ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพือ่ นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2550
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
---------------เพื่อดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมมำตรำ 62 (1) มำตรำ 63 (1) และมำตรำ 67 (1)
แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมำตรำ 49 และ
มำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. 2545 โดยอนุวัติตำมระเบียบกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรวิชำชีพ ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้ กำกับของรัฐ พ.ศ. 2547
และข้ อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจ
สงเครำะห์ของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรวิชำชีพ ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่อยู่
ภำยใต้ กำกับของรัฐ พ.ศ. 2547
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 72 (2) แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2550
วันที่ 15 มีนำคม 2550 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค. จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2550’’
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐ
ให้ ควำมเห็นชอบเป็ นต้ นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิก
3.1 ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2548
3.2 ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
3.3 ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549

-23.4 ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2550
บรรดำระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรปฏิบัติอนื่ ใดที่กำหนดไว้ ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้ งกับระเบียบนี้ให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ช.พ.ค.” หมำยควำมว่ำ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“ช.พ.ค. จังหวัด” หมำยควำมว่ำ กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ซึ่งสำนักงำน สกสค. จังหวัดและสำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนคร ได้ รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติกำรแทนสำนักงำน ช.พ.ค.
“สำนักงำน ช.พ.ค.” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“สำนักงำน สกสค. จังหวัด” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด
“สำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนคร” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
“คณะกรรมกำร ช.พ.ค.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค.” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค.” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“ผูอ้ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด และให้ รวมถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครด้ วย
“สมำชิกคุรุสภำ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติครู พุทธศักรำช 2488
ซึ่งดำรงสมำชิกภำพจนถึงวันที่พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ใช้ บังคับ
“คณำจำรย์” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรซึ่งทำหน้ ำที่หลักทำงด้ ำนกำรสอน และกำรวิจัยใน
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับปริญญำของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และในกำกับ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และให้ รวมถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ระดับปริญญำ
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กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้ วยวิธกี ำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำปฐมวัย ขั้นพื้นฐำนและอุดมศึกษำ
ที่ต่ำกว่ำปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สำนักงำน
พระพุทธศำสนำ รวมถึงสถำนศึกษำที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร และให้ รวมถึงครูซ่งึ เป็ น
อัตรำจ้ ำงชั่วครำว
“ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำอื่นที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ขั้นพื้นฐำนและอุดมศึกษำที่ต่ำกว่ำ
ปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงผู้ซ่งึ
ปฏิบัติงำนในหน้ ำที่ดังกล่ำวในสถำนศึกษำที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร
“ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรวิชำชีพที่รับผิดชอบกำรบริหำรกำรศึกษำ
นอกสถำนศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนในหน้ ำที่ดังกล่ำวในหน่วยงำนที่อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร
“บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งทำหน้ ำที่สนับสนุนกำรศึกษำ
ให้ บริกำร หรือปฏิบัติงำนเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่อยู่ในกำกับ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรด้ วย
“ผูป้ ฏิบตั ิงำนด้ำนกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งปฏิบัติงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หรือปฏิบัติงำนอืน่ ในหน่วยงำนกำรศึกษำ หรือเกี่ยวกับกำรให้ กำรศึกษำ และให้ รวมถึงลูกจ้ ำงประจำ
ลูกจ้ ำงชั่วครำวหรือที่เรียกชื่ออย่ำงอืน่ ที่ปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกันในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักนำยกรัฐมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และหน่วยงำนที่อยู่ในกำกับด้ วย
“คณะกรรมกำร สกสค. จังหวัด” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด และให้ รวมถึงคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครด้ วย
ข้อ 5 กำรจัดตั้ง ช.พ.ค. มีควำมมุ่งหมำยเพื่อเป็ นกำรกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้ สมำชิก
ได้ ทำกำรสงเครำะห์ซ่งึ กันและกันในกำรจัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้ เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด
ข้อ 6 ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. หมำยถึง บุคคลตำมลำดับ ดังนี้
6.1 คู่สมรสที่ชอบด้ วยกฎหมำย บุตรที่ชอบด้ วยกฎหมำย บุตรบุญธรรม
บุตรนอกสมรสที่บิดำรับรองแล้ ว และบิดำมำรดำของสมำชิก ช.พ.ค.
6.2 ผู้อยู่ในอุปกำระอย่ำงบุตรของสมำชิก ช.พ.ค.
6.3 ผู้อปุ กำระสมำชิก ช.พ.ค.

-4ผู้มีสทิ ธิได้ รับกำรสงเครำะห์ตำมวรรคหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผ้ รู ับมรดกยังไม่ขำดสำย
แล้ วแต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ บุคคลที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมระเบียบนี้
ข้อ 7 กำรสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. สำหรับบุตรให้ พิจำรณำให้ บุตรสมำชิก
ช.พ.ค. ได้ รับควำมช่วยเหลือเป็ นเงินทุนสำหรับกำรศึกษำเล่ำเรียนเป็ นลำดับแรก
ข้อ 8 สมำชิก ช.พ.ค. ต้ องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนในข้ อ 6.1 เป็ นผู้มีสทิ ธิ
รับเงินสงเครำะห์ครอบครัว เว้ นแต่ไม่มีบุคคลตำมข้ อ 6.1 จึงให้ ระบุบุคคลตำมข้ อ 6.2 ถ้ ำไม่มีบุคคล
ตำมข้ อ 6.1 และข้ อ 6.2 จึงให้ ระบุบุคคลตำมข้ อ 6.3 คนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเครำะห์ครอบครัว
กำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมวรรคหนึ่งต้ องกระทำตำมแบบและกระทำ
ต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ในแบบระบุผ้ ูมีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัว กำรเปลี่ยนแปลง
ผู้มีสทิ ธิรับเงินจะกระทำได้ เมื่อพ้ นกำหนดเวลำสี่ปีนับแต่วันที่มีกำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงิน ในกรณีท่มี ีเหตุผล
และควำมจำเป็ น คณะกรรมกำร ช.พ.ค. อำจพิจำรณำให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงิน
สงเครำะห์ครอบครัวเป็ นรำย ๆ ไปก่อนครบกำหนดสี่ปีก็ได้
สำนักงำน ช.พ.ค. จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้ แก่ผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินตำมควำมประสงค์
ของสมำชิก ช.พ.ค. เว้ นแต่ผ้ ทู ่ถี ูกระบุในข้ อ 8 ถึงแก่กรรมทั้งหมดหรือไม่มีบุคคลที่ระบุไว้ ในข้ อ 8
สำนักงำน ช.พ.ค. จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค.
กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวที่มิได้ กำหนดไว้ ในระเบียบนี้
ให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด
ข้อ 9 สำนักงำน ช.พ.ค. ตั้งอยู่ ณ สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. เลขที่ 128/1
ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหำนคร
ข้อ 10 ให้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค. เป็ นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้

หมวด 1
สมำชิก
* ข้อ 11 ผู้ท่สี มัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ต้ องมีอำยุไม่เกินสำมสิบห้ ำปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
และต้ องเป็ นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ ำที่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
11.1 ครู
11.2 คณำจำรย์
11.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
11.4 ผู้บริหำรกำรศึกษำ
11.5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอืน่
11.6 ผู้ปฏิบัติงำนด้ ำนกำรศึกษำ หรือ
11.7 เป็ นสมำชิกคุรุสภำ

-5ผู้มีสทิ ธิสมัครตำมวรรคหนึ่งจะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ได้ ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธกี ำรที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด
ในกรณีท่มี ีเหตุผลและควำมจำเป็ นคณะกรรมกำร ช.พ.ค. อำจเปิ ดรับสมัครสมำชิก ช.พ.ค.
ได้ เป็ นครำว ๆ ไป สำหรับผู้มีอำยุเกินสำมสิบห้ ำปี บริบูรณ์ท่ดี ำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ ำที่ตำมวรรคหนึ่ง
และผู้ท่เี คยเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. แต่สมำชิกภำพได้ ส้ นิ สุดลงเพรำะเหตุลำออกตำมข้ อ 19.2 หรือถูกถอนชื่อ
ตำมข้ อ 15
กำรสมัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ตำมวรรคสำมให้ เป็ นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค.
กำหนด และให้ สำนักงำน ช.พ.ค. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อนำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ภำครัฐ พร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง”
ข้อ 12 ผู้สมัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ต้ องยื่นใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ เอกสำรประกอบ
กำรสมัคร รวมทั้งกำรชำระเงินค่ำสมัครและเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำตำมระเบียบนี้
กำรยื่นใบสมัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. โดยขัดกับควำมในวรรคหนึ่ง ถือเป็ นกำรสมัครสมำชิก
โดยมิชอบจนกว่ำผู้สมัครรำยนั้นจะได้ ดำเนินกำรจนครบถ้ วนตำมที่กำหนดไว้ ในระเบียบนี้แล้ ว
ผู้ใดยื่นใบสมัครอันเป็ นเท็จหรือปกปิ ดข้ อควำมอันควรแจ้ งให้ ทรำบเพื่อให้ ได้ มำซึ่งสิทธิ
ในกำรเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ผู้น้นั ไม่มีสทิ ธิเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. และมิได้ รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำจะคืนให้ เมื่อพ้ นจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ค. เท่ำที่สมำชิกผู้น้นั ยังไม่ตก
อยู่ในควำมผูกพันที่จะต้ องจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมที่จ่ำยไว้ ล่วงหน้ ำ
เงินค่ำสมัคร เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำ ใบรับรองแพทย์และเอกสำรประกอบกำรสมัคร
ตำมวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด
ข้อ 13 กำรยื่นสมัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค.
13.1 ผู้ปฏิบัติงำนทุกสังกัดในกรุงเทพมหำนคร ยกเว้ นข้ อ 13.2 ให้ สมัครเป็ น
สมำชิก ช.พ.ค. ณ สำนักงำน ช.พ.ค.
13.2 ผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ให้ สมัครเป็ นสมำชิก
ช.พ.ค. ณ สำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนคร
13.3 ผู้ปฏิบัติงำนทุกสังกัดในจังหวัดใดให้ สมัครเป็ นสมำชิก ช.พ.ค.
ณ สำนักงำน สกสค. จังหวัดนั้น
ภำยใต้ บังคับข้ อ 12 ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. หรือผู้อำนวยกำรแล้ วแต่กรณี มีอำนำจสั่ง
รับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ภำยในวันที่ยื่นใบสมัครและกำรดำรงสมำชิกภำพ ช.พ.ค. มีผลสมบูรณ์นับแต่
วันที่ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. หรือผู้อำนวยกำรมีคำสั่งรับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค.
ผู้อำนวยกำรต้ องส่งรำยงำนกำรรับสมัครสมำชิก ช.พ.ค. พร้ อมทั้งส่งเงินค่ำสมัคร
เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำไปยังสำนักงำน ช.พ.ค. ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันสั่งรับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค.
สำหรับใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครให้ เก็บรักษำไว้ ณ สำนักงำน สกสค. จังหวัดหรือ
สำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนครในที่ปลอดภัย
ภำยใต้ บังคับวรรคสอง หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิก ช.พ.ค.
ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. อำจสั่งให้ ผ้ นู ้นั พ้ นจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ค. แล้ วแจ้ งให้ ผ้ สู มัครทรำบภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ พ้นจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ค. เว้ นแต่ข้อบกพร่องนั้น วิญญูชนไม่อำจทรำบได้

- 6ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. อำจสั่งให้ สมำชิก ช.พ.ค. ที่พ้นจำกสมำชิกภำพตำมวรรคสี่
กลับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ได้ หำกภำยหลังผู้น้นั ได้ ร้องขอต่อประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. เพื่อขอกลับ
เข้ ำเป็ นสมำชิก โดยแสดงหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติถูกต้ องในวันยื่นใบสมัคร พร้ อมทั้งจัดส่ง
เอกสำรประกอบกำรสมัครให้ สำนักงำน ช.พ.ค. ครบถ้ วนภำยในหกสิบวันนับแต่วันรับทรำบคำสั่ง
ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. ที่ส่งั ให้ พ้นจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ค.
ข้อ 14 สมำชิก ช.พ.ค. มีหน้ ำที่ดังต่อไปนี้
14.1 ต้ องปฏิบัติตำมระเบียบนี้
14.2 ส่งเงินสงเครำะห์รำยศพ เมื่อสมำชิก ช.พ.ค. อืน่ ถึงแก่กรรมศพละ
หนึ่งบำทภำยใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
14.2.1 สมำชิก ช.พ.ค. ที่เป็ นข้ ำรำชกำรประจำ ข้ ำรำชกำรบำนำญ
และผู้ท่มี ีเงินเดือนหรือรำยได้ รำยเดือน ต้ องยินยอมให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูจ่ำยเงินเดือนหรือเงินบำนำญเป็ น
ผู้หักเงินเพื่อชำระเงินสงเครำะห์รำยศพ ณ ที่จ่ำยตำมประกำศรำยชื่อสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
14.2.2 สมำชิก ช.พ.ค. ที่เป็ นครู ผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร หรือ
ลูกจ้ ำงในโรงเรียนเอกชนหรือสถำนศึกษำเอกชน ต้ องยินยอมให้ ผ้ จู ัดกำรหรือเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินเป็ น
ผู้หักเงินเพื่อชำระเงินสงเครำะห์รำยศพในวันที่จ่ำยเงินเดือนของเดือนที่สำนักงำน ช.พ.ค. ประกำศ
รำยชื่อสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
14.2.3 สมำชิก ช.พ.ค. จะต้ องนำเงินไปชำระค่ำสงเครำะห์รำยศพ
ภำยในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปนับแต่เดือนที่สำนักงำน ช.พ.ค. ประกำศรำยชื่อสมำชิก ช.พ.ค.
ที่ถงึ แก่กรรม ดังนี้
14.2.3.1 สมำชิก ช.พ.ค. สังกัดส่วนกลำง ให้ นำเงินไปชำระ
ณ สำนักงำน ช.พ.ค.
14.2.3.2 สมำชิก ช.พ.ค. สังกัดสำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ให้ นำเงินไปชำระ ณ สำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนคร
14.2.3.3 สมำชิก ช.พ.ค. สังกัดสำนักงำน สกสค. จังหวัดใด
ให้ นำเงินไปชำระ ณ สำนักงำน สกสค. จังหวัดนั้น
14.3 รับทรำบระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ ช.พ.ค. โดยจะ
ปฏิเสธและอ้ ำงเอำควำมไม่ร้ ูมำเป็ นข้ อแก้ ตัวไม่ได้
14.4 แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ทำงำนหรือถิ่นที่อยู่เป็ นหนังสือต่อเจ้ ำหน้ ำที่
ณ สำนักงำน ช.พ.ค. หรือสำนักงำน สกสค. จังหวัดหรือสำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนครแล้ ว
แต่กรณีภำยในเจ็ดวันนับแต่ท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อ 15 ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. อำจถอนชื่อสมำชิก ช.พ.ค. ที่ค้ำงชำระเงินสงเครำะห์
รำยศพเป็ นเวลำตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป และไม่สำมำรถติดต่อสมำชิก ช.พ.ค. มำชำระเงินสงเครำะห์รำยศพได้
เว้ นแต่สมำชิก ช.พ.ค. ผู้น้นั ขำดกำรติดต่อเนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงกำรย้ ำยถิ่นที่อยู่หรือย้ ำยสถำนที่ปฏิบัติงำน
ผู้ท่ถี ูกถอนชื่อออกจำกสมำชิกภำพ ช.พ.ค. เพรำะเหตุค้ำงชำระเงินสงเครำะห์รำยศพ รำยใดมีควำมประสงค์
จะขอกลับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ตำมเดิม ให้ ยื่นคำขอตำมแบบที่กำหนดต่อประธำนกรรมกำร ช.พ.ค.

- 7หลักเกณฑ์และวิธกี ำรขอกลับเข้ ำเป็ นสมำชิก ช.พ.ค. ให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค.
กำหนด
ข้อ 16 เมื่อสมำชิก ช.พ.ค. ผู้ใดถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมำชิก ช.พ.ค. ผู้น้นั มีสทิ ธิ
จะได้ รับเงินสงเครำะห์ตำมข้ อ 5 และข้ อ 8 เว้ นแต่ผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวรำยใดได้ กระทำ
ให้ สมำชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อม ผู้น้นั ไม่มีสทิ ธิรับเงินดังกล่ำว
ผู้มีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวรำยใดต้ องคำพิพำกษำถึงที่สดุ หรือพนักงำนสอบสวน
เห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็ นผู้กระทำควำมผิดแต่เรียกหรือจับตัวไม่ได้ ซึ่งพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
เห็นควรสั่งฟ้ องบุคคลผู้น้นั ว่ำได้ เจตนำกระทำหรือพยำยำมทำให้ บุคคลผู้มีสิทธิได้ รับกำรสงเครำะห์ในลำดับ
เดียวกันหรือในลำดับก่อนตนถึงแก่กรรมโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมำย ผู้น้นั ไม่มีสทิ ธิได้ รับกำรสงเครำะห์
ในกำรจัดกำรศพ สำนักงำน ช.พ.ค. อำจสงเครำะห์ด้วยกำรเป็ นเจ้ ำภำพจัดงำนศพสมำชิก
ช.พ.ค. ผู้น้นั หรือจ่ำยเงินเพื่อช่วยจัดงำนศพตำมข้ อ 17.2 ให้ แก่ผ้ จู ัดกำรศพสมำชิก ช.พ.ค.
ที่ถงึ แก่กรรมก็ได้
ภำยใต้ บังคับของวรรคหนึ่งและวรรคสอง กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวตำมข้ อ 5 ข้ อ 8
และข้ อ 17 ให้ จ่ำยเงินตำมที่สมำชิก ช.พ.ค. ได้ ระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินไว้ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่
คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนดแล้ วแต่กรณี
*** ข้อ 17 เงินสงเครำะห์ท่ไี ด้ รับจำกสมำชิก ช.พ.ค. ตำมข้ อ 14.2 ให้ แบ่งจ่ำย ดังนี้
17.1 ค่ำใช้ จ่ำยในกิจกำรของสำนักงำน ช.พ.ค. ร้ อยละสี่
17.2 ส่วนเงินที่เหลือให้ คณะกรรมกำร ช.พ.ค. พิจำรณำจ่ำยเป็ นเงินค่ำจัดกำรศพ
และสงเครำะห์ครอบครัวภำยใต้ วัตถุประสงค์ของ ช.พ.ค.
**** ข้อ 18 เมื่อสมำชิก ช.พ.ค. ผู้ใดถึงแก่กรรมให้ ผ้ ซู ่งึ เป็ นผู้จัดกำรศพที่เป็ นผู้มีสทิ ธิรับเงิน
สงเครำะห์ตำมข้ อ ๖ หรือข้ อ ๘ คนใดคนหนึ่งยื่นคำร้ องขอรับเงินค่ำจัดกำรศพหรือค่ำจัดกำรศพและเงิน
สงเครำะห์ครอบครัว ณ สำนักงำน ช.พ.ค. หรือสำนักงำน สกสค. จังหวัด หรือสำนักงำน สกสค.
กรุงเทพมหำนคร ที่สมำชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ แล้ วแต่กรณี
* ข้อ 19 สมำชิกภำพของสมำชิก ช.พ.ค. สิ้นสุดลงเมื่อ
19.1 ถึงแก่กรรม
19.2 ลำออก
19.3 คณะกรรมกำร ช.พ.ค. มีมติให้ ออกจำกสมำชิก เพรำะเหตุกระทำกำร
โดยมิชอบ เพื่อกำรได้ มำซึ่งสิทธิในกำรรับเงินค่ำจัดกำรศพและหรือเงินสงเครำะห์ครอบครัวของบุคคล
ตำมข้ อ 6 และข้ อ 8
19.4 ถูกถอนชื่อตำมข้ อ 15
สมำชิกรำยใดขำดจำกสมำชิกภำพตำมข้ อ 19.2 สมำชิกผู้น้นั ไม่มีสทิ ธิขอกลับเข้ ำเป็ นสมำชิก
ช.พ.ค. และไม่มีสทิ ธิเรียกร้ องสิทธิใด ๆ จำกสำนักงำน ช.พ.ค. ทั้งสิ้น เว้ นแต่จะสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิก
ช.พ.ค. ตำมข้ อ 11 วรรคสำมและวรรคสี่”
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หมวด 2
กรรมกำร
** ข้อ 20 ให้ มีคณะกรรมกำร ช.พ.ค. จำนวนสำมสิบห้ ำคน ประกอบด้ วย
20.1 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค. เป็ นประธำนกรรมกำร
20.2 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค. ที่รับผิดชอบงำน ช.พ.ค. เป็ นรอง
ประธำนกรรมกำร
20.3 ผู้แทนผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำยและคุ้มครองสิทธิครู
ผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำร เป็ นกรรมกำร
20.4 ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและบัญชี ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็ นกรรมกำรและเหรัญญิก
20.5 ผู้อำนวยกำรสำนักสวัสดิภำพครู เป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร
20.6 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ช.พ.ค. และผู้อำนวยกำรกลุ่ม ช.พ.ส. เป็ นกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
20.7 กรรมกำรที่มำจำกสมำชิก ช.พ.ค. จำนวนสิบห้ ำคน ซึ่งได้ รับกำรแต่งตั้งโดย
ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. มีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้ รับกำรแต่งตั้งอีก
ในกรณีท่กี รรมกำร ช.พ.ค. ตำมข้ อ 20.7 พ้ นจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำม
วำระให้ ผ้ ทู ่ไี ด้ รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซ่งึ ตนแทน
ข้อ 21 ให้ คณะกรรมกำร สกสค. จังหวัด บริหำรกิจกำร ช.พ.ค. จังหวัด ดังนี้
(1) ควบคุม กำกับกำรดำเนินกิจกำรของ ช.พ.ค. จังหวัดตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด เกี่ยวกับ
ก. กำรรับสมัครสมำชิก ช.พ.ค.
ข. กำรรับเงินสงเครำะห์รำยศพและกำรนำส่งเงิน
ค. กำรจัดระบบข้ อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับสมำชิก ช.พ.ค.
ง. กำรติดตำมสมำชิก ช.พ.ค. ในกรณีท่คี ้ ำงชำระเงินสงเครำะห์รำยศพ
จ. พิจำรณำแบ่งจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัว
(2) พิจำรณำให้ ควำมเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ช.พ.ค. เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น
(3) ติดตำม ควบคุม กำกับ ตรวจสอบและรับทรำบกำรรำยงำนกิจกำร
ช.พ.ค. จังหวัด ประจำเดือนและรอบปี
(4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำสมำชิก ช.พ.ค. ในด้ ำนต่ำง ๆ
(5) ให้ ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรของ ช.พ.ค. จังหวัด
(6) ควบคุมดูแลระบบกำรเงิน กำรบัญชี ทรัพย์สนิ และงบประมำณของ
ช.พ.ค. จังหวัด
(7) ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค. หรือสำนักงำน ช.พ.ค. มอบหมำย

-9** ข้อ 22 คณะกรรมกำร ช.พ.ค. มีอำนำจหน้ ำที่ ดังนี้
22.1 ออกหลักเกณฑ์และวิธกี ำรจ่ำยเงินตำมระเบียบนี้
22.2 พิจำรณำจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้
22.3 ประกำศจำนวนสมำชิก ช.พ.ค. เป็ นรำยเดือน
22.4 ประกำศจำนวนสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรมเป็ นรำยเดือน
22.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือมอบหมำยให้ กรรมกำร ช.พ.ค. หรือสำนักงำน
สกสค. จังหวัด หรือสำนักงำน สกสค. กรุงเทพมหำนครเพื่อกระทำกำรใด ๆ แทน
22.6 ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ช.พ.ค.
22.7 แสดงบัญชีรำยได้ - รำยจ่ำย และงบดุลของ ช.พ.ค. ในปี ที่ล่วงมำแล้ วให้
สมำชิกทรำบภำยในหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี ปฏิทนิ ของทุกปี
22.8 วินิจฉัย ชี้ขำดเมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น
22.9 ดำเนินกิจกำรของ ช.พ.ค. ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และออกหลักเกณฑ์
ประกำศ หรือคำสั่งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมระเบียบนี้
22.10 จัดสรรเงินได้ อนื่ ที่เกิดจำกกำรดำเนินกิจกำรของ ช.พ.ค. เพื่อประโยชน์
แก่สมำชิก
22.11 แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ โดยให้ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนกรรมกำร ช.พ.ค. ทั้งหมด
22.12 ดำเนินกำรและเป็ นผู้แทนในกิจกำร ช.พ.ค. ที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก หรือ
จะมอบหมำยให้ กรรมกำร ช.พ.ค. คนหนึ่งหรือหลำยคนทำกำรแทนก็ได้
22.13 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินกำรเพื่อจัดสวัสดิกำรและพัฒนำกิจกำร
รวมทั้งสมำชิก ช.พ.ค. ในด้ ำนต่ำงๆ”
ข้อ 23 กำรประชุมคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ตำมปกติให้ มีกำรประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
หำกมีควำมจำเป็ นอำจประชุมมำกกว่ำเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ให้ เป็ นไปตำมที่สำนักงำน ช.พ.ค. กำหนด โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ช.พ.ค.
ข้อ 24 กำรประชุมตำมข้ อ 23 ต้ องมีกรรมกำร ช.พ.ค. มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
จึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 25 ในกรณีประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. และรองประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. ไม่มำ
ประชุม ให้ ผ้ มู ำประชุมเลือกกรรมกำร ช.พ.ค. คนหนึ่งทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุม
ข้อ 26 กรรมกำร ช.พ.ค. มีเสียงหนึ่งในกำรประชุมลงคะแนน กำรวินิจฉัยใด ๆ
ให้ ถอื คะแนนเสียงข้ ำงมำกเป็ นเกณฑ์ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี้ขำด
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หมวด 3
กำรเงิน
ข้อ 27 กำรรับเงินและกำรนำส่งเงิน
27.1 ให้ หน่วยจัดเก็บ ณ ที่จ่ำย นำส่งเงินต่อเหรัญญิกหรือผู้อำนวยกำร
แล้ วแต่กรณี ภำยในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไปนับแต่วันที่สำนักงำน ช.พ.ค. ประกำศรำยชื่อสมำชิก
ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
27.2 ให้ ผ้ อู ำนวยกำรส่งเงินตำมข้ อ 27.1 ให้ สำนักงำน ช.พ.ค. ภำยใน
วันที่สบิ ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่สำนักงำน ช.พ.ค. ประกำศรำยชื่อสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
ข้อ 28 กำรเก็บรักษำและกำรจ่ำยเงิน
28.1 สำนักงำน ช.พ.ค.
**** 28.1.1 เหรัญญิกมีอำนำจเก็บรักษำเงินสดไว้ ได้ ไม่เกินห้ ำพันบำท นอกนั้น
ให้ ฝำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในนำม ช.พ.ค. โดยกำรฝำกเงินไว้ กบั สถำบันกำรเงินอืน่ นอกเหนือจำก
ธนำคำรต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ช.พ.ค. และให้ จัดทำรำยงำนคงเหลือประจำวัน
เพื่อให้ คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินตรวจสอบได้
28.1.2 กำรจ่ำยเงินในกิจกำรของสำนักงำน ช.พ.ค. ให้ ประธำนกรรมกำร
ช.พ.ค. มีอำนำจสั่งจ่ำยได้ ครั้งละไม่เกินห้ ำแสนบำท ถ้ ำเกินห้ ำแสนบำทต้ องได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ช.พ.ค. จึงจะสั่งจ่ำยได้
28.2 ช.พ.ค. จังหวัด
28.2.1 ผู้อำนวยกำรมีอำนำจเก็บรักษำเงินสดไว้ ได้ ไม่เกินห้ ำพันบำท
นอกนั้นให้ ฝำกธนำคำรในนำมของ ช.พ.ค. จังหวัด โดยจัดทำรำยงำนคงเหลือประจำวันตำมแบบที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร สกสค. กำหนด เพื่อให้ คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินตรวจสอบได้
28.2.2 ผู้อำนวยกำรมีอำนำจสั่งจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและเงินสงเครำะห์
ครอบครัว เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำ และเงินค่ำสมัครตำมที่จ่ำยจริง ตำมระเบียบและประกำศที่คณะกรรมกำร
ช.พ.ค. กำหนด
กำรสั่งจ่ำยตำมข้ อ 28.1.2 ต้ องอยู่ภำยในวงเงินที่ได้ อนุมัติงบประมำณประจำปี ของสำนักงำน
ช.พ.ค. เว้ นแต่กำรสั่งจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพ เงินสงเครำะห์ครอบครัว เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ ำ และ
เงินค่ำสมัคร ให้ ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. สั่งจ่ำยได้ เท่ำที่จ่ำยจริงตำมระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร
ช.พ.ค. กำหนด
ข้อ 29 ค่ำใช้ จ่ำยในกิจกำรของสำนักงำน ช.พ.ค. ตำมข้ อ 17.1 ที่เหลือจ่ำยให้ จัดสรร
ดังนี้
29.1 เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกิจกำรของ ช.พ.ค. ร้ อยละแปดสิบ
29.2 เป็ นเงินทุนสะสมของ ช.พ.ค. ร้ อยละยี่สบิ
กำรใช้ จ่ำยเงินทุนสะสมของ ช.พ.ค. ตำมข้ อ 29.2 เพื่อกำรใด ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร ช.พ.ค.
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วันที่ได้ มีกำรแก้ ไขระเบียบนี้ ให้ ถอื ว่ำเป็ นเงินทุนสะสมของ ช.พ.ค. ตำมระเบียบนี้ และให้ นำส่งคืนเป็ น
เงินทุนสะสมของ ช.พ.ค.
ข้อ 31 ข้ อกำหนดในส่วนที่ว่ำด้ วยเงินในกรณีท่รี ะเบียบนี้และข้ อบังคับคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้ วยกำรเงิน กำรบัญชี ทรัพย์สนิ และ
กำรงบประมำณมิได้ กำหนดไว้ ให้ นำระเบียบของทำงรำชกำร ว่ำด้ วยกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
ส่งคลังของส่วนรำชกำรมำบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้อ 32 เงินสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ไม่ถือว่ำเป็ นมรดกของสมำชิก ช.พ.ค. ที่ถงึ แก่กรรม
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ตำมมติคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ถือเป็ นเด็ดขำด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือฟ้ องร้ อง
หำได้ ไม่
ข้อ 33 ให้ ประธำนกรรมกำร ช.พ.ค. จัดทำประมำณกำรรำยรับ และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ตำมที่คณะกรรมกำร ช.พ.ค. กำหนด

หมวด 4
บทเฉพำะกำล
ข้อ 34 ให้ คณะกรรมกำร ช.พ.ค. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ เป็ น
คณะกรรมกำร ช.พ.ค. ตำมระเบียบนี้
ข้อ 35 ผู้ท่เี ป็ นสมำชิก ช.พ.ค. อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ เป็ นสมำชิก
ช.พ.ค. ตำมระเบียบนี้และมีสทิ ธิได้ รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้
ภำยใต้ บังคับวรรคหนึ่ง สมำชิก ช.พ.ค. ที่มิได้ มีกำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ไว้ ก่อน
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ มีสทิ ธิระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ได้ ต้งั แต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
และให้ นำควำมในข้ อ 8 มำบังคับใช้ โดยอนุโลม ในกรณีท่มี ิได้ มีกำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์
คณะกรรมกำร ช.พ.ค. จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้ แก่ครอบครัวสมำชิก ช.พ.ค. ตำมที่กำหนดไว้
ในข้ อ 6 ของระเบียบนี้”
ข้อ 36 สมำชิก ช.พ.ค. ที่สำนักงำน ช.พ.ค. จ่ำยเงินทดรองเพื่อสงเครำะห์รำยศพแทน
จนกระทั่งถึงแก่กรรม ตำมระเบียบคุรุสภำ ว่ำด้ วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกคุรุสภำ
ที่ใช้ อยู่ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ ได้ รับสิทธิดังกล่ำวต่อไป
ข้อ 37 กำรระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเครำะห์ครอบครัวที่ได้ กระทำโดยชอบอยู่ก่อนระเบียบนี้
มีผลบังคับใช้ ให้ สำนักงำน ช.พ.ค. จ่ำยเงินสงเครำะห์ครอบครัวให้ แก่บุคคลที่สมำชิก ช.พ.ค. ระบุไว้
ข้อ 38 บรรดำประกำศ หลักเกณฑ์ มติหรือคำสั่งที่ออกตำมระเบียบคุรุสภำ ว่ำด้ วย
กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนสมำชิกคุรุสภำ พ.ศ. 2540 ให้ นำมำใช้ บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับ
ระเบียบนี้ไปจนกว่ำคณะกรรมกำร ช.พ.ค. ประกำศบังคับใช้ หลักเกณฑ์ว่ำด้ วยกำรนั้น
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(นำยเกษม กลั่นยิ่ง)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค.

หมำยเหตุ

นำยทะเบียนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ภำครัฐได้ ให้ ควำมเห็นชอบระเบียบนี้ ดังนี้
1. ฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2550
2. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2550
3. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2551
4. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2553
5. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2554

*
**
***
****

แก้ ไขเพิ่มเติม
แก้ ไขเพิ่มเติม
แก้ ไขเพิ่มเติม
แก้ ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 3)
(ฉบับที่ 5)
(ฉบับที่ 6)

พ.ศ. 2550 และได้ ใช้ ข้อควำมใหม่แทนแล้ ว
พ.ศ. 2551 และได้ ใช้ ข้อควำมใหม่แทนแล้ ว
พ.ศ. 2553 และได้ ใช้ ข้อควำมใหม่แทนแล้ ว
พ.ศ. 2554 และได้ ใช้ ข้อควำมใหม่แทนแล้ ว

