
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

-------------------------------------- 
 

  เพ่ือให้การรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด เป็นไปข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยภูมิ จ ากัด และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ 32 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๒   
ปีทางบัญชี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของสมาชิก มีดังนี้ 
  (๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (๒) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  (๓) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (๔) เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ 
   (ก) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จราย
เดือนหรือพนักงานราชการที่มีอายุการจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ที่ปฏิบัติงานให้จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ทุกเขต 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
(๓) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ทุกเขต 
(๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
(๕) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  ทุกเขต 
(๖) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 
(๗) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนรัฐในจังหวัด

ชัยภูมิ 
(๘) พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัด 

(๘.๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ทุกเขต 
(๘.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    (๙) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน 
   (ข) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จราย
เดือนหรือพนักงานราชการที่มีอายุการจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่
ปฏิบัติงานให้จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
 



    (๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
    (๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
    (๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
    (๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
    (๕) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
                                               ชัยภูม ิ

(๖) พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัด 
(๖.๑) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 

     (๖.๒) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
     (๖.๓) วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
     (๖.๔) วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ 
     (๖.๕) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

(๗) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
(๘) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
(๙) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนวิทยาลัยการอาชีพ 
     แก้งคร้อ 
(๑๐) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนวิทยาลัยการอาชีพ 
       บ าเหน็จณรงค์ 
(๑๑) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือนวิทยาลัยเกษตรและ 
       เทคโนโลยีชัยภูม ิ

   (ค) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จราย
เดือนหรือพนักงานราชการที่มีอายุการจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติงาน
ให้จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
    (๑) ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
    (๒) รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
    (๓) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
    (๔) ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูม ิ
    (๕) รองผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 
    (๖) ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอ 
    (๗) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการศึกษานอกระบบและตาม 

     อัธยาศัยจังหวัดชัยภูม ิ
(๘) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการศึกษานอกระบบและตาม 

อัธยาศัยอ าเภอ 
(๙) พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ปี สังกัด 

(๙.๑) ส านักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูม ิ
     (๙.๒) ส านักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอ 
 

- ๒ - 



    (๑๐) ข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน   
   (ง) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
   (จ) เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
   (ฉ) เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูข้าราชการครูและบุคลากร 
                                    ทางศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
    (๑) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูข้าราชการครู 
                                               และบุคลากรทางศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
    (๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูข้าราชการครู 
                                               และบุคลากรทางศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
   (ช) เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมัครเข้าร่วมโครงการประนอมหนี้และปรับ 
                                    โครงสร้างหนี้ 
 ๒. เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ 
  ๒.๑ เอกสารผู้สมัคร 

(๑) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน  ๑  ชุด 
(๒) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประต าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จ านวน  ๑  แผ่น 

(ฉบับถ่ายเอกสาร-เจ้าตัวรับรอง)    
(๓) ทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร-เจ้าตัวรับรอง) จ านวน  ๑  แผ่น 
(๔) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (ฉบับถ่ายเอกสาร-ผู้สมัครรับรอง) จ านวน  ๑  แผ่น 
(๕) สัญญาจ้าง (ผู้บังคับบัญชารับรอง) จ านวน  ๑  ชุด 

(๖.๑) พนักงานราชการ   
(๖.๒) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด   
(๖.๓) เจ้าหน้าที่ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
        ครูข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (สกสค.ชัยภูมิ) 
(๖.๔) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
        ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครับ (ส.ส.ช.) 

  ๒.๒ เอกสารคู่สมรส (ถ้ามี) 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับถ่ายเอกสาร-เจ้าตัวรับรอง) จ านวน  ๑  แผ่น 
(๒) ทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร-เจ้าตัวรับรอง) จ านวน  ๑  แผ่น 

ให้ผู้มีคุณสมบัติยื่นเอกสารประกอบการสมัคร  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือน  
 

    ประกาศ    ณ  วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
     
 
           (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

- ๓ - 


