ า งประจํ า หรื อ ลู ก จ้ า ง
ชั่วคราวถึงแก่ความตาย
3.2 กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย ให้ใช้แบบคําขอรับเงินช่วย
พิเศษ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4
3.3 เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ถึงแก่ความตาย
ได้กรอกแบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษแล้ว ให้ยื่นแบบขอรับเงินช่วยพิเศษต่อหน่วยงานผู้เบิกพร้อมหลักฐานที่แสดง
ความเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน หลักฐานการสมรสของคู่
สมรสผู้ตาย เป็นต้น
3.4 เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษพร้อมหลักฐานที่แสดงความเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกก็จะต้องดําเนินการขอเบิกเงินช่วยพิเศษ
ผ่านระบบ GFMIS และเมื่อได้รับอนุมัติการขอเบิกเงินดังกล่าวจากกรมบัญชีกลางแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกจะต้อง
ดําเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
สําหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงที่ถึงแก่ความตายให้เบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษจากเงินบํารุงของ
หน่วยบริการนั้น ๆ
4. ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว
จัดทําแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ และหากมีลูกจ้างรายใดที่ถึงแก่ความตายลง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๔๙ , ๑๓๕๐
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๕๐
http://hr.moph.go.th\person\indexhome.htm
หมายเหตุ สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

(สําหรับลูกจางประจํา)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบั เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก่ความตาย
--------------------------------------------------เขียนที่ ............................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง........................................
.......................................................................สังกัดกอง/สํานักงาน............................................................
กรม.................................................................กระทรวง.............................................................................
จังหวัด.......................................................ได้รับค่าจ้างเดือนละ หรือวันละหรือชั่วโมงละ.....................บาท
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่.........................................................................................
...........................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่......................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................................
(ลงชือ่ )..............................................................ผู้แสดงเจตนา
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................พยาน
(..............................................................)
ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ........

-2บันทึกการเปลีย่ นแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่
ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.........................................ซึ่งได้แสดงเจตนาให้............................................
.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่าง
รับราชการ
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้แสดงเจตนา
(...................................................................)
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
(.................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.........
หมายเหตุ
1. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนราชการทีต่ นสังกัด เพื่อเก็บ
ไว้ในสมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ เมือ่ มีการโอนย้ายก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวตามไปด้วย และให้มีการบันทึก
การแสดงเจตนาไว้ในสมุด/แฟ้มประวัตดิ ้วย
2. ให้ระบุชอื่ ผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษใน
ภายหลัง

ให้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

ตามแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
3. การขูดลบ ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ
เงินช่วยพิเศษ ให้ลงลายมือชือ่ กํากับไว้

แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก่ความตาย
เขียนที่...........................................................
วันที่.........................................................................
1. ข้าพเจ้าผู้มีชอื่ ตามข้างท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษนี้

มีความประสงค์จะยื่นคําขอรับเงิน

ช่วยพิเศษต่อ (หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของผูต้ าย)...................................................
เนื่องจากความตายของ........................................................................ซึ่งได้ถึงแก่ความตาย
เมื่อ.....................................................ปรากฏตามหลักฐานที่ระบุในข้อ 3 โดยเป็นผู้มีสทิ ธิ
ได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ
เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบั เงินช่วยพิเศษ
เป็นบุคคลตามข้อ 18 วรรคสอง ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร ฯลฯ)
(1) ...............................................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.................................
ตําบล/แขวง.....................รหัสไปรษณีย์...................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
(2)............................................. ...อยู่บ้านเลขที่....................ถนน................................
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................
(3).................................................อยู่บ้านเลขที่....................ถนน................................
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.....................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.................
2. ผู้ตาย...........................................................เป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง..................................
สังกัดกอง/สํานักงาน...........................................กรม.............................................................
กระทรวง.............................................................จังหวัด........................................................
อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายเดือนละ หรือวันละ หรือชั่วโมงละ..............................................บาท
ได้รับเงินเพิ่มประเภท.......................................................เดือนละ...................................บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้นเดือนละ......................... บาท คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ
..............................................บาท

(3 เท่า)

ได้ถึงแก่ความตาย

โดยเหตุปกติ เนือ่ งจาก (เจ็บป่วย ฯลฯ)...................................................
เมือ่ ............................................................................................................
เนือ่ งจากสาบสูญ และมีคําสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ ตาม
คําสัง่ ศาล...........................................................หมายเลขคดี...................
ลงวันที่......................................................................................................

3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้มสี ิทธิตามข้อ 18 วรรคสอง ได้แก่................................................
สําเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง
สําเนาคําสั่งของศาล
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสทิ ธิแต่อย่างใดตามระเบียบ
ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มสี ิทธิตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับจากวันทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ตามทีอ่ ยู่ข้างต้นนี้
(ลงชือ่ )...............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................................)
(ลงชือ่ )...............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.............................................................)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้มีสิทธิตามข้อ 18 วรรคสอง ในลําดับเดียวกันมีหลายคน
1.1 ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ 1 โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านั้น
รวมกันมาในท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
1.2 หากมีการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถรับฟังได้ว่า เป็นบุคคลดังกล่าวใน
ข้อ 18 วรรคสอง เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคู่สมรสผู้ตาย หลักฐาน
รับรองการอุปการะของผู้ที่เชื่อถือได้ เป็นต้น

(สําหรับลูกจางชั่วคราว)

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบั เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชัว่ คราวถึงแก่ความตาย
--------------------------------------------------เขียนที่ ............................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..........
ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง........................................
.......................................................................สังกัดกอง/สํานักงาน............................................................
กรม.................................................................กระทรวง.............................................................................
จังหวัด.......................................................ได้รับค่าจ้างเดือนละ หรือวันละหรือชั่วโมงละ.....................บาท
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่.........................................................................................
...........................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่......................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................................
(ลงชือ่ )..............................................................ผู้แสดงเจตนา
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................พยาน
(..............................................................)
ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ........

-2บันทึกการเปลีย่ นแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่
ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.........................................ซึ่งได้แสดงเจตนาให้............................................
.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายระหว่าง
รับราชการ
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้แสดงเจตนา
(...................................................................)
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.............

ได้บันทึกไว้ในสมุด/แฟ้มประวัติแล้ว
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
(.................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.........
หมายเหตุ
1. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ส่วนราชการทีต่ นสังกัด เพื่อเก็บ

ไว้

ในสมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ และให้มกี ารบันทึก การแสดงเจตนาไว้ในสมุด/แฟ้มประวัตดิ ้วย
2. ให้ระบุชอื่ ผู้รับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษใน
ภายหลัง

ให้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
3. การขูดลบ ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ
เงินช่วยพิเศษ ให้ลงลายมือชือ่ กํากับไว้

แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย
เขียนที่...........................................................
วันที่.........................................................................
1. ข้าพเจ้าผู้มีชอื่ ตามข้างท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษนี้

มีความประสงค์จะยื่นคําขอรับเงิน

ช่วยพิเศษต่อ (หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ตาย)...................................................
เนือ่ งจากความตายของ........................................................................ซึ่งได้ถึงแก่ความตาย
เมือ่ .....................................................ปรากฏตามหลักฐานที่ระบุในข้อ 3 โดยเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ
เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
เป็นบุคคลตามข้อ 18 วรรคสอง ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร ฯลฯ)
(1).............................................อยู่บ้านเลขที.่ ..................ถนน....................................
ตําบล/แขวง.....................รหัสไปรษณีย์......................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
(2)...............................................อยู่บ้านเลขที่....................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต.........................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.......................
(3)..............................................อยู่บ้านเลขที่....................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.......................
2. ผู้ตาย...........................................................เป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง.......................................
สังกัดกอง/สํานักงาน...........................................กรม.....................................................................
กระทรวง.............................................................จังหวัด.................................................................
อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายเดือนละ หรือวันละ หรือชัว่ โมงละ.......................................................บาท
ได้รับเงินเพิ่มประเภท.......................................................เดือนละ............................................บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิน้ เดือนละ.....................................บาท คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ (3 เท่า)
..............................................บาท

ได้ถึงแก่ความตาย

โดยเหตุปกติ เนือ่ งจาก (เจ็บป่วย ฯลฯ)...................................................
เมือ่ ............................................................................................................
เนือ่ งจากสาบสูญ และมีคําสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ ตาม
คําสัง่ ศาล...........................................................หมายเลขคดี...................
ลงวันที่......................................................................................................

3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้มสี ิทธิตามข้อ 18 วรรคสอง ได้แก่................................................
สําเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง
สําเนาคําสั่งของศาล
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสทิ ธิแต่อย่างใดตามระเบียบ
ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มสี ิทธิตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับจากวันทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ตามทีอ่ ยู่ข้างต้นนี้
(ลงชือ่ )...............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................................)
(ลงชือ่ )...............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................................)
(ลงชือ่ )..............................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.............................................................)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้มีสิทธิตามข้อ 18 วรรคสอง ในลําดับเดียวกันมีหลายคน
1.1 ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ 1 โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านั้น
รวมกันมาในท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
1.2 หากมีการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
2. ให้ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถรับฟังได้ว่า เป็นบุคคลดังกล่าวใน
ข้อ 18 วรรคสอง เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคู่สมรสผู้ตาย หลักฐาน
รับรองการอุปการะของผู้ที่เชื่อถือได้ เป็นต้น

