การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพือ่ นครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)
ช.พ.ส. รับสมัครคู่สมรสของครู คู่สมรสของบุคลากรทางการศึกษา
และคู่สมรสของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
อายุ เกิน 35 ปี - 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าสมัคร 100 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท

รวมเป็นเงินจานวน 3,100 บาท
พิเศษ! ผู้ที่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ส. แล้วลาออก มีสทิ ธิสมัครใหม่ได้ !!

อายุ เกิน 35 ปี - 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าสมัคร 100 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 3,100 บาท

- ใบรับรองแพทย์ตามแบบกรณีพิเศษ หรือแบบใบรับรองแพทย์โรงพยาบาล
ของรัฐ หรือแบบใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน ทีม่ ีข้อความ

- บัตรสมาชิกคุรุสภาหรือใบประกอบวิชาชีพพร้อมสาเนา 1 ฉบับ

ครบถ้วนตามแบบกรณีพิเศษ

- สาเนาใบเสร็จชาระเงินค่าบารุงสมาชิกคุรุสภา 1 ฉบับ

- สาเนาคาร้องการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล - คานาหน้านาม - หรือสาเนาการขอใช้ชื่อ
ชื่อสกุลเดิม หรือทุกกรณีที่ชื่อ- ชื่อสกุลไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสและ
ไม่ตรงตามบัตรประจาตัวประชาชนและเอกสารประจาตัวอื่น ๆ

2.2 เอกสารของคู่สมรสของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ชพส. (คุณสมบัติตามข้อ 1)
- บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวครู หรือสาเนาบัตรประจาตัวบุคลากรทางการศึกษา หรือ
สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 1 (ภายใน 30 วันนับถึงวันยืน่ ใบสมัคร) 1 ฉบับ
- สมุดประจาตัวครู (เล่มสีฟ้า) ฉบับจริงพร้อมสาเนา หรือหนังสือแต่งตั้ง
- สาเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) หรือใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) 1 ฉบับ
- สัญญาจ้าง (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง, ครูผู้ช่วย, ครูพเี่ ลี้ยง) 1 ฉบับ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชพส. ต้องเป็นคู่สมรสของ

4. โรงเรียนสังกัดเอกชนนอกระบบต้องใช้เอกสารตามข้อ 2.2 และเพิ่มเติม ดังนี้

- ครู

- คณาจารย์

- สาเนาหนังสืออนุญาตให้จดั ตั้งสถานประกอบการ รับรองสาเนาโดยผู้รับใบอนุญาต

- ผู้บริหารสถานศึกษา

- ผู้บริหารการศึกษา

- บุคลากรทางการศึกษาอื่น - ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหรือ
- สมาชิกคุรุสภา

2.หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ชพส. กรณีพิเศษ พ.ศ.2561
2.1 หลักฐานของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. (เป็นคู่สมรสตามข้อ 1.)

- สาเนา กพ.7 หรือสาเนาสมุดประจาตัวครู (ต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 10 ปี) 1 ฉบับ

7. กรณีเคยเป็นบุคลากรสังกัดโรงเรียนเอกชนต้องใช้เอกสารตามข้อ 3
และต้องใช้เพิ่มเติม ดังนี้
- สาเนาสมุดประจาตัวครู ที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานต่อเนื่อง 10 ปี 1 ฉบับ

หน้าที่ของคู่สมรสของสมาชิก ชพส. (บุคลากรทางการศึกษา)
1. ต้องชาระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน ให้เป็นประจาทุกเดือน
หากค้างชาระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน จะถูกถอนชื่อ
2. ต้องมาแจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล , สถานที่ทางาน
สถานที่ชาระเงิน หรือเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่

3. โรงเรียนสังกัดเอกชนต้องใช้เอกสารตามข้อ 2.2 และเพิ่มเติม ดังนี้
ซึ่งรับรองโดย สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 ฉบับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

6. กรณีเป็นสมาชิกคุรุสภาต้องใช้เอกสาร ดังนี้

หรือผู้จดั การ หรือผู้บริหาร แล้วแต่กรณี 1 ฉบับ
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นบุคลากร
ในสถานประกอบการแห่งนั้น 1 ฉบับ
- สัญญาจ้างพร้อมสาเนา (สัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี) 1 ฉบับ

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องใช้เอกสารตามข้อ 2.2 และเพิ่มเติมดังนี้

- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ฉบับ

- สัญญาจ้างพร้อมสาเนา (สัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี) 1 ฉบับ

- ใบสาคัญการสมรส ฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ฉบับ

- สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นบุคลากร
ในสถานประกอบการแห่งนั้น 1 ฉบับ

หน้าที่ของสมาชิก ชพส.
1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สนง.คณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วย ช.พ.ส. พ.ศ.2550
2. ต้องให้คู่สมรสที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ชาระเงินสงเคราะห์รายศพ ให้เป็น
ประจาทุกเดือน (ศพละ 1 บาท) หากค้างชาระเกิน 3 เดือน จะถูกถอนชื่อ
3. หากถูกถอนชื่อมีสิทธิขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก ชพส.ใหม่ได้ โดยสมาชิก ช.พ.ส.
ต้องมาติดต่อยื่นคาขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. และชาระเงินตั้งแต่ค้างชาระ
จนถึงปัจจุบัน
4. เมื่อจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสที่ระบุไว้ในใบสมัคร ต้องมายื่นคาร้องขอดารง
สมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีหย่าและคาขอระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
5. เมื่อคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมไปก่อน สมาชิก ช.พ.ส. ต้องมาแจ้ง
ขอเปลี่ยนแปลงการชาระเงินสงเคราะห์รายศพ โดยเป็นผู้ชาระเงินสงเคราะห์
รายศพ แทน

สิทธิประโยชน์ทพี่ ึงได้รับ
- สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม คู่สมรสจะได้รับ
เงินค่าจัดการศพ 100,000.- บาท
เงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 260,000.- บาท
รวมทั้งสิ้นประมาณ 360,000 บาท
การคิดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส. (ที่คู่สมรสได้รับ) คานวนจาก
จานวนสมาชิก ช.พ.ส. (ณ วันสิ้นงวด) X จานวนเงินสงเคราะห์รายศพ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการตามระเบียบฯ (4%) + เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. จานวนเงินสงเคราะห์รายศพ คิดในอัตราศพละ 1 บาท ตามระเบียบ สนง.
คณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วย ช.พ.ส.พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กากับของรัฐ พ.ศ.2547
ข้อ16(4) กาหนดให้คิดร้อยละ 4 สาหรับกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครัฐที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน
3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ต้องไม่ตกอยู่ในความผูกพัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สานัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
1. สานักงาน ช.พ.ส.
02-288-4502 02-288-4504 02-288-4506
02-288-4507 02-288-4508 02-288-4511
02-288-4511 02-288-4512 02-288-4514
02-288-4516 02-288-4517
081-868-9251 / 081-868-9547 / 086-903-2514
2. สานักงาน สกสค. จังหวัด รวม 76 จังหวัด (ที่ทา่ นสังกัด)
3. สานักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร
(ส่วนกลางเดิม)
02-288-4574 02-288-4579
02-288-4575 081-809-8958
(สานักการศึกษา กทม.) 02-215-1630-1

ครอบครัวครู..เราดูแล

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
อายุเกิน 35 ปี - 60 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
ในวันและเวลาทาการ

ช.พ.ส.
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

www.otep.go.th
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

