
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุราชบุรี  จ ากัด 
เร่ือง  เปิดรับสมัครประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ปี 2565 

……………………………………………………. 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด   จะด าเนินการรับสมัครประธานกรรมการ 

และกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจากประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 
38/2564  จะหมดวาระในวันท่ี   31  ธันวาคม  2564  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  
จ ากัด พ.ศ.2544  หมวด 8 ว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ข้อท่ี 72 – 76     
 

  เพื่อให้การด าเนินงานเปนนปปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด    
จึงขอเปิดรับสมัครประธานกรรมการ  กรรมการด าเนนิการ ประจ าป ี2565   แทนต าแหน่งท่ีว่าง   ดังนี ้

1. ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  เลือกต้ังทุกเขต  1  คน 
 

2. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการเลือกต้ังเพ่ิม      จ านวน    7  คน  ดังน้ี 
 

เขตท่ี 1 สสจ.ราชบุรี, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช,ศูนย์อนามัยท่ี 5, ศบส. 5  
สสอ.วัดเพลง  และ รพ.วัดเพลง  เลือกกรรมการเพ่ิมได้ 3 ท่าน  ประกอบด้วย 
สสจ.ราชบุรี, บ านาญสสจ.ราชบุรี,บ าเหน็จรายเดือน สสจ.ราชบุรี ,   

         ลูกจ้างช่ัวคราว (สสจ.ราชบุรี), โรงพยาบาลวัดเพลง , ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.วัดเพลง)       
                                สสอ.วัดเพลง , ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ,ลูกจ้างช่ัวคราว (ศบส.5)                                

           ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5, ลูกจ้างช่ัวคราว(ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5)             
ศูนย์อนามัยท่ี 5, ลูกจ้างช่ัวคราว (ศูนย์อนามัยท่ี 5),วพบ.ราชบุรี , ลูกจ้างช่ัวคราว  
(วพบ.ราชบุรี), วพบ.จักรีรัช,   ลูกจ้างช่ัวคราว(วพบ.จักรีรัช),สมาชิกหักเงินต้นสังกัด,  
ส่งตรงสหกรณ์ฯ  
 

  เขตท่ี 2  รพ.ราชบุรี  เลือกกรรมการเพ่ิมได้  3 ท่าน ประกอบด้วย หน่วยงาน 
โรงพยาบาลราชบุรี, บ านาญ รพ.ราชบุรี, บ าเหน็จรายเดือน รพ.ราชบุรี, ลูกจ้าง 
ช่ัวคราว  (รพ.ราชบุรี) 
 

     เขตท่ี 3  รพ.ด าเนินสะดวก  ไม่มีการเลือกกรรมการเพ่ิม  ประกอบด้วย หน่วยงาน 
โรงพยาบาลด าเนินสะดวก , บ านาญ รพ.ด าเนินสะดวก, บ าเหน็จรายเดือน  
รพ.ด าเนินสะดวก, ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.ด าเนินสะดวก) 
 
 

2./เขตท่ี 4... 
 
 



- 2  - 
   เขตท่ี 4  สสอ.เมืองราชบุรี, อ าเภอโพธาราม,  อ าเภอบ้านโป่ง, อ าเภอบางแพ ,  

สสอ.ด าเนินสะดวก   เลือกกรรมการเพ่ิมได้  1  ท่าน  ประกอบด้วย หน่วยงาน 
สสอ.เมืองราชบุรี, ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.เมืองราชบุรี), สสอ.โพธาราม, ลูกจ้าง
ช่ัวคราว (สสอ.โพธาราม), โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน, ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.เจ็ดเสมียน), 
สสอ.บ้านโป่งลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.บ้านโป่ง), โรงพยาบาลบ้านโป่ง, ลูกจ้างช่ัวคราว 
(รพ.บ้านโป่ง), โรงพยาบาลบางแพ , สสอ.บางแพ, ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.บางแพ),
ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.บางแพ), สสอ.ด าเนินสะดวก, ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.ด าเนิน-
สะดวก) 
 

เขตท่ี 5  อ าเภอจอมบึง, อ าเภอสวนผ้ึง, อ าเภอบ้านคา, อ าเภอปากท่อ   
       ไม่มีการเลือกกรรมการเพ่ิม  ประกอบด้วย หน่วยงาน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง, สสอ.จอมบึง,  ลูกจ้างช่ัวคราว(รพร.จอมบึง), 
            ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.จอมบึง), โรงพยาบาลสวนผ้ึง, สสอ.สวนผ้ึง, ลูกจ้างช่ัวคราว        

(รพ.สวนผ้ึง), ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.สวนผ้ึง), สสอ.บ้านคา, โรงพยาบาลบ้านคา,      
ลูกจ้างช่ัวคราว(สสอ.บ้านคา), ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.บ้านคา), โรงพยาบาลปากท่อ, 
สสอ.ปากท่อ, ลูกจ้างช่ัวคราว (รพ.ปากท่อ), ลูกจ้างช่ัวคราว (สสอ.ปากท่อ) 

 
 

           2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร    
                2.1  ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ จะต้องเปนนสมาชิกของสหกรณ์     
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด มาปม่น้อยกว่า 2 ปี และปม่เปนนผู้ต้องห้ามตามข้อ 72  วรรคสาม  ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด พ.ศ.  2561  และต้องเปนนผู้ท่ีปัจจุบันปฏิบัติงานใน
หน่วยงานในเขตท่ีสมัครหรือสังกัดหน่วยงานในเขตเลือกตั้งนั้น 
 

3.  หลักฐานการสมัคร  ประกอบด้วย 
                3.1  ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูล ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดปว้ในใบสมัคร 
      3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรอ่ืนท่ีแสดงว่าเปนนของตนเอง 
                3.3  รูปถ่ายหน้าตรงปม่สวมหมวก  แต่งกายสุภาพ  ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  1  รูป 
 
 

          4.  วันท่ี เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   4.1  ก าหนดรับสมัคร ระหว่างวันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 

2564  ในเวลาท าการของสหกรณ์ ฯ  เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
        4.2  สถานท่ีรับสมัคร  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด    
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น 

3./ 5. การให้ล าดับ… 
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5. การให้ล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เจ้าพนักงานด าเนินการสรรหาปี 2565  จะเปนนผู้ก าหนดให้ 
ตามล าดับก่อน – หลัง ของการยื่นใบสมัครท่ีตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง  
 

6. วัน เดือน ปีการเลือกตั้ง   ก าหนดให้มีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564 ซ่ึงจะปด้แจ้งให้
ทราบในโอกาสต่อปป  
 

ผู้ประสงค์จะสมัครประธานกรรมการ และกรรมการ ชุดท่ี  39/2565    ให้ติดต่อขอรับใบ
สมัครปด้ท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จ ากัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)   

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   20  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
           (นายสุริยะ  คูหะรัตน)์ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


