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เอกสารในการสมัคร ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี - 60 ปี
หลักฐานของผู้สมัคร ช.พ.ส.
สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
สำเนำใบสำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
ใบรับแพทย์ออกโดยแพทย์ ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวรกรรม
รับรองว่ำขณะตรวจร่ำงกำย ผู้สมัครเป็นผู้มี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และให้ใช้
ได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันทีม่ ีกำรตรวจร่ำยกำย
******ค่ำสมัคร 100.00 บำท ****
สมัครระหว่ำงวันที่ 16 /4/63 -15/7/63
1,000.- บำท
สมัครระหว่ำงวันที่ 16 /7/63 -15/10/63 2,000.- บำท
สมัครระหว่ำงวันที่ 16/10/63- 15/1/64 3,000.- บำท
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หลักฐานของคู่สมรสของผู้สมัคร สมาชิก ช.พ.ส.
สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองกำรทำงำน (อยู่ในใบสมัคร)
คำสั่งบรรจะแต่งตั้ง / กพ.7 (ข้ำรำชกำร)
สำเนำสมุดประวิติประจำตัวครู ทช.4 (ครูเอกชน)
สำเนำสัญญำจ้ำง (พนักงำนรำชกำร / ลูกจ้ำงชั่วครำว )

 กรณีพิเศษอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป – 60 ปี

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
เขียนที่ สำนักงำน สกสค. จังหวัด ...............................
วันที่ ……… เดือน ………………..……… พ.ศ. .…….………

1. สาหรับผู้สมัคร
1. ข้อมูลของผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส.

(1) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ...................................................ชื่อ-สกุล.................................................................... อำยุ ............................... ปี
เลขบัตรประจำตัวประชำชน  เกิดวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. …..…...
จดทะเบียนสมรส ณ อำเภอ / เขต .............................. เลขที่ทะเบียนสมรส ................... /...........................
(2) ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้ำนเลขที่ ……..…..…...... หมู่ที่ .................... ซอย ……….……………..……..………….... ถนน ..............………..…..………..………..……………….....
แขวง/ตำบล .....……………………….......... เขต/อำเภอ ……………………………........................ จังหวัด ………….…….…………….……………..……..
รหัสไปรษณีย์ …..………..……..…… โทรศัพท์ …….…………………….………………. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................……………
E-mail ………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………..………………………….
(3) ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก
บ้ำนเลขที่ ……..…..…...... หมู่ที่ .................... ซอย ……….……………..……..………….... ถนน ..............………..…..………..………..……………….....
แขวง/ตำบล .....……………………….......... เขต/อำเภอ ……………………………........................ จังหวัด ………….…….…………….……………..……..
รหัสไปรษณีย์ …..………..……..…… โทรศัพท์ …….…………………….………………. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................……………
E-mail ………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………..………………………….

2. ข้อมูลของคู่สมรสของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.
(1) ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ……..……………..…………...................ชื่อ-สกุล.......……................................................... อำยุ ..................................... ปี
เลขบัตรประจำตัวประชำชน  เกิดวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ............
(2) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง
 ครู
 คณำจำรย์
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรกำรศึกษำ
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ  สมำชิกคุรุสภำ
(3) ชื่อหน่วยงำน / สถำนศึกษำ .………….……….……..…............................................................... สังกัด ..................................................................
ปัจจุบันข้ำพเจ้ำรับเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจำจำกหน่วยงำน .................................................................................................................................
เลขที่ .................. ถนน ……………….………… แขวง/ตำบล ……………………...……….... เขต/อำเภอ ……………………....…………..…...….……….....…
จังหวัด ………………..………….……………..…… รหัสไปรษณีย์ ……………………… โทรศัพท์ ……………………………..……...……...…………..…..……….….
* กรณีย้ายที่อยู/่ สถานที่ปฎิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงให้สานักงาน สกสค. จังหวัด ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง *

3. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีไม่สามารถติดต่อผู้สมัครและคู่สมรสของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส. ได้
1. ชื่อ - ชื่อสกุล .......................................................... ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ .............................................................................
................................... โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................ E-mail ………………….…………..
2. ชื่อ - ชื่อสกุล .......................................................... ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ .............................................................................
................................... โทรศัพท์ .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................ E-mail ………………….…………..
4. การชาระเงิน ข้าพเจ้าได้ชาระเงินในการสมัครครั้งนี้ ดังนี้
4.1 ค่ำสมัคร
4.2 เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ
 สมัครระหว่ำงวันที่ 16 เมษำยน - 15 กรกฎำคม 2563
 สมัครระหว่ำงวันที่ 16 กรกฎำคม - 15 ตุลำคม 2563
 สมัครระหว่ำงวันที่ 16 ตุลำคม 2563 - 15 มกรำคม 2564

เป็นเงิน

100.00 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

1,000.00 บำท
2,000.00 บำท
3,000.00 บำท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............................................... บำท
ตัวอักษร ( ..................................................... )

-2ข้ำพเจ้ำ (ผูส้ มัครสมำชิก ช.พ.ส. และคู่สมรส) ได้รับทรำบหลักกำรและเข้ำใจวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่ควำมตำย พ.ศ. 2561 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แล้ว และมีควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ส. โดยยินยอมปฏิบัติตำม
ระเบียบดังกล่ำวทุกประกำร และขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เคยสมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ส. มำก่อน
ลงชื่อ ……….………………..………………………………....... ผูส้ มัคร
( ……......................………………………………….… )

2. คารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานผู้เบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ของคู่สมรสผู้สมัครสมาชิก
ช.พ.ส.

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................. ชื่อ-สกุล .......................................... ตำแหน่ง ..........................................
มีเงินได้รำยเดือนๆ ละ ............................ บำท สถำนที่ทำงำน .............................................................. สังกัด ....................................................................
เริ่มรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ....................... เดือน ................................................. พ.ศ. ............................................ จนถึงปัจจุบนั
ลงชื่อ ………..……………………………..…………..
( ….………………………………………...…… )
ตำแหน่ง ………...…..……………..………………....……
วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ..............
หมายเหตุ : กำรรับรองมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่รับรอง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. สาหรับเจ้าหน้าที่
ข้ำพเจ้ำซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน ช.พ.ส. ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรสมัครเป็นสมำชิก ช.พ.ส.
และได้แนบหลักฐำนประกอบกำรสมัครครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งชำระเงินค่ำสมัคร เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ ตำมระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ควำมตำย พ.ศ. 2561 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกำศของคณะกรรมกำร ช.พ.ส. เรื่องกำรเปิดรับสมัคร
สมำชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนือ่ งในโอกำสครบรอบ 68 ปี กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฉบับลงวันที่
3 มีนำคม 2563 และประกำศคณะกรรมกำร ช.พ.ส. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกำศเปิดรับสมัครสมำชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกำส
ครบรอบ 68 ปี กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฉบับลงวันที่ 7 เมษำยน 2563 และได้กระทำต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง
ลงชื่อ ...............................……………………… เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบ
( ………...…………….……………………… )
ตำแหน่ง ...........................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .............
4. คาสั่ง (กรณีไม่อนุมัติ ให้อธิบายเหตุผลประกอบ)
……….………………..…………………………….....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................……..………………………………………
( ………...……..………….………………………………….……… )
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน สกสค. จังหวัด........................................
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................

