
วธิกีารขอรบัคา่ชดเชย 

ในกรณีการเสยีชวีติของลูกจา้ง 

กรมแรงงาน
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ค าน า 

เอกสารนีอ้ธบิายโดยสรุปเกีย่วกบับทบญัญตัหิลกัของกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายค่าชดเชยแก่
ลกูจา้ง (ECO) กรณีลูกจา้งเสยีชวีติ ควรรบัทราบว่า ECO ยงัคงมอี านาจหลกัในการขยายความ
บทบญัญตัดิงักลา่วตามกฎหมาย 

I. การใชบ้งัคบัของ ECO และประเภทของคา่ชดเชย 

กรณีทีลู่กจา้งเสียชวีิตเน่ืองจากอุบตัิเหตุทีเ่กดิขึน้จากและระหว่างการจา้งงาน (หรอืกรณี
เสยีชวีติดว้ยโรคทีเ่กดิจากการท างานตามรายการโรคทีบ่ญัญตัไิว)้ นายจา้งตอ้งรบัผดิชอบภายใต ้
ECO i) ในการจ่ายค่าชดเชยการเสยีชวีติใหก้บัสมาชกิในครอบครวัของเขา/เธอทีย่งัมีชวีติอยู ่
และ ii) ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยงานศพและคา่รกัษาพยาบาลของลกูจา้งทีเ่สยีชวีติดว้ย 

(i) คา่ชดเชยการเสยีชวีติ 

สมาชกิในครอบครวัทีม่สีทิธิไ์ดร้บัคา่ชดเชย 

ค่าชดเชยการเสยีชวีติจะตอ้งแบ่งตามส่วนใหก้บัสมาชกิทีม่ีสทิธิใ์นครอบครวัของลูกจา้งที่

เสียชวีิตซึง่ไดร้ะบไุวใ้น ECO (โปรดดูรายละเอียดตาม “ตาราง”)  ภายใต ้ECO “สมาชกิใน
ครอบครวั” (ไม่ว่าโดยสายเลอืดหรอืการรบัเป็นสมาชกิในครอบครวัตามทีก่ฎหมายรบัรอง) ของ
ลกูจา้งทีเ่สยีชวีติ ไดแ้ก:่ 

 คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิดว้ยกนั (“ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ ณ เวลา
ของการเกดิอบุตัเิหต ุไดใ้ชช้วีติอยูก่บัลกูจา้งในฐานะภรรยาหรอืสามขีองลกูจา้ง) 

 บุตร 
 บดิามารดาหรอืปู่ ยา่ตายาย หรอื 
 หลาน พ่อเลีย้งแม่เลีย้ง ลกูเลีย้ง นอ้งชาย พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว แม่ยาย พ่อตา 

ลูกเขย ลูกสะใภ ้พี่เขย พี่สะใภ ้ลูกของพี่ชายนอ้งชายหรอืพี่สาวนอ้งสาวทีม่ีสายเลอืด
เดยีวกนั พี่นอ้งต่างบิดาหรอืต่างมารดากนั หรอืบุคคลอืน่ที่อาศยัอยู่กบัลูกจา้งในฐานะ
สมาชกิในครวัเรอืนเดยีวกนัเป็นระยะเวลา 24 เดอืนกอ่นเกดิเหต ุ

คา่ชดเชยการเสยีชวีติมวีธิคี านวณอยา่งไร? 

อายุของ 
ลูกจา้งทีเ่สยีชวีติ 

จ านวนเงินชดเชย 

ต ่ากวา่ 40 ปี คา่จา้ง 84 เดอืน* 
หรอืคา่ชดเชยขัน้ต ่าสดุ* 
แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

40 ปี แตไ่ม่ถงึ 56 ปี คา่จา้ง 60 เดอืน* 

56 ปีหรอืมากกวา่ คา่จา้ง 36 เดอืน* 

    * ส าหรบัอุบตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ ณ วนัที ่หรอืหลงัวนัที ่15 เมษายน 2021: 
(a) คา่จา้งสงูสดุตอ่เดอืนทีส่ามารถน ามาคดิคา่ชดเชยการเสยีชวีติได:้ $35,600 และ 
(b) คา่ชดเชยการเสยีชวีติขัน้ต ่า: $473,610 
ส าหรบัอุบตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ระหว่างวนัที ่26 เมษายน 2019 ถงึ 14 เมษายน 
2021: 
(a) คา่จา้งสงูสดุตอ่เดอืนทีส่ามารถน ามาคดิคา่ชดเชยการเสยีชวีติได:้ $30,530 และ 
(b) คา่ชดเชยการเสยีชวีติขัน้ต ่า: $440,200 
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(ii) คา่ใชจ้า่ยงานศพและคา่รกัษาพยาบาล 

บุคคลใดก็ตามทีจ่า่ยคา่ใชจ้า่ยงานศพและคา่รกัษาพยาบาลของลกูจา้งทีเ่สยีชวีติ จะไดร้บั
คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วคนืจากนายจา้ง จ านวนเงนิสงูสดุของคา่ใชจ้า่ยงานศพและคา่
รกัษาพยาบาลของลกูจา้งทีเ่สยีชวีติ มดีงันี:้ 

 ส าหรบัอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ ณ วนัที ่หรอืหลงัวนัที ่15 เมษายน 2021 อยูท่ี:่ $92,670 
 ส าหรบัอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัที ่26 เมษายน 2019 ถงึ 14 เมษายน 2021 อยู่ที:่ 

$87,330 

II. การพจิารณาค ารอ้งส าหรบัคา่ชดเชยการเสยีชวีติ 

(i) การพจิารณาโดยกรรมาธกิารแรงงาน 

การใชบ้งัคบั 

เมือ่ไดร้บัหนังสอืยนิยอมจากนายจา้งเกีย่วกบักรณีลูกจา้งทีเ่สยีชวีติและการยืน่ค ารอ้งของผูม้ี
สทิธิเ์พือ่ใชส้ าหรบัการพจิารณาโดยกรรมาธกิารแรงงาน (กรรมาธกิาร) แลว้ และหากเขา/เธอมี
ความเห็นว่าการเรยีกรอ้งค่าชดเชยการเสยีชวีติน้ันมคีวามเหมาะสมตามดุลยพนิิจของเขา/เธอ 
กรรมาธกิารก็สามารถทีจ่ะก าหนดจ านวนเงนิชดเชยการเสยีชวีติและ/หรอืค่าใชจ้่ายงานศพและ
คา่รกัษาพยาบาลทีจ่ะตอ้งจา่ย และบุคคลทีส่มควรไดร้บัคา่ชดเชย  

ระยะเวลาการยืน่ค ารอ้ง 

คา่ชดเชยการเสยีชวีติ ตอ้งยืน่ภายใน 6 เดอืน นับจากวนัทีลู่กจา้ง
เสยีชวีติ 

การขอร ับคืนค่ า ใช จ้่ าย งานศพและค่ า
รกัษาพยาบาล 

ตอ้งยืน่ภายใน 30 วนั นับจากวนัฌาปนกจิ
หรอืวนัฝังศพลูกจา้ง หรอืวนัที่กรรมาธิการ
ไดร้บัหนังสอืยนิยอมจากนายจา้งใหพ้จิารณา 
โดยเลอืกตามวนัทีท่ีเ่กดิขึน้ลา่สดุ 

 

การพจิารณาและออกหนงัสอืรบัรอง 

เมือ่ไดร้บัค ารอ้งและกรรมาธกิารพจิารณาแลว้เห็นว่ากรณีน้ันควรไดร้บัค่าชดเชยการเสยีชวีติ 
และ/หรอืค่าใชจ้่ายงานศพและค่ารกัษาพยาบาล กรรมาธกิารจะเป็นผูพ้ิจารณาและออกหนังสอื
รบัรองทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กผู่ย้ืน่ค ารอ้งและนายจา้ง โดยระบุจ านวนเงนิคา่ชดเชยทีต่อ้งจา่ย และบุคคล
ทีม่สีทิธิไ์ดร้บัคา่ชดเชย 

นายจา้งหรอืผูย้ื่นค ารอ้งอาจไม่เห็นดว้ยกบัการพิจารณาของกรรมาธกิาร เมื่อไดร้บัหนังสือ
คดัคา้น กรรมาธกิารจะทบทวนการพจิารณาของเขา/เธอใหม่อกีคร ัง้ แลว้ออกหนังสอืรบัรองการ
พจิารณาฉบบัใหม่ หรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยืน่อุทธรณเ์พื่อเรยีกรอ้งค่าชดเชยต่อศาลแขวง เพื่อให ้
ศาลพจิารณาผลทีก่รรมาธกิารไดพ้จิารณาไปแลว้ 

การจา่ยเงินระหวา่งกาล 

กรณีทีก่รรมาธกิารเป็นผูพ้ิจารณาค ารอ้งขอรบัค่าชดเชยการเสยีชวีติ คู่สมรสของลูกจา้งที่

เสยีชวีติ (ไม่รวมถงึผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั) อาจขอใหก้รรมาธกิารพจิารณาจา่ยเงนิระหวา่งกาลระหว่าง
ทีร่อการพจิารณาจ่ายค่าชดเชยการเสียชวีิตได ้เมื่อกรรมาธกิารไดร้บัค ารอ้งดงักล่าว จะออก
หนังสอืรบัรองระบุรายละเอยีดตามทีก่รรมาธกิารไดพ้จิารณาไป 
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เงินทีจ่่ายระหว่างกาลจะจ่ายโดยนายจา้งใหแ้ก่คู่สมรสของลูกจา้งทีเ่สยีชวีติ ซ ึง่ประกอบดว้ย 
การจ่ายเงินจ านวนแรกและจ่ายเป็นรายเดอืนในเดอืนถดัไป ตามอตัราส่วน 50% ของค่าจา้งต่อ
เดอืนของลูกจา้งทีเ่สยีชวีติ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินระหว่างกาลเมื่อรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกนิ 
45% ของยอดเงนิคา่ชดเชยการเสยีชวีติทัง้หมดทีจ่ะตอ้งจ่าย ยอดรวมของเงนิทีจ่่ายระหว่างกาล
จะถกูหกัออกจากสว่นแบ่งเงนิชดเชยทีคู่ส่มรสมสีทิธิไ์ดร้บั 

(ii) การพจิารณาโดยศาล 

กรรมาธิการไม่ไดม้ีอ านาจในการพิจารณาตดัสินบนความขดัแยง้เกี่ยวกบักฎหมายหรอื
ขอ้เท็จจรงิระหว่างผูว้่าจา้งและผูย้ืน่ค ารอ้งของลูกจา้งทีเ่สยีชวีติ ในกรณีทีค่วามขดัแยง้ไม่ไดร้บั
การแกไ้ข หรอืนายจา้งไม่เห็นดว้ยที่จะใหก้รรมาธิการเป็นผูพ้ิจารณาค ารอ้งค่าชดเชยการ
เสียชวีิต หรอืกรณีที่กรรมาธิการมีดุลยพินิจเห็นว่าตนไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาค ารอ้งขอ
ค่าชดเชยดงักล่าว หากผูย้ืน่ค ารอ้งยงัคงมีความประสงคท์ีจ่ะตามค ารอ้งของตนเองภายใต ้ECO 
พวกเขาจะตอ้งยืน่ค ารอ้งต่อศาลแขวงภายใน 24 เดอืนนับจากวนัทีลู่กจา้งเสยีชวีติ ผูย้ืน่ค ารอ้ง
สามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี:้ 

(a) ขอความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายจากส านักงานชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย 
(b) ยืน่ค ารอ้งของพวกเขาไปทีศ่าลแขวงโดยตรง หรอื 
(c) จา้งทนายความเพือ่มาด าเนินการแทนตนในศาล 

เมือ่มีการรอ้งขอ ส านักงานดูแลกรณีการเสยีชวีติของ LD (FCO) จะใหก้ารชว่ยเหลอืแก่ผู ้
ยืน่ค ารอ้งโดยการสง่เร ือ่งไปยงัส านักงานชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายหรอืศาลแขวงตามล าดบั เพือ่ขอ
ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายหรอืยืน่ค ารอ้งของพวกเขาโดยตรง  

III. วธิกีารยืน่ค ารอ้งส าหรบัการพจิารณาโดยกรรมาธกิาร?  

บุคคลที่มีความประสงคท์ี่จะยื่นค ารอ้งขอใหก้รรมาธกิารพิจารณาค่าชดเชยการเสียชวีิต 
จะตอ้งท าการนัดหมายเพื่อสมัภาษณก์บั FCO และในวนัสมัภาษณใ์หจ้ดัเตรยีมเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี:้ 

(a) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค ารอ้ง 
(b) บตัรประจ าตวัประชาชนของลกูจา้งผูเ้สยีชวีติ 
(c) ใบมรณบตัร หรอืหนังสอือนุญาตใหฝั้ง/ฌาปนกจิศพของผูเ้สยีชวีติ และ 
(d) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีร่บัรองความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้สยีชวีติกบัผูย้ืน่ค ารอ้งของคา่ชดเชย

การเสยีชวีติ เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบสตูบิตัร หรอืเอกสารแสดงทีพ่กัอาศยั 

ผูย้ืน่ค ารอ้งทีอ่าศยัอยู่นอกฮ่องกง ซ ึง่ไม่สามารถเดนิทางมาพบ FCO 
ไดด้ว้ยตวัเองเพือ่ยืน่ค ารอ้งส าหรบัการพจิารณา สามารถมอบอ านาจใหต้วัแทน
ของผูย้ืน่ค ารอ้งมายืน่เร ือ่งแทน และจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี:้ 

(a) ส าเนาเอกสารประจ าตวัของผูย้ืน่ค ารอ้ง เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง 
(b) หนังสอืรบัรอง หรอื เอกสารรบัรองความสมัพนัธร์ะหวา่งผูย้ืน่ค ารอ้งกบัลกูจา้งทีเ่สยีชวีติ 

และ 
(c) หนังสอืมอบอ านาจทีร่ะบุตวัตนของผูร้บัมอบอ านาจใหก้ระท าการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยการ

เสยีชวีติภายใต ้ECO ในนามของผูย้ืน่ค ารอ้ง 

หากเอกสารขา้งตน้ไม่ไดอ้อกโดยรฐับาลฮ่องกง HKSAR/หน่วยงานของรฐั ผูย้ื่นค ารอ้ง
จะตอ้งน าเอกสาร (และฉบบัทีแ่ปลภาษาองักฤษแลว้ ถา้ตน้ฉบบัไม่ใชภ่าษาองักฤษหรอืภาษาจนี) 
ยืน่ใหห้น่วยงานทอ้งถิน่ทีอ่อกเอกสารหรอืเจา้หนา้ทีร่บัรองเอกสารท าการรบัรองเอกสารและตอ้ง
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รบัรองโดยเจา้หนา้ทีข่องกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศจนี (ส าหรบัเอกสารทีอ่อก
โดยหน่วยงานในจนีแผ่นดนิใหญ่) หรอืโดยเจา้หนา้ทีก่งสุลจนีในต่างประเทศ (ส าหรบัเอกสารที่

ออกโดยประเทศอืน่ๆ )  

IV. นายจา้งควรท าอย่างไร? 

ECO บญัญตัใิหน้ายจา้งตอ้งแจง้กรรมาธกิารใหท้ราบถงึอุบตัเิหตุทีท่ าใหลู้กจา้งเสยีชวีติ ไม่
ว่าการเสยีชวีติของลูกจา้งน้ันตนจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรอืไม่ โดยยืน่แบบฟอรม์ตามทีก่ าหนดไว ้
(น่ันคอื Form 2/ Form 2A) ภายใน 7 วนั หลงัจากการเกดิอุบตัเิหตุ หากนายจา้งไม่มเีหตุผล
อนัควรทีไ่ม่ไดแ้จง้เกีย่วกบัอุบตัเิหตุต่อกรรมาธกิาร หรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่กรรมาธกิาร ถอืว่าเป็น
การกระท าผดิ หากพบวา่มคีวามผดิจรงิอาจถกูปรบัสงูสดุเป็นเงนิ $50,000  ดอลลาห ์

กรณีทีน่ายจา้งไม่คดัคา้นการจ่ายค่าชดเชยทีลู่กจา้งเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุภายใต ้ECO และ
เขา/เธอสง่หนังสอืยนิยอมใหก้รรมาธกิารเป็นผูพ้จิารณา  เมือ่กรรมาธกิารพจิารณาออกหนังสอื
รบัรองแลว้ หากไม่มีการคดัคา้นหรอืยื่นอุทธรณจ์ากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  นายจา้งจะตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยงานศพและคา่รกัษาพยาบาลตามหนังสอืรบัรองน้ัน  

กรณีทีน่ายจา้งไม่ยอมจ่ายเงินตามหนังสอืรบัรองหรอืหนังสอืรบัรองทีท่บทวนใหม่ โดยไม่มี
เหตผุลอนัควร นายจา้งตอ้งจา่ยเงนิเพิม่นอกเหนือจากคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรบัรอง/หนังสอื
รบัรองทีท่บทวนใหม่ หากพบวา่มคีวามผดิจรงิ อาจถกูปรบัสงูสดุเป็นเงนิ $100,000 ดอลลาห ์

V. สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีไ่หน? 

Fatal Cases Office 
Employees’ Compensation Division 
Labour Department 
6/F., Harbour Building 
38 Pier Road, Central, 
Hongkong 
โทร: 2852 3994 
แฟกซ:์ 2854 4166 

(สามารถดรูายละเอยีดเอกสารนีไ้ดจ้ากโฮมเพจของกรมแรมงาน ที ่
http://www.labour.gov.hk) 

กรมแรงงาน 
04/21 

 

 

 

 

  

http://www.labour.gov.hk/


5 
 

ตาราง: การแบ่งคา่ชดเชยการเสยีชวีติ 

สมาชกิในครอบครวัผูม้สีทิธิไ์ดร้บั
คา่ชดเชย 

การแบ่งคา่ชดเชย 

1. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 100% ใหคู้ส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
2. มเีพยีงบุตร 100% ใหบุ้ตร 
3. มเีพยีงบดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 100% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
4. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั และบุตร 50% ใหคู้ส่มรส/ผุท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 

50% ใหบุ้ตร 
5. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั และ
บดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 

80% ใหคู้ส่มรส/ผุท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
20% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 

6. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั บุตร 
และบดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
(ไม่วา่จะมสีมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวัที่
มสีทิธิไ์ดร้บัคา่ชดเชยหรอืไม่) 

45% ใหคู้ส่มรส/ผุท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
45% ใหบุ้ตร 
10% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวัไม่มี
สทิธไิดร้บัคา่ชดเชย 

7. มเีพยีงบุตร และ บดิามารดา/ปู่ ยา่ตา
ยาย 

80% ใหบุ้ตร 
20% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 

8. มเีพยีงสมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 
โดยคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั บุตร หรอื 
บดิามารดา/ปู่ ยา่ตายายไดล้ว่งลบัไปแลว้ 

100% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ใน
ครอบครวั 

9. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั และ 
สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

95% ใหคู้ส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

10. มเีพยีงบุตร และ สมาชกิคนอืน่ ๆ ใน
ครอบครวั 

95% ใหบุ้ตร 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

11. มเีพยีงบดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย และ 
สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

95% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

12. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั บุตร 
และ สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

50% ใหคู้ส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
45% ใหบุ้ตร 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

13. มเีพยีงคูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั บดิา
มารดา/ปู่ ยา่ตายาย และ สมาชกิคนอืน่ ๆ 
ในครอบครวั 

75% ใหคู้ส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั 
20% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

14. มเีพยีงบุตร บดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
และ สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

75% ใหบุ้ตร 
20% ใหบ้ดิามารดา/ปู่ ยา่ตายาย 
5% ใหส้มาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครวั 

หมายเหต ุ1:  หากมผีูม้สีทิธิม์ากกวา่หน่ึงคนในประเภทเดยีวกนั จ านวนคา่ตอบแทนจะแบ่งให ้
เทา่ๆ กนั อยา่งไรก็ตามกรณีทีพ่่อแม่และปู่ ยา่ตายายของลกูจา้งทีเ่สยีชวีติยงัคงมี
ชวีติอยูน้ั่น  จ านวนเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหก้บัสมาชกิในครอบครวัประเภทนีจ้ะ
แบ่งเป็นดงันี:้ 70% ใหบ้ดิามารดา      
   30% ใหปู้่ ยา่ตายาย 

หมายเหต ุ2:  สมาชกิคนอื่น ๆ ในครอบครวั ไดแ้ก่ หลาน พ่อเลีย้งแม่เลีย้ง ลูกเลีย้ง พี่ชาย 
นอ้งชาย พี่สาว นอ้งสาว แม่ยาย พ่อตา ลูกเขย ลูกสะใภ ้พี่เขย พี่สะใภ ้ลูกของ
พี่ชายนอ้งชายหรอืพี่สาวนอ้งสาวทีม่ีสายเลือดเดียวกนั พี่นอ้งต่างบิดาหรอืต่าง
มารดากนั หรอืบุคคลอืน่ทีอ่าศยัอยู่กบัลูกจา้งในฐานะสมาชกิในครวัเรอืนเดยีวกนั
เป็นระยะเวลา 24 เดอืนกอ่นเกดิเหต ุ


