เอกสารที่ใชในการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)
1. ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. (ตามแบบที่กําหนด)
2. ใบรับรองแพทย (ตามแบบที่กําหนด) นําไปใหแพทยประจําสถานพยาบาลของรัฐเปนผูตรวจเทานั้น
และประทับตราของสถานพยาบาลที่ตรวจดวย
3. หนังสือรับรอง (ตามแบบที่กําหนด)
4. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือบัตรประจําตัวครู
6. สําเนาใบสําคัญการสมรส
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
8. สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือ ใบอนุญาตใหเปนครู (สช.11) หรือใบอนุญาตใหบรรจุครู (สช.18)
[กรณีเปนครูเอกชน]
9. สําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) หรือ สําเนาคําสั่งบรรจุ (กรณีเปนครูของรัฐบาล)
10. ผูสมัครที่มีอายุเกิน 35 ป แตไมเกิน 55 ปบริบรู ณ คาสมัครคนละ 100 บาท เงินสงเคราะหลวงหนา
คนละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 5,600 บาท
11. ผูสมัครที่มีอายุเกิน 55 ป แตไมเกิน 60 ป นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คาสมัครคนละ 100 บาท
เงินสงเคราะหลวงหนา คนละ 7,500 บาท รวมเปนเงิน 7,600 บาท

ชพค.1
กรณีปกติ
กรณีพิเศษ (อายุเกิน)

โปรดเขียนตัวบรรจง
และกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ………….
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………… อายุ ……………….. ป
เลขประจําตัวประชาชน F F F F F F F F F F F F F
เกิดวันที่ ……. เดือน …………… พ.ศ. …………… คูสมรสชื่อ …………………………………………….…
(1) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบตั ิหนาที่
สมาชิกคุรุสภา
คณาจารย
ครู
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
(2) สถานที่อยูปจจุบนั
บานเลขที่ ……………………… หมูที่ …………………… ซอย …………………………………….
ถนน ………………………ตําบล (แขวง) …………………….. อําเภอ (เขต) ………………………..
จังหวัด …………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………………………………….
โทรศัพท …………………………………..
(3) สถานที่ปฏิบัติงาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด …………………………………… เขต …..………)
ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา………………………………………………………………………………….
เลขที่ ………………..ถนน …………………….. ตําบล (แขวง) ……………………………………….
อําเภอ (เขต) ……………………………จังหวัด ……………………..... รหัสไปรษณีย ……………….
โทรศัพท ……………………….……….
ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจวัตถุประสงคของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชว ยเพือ่ นครูและบุคลากรทาง
การศึกษาแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูสมัคร
(………………………………………….…….)

สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. และไดแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินสงเคราะหลวงหนา ตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา และประกาศของกรรมการ ช.พ.ค. เรื่องการเปดรับสมัคร
สมาชิก ช.พ.ค. หรือเรื่องการเปดรับสมัครเปนกรณีพเิ ศษ แลวแตกรณี

ลงชื่อ …………………………………………………
(………………………………………………….)
ตําแหนง …………………………………………….

คําสั่ง O อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแตวันที่ …………………………………………………
O ไมอนุมัติ เนื่องจาก ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี)
O ผอ. สนง. สกสค. จังหวัด
ลงชืO่อ ผอ.
………………………………………
สนง. สกสค. กรุงเทพมหานคร
O ประธานกรรมการ ช.พ.ค.

ลงชื่อ ………………………………………………..
(……………………………………………….)
ตําแหนง ……………………………………………..

ช.พ.ค. 3

ใบรับรองแพทย
เขียนที่.......................................................
วันที…
่ ………เดือน…………….………..พ.ศ………..
ขาพเจา นายแพทย / แพทยหญิง (1)……………………….…………………………………
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่………………………………………………ไดทําการตรวจรางกาย
นาย / นาง / นางสาว………...………………………..เมื่อวันที…
่ …….เดือน…..……...………พ.ศ………….
ปรากฎวา………………………………………….………………………………………………………………
นาย / นาง / นางสาว……….…………………………………..ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และปราศจากโรคเหลานี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย (2)………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………

ลงชื่อ…………………….…………………..แพทยผตู รวจรางกาย
(….…………….………………………)

หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด ปราศจากโรคหรือหายจากโรคที่ระบุไวขางตน
(3) ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชไดไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย

ช.พ.ค. 10
ตราสถาบัน

หนังสือรับรอง
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา...............................................เปน...............................................
ตําแหนง..............................................สถานที่ทํางาน..........................................สังกัด...............................................
เงินเดือน............................เริ่มรับราชการหรือปฏิบัติราชการตั้งแตวันที.่ ................เดือน...................พ.ศ..................
จนถึงปจจุบัน
ออกให ณ วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ.............................

(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................

หมายเหตุ

ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนขึ้นไป

