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แบบคำร้องขอรับสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก ช.พ.ค.
เขียนที่ …………………………………………
วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
เรียน ประธานกรรมการ ช.พ.ค.
ข้าพเจ้า ................................................................. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .............................
หมู่ที่ ........... ซอย ................................... ถนน ................................... ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...............
โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................
เกิดวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ................ เป็นสมาชิก ช.พ.ค. จังหวั ด..........................
เลขประจ าตัว ......................................... ได้รั บการตอบรับเข้าเป็น สมาชิก ช.พ.ค. เมื่ อ วันที่ ...........
เดือน .................................... พ.ศ. ................ รวมเป็นเวลา ................. ปี บัดนี้ ข้าพเจ้า
 มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 40 ปี ขึ้นไป
 มีอายุครบ 75 ปี ขึ้นไป
มีความประสงค์จะขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. โดยข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์นี้ไป
จนถึ ง แก่ ก รรม นั บ ตั้ ง แต่ ง วดที่ ................................................... เป็น ต้ น ไป เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ถึ ง แก่ ก รรม
ให้สานักงาน ช.พ.ค. มีอานาจหักเงินสงเคราะห์ครอบครัวของข้าพเจ้าเท่าจานวนเงินทดแทน เพื่อส่งคืนเงินทั้งหมด
ที่สานักงาน ช.พ.ค. ได้จัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าพเจ้า ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
พ.ศ. 2559 พร้อมนี้ได้ส่งหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
 หนังสือรับรองการชาระเงินสงเคราะห์รายศพ
 หนังสือยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(....................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(....................................................)
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หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................
เลขประจาตัวสมาชิก ช.พ.ค. ............................ สังกัด ................................................. อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ. ................. จนถึงปัจจุบัน ณ วันยื่นขอรับสวัสดิการฯ

 มีอายุการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ..........ปี
 มีอายุตัว ................. ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. ......................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

หมายเหตุ : 1. กรณีสมาชิก ช.พ.ค. สังกัดสานักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผู้รับรองต้องเป็นผู้อานวยการ
สานักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2. กรณีสมาชิก ช.พ.ค. สังกัดสานักงาน ช.พ.ค. ผู้รับรองต้องเป็นผู้อานวยการสานักสวัสดิภาพครู
3. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ลงนามรับรอง

ใช้สาหรับสานักงาน สกสค.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
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หนังสือรับรองการชาระเงินสงเคราะห์รายศพ
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................
เลขประจาตัวสมาชิก ช.พ.ค. ......................................... สังกัด ......................................................................
 ชาระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นปัจจุบัน

ให้ไว้ ณ วันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. .................

ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัด ...........................................

หมายเหตุ : 1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่รับรอง
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หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
สถานที่ สานักงาน..............................
วันที่.....................................
เรียน ประธานกรรมการ ช.พ.ค.
ข้าพเจ้า.................................................... สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจาตัว .................................
สังกัด .................................................. ที่ประสงค์ขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าพเจ้าและผู้มีสิ ทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. หลังจากที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม
รวมจานวน .......... คน ตกลงยินยอมให้สานักงาน ช.พ.ค. หักเงินที่ได้รับสวัสดิการตามวัตถุประสงค์ดังกล่ าว
จากเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยข้าพเจ้าและผู้มีสิทธิได้รับเงินตกลงว่าจะไม่บอกเลิกหรือเพิกถอน
การให้ ความยิ นยอมนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าส านักงาน ช.พ.ค.จะได้รับเงินที่ได้ จัดสวัส ดิการให้แก่
ข้าพเจ้าที่ได้จ่ายไปจนครบถ้วน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตกลงยอมรับว่าการให้ความยินยอม
ตามหนั งสื อนี้ มีผลเป็ นการแทนที่ การให้ ความยินยอมซึ่ งได้ท าขึ้นก่อนหนังสื อนี้ และหากส านั กงาน ช. พ.ค.
ใช้สิทธิหักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ข้าพเจ้าและผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตกลง
ให้สานักงาน ช.พ.ค.หักเงินที่ได้จัดสวัสดิการตามระเบียบดังกล่าวได้ตามสิทธิที่สานักงาน ช.พ.ค. มีนั้น
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมขอรับผิดชอบทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม (สมาชิก ช.พ.ค.)
(..........................................................)
ลายมือชื่อ....................................ผู้ให้ความยินยอม
(..................................)

ลายมือชื่อ..................................ผู้ให้ความยินยอม
(.................................)

ลายมือชื่อ....................................ผู้ให้ความยินยอม
(..................................)

ลายมือชื่อ..................................ผู้ให้ความยิน ยอม
(.................................)

ลายมือชื่อ............................................พยาน
(..........................................)

ลายมือชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)

/ข้าพเจ้า...
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. และได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
ลายมือชื่อ......................................................
(……………..………………….…………..)
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
(............./......................./................. )

ลายมือชื่อ......................................................
(………………………….…………………..)
 ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัด................................./กรุงเทพมหานคร
 ผู้อานวยการกลุ่ม ช.พ.ค.
(............./......................./.................)

หมายเหตุ ๑. กรณีมีผู้ให้ความยินยอมมากกว่านี้ ให้ผู้ให้ความยินยอมลงนามด้านหลังหนังสือยินยอมให้หักเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.เพิ่มเติม
๒. เอกสารฉบับนี้มีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสมาชิก ช.พ.ค. และผูใ้ ห้ความยินยอมต้องลงลายมือชือ่ ต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
๓. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเมื่อข้าพเจ้ามีหนังสือแจ้งให้สานักงาน ช.พ.ค.ทราบและ
ดาเนินการให้ผู้มีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.รายใหม่ทาหนังสือยินยอมให้หักเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่สานักงาน ช.พ.ค.เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว
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หนังสือมอบอำนำจ
เรื่อง กำรยื่นคำร้องขอรับสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก ช.พ.ค.
เขียนที่……………………………….…………...............
วันที่……….เดือน…...……..….……….พ.ศ.……..……
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………….......……………………………………….……….
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ ……………………...……………….........ปี
อาชีพ…………………………………………......อยู่บ้านเลขที่……….…………หมู่ท…ี่ ….……..ตรอก/ซอย……...……………….…....
ถนน…………………………….......................ตาบล/แขวง…………........……………....อาเภอ/เขต…………...……………………..
จังหวัด……………………………........โทรศัพท์…………………..………..
ขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ……………………...………………….……ปี
อาชีพ…………………………………………......อยู่บ้านเลขที่……….…………หมู่ท…ี่ ….……..ตรอก/ซอย……...……………….…....
ถนน…………………………….......................ตาบล/แขวง…………........……………....อาเภอ/เขต…………...……………………..
จังหวัด……………………....………........โทรศัพท์……………...……..……….. ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น………...…………….ของข้าพเจ้า
เป็นผู้มีอานาจทาการแทนข้าพเจ้าในเรื่อง ยื่นคาร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. รวมทั้ง
การดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสวัสดิการตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.
พ.ศ. 2559 จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งเป็นการกระทาของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้มีอานาจและผู้รับมอบอานาจได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสาคัญ
ต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)…………………………….…………….…..ผู้มอบอานาจ
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………….………………….…..ผู้รับมอบอานาจ
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………….……….…..พยาน
(………………………………...……..……)
(ลงชื่อ)………………………………….……….…..พยาน
(……………………………….…………….)
โปรดอ่ำนคำเตือนด้ำนหลัง

คำเตือน
เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้มอบอำนำจ
-----------------------------1. ผู้รับมอบอานาจตามหนังสือฉบับนี้มีอานาจทาการแทนเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มอบอานาจ
เท่านั้น การกระทาเกินอานาจที่ได้รับมอบจากผู้มอบอานาจไม่อาจกระทาได้
2. อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและให้น้าหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
3. ถ้ามีรอยขูดลบ ตกเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุว่าขีดฆ่าตกเติมกี่คา และผู้มอบอานาจลงลายมือชื่อ
กากับไว้ทุกแห่ง
4. อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องตามความประสงค์แล้ว
จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้
5. หนังสือมอบอานาจทาในต่างประเทศ ต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุล หรือโนตารีปัปลิค
(Notary Public) รับรองด้วย

