
 

                                          

    

  

ระเบยีบส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวสัดิกำรและสวสัดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ว่ำดว้ยกำรฌำปนกิจสงเครำะหช่์วยเพือ่นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พ.ศ.  2550 
แกไ้ขเพิม่เติม  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ. 2550  (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2553 

และ (ฉบบัที ่6)  พ.ศ. 2554   
---------------- 

 เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ  62  (1)  มำตรำ  63  (1)  และมำตรำ  67  (1)  

แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2546  ประกอบกบัมำตรำ  49  และ

มำตรำ  50  แห่งพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกจิสงเครำะห์  พ.ศ.  2545  โดยอนุวัติตำมระเบียบกระทรวง

กำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร  หน่วยงำน

ของรัฐ   รัฐวิสำหกจิ  และองค์กรวิชำชีพ  ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้ก ำกบัของรัฐ  พ.ศ.  2547   
และข้อ  7  แห่งระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิ

สงเครำะห์ของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกจิ  และองค์กรวิชำชีพ  ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่

ภำยใต้ก ำกบัของรัฐ  พ.ศ.  2547 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   72   (2)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  2546  ประกอบกบัมติคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ในกำรประชุมคร้ังที่  4/2550 

วันที่  15  มีนำคม  2550  เลขำธกิำรคณะกรรมกำร  สกสค.  จึงก ำหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวสัดิภำพ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
พ.ศ.  2550’’ 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่นำยทะเบียนกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ภำครัฐ 
ให้ควำมเหน็ชอบเป็นต้นไป 
 ขอ้  3  ให้ยกเลิก 
    3.1  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
พ.ศ.  2548 
    3.2  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  2)  

พ.ศ.  2549 
    3.3  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ.  2549 
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  3.4  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  4)  

พ.ศ.  2550 
 บรรดำระเบียบ  ค ำสั่ง  หลักเกณฑ ์ และวิธกีำรปฏบิัติอืน่ใดที่ก ำหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขัด 
หรือแย้งกบัระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน        
 ขอ้  4   ในระเบียบน้ี 
 “ช.พ.ค.”   หมำยควำมว่ำ   กำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “ช.พ.ค.  จังหวดั”  หมำยควำมว่ำ  กำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ  ซ่ึงส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดและส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร  ได้รับมอบหมำยให้

ปฏบิัติกำรแทนส ำนักงำน  ช.พ.ค. 
 “ส ำนกังำน  ช.พ.ค.”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  สกสค.”   หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “ส ำนกังำน  สกสค.  จังหวดั”   หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวสัดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด 
 “ส ำนกังำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและ 
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 “คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.”   หมำยควำมว่ำ  ประธำนกรรมกำรกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ 
ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค.”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 “ผูอ้ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด  และให้รวมถงึผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครด้วย 
 “สมำชิกคุรุสภำ”  หมำยควำมว่ำ   สมำชิกคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติครู  พุทธศักรำช  2488   
ซ่ึงด ำรงสมำชิกภำพจนถงึวันที่พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2546  ใช้บังคบั 
 “คณำจำรย”์  หมำยควำมว่ำ   บุคลำกรซ่ึงท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอน  และกำรวิจัยใน
สถำนศึกษำระดับอดุมศึกษำ  ระดับปริญญำของรัฐและเอกชน  สงักดักระทรวงศึกษำธกิำร  และในก ำกบั 
ของกระทรวงศึกษำธกิำร  และให้รวมถงึผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำในระดับอดุมศึกษำ 
ระดับปริญญำ 
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 “ครู”  หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพซ่ึงท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีำรต่ำง  ๆ  ในสถำนศึกษำปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐำนและอดุมศึกษำ 
ที่ต ่ำกว่ำปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน  สงักดักระทรวงศึกษำธกิำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำน

พระพุทธศำสนำ  รวมถงึสถำนศึกษำที่อยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธกิำร  และให้รวมถงึครูซ่ึงเป็น 
อตัรำจ้ำงชั่วครำว 
 “ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพที่รับผดิชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ    
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐำนและอดุมศึกษำที่ต ่ำกว่ำ

ปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน  สงักดักระทรวงศึกษำธกิำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถงึผู้ซ่ึง

ปฏบิัติงำนในหน้ำที่ดังกล่ำวในสถำนศึกษำที่อยู่ในก ำกบัของกระทรวงศึกษำธกิำร 
 “ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ”    หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพที่รับผดิชอบกำรบริหำรกำรศึกษำ 
นอกสถำนศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สงักดักระทรวงศึกษำธิกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมถงึผู้ปฏบิัติงำนในหน้ำที่ดังกล่ำวในหน่วยงำนที่อยู่ในก ำกบัของกระทรวงศึกษำธกิำร 
 “บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซ่ึงท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรศึกษำ   
ให้บริกำร  หรือปฏบิัติงำนเกี่ยวเน่ืองกบักำรศึกษำ  กระบวนกำรเรียนกำรสอน  กำรนิเทศ  สงักดั

กระทรวงศึกษำธกิำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถงึบุคคลซ่ึงปฏบิัติงำนในหน่วยงำนที่อยู่ในก ำกบั 
ของกระทรวงศึกษำธกิำรด้วย 

      “ผูป้ฏิบตัิงำนดำ้นกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซ่ึงปฏบิัติงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
หรือปฏบิัติงำนอืน่ในหน่วยงำนกำรศึกษำ  หรือเกี่ยวกบักำรให้กำรศึกษำ  และให้รวมถงึลูกจ้ำงประจ ำ  

ลูกจ้ำงช่ัวครำวหรือที่เรียกช่ืออย่ำงอืน่ที่ปฏบิัติงำนในลักษณะเดียวกนัในสงักัดกระทรวงศึกษำธกิำร  

กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกฬีำ  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงำนที่อยู่ในก ำกบัด้วย 
 “คณะกรรมกำร  สกสค.  จังหวดั”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรส่งเสริมสวสัดิกำรและ 
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด  และให้รวมถงึคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ 
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครด้วย 

 ขอ้  5   กำรจัดต้ัง  ช.พ.ค.  มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือเป็นกำรกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมำชิก 
ได้ท ำกำรสงเครำะห์ซ่ึงกนัและกนัในกำรจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค. ที่ถงึแก่กรรม 
 หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้เป็นไปตำมที่                     
คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ก ำหนด 

 ขอ้  6  ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค.   หมำยถงึ  บุคคลตำมล ำดับ  ดังน้ี 
    6.1  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำย  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  บุตรบุญธรรม   
บุตรนอกสมรสที่บิดำรับรองแล้ว  และบิดำมำรดำของสมำชิก  ช.พ.ค. 
    6.2  ผู้อยู่ในอปุกำระอย่ำงบุตรของสมำชิก  ช.พ.ค. 
    6.3  ผู้อปุกำระสมำชิก  ช.พ.ค. 
           



  
           
      -4- 

 ผู้มีสทิธไิด้รับกำรสงเครำะห์ตำมวรรคหน่ึงที่ยังมีชีวิตอยู่  หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขำดสำย 
แล้วแต่กรณีในล ำดับหน่ึง ๆ  บุคคลที่อยู่ในล ำดับถดัไปไม่มีสทิธไิด้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมระเบียบน้ี 
 ขอ้  7   กำรสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค.  ส ำหรับบุตรให้พิจำรณำให้บุตรสมำชิก   
ช.พ.ค.  ได้รับควำมช่วยเหลือเป็นเงินทุนส ำหรับกำรศึกษำเล่ำเรียนเป็นล ำดับแรก    
 ขอ้  8   สมำชิก  ช.พ.ค.   ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลำยคนในข้อ  6.1 เป็นผู้มีสทิธิ

รับเงินสงเครำะห์ครอบครัว  เว้นแต่ไม่มีบุคคลตำมข้อ  6.1  จึงให้ระบุบุคคลตำมข้อ  6.2  ถ้ำไม่มีบุคคล

ตำมข้อ  6.1  และข้อ  6.2  จึงให้ระบุบุคคลตำมข้อ  6.3  คนใดคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นผู้มีสิทธรัิบเงิน

สงเครำะห์ครอบครัว 
 กำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมวรรคหน่ึงต้องกระท ำตำมแบบและกระท ำ 
ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัว  กำรเปล่ียนแปลง 
ผู้มีสทิธรัิบเงินจะกระท ำได้เม่ือพ้นก ำหนดเวลำสี่ปีนับแต่วันที่มีกำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงิน  ในกรณีที่มีเหตุผล 
และควำมจ ำเป็น  คณะกรรมกำร  ช.พ.ค. อำจพิจำรณำให้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงิน 
สงเครำะห์ครอบครัวเป็นรำย ๆ  ไปก่อนครบก ำหนดสี่ปีกไ็ด้   
 ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้แก่ผู้มีสทิธรัิบเงินตำมควำมประสงค์ 
ของสมำชิก  ช.พ.ค.  เว้นแต่ผู้ที่ถูกระบุในข้อ  8  ถงึแก่กรรมทั้งหมดหรือไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ  8  

ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  

ก ำหนด   
 หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัวที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบน้ี    
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ก ำหนด 
 ขอ้  9  ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ต้ังอยู่  ณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  สกสค.  เลขที่  128/1   
ถนนนครรำชสมีำ  แขวงดุสติ  เขตดุสติ  กรุงเทพมหำนคร 
 ขอ้  10  ให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำร  สกสค.  เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบน้ี   

หมวด  1 
สมำชิก 

             * ขอ้  11  ผู้ที่สมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ค. ต้องมีอำยุไม่เกินสำมสบิห้ำปีบริบูรณ์นับถงึวันสมัคร 
และต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏบิัติหน้ำที่อย่ำงหน่ึงอย่ำงใด  ดังต่อไปน้ี 
  11.1   ครู   
  11.2  คณำจำรย์ 
  11.3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  11.4  ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
  11.5  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอืน่ 
  11.6  ผู้ปฏบิัติงำนด้ำนกำรศึกษำ   หรือ 
  11.7  เป็นสมำชิกคุรุสภำ  
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      ผู้มีสทิธสิมัครตำมวรรคหน่ึงจะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ช.พ.ค. ได้  ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธกีำรที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค. ก ำหนด 
        ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  อำจเปิดรับสมัครสมำชิก ช.พ.ค. 
ได้เป็นครำว ๆ ไป ส ำหรับผู้มีอำยุเกนิสำมสบิห้ำปีบริบูรณ์ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏบิัติหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึง 
และผู้ที่เคยเป็นสมำชิก  ช.พ.ค. แต่สมำชิกภำพได้สิ้นสดุลงเพรำะเหตุลำออกตำมข้อ 19.2 หรือถูกถอนชื่อ 
ตำมข้อ  15 
        กำรสมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ค. ตำมวรรคสำมให้เป็นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค. 
ก ำหนด  และให้ส ำนักงำน  ช.พ.ค. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อนำยทะเบียนกำรฌำปนกจิสงเครำะห์

ภำครัฐ  พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง” 
 ขอ้  12  ผู้สมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  ต้องยื่นใบสมัคร  ใบรับรองแพทย์   เอกสำรประกอบ 
กำรสมัคร  รวมทั้งกำรช ำระเงินค่ำสมัครและเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำตำมระเบียบน้ี 
 กำรยื่นใบสมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  โดยขัดกบัควำมในวรรคหน่ึง   ถอืเป็นกำรสมัครสมำชิก 
โดยมิชอบจนกว่ำผู้สมัครรำยน้ันจะได้ด ำเนินกำรจนครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบน้ีแล้ว 
 ผู้ใดยื่นใบสมัครอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดข้อควำมอนัควรแจ้งให้ทรำบเพ่ือให้ได้มำซ่ึงสทิธิ 
ในกำรเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  ผู้น้ันไม่มีสทิธเิป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  และมิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบน้ี 
 เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำจะคืนให้เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ค.  เท่ำที่สมำชิกผู้น้ันยังไม่ตก 
อยู่ในควำมผูกพันที่จะต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมที่จ่ำยไว้ล่วงหน้ำ 
 เงินค่ำสมัคร   เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  ใบรับรองแพทย์และเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
ตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ก ำหนด 
 ขอ้  13   กำรยื่นสมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.   
   13.1  ผู้ปฏบิัติงำนทุกสงักัดในกรุงเทพมหำนคร  ยกเว้นข้อ 13.2  ให้สมัครเป็น 
สมำชิก  ช.พ.ค.  ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ค.   
   13.2  ผู้ปฏบิัติงำนในสงักดัส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ให้สมัครเป็นสมำชิก   
ช.พ.ค.  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร 
      13.3  ผู้ปฏบิัติงำนทุกสงักัดในจังหวัดใดให้สมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.   
ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดน้ัน 
 ภำยใต้บังคับข้อ 12 ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  หรือผู้อ ำนวยกำรแล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจสั่ง

รับเข้ำเป็นสมำชิก ช.พ.ค.   ภำยในวันที่ยื่นใบสมัครและกำรด ำรงสมำชิกภำพ  ช.พ.ค.  มีผลสมบูรณ์นับแต่

วันที่ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  หรือผู้อ ำนวยกำรมีค ำสั่งรับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.      
 ผู้อ ำนวยกำรต้องส่งรำยงำนกำรรับสมัครสมำชิก  ช.พ.ค.  พร้อมทั้งส่งเงินค่ำสมัคร   
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำไปยังส ำนักงำน  ช.พ.ค.   ภำยในเจด็วันนับแต่วันสั่งรับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  

ส ำหรับใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครให้เกบ็รักษำไว้  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดหรือ

ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนครในที่ปลอดภัย 
 ภำยใต้บังคับวรรคสอง  หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.       
ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  อำจสั่งให้ผู้น้ันพ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ค.   แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทรำบภำยใน 
สำมสบิวันนับแต่วันที่มีค ำสั่งให้พ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ค.  เว้นแต่ข้อบกพร่องน้ัน  วิญญูชนไม่อำจทรำบได้ 
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 ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  อำจสั่งให้สมำชิก  ช.พ.ค.  ที่พ้นจำกสมำชิกภำพตำมวรรคสี่ 
กลับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  ได้  หำกภำยหลังผู้น้ันได้ร้องขอต่อประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  เพ่ือขอกลับ 
เข้ำเป็นสมำชิก  โดยแสดงหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในวันยื่นใบสมัคร  พร้อมทั้งจัดส่ง 

เอกสำรประกอบกำรสมัครให้ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ครบถ้วนภำยในหกสบิวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง 
ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  ที่สั่งให้พ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ค. 
 ขอ้  14   สมำชิก  ช.พ.ค.  มีหน้ำที่ดังต่อไปน้ี 
  14.1 ต้องปฏบิัติตำมระเบียบน้ี 
  14.2 ส่งเงินสงเครำะห์รำยศพ  เมื่อสมำชิก  ช.พ.ค.  อืน่ถงึแก่กรรมศพละ 
หน่ึงบำทภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

           14.2.1 สมำชิก  ช.พ.ค.  ที่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
และผู้ที่มีเงินเดือนหรือรำยได้รำยเดือน  ต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินเดือนหรือเงินบ ำนำญเป็น 
ผู้หักเงินเพ่ือช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ  ณ  ที่จ่ำยตำมประกำศรำยช่ือสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ถงึแก่กรรม 
    14.2.2  สมำชิก  ช.พ.ค.  ที่เป็นครู  ผู้รับใบอนุญำต  ผู้จัดกำร  หรือ 
ลูกจ้ำงในโรงเรียนเอกชนหรือสถำนศึกษำเอกชน  ต้องยินยอมให้ผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเป็น 
ผู้หักเงินเพ่ือช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพในวันที่จ่ำยเงินเดือนของเดือนที่ส  ำนักงำน  ช.พ.ค.  ประกำศ 
รำยชื่อสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ถงึแก่กรรม 
                14.2.3 สมำชิก  ช.พ.ค.  จะต้องน ำเงินไปช ำระค่ำสงเครำะห์รำยศพ 
ภำยในวันที่เจด็ของเดือนถดัไปนับแต่เดือนที่ส  ำนักงำน ช.พ.ค. ประกำศรำยชื่อสมำชิก ช.พ.ค.  
ที่ถงึแก่กรรม  ดังน้ี 
                                         14.2.3.1  สมำชิก  ช.พ.ค.  สงักดัส่วนกลำง  ให้น ำเงินไปช ำระ   
ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ค. 
                           14.2.3.2  สมำชิก  ช.พ.ค.  สงักดัส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

ให้น ำเงินไปช ำระ  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร   
     14.2.3.3  สมำชิก  ช.พ.ค.  สงักดัส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดใด  

ให้น ำเงินไปช ำระ  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดน้ัน  
      14.3  รับทรำบระเบียบ  ประกำศ  ค ำสั่ง  และกจิกรรมต่ำง ๆ ของ  ช.พ.ค.  โดยจะ

ปฏเิสธและอ้ำงเอำควำมไม่รู้มำเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ 
      14.4  แจ้งกำรเปล่ียนแปลงสถำนที่ท ำงำนหรือถิ่นที่อยู่เป็นหนังสอืต่อเจ้ำหน้ำที่    
ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  หรือส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดหรือส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนครแล้ว 
แต่กรณีภำยในเจด็วันนับแต่ที่มีกำรเปล่ียนแปลง 
 ขอ้  15   ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  อำจถอนชื่อสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์ 
รำยศพเป็นเวลำตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป  และไม่สำมำรถติดต่อสมำชิก  ช.พ.ค.  มำช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพได้   
เว้นแต่สมำชิก   ช.พ.ค.   ผู้น้ันขำดกำรติดต่อเน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรย้ำยถิ่นที่อยู่หรือย้ำยสถำนที่ปฏบิัติงำน 
ผู้ที่ถูกถอนช่ือออกจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ค.  เพรำะเหตุค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ  รำยใดมีควำมประสงค์ 
จะขอกลับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  ตำมเดิม  ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่ก ำหนดต่อประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค. 
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 หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรขอกลับเข้ำเป็นสมำชิก ช.พ.ค. ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  

ก ำหนด 
 ขอ้  16   เมื่อสมำชิก   ช.พ.ค.  ผู้ใดถงึแก่กรรม  ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค.  ผู้น้ันมีสทิธิ

จะได้รับเงินสงเครำะห์ตำมข้อ  5  และข้อ  8  เว้นแต่ผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัวรำยใดได้กระท ำ

ให้สมำชิก  ช.พ.ค.   ถงึแก่กรรมไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  ผู้น้ันไม่มีสทิธรัิบเงินดังกล่ำว 
 ผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัวรำยใดต้องค ำพิพำกษำถงึที่สดุ  หรือพนักงำนสอบสวน 
เหน็ว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้กระท ำควำมผิดแต่เรียกหรือจับตัวไม่ได้  ซ่ึงพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอยักำร

เหน็ควรสั่งฟ้องบุคคลผู้น้ันว่ำได้เจตนำกระท ำหรือพยำยำมท ำให้บุคคลผู้มีสิทธไิด้รับกำรสงเครำะห์ในล ำดับ

เดียวกนัหรือในล ำดับก่อนตนถงึแก่กรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย   ผู้น้ันไม่มีสทิธไิด้รับกำรสงเครำะห์ 
 ในกำรจัดกำรศพ  ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  อำจสงเครำะห์ด้วยกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนศพสมำชิก   
ช.พ.ค.  ผู้น้ัน  หรือจ่ำยเงินเพ่ือช่วยจัดงำนศพตำมข้อ  17.2   ให้แก่ผู้จัดกำรศพสมำชิก  ช.พ.ค.   
ที่ถงึแก่กรรมกไ็ด้ 
 ภำยใต้บังคับของวรรคหน่ึงและวรรคสอง  กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมข้อ  5  ข้อ  8    
และข้อ  17  ให้จ่ำยเงินตำมที่สมำชิก  ช.พ.ค.   ได้ระบุผู้มีสทิธรัิบเงินไว้  หรือตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ 
คณะกรรมกำร   ช.พ.ค.  ก ำหนดแล้วแต่กรณี 

        *** ขอ้  17  เงินสงเครำะห์ที่ได้รับจำกสมำชิก  ช.พ.ค.   ตำมข้อ  14.2  ให้แบ่งจ่ำย  ดังน้ี 
      17.1  ค่ำใช้จ่ำยในกจิกำรของส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ร้อยละสี ่    
      17.2  ส่วนเงินที่เหลือให้คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  พิจำรณำจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดกำรศพ

และสงเครำะห์ครอบครัวภำยใต้วัตถุประสงค์ของ  ช.พ.ค. 
         ****  ขอ้  18   เม่ือสมำชิก ช.พ.ค. ผู้ใดถงึแก่กรรมให้ผู้ซ่ึงเป็นผู้จัดกำรศพที่เป็นผู้มีสทิธรัิบเงิน

สงเครำะห์ตำมข้อ ๖  หรือข้อ ๘  คนใดคนหน่ึงยื่นค ำร้องขอรับเงินค่ำจัดกำรศพหรือค่ำจัดกำรศพและเงิน

สงเครำะห์ครอบครัว  ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  หรือส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัด  หรือส ำนักงำน สกสค. 

กรุงเทพมหำนคร  ที่สมำชิก  ช.พ.ค.  ถงึแก่กรรมสงักดัอยู่  แล้วแต่กรณี 
             *  ขอ้  19   สมำชิกภำพของสมำชิก  ช.พ.ค.  สิ้นสดุลงเมื่อ 

   19.1  ถงึแก่กรรม 
   19.2  ลำออก 
   19.3  คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  มีมติให้ออกจำกสมำชิก  เพรำะเหตุกระท ำกำร 

โดยมิชอบ  เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสทิธใินกำรรับเงินค่ำจัดกำรศพและหรือเงินสงเครำะห์ครอบครัวของบุคคล

ตำมข้อ 6  และข้อ  8 

   19.4  ถูกถอนชื่อตำมข้อ  15 
    สมำชิกรำยใดขำดจำกสมำชิกภำพตำมข้อ 19.2 สมำชิกผู้น้ันไม่มีสทิธขิอกลับเข้ำเป็นสมำชิก   
ช.พ.ค.  และไม่มีสทิธเิรียกร้องสทิธใิด ๆ จำกส ำนักงำน ช.พ.ค. ทั้งสิ้น  เว้นแต่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก   
ช.พ.ค.  ตำมข้อ  11 วรรคสำมและวรรคสี่” 
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หมวด 2 
กรรมกำร 

  **  ขอ้ 20  ให้มีคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  จ ำนวนสำมสบิห้ำคน  ประกอบด้วย 
         20.1 เลขำธกิำรคณะกรรมกำร  สกสค.  เป็นประธำนกรรมกำร 
     20.2 รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำร  สกสค. ที่รับผดิชอบงำน  ช.พ.ค. เป็นรอง

ประธำนกรรมกำร 

     20.3 ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ

สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและคุ้มครองสทิธคิรู 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร  เป็นกรรมกำร   
     20.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและบัญชี  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรรมกำรและเหรัญญิก 
     20.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสวัสดิภำพครู  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
     20.6 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ช.พ.ค. และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ช.พ.ส. เป็นกรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      20.7 กรรมกำรที่มำจำกสมำชิก  ช.พ.ค.  จ ำนวนสบิห้ำคน ซ่ึงได้รับกำรแต่งต้ังโดย 

ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค. มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี  และอำจได้รับกำรแต่งต้ังอีก 
        ในกรณีที่กรรมกำร ช.พ.ค. ตำมข้อ 20.7 พ้นจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำม

วำระให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 ขอ้   21  ให้คณะกรรมกำร  สกสค.  จังหวัด  บริหำรกจิกำร  ช.พ.ค.  จังหวัด  ดังน้ี 

 (1)  ควบคุม  ก ำกบักำรด ำเนินกจิกำรของ  ช.พ.ค. จังหวัดตำมระเบียบและ 
หลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ก ำหนด  เกี่ยวกบั   

ก. กำรรับสมัครสมำชิก  ช.พ.ค. 
ข. กำรรับเงินสงเครำะห์รำยศพและกำรน ำส่งเงิน 
ค.   กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกบัสมำชิก ช.พ.ค. 
ง. กำรติดตำมสมำชิก  ช.พ.ค.  ในกรณีที่ค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ 
จ. พิจำรณำแบ่งจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัว  

         (2)  พิจำรณำให้ควำมเหน็เร่ืองที่เกี่ยวกบั  ช.พ.ค.  เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกดิขึ้น    
                             (3)  ติดตำม  ควบคุม  ก ำกบั  ตรวจสอบและรับทรำบกำรรำยงำนกจิกำร   
ช.พ.ค.  จังหวัด  ประจ ำเดือนและรอบปี   

  (4)  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสมำชิก  ช.พ.ค.  ในด้ำนต่ำง ๆ 
  (5)  ให้ควำมเหน็ชอบแผนงำนและโครงกำรของ  ช.พ.ค.  จังหวัด 
  (6)  ควบคุมดูแลระบบกำรเงิน  กำรบัญช ี ทรัพย์สนิและงบประมำณของ   

ช.พ.ค.  จังหวัด 
          (7)  ปฏบิัติงำนตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  หรือส ำนักงำน  ช.พ.ค.  มอบหมำย 
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             ** ขอ้  22  คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังน้ี 
                           22.1 ออกหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรจ่ำยเงินตำมระเบียบน้ี 
      22.2 พิจำรณำจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้  
      22.3 ประกำศจ ำนวนสมำชิก  ช.พ.ค. เป็นรำยเดือน 
      22.4 ประกำศจ ำนวนสมำชิก  ช.พ.ค. ที่ถงึแก่กรรมเป็นรำยเดือน 

  22.5 แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือมอบหมำยให้กรรมกำร  ช.พ.ค. หรือส ำนักงำน   
สกสค. จังหวัด  หรือส ำนักงำน  สกสค. กรุงเทพมหำนครเพ่ือกระท ำกำรใด ๆ แทน 
      22.6 ต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี  ช.พ.ค. 

  22.7 แสดงบัญชีรำยได้ - รำยจ่ำย  และงบดุลของ  ช.พ.ค.  ในปีที่ล่วงมำแล้วให้ 
สมำชิกทรำบภำยในหน่ึงร้อยแปดสบิวัน  นับแต่วันสิ้นปีปฏทินิของทุกปี 
      22.8  วินิจฉัย  ชี้ขำดเมื่อมีปัญหำใด ๆ เกดิขึ้น 
      22.9  ด ำเนินกจิกำรของ  ช.พ.ค. ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และออกหลักเกณฑ์ 
ประกำศ  หรือค ำสั่งเกี่ยวกบักำรปฏบิัติให้เป็นไปตำมระเบียบน้ี 
             22.10 จัดสรรเงินได้อืน่ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกจิกำรของ ช.พ.ค. เพ่ือประโยชน์ 
แก่สมำชิก 
         22.11 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ี  โดยให้มีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ

จ ำนวนกรรมกำร ช.พ.ค. ทั้งหมด 
         22.12 ด ำเนินกำรและเป็นผู้แทนในกิจกำร ช.พ.ค. ที่เกี่ยวกบับุคคลภำยนอก หรือ

จะมอบหมำยให้กรรมกำร ช.พ.ค. คนหน่ึงหรือหลำยคนท ำกำรแทนกไ็ด้ 
                   22.13 ส่งเสริม  สนับสนุนและด ำเนินกำรเพ่ือจัดสวัสดิกำรและพัฒนำกจิกำร 
รวมทั้งสมำชิก ช.พ.ค.  ในด้ำนต่ำงๆ”   

 ขอ้  23   กำรประชุมคณะกรรมกำร   ช.พ.ค.   ตำมปกติให้มีกำรประชุมเดือนละหน่ึงคร้ัง   
หำกมีควำมจ ำเป็นอำจประชุมมำกกว่ำเดือนละหน่ึงคร้ังกไ็ด้ 
 เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ให้เป็นไปตำมที่ส  ำนักงำน  ช.พ.ค. ก ำหนด  โดย    
ควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร  ช.พ.ค. 

 ขอ้  24  กำรประชุมตำมข้อ  23   ต้องมีกรรมกำร  ช.พ.ค.  มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง 
จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
 ขอ้  25  ในกรณีประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  และรองประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  ไม่มำ

ประชุม  ให้ผู้มำประชุมเลือกกรรมกำร  ช.พ.ค. คนหน่ึงท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 
 ขอ้  26   กรรมกำร  ช.พ.ค.  มีเสยีงหน่ึงในกำรประชุมลงคะแนน  กำรวินิจฉัยใด  ๆ    
ให้ถอืคะแนนเสยีงข้ำงมำกเป็นเกณฑ ์ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนออกเสยีงเพ่ิมอีกเสยีงหน่ึง 
เป็นเสยีงชี้ขำด 
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หมวด  3 
กำรเงิน 

 ขอ้   27  กำรรับเงินและกำรน ำส่งเงิน 
       27.1  ให้หน่วยจัดเกบ็  ณ  ที่จ่ำย  น ำส่งเงนิต่อเหรัญญิกหรือผู้อ ำนวยกำร 
แล้วแต่กรณี   ภำยในวันที่เจด็ของเดือนถดัไปนับแต่วันที่ส  ำนักงำน  ช.พ.ค.  ประกำศรำยชื่อสมำชิก   
ช.พ.ค.  ที่ถงึแก่กรรม       
             27.2  ให้ผู้อ ำนวยกำรส่งเงินตำมข้อ  27.1  ให้ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ภำยใน 
วันที่สบิของเดือนถัดไป  นับแต่วันที่ส  ำนักงำน  ช.พ.ค.  ประกำศรำยชื่อสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ถงึแก่กรรม 

 ขอ้  28   กำรเกบ็รักษำและกำรจ่ำยเงิน 
       28.1  ส ำนักงำน  ช.พ.ค. 
              ****  28.1.1  เหรัญญิกมีอ ำนำจเกบ็รักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกนิห้ำพันบำท  นอกน้ัน

ให้ฝำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในนำม  ช.พ.ค.  โดยกำรฝำกเงินไว้กบัสถำบันกำรเงินอืน่นอกเหนือจำก

ธนำคำรต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  และให้จัดท ำรำยงำนคงเหลือประจ ำวัน 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรเกบ็รักษำเงินตรวจสอบได้ 

         28.1.2  กำรจ่ำยเงินในกจิกำรของส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ให้ประธำนกรรมกำร   
ช.พ.ค.  มีอ ำนำจสั่งจ่ำยได้คร้ังละไม่เกินห้ำแสนบำท  ถ้ำเกนิห้ำแสนบำทต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร  

ช.พ.ค.  จึงจะสั่งจ่ำยได้ 
       28.2  ช.พ.ค.  จังหวัด 
                      28.2.1 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจเกบ็รักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้ำพันบำท   
นอกน้ันให้ฝำกธนำคำรในนำมของ  ช.พ.ค.  จังหวัด  โดยจัดท ำรำยงำนคงเหลือประจ ำวันตำมแบบที่ส  ำนักงำน

คณะกรรมกำร  สกสค.  ก ำหนด  เพ่ือให้คณะกรรมกำรเกบ็รักษำเงินตรวจสอบได้ 
         28.2.2  ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ 
ครอบครัว  เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  และเงินค่ำสมัครตำมที่จ่ำยจริง  ตำมระเบียบและประกำศที่คณะกรรมกำร   
ช.พ.ค.  ก ำหนด 
 กำรสั่งจ่ำยตำมข้อ  28.1.2  ต้องอยู่ภำยในวงเงินที่ได้อนุมัติงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน   
ช.พ.ค.   เว้นแต่กำรสั่งจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพ  เงนิสงเครำะห์ครอบครัว  เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  และ 
เงินค่ำสมัคร  ให้ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  สั่งจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงตำมระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร   
ช.พ.ค.  ก ำหนด 

 ขอ้  29  ค่ำใช้จ่ำยในกจิกำรของส ำนักงำน  ช.พ.ค.  ตำมข้อ  17.1  ที่เหลือจ่ำยให้จัดสรร 
ดังน้ี 

               29.1  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำรของ  ช.พ.ค. ร้อยละแปดสบิ 
                29.2  เป็นเงินทุนสะสมของ  ช.พ.ค. ร้อยละยี่สบิ 
 กำรใช้จ่ำยเงินทุนสะสมของ ช.พ.ค.  ตำมข้อ  29.2  เพ่ือกำรใด  ต้องได้รับควำมเหน็ชอบ 
จำกคณะกรรมกำร ช.พ.ค. 
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 ขอ้  30  เงินสะสมของ ช.พ.ค.  ที่ได้น ำไปก่อหน้ีผูกพัน  หรือหน้ีเงินยืมที่มีอยู่ก่อน 
วันที่ได้มีกำรแก้ไขระเบียบน้ี   ให้ถอืว่ำเป็นเงินทุนสะสมของ ช.พ.ค.  ตำมระเบียบน้ี   และให้น ำส่งคืนเป็น

เงินทุนสะสมของ ช.พ.ค.  
 ขอ้  31  ข้อก ำหนดในส่วนที่ว่ำด้วยเงินในกรณีที่ระเบียบน้ีและข้อบังคับคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมสวสัดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรเงิน  กำรบัญช ี ทรัพย์สนิและ

กำรงบประมำณมิได้ก ำหนดไว้   ให้น ำระเบียบของทำงรำชกำร  ว่ำด้วยกำรเกบ็รักษำเงินและกำรน ำเงิน 
ส่งคลังของส่วนรำชกำรมำบังคับใช้โดยอนุโลม  
 ขอ้  32   เงินสงเครำะห์ตำมระเบียบน้ีไม่ถือว่ำเป็นมรดกของสมำชิก  ช.พ.ค.   ที่ถงึแก่กรรม   
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมมติคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ถอืเป็นเดด็ขำด  ผู้ใดจะอทุธรณ์หรือฟ้องร้อง 
หำได้ไม่ 

 ขอ้  33   ให้ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ค.  จัดท ำประมำณกำรรำยรับ  และงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค. ก ำหนด 

หมวด  4 
บทเฉพำะกำล 

 ขอ้  34  ให้คณะกรรมกำร ช.พ.ค.  ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้เป็น

คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ตำมระเบียบน้ี 
 ขอ้  35  ผู้ที่เป็นสมำชิก  ช.พ.ค.  อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  ให้เป็นสมำชิก  

ช.พ.ค.  ตำมระเบียบน้ีและมีสทิธไิด้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบน้ี 
 ภำยใต้บังคับวรรคหน่ึง  สมำชิก ช.พ.ค. ที่มิได้มีกำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ไว้ก่อน

ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  ให้มีสทิธริะบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ได้ต้ังแต่วันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้   
และให้น ำควำมในข้อ 8 มำบังคับใช้โดยอนุโลม  ในกรณีที่มิได้มีกำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ 

คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวสมำชิก  ช.พ.ค.  ตำมที่ก ำหนดไว้

ในข้อ  6  ของระเบียบน้ี” 
 ขอ้  36   สมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ส  ำนักงำน  ช.พ.ค.  จ่ำยเงินทดรองเพ่ือสงเครำะห์รำยศพแทน                  

จนกระทั่งถงึแก่กรรม   ตำมระเบียบคุรุสภำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนสมำชิกคุรุสภำ 

ที่ใช้อยู่ก่อนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  ให้ได้รับสทิธดัิงกล่ำวต่อไป 
 ขอ้  37  กำรระบุผู้มีสทิธรัิบเงินสงเครำะห์ครอบครัวที่ได้กระท ำโดยชอบอยู่ก่อนระเบียบน้ี 
มีผลบังคับใช้ ให้ส ำนักงำน  ช.พ.ค.  จ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมำชิก ช.พ.ค. ระบไุว้

 ขอ้  38   บรรดำประกำศ  หลักเกณฑ ์ มติหรือค ำสั่งที่ออกตำมระเบียบคุรุสภำ  ว่ำด้วย 
กำรฌำปนกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนสมำชิกคุรุสภำ  พ.ศ.  2540  ให้น ำมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบั 
ระเบียบน้ีไปจนกว่ำคณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ประกำศบังคับใช้หลักเกณฑว่์ำด้วยกำรน้ัน 
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ประกำศ  ณ  วันที่  22 มีนำคม  พ.ศ. 2550 

 

(นำยเกษม   กล่ันยิ่ง) 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำร  สกสค. 

 
 

 
หมำยเหตุ    นำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐได้ให้ควำมเหน็ชอบระเบียบน้ี  ดังน้ี 
  1. ฉบับ  พ.ศ. 2550  เม่ือวันที่  12  เมษำยน  พ.ศ. 2550   
  2. แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2550  เม่ือวันที่  29  พฤศจิกำยน  2550 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2551  เม่ือวันที่  18  พฤศจิกำยน 2551 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2553  เม่ือวันที่  3  ธนัวำคม  2553 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2554  เม่ือวันที่  30 สงิหำคม  2554 

 
 
  *  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2550 และได้ใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว 
    **  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2551 และได้ใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว  
                ***   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2553 และได้ใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว   
               ****   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2554 และได้ใช้ข้อควำมใหม่แทนแล้ว   
  
 
 
 
 
 


