
               

 
 

ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม พ.ศ.  2550  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2551   

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553  และ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 
----------------------------- 

  เพื่ อด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมมำตรำ  62  (1)  มำตรำ  63  (1)  และมำตรำ  67  (1)        
แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2546  ประกอบกับมำตรำ  49  และมำตรำ  50  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์  พ.ศ.  2545  โดยอนุวัติตำมระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ   รัฐวิสำหกิจ  และ
องค์กรวิชำชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภำยใต้ก ำกับของรัฐ  พ .ศ.  2547  และข้อ  7  แห่งระเบียบกระทรวง      
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  
รัฐวิสำหกิจ  และองค์กรวิชำชีพ  ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภำยใต้ก ำกับของรัฐ  พ.ศ.  2547 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  72  (2)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ .ศ .  2546  ประกอบกับมติคณะกรรมกำร   ช.พ .ส.  ในกำรประชุมครั้งท่ี  3/2550  วันท่ี  15       
มีนำคม 2550  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค.  จึงก ำหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ        
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม พ.ศ.  2550’’ 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีนำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐให้     
ควำมเห็นชอบ  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิก 
    3.1  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่กรรม  พ.ศ. 2548 
    3.2  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่กรรม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2549 
    3.3  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่กรรม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2550 
   3.4  ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่กรรม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.  2550 

บรรดำระเบียบ  ค ำส่ัง  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรปฏิบัติอื่นใดท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน        
                                                                          -/ ข้อ 4 .... 
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 ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
 "ช.พ.ส."   หมำยควำมว่ำ   กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 
 "ช.พ .ส.  จังหวัด"  หมำยควำมว่ำ  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในกรณี คู่สมรสถึงแก่ กรรม ซึ่ งส ำนั กงำน   สกสค .  จังหวัดและส ำนั กงำน   สกสค .  
กรุงเทพมหำนคร  ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรแทนส ำนักงำน  ช.พ.ส. 
 "ส ำนักงำน  ช.พ.ส."  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 
 "ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  สกสค."   หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 "ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัด"   หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด 
 "ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร"  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 "คณะกรรมกำร  ช.พ.ส."  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 
 "ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส."   หมำยควำมว่ำ  ประธำนกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 
 "เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค."  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 "ผู้อ ำนวยกำร"  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด  และให้รวมถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 "สมำชิกคุรุสภำ"  หมำยควำมว่ำ   สมำชิกคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติครู  พุทธศักรำช  
2488   ซึ่งด ำรงสมำชิกภำพจนถึงวันท่ีพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   พ .ศ.  2546           
ใช้บังคับ 
 "คณำจำรย์"  หมำยควำมว่ำ   บุคลำกรซึ่งท ำหน้ำท่ีหลักทำงด้ำนกำรสอน  และกำรวิจัย    
ในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ระดับปริญญำของรัฐและเอกชน  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  และในก ำกับ   
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  และให้รวมถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำระดับ
ปริญญำ 
 "ครู"  หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพซึ่งท ำหน้ำท่ีหลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน และ    
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ  ในสถำนศึกษำปฐมวัย  ขั้นพื้นฐำนและอุดมศึกษำท่ีต่ ำกว่ำ
ปริญญำท้ังของรัฐและเอกชน  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ  รวมถึงสถำนศึกษำท่ีอยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร  และให้รวมถึงครูซึ่งเป็นอัตรำจ้ำง
ช่ัวครำว 
 
                                                                    -/ “ผู้บริหำรสถำนศึกษำ"  ….. 
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 "ผู้บริหำรสถำนศึกษำ"  หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพท่ีรับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ   
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำอื่นท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย  ขั้นพื้นฐำนและอุดมศึกษำท่ีต่ ำกว่ำปริญญำ     
ท้ังของรัฐและเอกชน  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี
ดังกล่ำวในสถำนศึกษำท่ีอยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 "ผู้บริหำรกำรศึกษำ"    หมำยควำมว่ำ  บุคลำกรวิชำชีพท่ีรับผิดชอบกำรบริหำรกำรศึกษำ
นอกสถำนศึกษำในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีดังกล่ำวในหน่วยงำนท่ีอยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 "บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น"  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรศึกษำ  
ให้ บ ริ ก ำร   ห รื อป ฏิ บั ติ ง ำน เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ ก ำร ศึกษ ำ  ก ระบ วน กำร เรี ยน กำรสอน   ก ำรนิ เท ศ                     
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติงำนในหน่วยงำนท่ีอยู่ในก ำกับ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย 

 “ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งปฏิบัติงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หรือปฏิบัติงำนอื่นในหน่วยงำนกำรศึกษำ  หรือเกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำ  และให้รวมถึงลูกจ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำง
ช่ัวครำวหรือท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นท่ีปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกันในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวง
วัฒนธรรม  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำน   
ท่ีอยู่ในก ำกับด้วย 
 “คณะกรรมกำร  สกสค.  จังหวัด”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด   และให้รวมถึงคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ          
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครด้วย 
 “บุตร”  หมำยควำมว่ำ  บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมำย  บุตรบุญธรรม  รวมท้ังบุตรนอกกฎหมำย
ท่ีบิดำรับรองแล้ว 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  5   กำรจัดต้ัง  ช.พ.ส.  มีควำมมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมำชิก  
ได้ท ำกำรสงเครำะห์ซึ่งกันและกันในกำรจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ส. ท่ีถึงแก่กรรม 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้เป็นไปตำมท่ี                    
คณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  ก ำหนด 
 ข้อ  6  ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ส.   หมำยถึง  บุคคลตำมล ำดับ  ดังนี้ 
    6.1  คู่สมรสของสมำชิก ช.พ.ส. ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 
                            6.2  บุตรของสมำชิก ช.พ.ส. และบุตรของคู่สมรสของสมำชิก ช.พ.ส. 
                            6.3  บิดำมำรดำของสมำชิก ช.พ.ส. และบิดำมำรดำของคู่สมรสของสมำชิก ช.พ.ส. 
    6.4  ผู้อยู่ในอุปกำระอย่ำงบุตรของสมำชิก  ช.พ.ส. 
    6.5  ผู้อุปกำระสมำชิก  ช.พ.ส. 
 ผู้มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมวรรคหนึ่งท่ียังมีชีวิตอยู่   หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขำดสำย
แล้วแต่กรณีในล ำดับหนึ่ง ๆ  บุคคลท่ีอยู่ในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมระเบียบนี้  
                ภำยใต้บังคับวรรคสองบุคคลตำมข้อ 6.2  ข้อ 6.3  ข้อ 6.4  และข้อ 6.5  มีสิทธิได้รับกำร
สงเครำะห์ในส่วนของตนคนละเท่ำ ๆ กัน  
                -/  ข้อ 7 ...... 
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 ข้อ  7   ส ำนักงำน ช .พ .ส. ต้ังอยู่  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค . เลขท่ี  128/1       
ถนนนครรำชสีมำ  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร    
 ข้อ  8   ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค. รักษำกำรตำมระเบียบนี้  
 

หมวด  2 
สมำชิก 

 * ข้อ  9  ผู้ท่ีสมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ส. ต้องมีอำยุไม่เกินสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร 
และต้องเป็นคู่สมรสชอบด้วยกฎหมำยของผู้ด ำรงต ำแหน่ง  หรือปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  9.1  ครู   
  9.2  คณำจำรย์ 
  9.3  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  9.4  ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
  9.5  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
  9.6  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ   หรือ 
  9.7  เป็นสมำชิกคุรุสภำ    
 ผู้มีสิทธิสมัครตำมวรรคหนึ่งจะสมัครเป็นสมำชิก ช .พ.ส. ได้  ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ช.พ.ส. ก ำหนด 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำร ช.พ.ส.  อำจเปิดรับสมัครสมำชิก ช.พ.ส.  
ได้เป็นครำว ๆ  ไปส ำหรับผู้ท่ีมีอำยุเกินสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์และต้องเป็นคู่สมรสชอบด้วยกฎหมำยของผู้ท่ีด ำรง
ต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมวรรคหนึ่ง  และหรือผู้ท่ีเคยเป็นสมำชิก ช.พ.ส.  แต่สมำชิกภำพได้ส้ินสุดลงเพรำะ    
เหตุลำออกตำมข้อ 17.2  หรือถูกถอนชื่อ  ตำมข้อ 13 
 กำรสมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ส.  ตำมวรรคสำมให้เป็นไปตำมประกำศท่ีคณะกรรมกำร ช.พ.ส.  
ก ำหนด  และให้ส ำนักงำน ช.พ.ส.  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อนำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ
พร้อมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ  10  ผู้สมัครเป็นสมำชิก  ช .พ .ส .  ต้องยื่นใบสมัคร  ใบรับรองแพทย์   เอกสำร
ประกอบกำรสมัคร  รวมทั้งกำรช ำระเงินค่ำสมัครและเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำตำมระเบียบนี้ 
 กำรยื่นใบสมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  โดยขัดกับควำมในวรรคหนึ่ง   ถือเป็นกำรสมัครสมำชิก
โดยมิชอบจนกว่ำผู้สมัครรำยนั้นจะได้ด ำเนินกำรจนครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว 
 ผู้ใดยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อควำมอันควรแจ้งให้ทรำบเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในกำร
เป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  และมิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ 
 เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำจะคืนให้เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ส.  เท่ำท่ีสมำชิกผู้นั้นยังไม่ตก
อยู่ในควำมผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมท่ีจ่ำยไว้ล่วงหน้ำ 
 เงินค่ำสมัคร   เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  ใบรับรองแพทย์และเอกสำรประกอบกำรสมัคร     
ตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  ก ำหนด   
 
 
 
                                                                                          -/ ข้อ 11….. 
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 ข้อ  11   กำรยื่นสมัครเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.   
   11.1  คู่สมรสของผู้ปฏิบัติงำนทุกสังกัดในกรุงเทพมหำนคร  ยกเว้นข้อ 11.2  ให้สมัคร
เป็นสมำชิก ช.พ.ส.  ณ ส ำนักงำน ช.พ.ส. 
     11.2  คู่สมรสของผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครให้สมัครเป็น
สมำชิก ช.พ.ส. ณ ส ำนักงำน  สกสค. กรุงเทพมหำนคร 
    11.3  คู่สมรสของผู้ปฏิบัติงำนทุกสังกัดในจังหวัดใดให้สมัครเป็นสมำชิก  ช .พ .ส.       
ณ  ส ำนักงำน สกสค. จังหวัดนั้น 
 ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  หรือผู้อ ำนวยกำรแล้วแต่กรณี  มีอ ำนำจส่ังรับเข้ำเป็นสมำชิก 
ช.พ.ส.  ภำยในวันท่ียื่นใบสมัครและกำรด ำรงสมำชิกภำพ ช .พ.ส.  มีผลสมบูรณ์นับแต่วันท่ีประธำนกรรมกำร 
ช.พ.ส. หรือผู้อ ำนวยกำรมีค ำส่ังรับเข้ำเป็นสมำชิก ช.พ.ส.      
 ผู้อ ำนวยกำรต้องส่งรำยงำนกำรรับสมัครสมำชิก  ช .พ .ส .  พร้อมท้ังส่งเงินค่ำสมัคร           
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำไปยังส ำนักงำน  ช.พ.ส.   ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันส่ังรับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  ส ำหรับ  
ใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครให้เก็บรักษำไว้  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดหรือส ำนักงำน  สกสค.  
กรุงเทพมหำนครในท่ีปลอดภัย 
 ภำยใต้บังคับวรรคสอง  หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.      
ประธำนกรรมกำร  ช.พ .ส.  อำจส่ังให้ผู้นั้นพ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ .ส.   แล้วแจ้งให้ผู้สมัครทรำบภำยใน   
สำมสิบวันนับแต่วันท่ีมีค ำส่ังให้พ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ส. 
 ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  อำจส่ังให้สมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพตำมวรรคส่ี   
กลับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  ได้  หำกภำยหลังผู้นั้นได้ร้องขอต่อประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  เพื่อขอกลับเข้ำเป็น
สมำชิก  โดยแสดงหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องในวันยื่นใบสมัคร   พร้อมท้ังจัดส่งเอกสำร
ประกอบกำรสมัครให้ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  ครบถ้วนภำยในหกสิบวันนับแต่วันรับทรำบค ำส่ังประธำนกรรมกำร  
ช.พ.ส.  ท่ีส่ังให้พ้นจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ส. 
 ข้อ  12   สมำชิก  ช.พ.ส.  มีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
  12.1  ต้องปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
  12.2  ส่งเงินสงเครำะห์รำยศพ  เมื่อสมำชิก  ช.พ.ส.  อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบำท
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    12.2.1  คู่สมรสของสมำชิก ช.พ.ส. ท่ีเป็นข้ำรำชกำรประจ ำ ข้ำรำชกำร
บ ำนำญ และผู้ท่ีมีเงินเดือนหรือรำยได้รำยเดือน  ต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินเดือนหรือเงินบ ำนำญเป็นผู้หัก
เงินเพื่อช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ  ณ  ท่ีจ่ำยตำมประกำศรำยช่ือสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีถึงแก่กรรม 
    12.2.2   คู่สมรสของสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีเป็นครู  ผู้รับใบอนุญำต  ผู้จัดกำร  
หรือลูกจ้ำงในโรงเรียนเอกชนหรือสถำนศึกษำเอกชน  ต้องยินยอมให้ผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินเป็นผู้หักเงิน
เพื่อช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพในวันท่ีจ่ำยเงินเดือนของเดือนท่ีส ำนักงำน  ช .พ.ส.  ประกำศรำยช่ือสมำชิก  
ช.พ.ส.  ท่ีถึงแก่กรรม 
    12.2.3  สมำชิก  ช.พ .ส.  ซึ่งไม่อยู่ ในบังคับข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2  และ
สมำชิก ช.พ.ส. ท่ีคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนโดยไม่มีเงินเดือนหรือเงินบ ำนำญ จะต้อง
น ำเงินไปช ำระค่ำสงเครำะห์รำยศพ ภำยในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไปนับแต่เดือนท่ีส ำนักงำน ช .พ.ส. ประกำศ
รำยช่ือสมำชิก ช.พ.ส. ท่ีถึงแก่กรรม  ดังนี้ 
 
                 -/ 12.2.3.1  ….. 
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                  12.2.3.1  สมำชิก  ช .พ .ส.  สังกัดส่วนกลำง  ให้น ำเงินไปช ำระ     
ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ส. 
    12.2.3.2  สมำชิก  ช.พ.ส.  สังกัดส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ให้น ำเงินไปช ำระ  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนคร   
      12.2.3.3  สมำชิก  ช.พ.ส.  สังกัดส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดใด    
ให้น ำเงินไปช ำระ  ณ  ส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดนั้น  
      12.3  รับทรำบระเบียบ  ประกำศ  ค ำส่ัง  และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ  ช .พ .ส .        
โดยจะปฏิเสธและอ้ำงเอำควำมไม่รู้มำเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ 
      12.4  ให้สมำชิก ช.พ.ส. หรือคู่สมรสของสมำชิก ช.พ.ส. แจ้งกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ี
ท ำงำนหรือถิ่นท่ีอยู่เป็นหนังสือต่อเจ้ำหน้ำท่ี   ณ  ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  หรือส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัดหรือ
ส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี  ภำยในเจ็ดวันนับแต่ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 ข้อ  13   ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  อำจถอนชื่อสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์
รำยศพเป็นเวลำต้ังแต่สำมเดือนขึ้นไป  และไม่สำมำรถติดต่อสมำชิก  ช.พ.ส.  มำช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพได้  
เว้นแต่สมำชิก ช.พ.ส.   ผู้นั้นขำดกำรติดต่อเนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรย้ำยถ่ินท่ีอยู่หรือย้ำยสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
                  ผู้ท่ีถูกถอนช่ือออกจำกสมำชิกภำพ  ช.พ.ส.  เพรำะเหตุค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพรำยใด
มีควำมประสงค์จะขอกลับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  ตำมเดิม  ให้ยื่นค ำขอตำมแบบท่ีก ำหนดต่อประธำนกรรมกำร  
ช.พ.ส. 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอกลับเข้ำเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  
ก ำหนด 
 ข้อ  14   เมื่อสมำชิก   ช.พ.ส.  ผู้ใดถึงแก่กรรม  ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ส.  ผู้นั้นมีสิทธิ
จะได้รับเงินสงเครำะห์ตำมข้อ  5  และข้อ  6  หรือข้อ 18  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเครำะห์รำยใดได้กระท ำให้สมำชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  ผู้นั้นไม่มีสิทธิรับเงิน
ดังกล่ำว 
 ผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวรำยใดต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด  หรือพนักงำนสอบสวน
เห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้กระท ำควำมผิดแต่เรียกหรือจับตัวไม่ได้  ซึ่งพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
เห็นควรส่ังฟ้องบุคคลผู้นั้นว่ำได้เจตนำกระท ำหรือพยำยำมท ำให้บุคคลผู้มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ในล ำดับ
เดียวกันหรือในล ำดับก่อนตนถึงแก่กรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย   ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ 
 กำรจัดกำรศพ  ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  อำจสงเครำะห์ด้วยกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนศพสมำชิก  
ช.พ.ส.  ผู้นั้น  หรือจ่ำยเงินเพื่อช่วยจัดงำนศพตำมข้อ  15.2   ให้แก่ผู้จัดกำรศพสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีถึงแก่กรรม   
ก็ได้ 
 ***ข้อ  15  เงินสงเครำะห์ท่ีได้รับจำกสมำชิก  ช.พ.ส.   ตำมข้อ  12.2  ให้แบ่งจ่ำย  ดังนี้ 
      15.1  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรของส ำนักงำน  ช.พ.ส.  ร้อยละส่ี    
      15.2  ส่วนเงิน ท่ีเหลือจ่ำยให้คณะกรรมกำร  ช .พ .ส.  พิจำรณำจ่ำยเป็นเงิน         
ค่ำจัดกำรศพ  และสงเครำะห์ครอบครัวภำยใต้วัตถุประสงค์ของ ช.พ.ส. 
 
           -/  ข้อ 16  ….. 
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  ****ข้อ  16   เมื่อสมำชิก  ช.พ.ส.  ผู้ใดถึงแก่กรรมให้ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดกำรศพท่ีเป็นผู้มีสิทธิ    
รับเงินสงเครำะห์ตำมข้อ 6 หรือข้อ 18  คนใดคนหนึ่งยื่นค ำร้องขอรับเงินค่ำจัดกำรศพ หรือค่ำจัดกำรศพและ   
เงินสงเครำะห์ครอบครัว ณ ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  หรือส ำนักงำน  สกสค.  จังหวัด หรือส ำนักงำน   สกสค .  
กรุงเทพมหำนคร  ท่ีสมำชิก   ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรมสังกัดอยู่แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  17   สมำชิกภำพของสมำชิก  ช.พ.ส.  ส้ินสุดลงเมื่อ 

   17.1  ถึงแก่กรรม 
   17.2  ลำออก 
   17.3  ถูกถอนช่ือตำมข้อ 13 

17.4  หย่ำกับคู่สมรสท่ีระบุไว้ในใบสมัคร  เว้นแต่ได้ขอด ำรงสมำชิกภำพ ช .พ.ส.      
ตำมข้อ 18 

17.5  คณ ะกรรมกำร  ช .พ .ส .  มี ม ติ ให้ ออกจำกสมำชิก ด้วย เสียงข้ ำงม ำก           
เพรำะเหตุกระท ำกำรโดยมิชอบ  เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิในกำรรับเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ครอบครัว    
ของบุคคลตำมข้อ 6  และข้อ 18 
 สมำชิก ช.พ.ส. รำยใดขำดจำกสมำชิกภำพตำมข้อ  17.2  สมำชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิขอกลับเข้ำเป็น
สมำชิก  ช.พ.ส.  และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ  จำกส ำนักงำน  ช.พ.ส.  ท้ังส้ิน  เว้นแต่จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
ช.พ.ส.  ตำมข้อ 9  วรรคสำมและวรรคส่ี 
   ข้อ  18   ผู้ ท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพตำมข้อ 17.4  และช ำระเงินค่ำสงเครำะห์รำยศพ       
เป็นปัจจุบันถึงวันท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ส. จะขอด ำรงสมำชิกภำพ ช.พ.ส. ต่อไปได้  โดยยื่นค ำขอด ำรง
สมำชิกภำพ ช.พ.ส. ตำมแบบท่ี ช.พ.ส. ก ำหนด  พร้อมส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำและค ำขอระบุผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเครำะห์ครอบครัวต่อประธำนกรรมกำร ช.พ.ส. ภำยในก ำหนดเวลำหกสิบวัน  นับต้ังแต่วันท่ีหย่ำกับคู่สมรส    
ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร ช.พ.ส.  
   กำรขอด ำรงสมำชิกภำพท่ีมิได้มีกำรช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพและหรือกระท ำกำรภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง  ให้น ำควำมในข้อ 10  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ภำยใต้บังคับวรรคหนึ่งผู้ขอด ำรงสมำชิกภำพ ช .พ.ส. ต้องยื่นค ำขอระบุผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเครำะห์ครอบครัวโดยจะระบุให้ คู่สมรสเดิมท่ีหย่ำขำดจำกกันหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคน          
ตำมข้อ 6.2  และหรือข้อ 6.3  เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวก็ได้  ถ้ำไม่มีบุคคลดังกล่ำว  จึงให้ระบุ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนตำมข้อ 6.4  เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว 
   กรณีไม่มีบุคคลตำมวรรคสำมจึงให้ระบุบุคคลตำมข้อ 6.5 คนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน     
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว 
   กำรด ำเนินกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวต้องกระท ำต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี      
ของส ำนักงำน ช.พ.ส. หรือส ำนักงำน สกสค. จังหวัด หรือส ำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนคร  แล้วแต่กรณีและ
เมื่อประธำนกรรมกำร ช.พ.ส. พิจำรณำเห็นว่ำถูกต้องตำมเงื่อนไข   ให้ประธำนกรรมกำร ช.พ.ส. ส่ังให้ผู้นั้นด ำรง
สมำชิกภำพ ช.พ.ส. ต่อไป  พร้อมท้ังอนุมัติค ำขอระบุ 
   ส ำนักงำน ช.พ.ส. จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตำมแบบระบุ  เว้นแต่
ผู้ท่ีถูกระบุถึงแก่กรรมท้ังหมดหรือไม่มีบุคคลตำมข้อ 6  ส ำนักงำน ช.พ.ส. จะจ่ำยเงินตำมมติคณะกรรมกำร 
ช.พ.ส. 
 
                              -/  กำรขอ...... 
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   กำรขอด ำรงสมำชิกภำพ ช.พ .ส. และกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวท่ีขัด      
กับควำมในระเบียบนี้  ให้ถือเป็นโมฆะ 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอด ำรงสมำชิกภำพ ช.พ.ส. และกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์
ครอบครัวที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร ช.พ.ส. ก ำหนด 
   กำรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวจะกระท ำได้เมื่อพ้น
ก ำหนดเวลำส่ีปี  นับแต่วันท่ีมีกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น  คณะกรรมกำร ช.พ.ส. 
อำจพิจำรณำให้มีกำรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวเป็นรำย ๆ ไปก่อน
ก ำหนดเวลำส่ีปีก็ได้ 
 

หมวด  3 
กรรมกำร 

 **ข้อ   19  ให้มีคณะกรรมกำร   ช.พ.ส.  จ ำนวนยี่สิบเจ็ดคน  ประกอบด้วย 
                19.1  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค.  เป็นประธำนกรรมกำร 
            19.2  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค .  ท่ีรับผิดชอบงำน   ช .พ .ส .        
เป็นรองประธำนกรรมกำร 
            19.3  ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
และสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและคุ้มครองสิทธิครู  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร  เป็นกรรมกำร   
            19.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและบัญชี  ช.พ.ค. - ช.พ.ส.   เป็นกรรมกำรและ
เหรัญญิก 
         19.5  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสวัสดิภำพครู  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
         19.6  ผู้ อ ำน วยก ำรก ลุ่ม    ช .พ .ส .   และ ผู้อ ำน วยก ำรก ลุ่ม   ช .พ .ค .              
เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         19.7  กรรมกำรท่ีมำจำกสมำชิก ช.พ.ส.  จ ำนวนเจ็ดคน  ซึ่งได้รับแต่งต้ังโดย
ประธำนกรรมกำร ช.พ.ส.  มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับแต่งต้ังอีก 
   ในกรณีท่ีกรรมกำรตำมข้อ 19.7  พ้นจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ให้ผู้ท่ีได้รับ
แต่งต้ังแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำเวลำท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 ** ข้อ  20  คณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  มีอ ำนำจหน้ำท่ี  ดังนี้ 
     20.1  ออกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบนี้ 
     20.2  พิจำรณำจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ 
     20.3  ประกำศจ ำนวนสมำชิก  ช.พ.ส.  เป็นรำยเดือน 
     20.4  ประกำศจ ำนวนสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีถึงแก่กรรมเป็นรำยเดือน 

20.5  แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือมอบหมำยให้กรรมกำร  ช.พ.ส. หรือส ำนักงำน  
สกสค.  จังหวัดหรือส ำนักงำน  สกสค.  กรุงเทพมหำนครเพื่อกระท ำกำรใด  ๆ  แทน 
         20.6  ต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี  ช.พ.ส. 

20.7  แสดงบัญชีรำยได้ - รำยจ่ำย  และงบดุลของ  ช.พ.ส.  ในปีท่ีล่วงมำแล้วให้
สมำชิกทรำบภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันส้ินปีปฏิทินของทุกปี 
 
                              -/  20.8...... 
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       20.8  วินิจฉัย  ช้ีขำดเมื่อมีปัญหำใด  ๆ  เกิดขึ้น 
       20.9  ด ำเนินกิจกำรของ  ช.พ.ส.  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และออกหลักเกณฑ์
ประกำศ  หรือค ำส่ังเกี่ยวกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบนี้      
               20.10  จัดสรรเงินได้อื่นท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกำรของ ช .พ.ส.  เพื่อประโยชน์      
แก่สมำชิก 
      20.11  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้  โดยให้มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำร ช.พ.ส.  ท้ังหมด 
      20.12  ด ำเนินกำรและเป็นผู้แทนในกิจกำร ช.พ.ส.  ท่ีเกี่ยวกับบุคคลภำยนอกหรือจะ
มอบหมำยให้กรรมกำร ช.พ.ส.  คนหนึ่งหรือหลำยคนท ำกำรแทนก็ได้ 
      20.13  ส่งเสริม  สนับสนุนและด ำเนินกำรเพื่อจัดสวัสดิกำรและพัฒนำกิจกำรรวมท้ัง
สมำชิก ช.พ.ส.  ในด้ำนต่ำง ๆ 
 ข้อ   21  ให้คณะกรรมกำร  สกสค.  จังหวัด  บริหำรกิจกำร  ช.พ.ส.  จังหวัด  ดังนี้ 

(1)  ควบคุม  ก ำกับกำรด ำเนินกิจกำรของ  ช .พ .ส . จังหวัด  ตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  ก ำหนด  เกี่ยวกับ   

ก. กำรรับสมัครสมำชิก  ช.พ.ส. 
ข. กำรรับเงินสงเครำะห์รำยศพและกำรน ำส่งเงิน 
ค.   กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับสมำชิก ช.พ.ส. 
ง. กำรติดตำมสมำชิก  ช.พ.ส.  ในกรณีท่ีค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์รำยศพ 
จ. พิจำรณำแบ่งจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัว  

  (2)  พิจำรณำให้ควำมเห็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  ช.พ.ส.  เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดข้ึน    
                             (3)  ติดตำม  ควบคุม  ก ำกับ  ตรวจสอบและรับทรำบกำรรำยงำนกิจกำร  ช .พ.ส.  
จังหวัด  ประจ ำเดือนและรอบปี   

   (4)  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำสมำชิก  ช.พ.ส.  ในด้ำนต่ำง ๆ 
   (5)  ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรของ  ช.พ.ส.  จังหวัด 

(6)  ควบคุมดูแลระบบกำรเงิน  กำรบัญชี  ทรัพย์สินและงบประมำณของ  ช .พ.ส.  
จังหวัด   

   (7)  ปฏิบัติงำนตำมท่ีคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  หรือส ำนักงำน  ช.พ.ส.  มอบหมำย 
ข้อ  22   กำรประชุมคณะกรรมกำร   ช.พ.ส.   ตำมปกติให้มีกำรประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง   

หำกมีควำมจ ำเป็นอำจประชุมมำกกว่ำเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร  ช.พ .ส.  ให้เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำน ช.พ.ส.  ก ำหนดโดยควำม

เห็นชอบของคณะกรรมกำร  ช.พ.ส. 
  ข้อ  23  กำรประชุมตำมข้อ  22   ต้องมีกรรมกำร  ช.พ.ส.  มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง     
จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ  24  ในกรณีประธำนกรรมกำร   ช .พ .ส.  ไม่มำประชุมหรือไม่อยู่ ใน ท่ีประชุม ให้           
รองประธำนเป็นประธำนในท่ีประชุม  ถ้ำประธำนและรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม  
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน 
  ข้อ  25   กรรมกำร  ช.พ.ส.  มีเสียงหนึ่งในกำรประชุมลงคะแนน  กำรวินิจฉัยใด  ๆ   ให้ถือ
คะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
 
                              -/  ข้อ 25...... 
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หมวด  4 
กำรเงิน 

  ข้อ   26  กำรรับเงินและกำรน ำส่งเงิน 
       26.1  ให้หน่วยจัดเก็บ  ณ   ท่ีจ่ำย  น ำส่งเงินต่อเหรัญญิกหรือผู้อ ำนวยกำร   
แล้วแต่กรณี   ภำยในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไปนับแต่วันท่ีส ำนักงำน   ช.พ.ส.  ประกำศรำยช่ือสมำชิก  ช.พ.ส.      
ท่ีถึงแก่กรรม 
       26.2  ให้ผู้อ ำนวยกำรส่งเงินตำมข้อ  26.1  ให้ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  ภำยในวันท่ี   
สิบของเดือนถัดไป  นับแต่วันท่ีส ำนักงำน  ช.พ.ส.  ประกำศรำยช่ือสมำชิก  ช.พ.ส.  ท่ีถึงแก่กรรม 
  ข้อ  27   กำรเก็บรักษำและกำรจ่ำยเงิน 
       27.1  ส ำนักงำน  ช.พ.ส. 
    ****27.1.1  เหรัญญิกมีอ ำนำจเก็บรักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้ำพันบำท  
นอกนั้นให้ฝำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน ในนำม  ช.พ .ส.  โดยกำรฝำกเงิน ไว้กับสถำบันกำรเงินอื่น
นอกเหนือจำกธนำคำรต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ช.พ.ส. และให้จัดท ำรำยงำนคงเหลือ
ประจ ำวัน เพื่อให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินตรวจสอบได้ 
         27.1.2  กำรจ่ำยเงินในกิจกำรของส ำนักงำน   ช.พ .ส.  ให้ประธำน
กรรมกำร  ช .พ .ส.  มีอ ำนำจส่ังจ่ำยได้ครั้งละไม่ เกินห้ำแสนบำท   ถ้ำเกินห้ำแสนบำทต้องได้รับอนุมั ติ           
จำกคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  จึงจะส่ังจ่ำยได้ 
       27.2  ช.พ.ส.  จังหวัด 
         27.2.1 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจเก็บรักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้ำพันบำท  
นอกนั้นให้ฝำกธนำคำรในนำมของ  ช.พ.ส.  จังหวัด  โดยจัดท ำรำยงำนคงเหลือประจ ำวันตำมแบบท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร  สกสค.  ก ำหนด  เพื่อให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินตรวจสอบได้ 
         27.2.2  ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจส่ังจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ 
ครอบครัว  เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  และเงินค่ำสมัครตำมท่ีจ่ำยจริง  ตำมระเบียบและประกำศท่ีคณะกรรมกำร  
ช.พ.ส.  ก ำหนด 
 กำรส่ังจ่ำยตำมข้อ  27.1.2  ต้องอยู่ภำยในวงเงินท่ีได้อนุมัติงบประมำณประจ ำปีของ
ส ำนักงำน  ช.พ.ส.   เว้นแต่กำรส่ังจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพ  เงินสงเครำะห์ครอบครัว  เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ  และ
เงินค่ำสมัคร  ให้ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  ส่ังจ่ำยได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร  
ช.พ.ส.  ก ำหนด 
  ข้อ  28  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรของส ำนักงำน ช.พ.ส.  ตำมข้อ  15.1   ท่ีเหลือจ่ำยให้จัดสรร  ดังนี้ 
          28.1  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำรของ  ช.พ.ส. ร้อยละแปดสิบ 
    28.2  เป็นเงินทุนสะสมของ  ช.พ.ส. ร้อยละยี่สิบ 
 กำรใช้จ่ำยเงินทุนสะสมของ ช.พ.ส.  ตำมข้อ  28.2  เพื่อกำรใด  ต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะกรรมกำร ช.พ.ส.   
 
                              -/  ข้อ 29...... 
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ข้อ  29  เงินสะสมของ ช.พ.ส.  ท่ีได้น ำไปก่อหนี้ผูกพัน  หรือหนี้เงินยืมท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีได้มีกำร
แก้ไขระเบียบนี้  ให้ถือว่ำเป็นเงินทุนสะสมของ ช .พ.ส.  ตำมระเบียบนี้  และให้น ำส่งคืนเป็นเงินทุนสะสม       
ของ ช.พ.ส.  
  ข้อ  30  ข้อก ำหนดในส่วนท่ีว่ำด้วยเงินในกรณีท่ีระเบียบนี้และข้อบังคับคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ว่ำด้วยกำรเงิน  กำรบัญชี   ทรัพย์ สินและ
กำรงบประมำณ ท่ีมิได้ก ำหนดไว้   ใหน้ ำระเบียบของทำงรำชกำร  ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง
ของส่วนรำชกำร  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ  31   เงินสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ไม่ถือว่ำเป็นมรดกของสมำชิก  ช .พ.ส. ท่ีถึงแก่กรรม   
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมมติคณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  ถือเป็นเด็ดขำด  ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหำได้ไม่ 
  ข้อ  32   ให้ประธำนกรรมกำร  ช.พ.ส.  จัดท ำประมำณกำรรำยรับ  และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีตำมท่ีคณะกรรมกำร  ช.พ.ส. ก ำหนด 
 

หมวด  5 
บทเฉพำะกำล 

  ข้อ  33  ให้คณะกรรมกำร ช .พ .ส.  ท่ีด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เป็น
คณะกรรมกำร  ช.พ.ส.  ตำมระเบียบนี้ 
  ข้อ  34  ผู้ท่ีเป็นสมำชิก  ช.พ.ส.  อยู่ในวันก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  ให้เป็นสมำชิก  
ช.พ.ส.  ตำมระเบียบนี้และมีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ 
  ข้อ  35  กำรระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวท่ีได้กระท ำโดยชอบอยู่ก่อนระเบียบนี้       
มีผลบังคับใช้ ให้ส ำนักงำน  ช.พ.ส.  จ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมำชิก ช.พ.ส. ระบุไว้ 
  ข้อ  36   บรรดำประกำศ  หลักเกณฑ์  มติหรือค ำส่ังท่ีออกตำมระเบียบคุรุสภำ   ว่ำด้วย     
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกคุรุสภำ ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  พ.ศ. 2541 และระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  พ.ศ. 2547  ให้น ำมำใช้บังคับเท่ำท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ไปจนกว่ำคณะกรรมกำร  ช.พ.ส. ประกำศบังคับใช้หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรนั้น 
 
 ประกำศ  ณ  วันท่ี     22  มีนำคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
      (นำยเกษม   กล่ันยิ่ง) 
        เลขำธิกำรคณะกรรมกำร  สกสค. 
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หมำยเหตุ    นำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ  ได้ให้ควำมเห็นชอบระเบียบนี้  ดังนี้ 
 1.  ฉบับ พ.ศ. 2550  เมื่อวันท่ี  12  เมษำยน  พ.ศ. 2550    
 2.  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  เมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกำยน 2550 
 3.  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2551  เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกำยน 2551 
   *  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  และได้ใช้ข้อควำมใหม่แล้ว 
  **  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2551  และได้ใช้ข้อควำมใหม่แล้ว   
         ***  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2553  และได้ใช้ข้อควำมใหม่แล้ว   
        ****  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2554  และได้ใช้ข้อควำมใหม่แล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


