O กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปขึ้นไป – 60 ป

โปรดเขียนตัวบรรจง
และกรอกข$อมูลให$ครบทุกช5อง

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
เขียนที่ ......................................................................
วันที่ …............ เดือน ......................... พ.ศ...............

1. ข$อมูลผู$สมัครสมาชิก ช.พ.ค.
(1) ข$าพเจ$า นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................. อายุ ................. ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

เกิดวันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................. คู5สมรสชื่อ .............................................................
(2)

O

ดํารงตําแหน5งหรือปฏิบัติหน$าที่ในตําแหน5งท$ายนี้ หรือ

O เคยเป;นสมาชิก ช.พ.ค. แต5ลาออกไปแล$วและมาสมัครใหม5

ครู

คณาจารย<

ผู$บริหารสถานศึกษา

ผู$บริหารการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

ผู$ปฏิบัติงานด$านการศึกษา

ลูกจ$างประจํา

ลูกจ$างชั่วคราว

สมาชิกคุรุสภา

อื่น ๆ ( ระบุตําแหน5ง ) ................................................

(3) ที่อยู5ป@จจุบัน / ที่อยู5ตดิ ต5อได$สะดวก ในการจัดส5งเอกสารแบบตอบรับเป;นสมาชิก
บ$านเลขที่ ....................... หมู5ที่ ................................ ซอย ........................................ ถนน ..................................................
แขวง / ตําบล ............................................... เขต / อําเภอ .................................... จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณีย< ............................... โทรศัพท< ............................................. โทรศัพท<เคลื่อนที่ ............................................
e -mail ………………………..…..................................................................................................................................................
(4) สถานที่ปฏิบตั ิงาน ( สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................................... เขต ......................................... )
หรือหน5วยงานอื่น ชื่อหน5วยงาน / สถานศึกษา .................................................................................................................
เลขที่ .................... ถนน ................................. แขวง / ตําบล ................................. เขต /อําเภอ ...................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย< ................................ โทรศัพท<ที่ทํางาน .............................................

2. ข$อมูลสําหรับผู$ที่เคยเป;นสมาชิก ช.พ.ค. แต5ลาออก แล$วมาสมัครใหม5
เคยเป;นสมาชิก ช.พ.ค. เลขประจําตัว ....................................................... ลาออกเมื่อวันที่ ............................................
จังหวัดที่สังกัดครั้งสุดท$ายก5อนลาออก ..............................................................................................................................

3. การชําระเงิน ข$าพเจ$าได$ชําระเงินในการสมัครครั้งนี้ ดังนี้
3.1 ค5าสมัคร

เป;นเงิน...........................100................บาท

3.2 เงินสงเคราะห<ล5วงหน$า

เป;นเงิน........................5,000................บาท
รวมเป;นเงินทั้งสิ้น..................... 5,100.................บาท
ตัวอักษร (.......................ห$าพันหนึ่งร$อยบาทถ$วน..................)

-2-

ข$าพเจ$าได$รับทราบและเข$าใจวัตถุประสงค<ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการส5งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาว5าด$วยการฌาปนกิจสงเคราะห<ช5วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาแล$ว มีความประสงค<สมัครเป;น
สมาชิก ช.พ.ค. โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล5าวทุกประการ

ลงชื่อ ........................................................................ ผู$สมัคร
( .................................................................... )
สําหรับเจ$าหน$าที่
ตรวจสอบแล$วขอรับรองว5าผู$สมัครเป;นผู$มีคุณสมบัติในการสมัครเป;นสมาชิก ช.พ.ค. และได$แนบหลักฐานประกอบ
การสมัครครบถ$วน พร$อมชําระเงินค5าสมัคร เงินสงเคราะห<ล5วงหน$าและเงินสงเคราะห<รายศพ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการส5งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว5าด$วยการฌาปนกิจสงเคราะห<ช5วยเพื่อนครู
และบุคลากรทางการศึกษา และประกาศของกรรมการ ช.พ.ค. เรื่องการเปMดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. หรือเรื่องการเปMดรับ
สมัครเป;นกรณีพิเศษแล$วแต5กรณี
ลงชื่อ ......................................................................................
( .................................................................................. )
ตําแหน5ง ..................................................................................
คําสั่ง O อนุมัติรับเข$าเป;นสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต5วันที่ ..........................................................................................................
O ไม5อนุมัติ เนื่องจาก .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ผู$มีอํานาจอนุมัติ (แล$วแต5กรณี )
O ผอ. สนง. สกสค. จังหวัด
O ผอ. สนง. สกสค. กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ........................................................................................
( ......................................................................................)
ตําแหน5ง ...................................................................................

(กรณีพิเศษ)

ใบรับรองแพทย<
( ใช$เฉพาะกรณีพิเศษ ผู$สมัครที่มีอายุเกิน 35 ปขึ้นไป จนถึง 60 ป )

สถานที่...............................................................
วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ…………...
ข$าพเจ$า นายแพทย< / แพทย<หญิง (1)……………………………..……………..……………………….…………………
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่……………………………………....…………สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
สถานที่ปฏิบัติงานประจํา .....................................................................................................................................……………..
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
ได$ทําการตรวจร5างกาย นาย / นาง / นางสาว....................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

เมื่อวันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ. .................................. เรียบร$อยแล$ว
ขอรับรองว5า นาย / นาง / นางสาว........................................................................................................ไม5เป;นผู$มีร5างกาย
ทุพพลภาพ จนไม5สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$และไร$ความสามารถจิตฟ@QนเฟRอนไม5สมประกอบ ปราศจากโรคเหล5านี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต5อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป;นที่รังเกียจแก5สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท$าช$างในระยะที่ปรากฏอาการเป;นที่รังเกียจแก5สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให$โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

สรุปความเห็นและข$อแนะนําของแพทย<(2).........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….………..แพทย<ผู$ตรวจ
(….………………………………..……………)
หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ใหแสดงว-าผูรับการตรวจร-างกายเปนผูมีรา- งกายแข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคที่ระบุไวขางตน
(3) ใบรับรองแพทยฉบับนีใ้ ห$มีผลบังคับใช$ได$ไม5เกิน 30 วัน นับแต-วันที่ไดมีการตรวจร-างกายถึงวันรับสมัคร
เขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.

(กรณีพิเศษ)

หน5วยงาน

หนังสือรับรอง
หนังสือฉบับนี้ให$ไว$เพื่อรับรองว5า นาย / นาง / นางสาว...........................................................................
ตําแหน5ง.................................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................
สังกัด..............................................................................................อัตราเงินเดือน.............................................บาท
เริ่มรับราชการหรือปฏิบัติงานตั้งแต5วันที่........................เดือน...............................พ.ศ......................จนถึงป@จจุบัน
ออกให$ ณ วันที่.................................เดือน................................พ.ศ.................................

(ลงชื่อ).........................................................................
(........................................................................)
ตําแหน5ง.......................................................................

หมายเหตุ 1. ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนขึ้นไปและประทับตราหน-วยงาน
2. หนังสือรับรองฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชไดไม-เกิน 30 วัน นับแต-วันที่ไดออกหนังสือรับรองฉบับนี้

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
1. ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค. ตามแบบกรณีพิเศษ
2. ใบรับรองแพทยตามแบบกรณีพิเศษ หรือ แบบใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐ หรือ แบบใบรับรองแพทยของ
โรงพยาบาลภาคเอกชน ที่มีข$อความครบถ$วนตามแบบกรณีพิเศษ
3. หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือหน-วยงาน ตามแบบกรณีพิเศษ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาคํารองขอใชคํานําหนา น.ส. หรือ ใชสกุลเดิม หรือทุกกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ของผูสมัครไม-ตรงตามทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
10. ใบกพ. 7 หรือ คําสั่งแต-งตั้ง สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ , ลูกจางประจํา , ครู กศน.
- สัญญาจาง สําหรับ กรณีครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครู รวมทั้ง ผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษา สังกัด ร.ร. เอกชน (สช.)
- สําเนาสมุดสีฟJา , สช.11 , สช.18 สําหรับครูเอกชน
- สําเนาหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน , สําเนาแต-งตั้งผูรับใบอนุญาต หรือผูจัดการ สําหรับโรงเรียนเอกชน
11. อัตราเงินค-าสมัคร และเงินสงเคราะหล-วงหนา
ค-าสมัคร สมาชิก
100 บาท
เงินสงเคราะหล-วงหนา 5,000 บาท
(เงินสงเคราะห<ล5วงหน$า จะคืนให$เมื่อพ$นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. ลาออกเท5านั้น)
หมายเหตุ : ผู$สมัครจะต$องยื่นสมัครด$วยตนเอง และ หลักฐานต$องครบถ$วน ณ วันที่สมัคร

