
การสมัครสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 

 
การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส.   มีความมุ่งหมายเพ่ือการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ท า 

การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม   ปัจจุบันเป็น
ฌาปนกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เป็นสวัสดิการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ
ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วกว่า 1,000,000 คน 

การจัดตั้ง ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ซ่ึงมี 
ฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ    จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2546    ท าหน้าที่บริหารงานส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา     ซึ่งปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน 
และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

1. ช.พ.ค.  คือ  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อสมาชิก 
ถึงแก่กรรมครอบครัวสมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณครอบครัวละ  928,000 บาท  
(ข้อมูลเงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม ประกาศรายชื่อ ณ เดือนกันยายน 2559) 

2. ช.พ.ส. คือ  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรส 
ถึงแก่กรรม   ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 378,000 บาท   
(ข้อมูลเงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้ เมื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ประกาศรายชื่อ ณ เดือนกันยายน 2559) 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธิสมัครได้  รวมทั้งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
3.1  ช.พ.ค.  ผู้มีสิทธิสมัครคือ  พนักงาน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
3.2  ช.พ.ส.  ผู้มีสิทธิสมัครคือ  คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน/ 

  ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  โดยพนักงาน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง 
  ชั่วคราวอาจจะเป็นสมาชิก ช.พ.ค.หรือไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.ก็ได้   
  คู่สมรสสามารถสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส.ได้ทั้งสิ้น   

4. อัตราค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   (น าส่งพร้อมใบสมัคร) 
4.1   ช.พ.ค.  กรณีปกติ ผู้มีสิทธิสมัครอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  ค่าสมัคร 50 บาท 

            และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน  1,050 บาท 
4.2   ช.พ.ส.  กรณีปกติ ผู้มีสิทธิสมัครอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  ค่าสมัคร 50 บาท 

            และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท รวมเป็นเงิน  650 บาท 
5. อายุของสมาชิก   ระเบียบฯ ช.พ.ค.- ช.พ.ส.   ก าหนดอายุผู้สมัครไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  

โดยเปิดรับสมาชิกในกรณีปกติตลอดปี     และพนักงานใหม่ที่เริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่มีอายุเกินแล้วให้
สมัครเป็นสมาชิกในกรณีปกติได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานใหม ่    และส าหรับผู้ที่อายุ
เกิน 35ปีบริบูรณ์  สนง.สกสค. จะเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษตามวาระพิเศษต่าง ๆ เท่านั้น 

6. หน้าที่ของสมาชิกเมื่อ สนง.สกสค.รับเป็นสมาชิกแล้วจะต้องช าระเงินสงเคราะห์รายศพ  
ศพละ 1 บาทให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมแต่ละเดือน    และสมาชิกมีหน้าที่ช าระเงินสงเคราะห์ดังกล่าวตลอด 
จนกว่าสมาชิกจะถึงแก่กรรม  จ านวนเงินสงเคราะห์ในแต่ละเดือนจะเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้ถึงแก่กรรม 

6.1  ปัจจุบันเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. เดือนละประมาณ 550 บาท 
6.2  ปัจจุบันเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส. เดือนละประมาณ 250 บาท 
 
 



มหาวิทยาลัยโดยส่วนการเงินและบัญชี  จะด าเนินการหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือน 
ของสมาชิกตามอัตราที่ สนง.สกสค.จังหวัดเรียกเก็บจากสมาชิกประจ าเดือน  กรณสีมาชิกลาออกหรือเกษียณ 
อายุการท างานให้ด าเนินการช าระเงินเอง   โดยหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย   หรือช าระกับส านักงาน สกสค.
โดยตรง  สนง.สกสค.จะออกหนังสือรับรองการช าระเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกเป็นราย 6 เดือนต่อครั้ง ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน  และระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของทุกปี  

7. เมื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม สนง.สกสค. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้ 
7.1  ช.พ.ค. ประมาณ 928,000 บาท (จ่ายให้ผู้จัดการศพก่อน 200,000 บาทแรก 

และท่ีเหลือจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์) 
7.2  ช.พ.ส. ประมาณ 378,000 บาท (จ่ายให้ผู้จัดการศพก่อน 100,000 บาทแรก 

และท่ีเหลือจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์) 
8. สถานที่ติดต่อ  สนง.สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ที่ 71/6   ถ. นครศร-ีชะเมา 

ม. 10  ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000   โทรศัพท์ 0 7534 0368 
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  http://otep-nrt.go.th   

9. หลักฐานประกอบการสมัคร 
   1) การสมัคร ช.พ.ค.  
   -ใบสมัคร ช.พ.ค. 1  

-ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค.3 ตามแบบท่ีก าหนด  
 (ออกให้ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่พบแพทย์ถึงวันสมัครที่สนง.สกสค.จังหวัด) 

   -ส าเนาทะเบียนบ้าน    2 ฉบับ 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      1 ฉบับ 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      1    ฉบับ 
-ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)       1   ฉบับ 
-ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)    1   ฉบับ 
-หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ฉบับใช้แทนแบบ ช.พ.ค.10 (ขอที่ส่วนการเจ้าหน้าที่)  
2) การสมัคร ช.พ.ส.  

   -ใบสมัคร ช.พ.ส. 1  
-ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส. 2 ตามแบบท่ีก าหนด  
 (ออกให้ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่พบแพทย์ถึงวันสมัครที่สนง.สกสค.จังหวัด) 

   -ส าเนาทะเบียนบ้าน ของพนักงาน       2  ฉบับและของผู้สมัคร   2  ฉบับ 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพนักงาน 1  ฉบับและของผู้สมัคร   1  ฉบับ  
-ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงาน              1  ฉบับ 
-ส าเนาทะเบียนสมรส (น าฉบับจริงมาด้วย) ของผู้สมัคร         1  ฉบับ 
(จะคืนฉบับจริงให้เมื่อตรวจสอบหลักฐานการสมัครครบถ้วนแล้ว) 
-ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)                 1  ฉบับ 
-หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ฉบับ  (ขอที่ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

 งานสวัสดิการ ส่วนการเจ้าหน้าที่ จะอ านวยความสะดวกน าส่งใบสมัครให้กับสมาชิก 
ในทุกวันที่ 15 ของเดือน  พนักงานที่สนใจสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้น าส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ
ให้ครบถ้วนส่งผ่านส่วนการเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน    หรอืสมัครได้ด้วยตนเองที่ สนง.สกสค. จังหวัดนครศรีฯ 
โดยตรงซึ่งเปิดรับสมัครทุกวันท าการภายในเวลา 15.00 น.  

............................................................................... 

http://otep-nrt.go.th/

