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ทีม่วีาระการด ารงต าแหนง่ต ัง้แต ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 

วนัที ่.................... เดอืน ................................. พ.ศ. ...................... 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................ 

มคีวามประสงคจ์ะสมัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน  

จงึขอสง่ใบสมัครของขา้พเจา้มายังประธานคณะกรรมการสรรหา 

สว่นที ่ ๑ เขตพืน้ทีท่ ีส่มคัร 

(โปรดท าเครือ่งหมาย  ในกลอ่งขอ้ความหนา้ขอ้ของเขตทีส่มัคร โดยผูส้มัครแตล่ะทา่น สามารถสมัครไดเ้พยีงเขตเดยีว

เทา่นัน้) 

 เขตที ่๑   ประกอบดว้ยจังหวดัเชยีงราย น่าน พะเยา แพร่ เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ล าปาง ล าพูน 

 เขตที ่๒ ประกอบดว้ยจังหวดัตาก พษิณุโลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ ์

 เขตที ่๓  ประกอบดว้ยจังหวดัชยันาท ก าแพงเพชร  พจิติร นครสวรรค ์อทุยัธานี 

 เขตที ่๔  ประกอบดว้ยจังหวดันนทบรุี  ปทมุฯ อยธุยา สระบรุ ีลพบรุสีงิหบ์รุ ีอา่งทอง นครนายก 

 เขตที ่๕   ประกอบดว้ยจังหวดักาญจนบรุี นครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม 
 สมทุรสาคร 

 เขตที ่๖  ประกอบดว้ยจังหวดัฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุ ีสระแกว้ สมทุรปราการ จันทบรุี  ชลบรุ ีตราด ระยอง 

 เขตที ่๗  ประกอบดว้ยจังหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด 

 เขตที ่๘  ประกอบดว้ยจังหวดับงึกาฬ  เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ู  อดุรธานี  นครพนม สกลนคร 

 เขตที ่๙  ประกอบดว้ยจังหวดัชยัภมู ินครราชสมีา บรุรัีมย ์สรุนิทร ์

 เขตที ่๑๐ ประกอบดว้ยจังหวัดมกุดาหาร ยโสธร ศรสีะเกษ อบุลฯ  อ านาจเจรญิ 

 เขตที ่๑๑ ประกอบดว้ยจังหวดัชมุพร  นครศรฯี สรุาษฎรฯ์ กระบี ่พังงา ภเูก็ต ระนอง 

 เขตที ่๑๒ ประกอบดว้ยจังหวัดพัทลงุ  ตรัง นราธวิาส  ปัตตานี  ยะลา สงขลา สตลู 

 เขตที ่๑๓ กรุงเทพมหานคร 
 

 

สว่นที ่ ๒ คณุสมบตั ิ

 ขา้พเจา้เป็นผูม้คีณุสมบตัขิองผูส้มัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชนในประเภทและสาขาทีส่มัคร

ครบถว้น  ดงันี ้   

๒.๑  คณุสมบตัติามขอ้ ๙ แหง่ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการจดัต ัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑)   มสีญัชาตไิทย 

(๒)   มอีายไุมต่ า่กวา่ยีส่บิหา้ปี 

(๓)   ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔)   ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๕)   ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก เลกิจา้ง หรอืพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตจุากการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 

(๖)   ไมเ่คยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ ไมว่า่จะถูกจ าคกุจรงิหรอืไม่ก็ตาม เวน้แตเ่ป็นโทษ 

        ส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 

 

แบบ สช./ใบสมคัร กขป./๒๕๖๔ 
 

ตดิรูปถา่ย  

บรเิวณนี ้๑ รูป 

 

ใบสมคัร 

เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพ 

เพือ่ประชาชน 
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๒.๒  คณุสมบตัเิฉพาะ 

  ประเภทและสาขาทีร่บัสมคัร คณุสมบตัขิองผูส้มคัร เกณฑก์ารพจิารณา 

๒.๒.๑  ประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม  

หรอืเครอืขา่ย 

 

 
(๑) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ หรอืม ี 

ประสบการณ์ในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกับสาขาทีส่มัคร ในเขต
พืน้ที ่โดยมผีลงานเป็นที่

ประจักษ์  
  (๒) เป็นผูท้ีป่ฏบิัตงิานในเขตพืน้ที ่

  (๓) เป็นผูแ้ทนทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่   

       จากองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม  
       หรอืเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 
 เพือ่ใหก้รรมการทีไ่ดรั้บการ

คัดเลือก เป็นผูม้ีคุณสมบัติ

เหมาะสม  จึง ให ก้ าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาใน

ประเด็นหลัก  ๓ ประเด็น 
ดงันี ้

(๑)  ความรูค้วามสามารถ  

(๒)  ประสบการณ์การ
ท างานในเขตพืน้ที ่ 

(๓)  การเป็นทีย่อมรับทาง
สงัคม 

 

๑) ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจั่ดการศกึษาดา้นสขุภาพ 

๒) ผูแ้ทนบคุลากรสาธารณสขุ 

๓) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รภาคเอกชนทีไ่ม่
แสวงหาก าไร ทีด่ าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  ดงันี ้ 

๓.๑) ดา้นสตร ี  
๓.๒) ดา้นคนพกิาร   

๓.๓) ดา้นผูส้งูอาย ุ 
๓.๔) ดา้นเด็กและเยาวชน  

๓.๕) ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค  

๓.๖) ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
๓.๗) ดา้นอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่

๔) ผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ยอาสาสมัครสาธารณสขุ 

๕) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รสือ่มวลชน 

๖) ผูแ้ทนสถานพยาบาลเอกชน 

๗) ผูแ้ทนกลุม่ชมรม สมาคม เครอืขา่ยรา้นยา 

๒.๒.๒ ประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิ (๑) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ หรอืมี
ประสบการณ์ในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกับสาขาทีส่มคัร ใน
เขตพืน้ที ่โดยมผีลงานเป็นที่

ประจักษ์  

(๒) เป็นผูท้ีพ่ านักหรอืปฏบิัตงิานหรอื
เคยปฏบิตังิานในเขตพืน้ที ่

ประกอบดว้ย ๖ สาขา ดงันี ้ 
๑) ดา้นนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร ์หรอืนติศิาสตร ์ 

๒) ดา้นบรหิาร หรอืเศรษฐศาสตร ์  
๓) ดา้นสือ่สารมวลชน   

๔) ดา้นพัฒนาสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่   

๕) ดา้นภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
๖) ดา้นพัฒนาประชาชนกลุม่เป้าหมายเฉพาะ  

 

สว่นที ่ ๓ ประเภทและสาขาทีส่มคัร 
 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะสมัครเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน ในประเภทและสาขา คอื (โปรดท าเครือ่งหมาย  

ในกลอ่งขอ้ความหนา้ขอ้ของสาขาทีส่มัคร โดยผูส้มัครแตล่ะทา่น สามารถสมัครไดเ้พยีงประเภทและสาขาเดยีวเทา่นัน้) 

 ๓.๑ ประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย   
 ๑) ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจั่ดการศกึษาดา้นสขุภาพ 

 
 ๒) ผูแ้ทนบคุลากรสาธารณสขุ 
 ๓) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รภาคเอกชนทีไ่มแ่สวงหาก าไร ทีด่ าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  ดงันี ้ 

 ๓.๑) ดา้นสตร ี  
 ๓.๒) ดา้นคนพกิาร   
 ๓.๓) ดา้นผูส้งูอาย ุ 
 ๓.๔) ดา้นเด็กและเยาวชน  
 ๓.๕) ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค  
 ๓.๖) ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 ๓.๗) ดา้นอืน่ๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................. 

 ๔) ผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ยอาสาสมัครสาธารณสขุ 
 ๕) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รสือ่มวลชน 

 ๖) ผูแ้ทนสถานพยาบาลเอกชน 

 ๗) ผูแ้ทนกลุม่ชมรม สมาคม เครอืขา่ยรา้นยา 
 

๓.๒  ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิ(ไมต่อ้งตอบสว่นที ่๔) เลอืกสมคัรในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
 ๑) ดา้นนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์
 ๒) ดา้นบรหิาร หรอืเศรษฐศาสตร ์
 ๓) ดา้นสือ่สารมวลชน 
 ๔) ดา้นพัฒนาสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่ 
 ๕) ดา้นภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
 ๖) ดา้นพัฒนาประชาชนกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เชน่ กลุม่ชาตพินัธุ ์เด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เป็นตน้  
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สว่นที ่ ๔ การเป็นผูแ้ทนกลุม่ องคก์ร ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย  

      (เฉพาะผูส้มคัรในประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย ตามขอ้ ๓.๑) 
 

 

๔.๑ ขอ้มลูขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

๑) ชือ่องคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย ...............................................................................................  

๒) สถานภาพขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

  ไมเ่ป็นนติบิคุคล 

  เป็นนติบิคุคล  ประเภท.............................................................................................................. 

๓) ทีต่ัง้องคก์ร กลุม่ ชมรม เครอืขา่ย 

เลขที.่......................หมูท่ี.่.............ซอย............................................ ถนน.....................................  

ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.................................. จังหวดั.....................................

รหัสไปรษณีย.์................................. โทรศพัท.์.................................... โทรสาร................................. 

๔) กอ่ตัง้เมือ่วนัที.่.................. เดอืน............................ พ.ศ. ................  ณ ปัจจบุันเป็นเวลา................... ปี

จ านวนสมาชกิเมือ่เริม่กอ่ตัง้................................... คน        จ านวนสมาชกิในปัจจุบนั............................. คน 

๕) วตัถปุระสงคด์ าเนนิกจิกรรมขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

๕.๑) ........................................................................................................................................ 

๕.๒) ........................................................................................................................................ 

๖) พืน้ทีห่ลกัในการด าเนนิงานหรอืกจิกรรม ขององคก์ร กลุม่ ชมรม หรอืเครอืขา่ย

............................................................................................................................................... 

๗) กลุม่เป้าหมายหลักในการด าเนนิงานหรอืกจิกรรม ขององคก์ร กลุม่ ชมรม หรอืเครอืขา่ย 

............................................................................................................................................... 

๘) การด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ1ขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

๔.๒ องคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย ประสงคจ์ะเสนอชือ่ นาย/นาง/นางสาว  ........................................................ 

เป็นผูแ้ทน เพือ่สมัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน  

๔.๓ การรับรองวา่ผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ฯ ตามขอ้ ๔.๒  เป็นสมาชกิขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  นาย/นาง/นางสาว  .................................................................................................... 

เป็นสมาชกิขององคก์ร.................................................................................................................................. 

มาตัง้แตว่นัที.่.........................เดอืน............................................ พ.ศ. ....................................... จนถงึปัจจุบนั 

 

 

ลงชือ่............................................ ผูม้อี านาจกระท าการแทนองคก์ร  
กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

                                                         (.....................................................) 

                                                             ต าแหน่ง ............................................... 

        วนัที.่…........เดอืน.............. พ.ศ. .......... 

 

                                                        
๑ “สขุภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจติ ทางปัญญา และทางสังคม เชือ่มโยงกันเป็นองคร์วมอยา่งสมดลุ 
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สว่นที ่ ๕ ขอ้มลูประวตั ิ
 

การด าเนินการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหไ้ปเป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต(ิสช.) ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สช. จงึขอใหท้า่นโปรดอา่นท าความเขา้ใจและกรอกขอ้ความดงัตอ่ไปนี้ 

ขา้พเจา้ยนิยอมให ้สช. ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลท าการเก็บ รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของขา้พเจา้

ไดใ้นเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้
๑. ขอ้มลูทีท่า่นไดก้รอกลงในเอกสารนีจ้ะถูกน าไปใชเ้พือ่ปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบญัญัตสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มตคิณะรัฐมนตรทีี ่สช. จะตอ้งปฏบิตัติาม 
๒. สช.จะน าขอ้มูลของทา่นไปใชเ้พือ่ประโยชน์ในการสมัคร กรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน ตรวจสอบขอ้มูลการของ

ทา่นในอดตี และเรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการดงักลา่ว 

๓. สช.จะท าลายขอ้มลูทีท่า่นใหม้านีภ้ายใน ๑๘๐ วนันับแตว่นัทีท่า่นไดล้งนามในหนังสอืฉบบันี ้
๔. เจา้ของขอ้มลูมสีทิธติามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้

๔.๑ สทิธใินการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลสว่นบคุคลของตนเองใหถ้กูตอ้งสมบรูณ์เป็นปัจจุบนัภายใตป้ระกาศ 
 ของ สช. เรือ่งนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ สทิธใินการเขา้ถงึหรอืขอรับรองส าเนาถกูตอ้งเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองหรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการ 
 ไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่นไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

๔.๓ สทิธใินการขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับตนเองจาก สช. รวมทัง้ขอให ้สช. สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่หรอืขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลที ่สช. สง่หรอืโอนใหก้บัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ 
  ๔.๔ สทิธใินการให ้สช. เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกับตนเองในขณะทีต่นเองไม่ไดใ้หค้วาม

ยนิยอมในการ เก็บ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 
  ๔.๕ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่สทิธิรอ้งเรียนในกรณีที่บุคคลหรือนิตบิุคคลที่ สช. มอบหมายใหด้ าเนินการ

ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล พนักงาน ลูกจา้งของ สช. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.

๒๕๖๒ โดยตดิตอ่ไดท้ีเ่บอร ์๐๒-๘๓๒-๙๐๕๑ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๕๒ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๖๒ 
 

 ๕.๑  ขอ้มูลท ัว่ไป 

๑) ค าน าหนา้ชือ่…............................................................................................................................ 

ชือ่......................................................................  นามสกลุ........................................................ 

๒) เกดิวนัที.่................  เดอืน............................  พ.ศ.............................. อาย.ุ.................................ปี 

๓) สถานทีท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก  

   บา้น   ทีท่ างาน ............................................................................................................. 

เลขที.่..............................  หมูท่ี.่............................. ตรอก/ซอย.................................................... 

ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 

อ าเภอ/เขต....................................  จังหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. โทรสาร.......................................................... 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่(มอืถอื) .............................................E – mail .....................................................  

 

 ๕.๒  ประวตักิารศกึษา (เรยีงจากวฒุกิารศกึษาสงูสดุลงไปตามล าดับ) 

๑) .........................................................................  สาขา ............................................................ 

๒) .........................................................................  สาขา ............................................................ 

๓) .........................................................................  สาขา ............................................................ 

 

 ๕.๓  ประวตักิารท างาน 

๑)  หนา้ทีก่ารงานและความรับผดิชอบในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนัปฏบิัตหินา้ที.่........................................................................................................................ 

 สถานทีป่ฏบิตังิาน....................................................................................................................... 

 งานในความรับผดิชอบ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

-๔- 



 -๕- 

๒)  การปฏบิตัหินา้ทีใ่นอดตี  (โปรดระบเุฉพาะหนา้ทีท่ีส่ าคัญ) 

ล าดับ ปฏบิตัหินา้ที ่ องคก์ร 
ระยะเวลา 

การปฏบิตัหินา้ที ่

๑    

๒    

๓    

 

 

๓) ประสบการณ์ส าคญั ซึง่แสดงถงึการเป็นทีย่อมรับทางสงัคม  

๓.๑) ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

๓.๒) ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

๔)  ผลงานของขา้พเจา้อนัเป็นทีป่ระจักษ์ ดงัเอกสารหลกัฐานทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มนี ้(สนับสนุนการสมัครในสาขาทีเ่ลอืก) 

๔.๑) ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

๔.๒) ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

สว่นที ่๖   วสิยัทศันข์องขา้พเจา้ตอ่การพฒันาระบบสขุภาพในเขตทีส่มคัร และสิง่ทีค่าดหวงัวา่จะท าในบทบาท 

       กรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน  

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................



 -๖- 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาเอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่นบมาพรอ้มใบสมัคร 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหลกัฐานอืน่ใดทีอ่อกใหโ้ดยทางราชการ พรอ้มลงนามรับรองส าเนา 

 รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ด า ฉากพืน้หลงัไมม่ลีวดลาย ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืนจ านวน ๑ รูป 

 เอกสารหรอืส าเนาเอกสารส าคญัทีแ่สดงการมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ท างานในเขตพืน้ที ่และผลงาน 

     ทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์หรอืเป็นทีย่อมรับของสงัคม จ านวน ................  ช ิน้งาน 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูทีก่รอกขา้งตน้เป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เอกสารทีแ่นบมาพรอ้มใบสมัครเป็นความจรงิทุกประการ และ

ขา้พเจา้ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ หากมขีอ้มูลใด

เป็นเท็จหรอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิ  ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้กูตดัสทิธิจ์ากการเป็นผูส้มัครหรอืผูถู้กเสนอชือ่ในครัง้นี ้

 

 

      ............................................................... ผูส้มัคร 

         (......................................................................) 

   วนัที.่................เดอืน...................... พ.ศ. ................. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส าหรบัเจา้หนา้ทีก่รอก) 

เลขทีรั่บ .................................................................................. 

วนัทีรั่บ ....................................เวลา................................... 

ชือ่ผูรั้บ .................................................................................. 

ขอ้ความตามแบบ สช./ใบสมัคร กขป./๒๕๖๔ จะถูกรวบรวมและจัดพมิพ์ เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

คณะอนุกรรมการและคณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดังนั้น โปรดกรอกขอ้มูลโดยชัดเจน ตามหัวขอ้ ไม่เกินความยาวเอกสารที่ก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะพจิารณาเฉพาะขอ้มลูทีก่ าหนดไวใ้นใบสมัครนีเ้ทา่นัน้ 

ทัง้นีผ้ลการตัดสนิของคณะกรรมการสรรหาฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 



 -๗- 

สว่นที ่๗   การสง่ใบสมคัร  
 

 ๗.๑ ยืน่ใบสมคัร พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรท ัง้หมด ตอ่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สขุภาพเพือ่ประชาชน  เขตทีท่า่นสมคัร โดย 

 

 สง่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต ทีท่า่นสมัคร  

 สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ใหจั้ดสง่ไปที ่ศูนยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพื่อประชาชน ในเขต ๑-๑๒ จ่าหนา้ซองถงึ 

“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา”  ในเขตทีท่า่นสมัคร วงเล็บมมุซองวา่ (เอกสารใบสมัครเขา้รับการสรรหากขป.) และ

ใหถ้อืวนัเวลาทีป่ระทบัตราบนซองจดหมายของไปรษณียต์น้ทาง เป็นวนัสง่ใบสมัคร 

 สง่ใบสมัครไฟลอ์เิล็กทรอนกิสท์างอเีมล ถงึ“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา” ในเขตทีท่า่นสมัคร  โปรดระบชุือ่เรือ่งที่

สง่ (Subject) ว่า เอกสารใบสมัครเขา้รับการสรรหากขป. และใหถ้อืวันเวลาสง่ทีป่รากฏในอเีมล เป็นวันเวลาทีส่ง่ใบ

สมัคร  

 
 ๗.๒ ทีอ่ยูศ่นูยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพือ่ประชาชนส าหรบัการรบัสมคัรกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 
 

เขตที ่๑   ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑ เชยีงใหม ่ 

เลขที ่๖ อาคารส านักงานไปรษณียเ์ขต ๕ ชัน้ ๒ ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืง เชยีงใหม ่๕๐๒๐๐  
โทร. ๐๘๐-๖๘๐-๔๘๑๑  อเีมล :  anchalee4811@gmail.com 

เขตที ่๒   ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๒ พษิณุโลก  

เลขที ่๘๓ ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐๘๐-๕๑๕-๔๗๙๘ 
อเีมล :  iamjane2538@gmail.com 

เขตที ่๓   ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๓ นครสวรรค ์

เลขที ่๕๑๖/๔๑ ม.๑๐ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์๖๐๐๐๐  
โทร.๐๘๘-๕๖๗-๕๐๒๙ อเีมล :  weenus.nuy@gmail.com 

เขตที ่๔ 

  

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๔ สระบรุ ี

เลขที ่๖๕/๓ ถ.พชิยัรณรงคส์งคราม ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ีจ.สระบรุ ี๑๘๐๐๐ 
โทร. ๐๙๙-๓๔๐-๖๖๙๐ ๐๘๒-๓๕๖-๐๐๑๐อเีมล :  warasaraburi@gmail.com, wiser.wiser@ymail.com 

เขตที ่๕   ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๕ ราชบรุ ี

เลขที ่๒ อาคารไปรษณียช์ัน้ ๓ ถ.สมทุรศักดารักษ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี๗๐๐๐๐  
โทร.๐๘๙-๙๑๙-๙๔๙๘ ,๐๘๗-๑๗๐-๘๘๘๗ อเีมล :  annie819@hotmail.com, nuyuy.007@gmail.com 

เขตที ่๖   ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๖ ระยอง  
เลขที ่๑๑๕ อาคารพลาซา่ ชัน้ ๒ ซอยศนูยก์ารคา้ สาย ๔ ถ.สขุมุวทิ ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง  จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ 

โทร.๐๙๔-๐๘๖-๘๒๕๖,๐๘๑-๘๔๔-๑๔๘๒ ,๐๙๔-๔๘๗-๔๑๔๔ 

อเีมล :  healtharea6@gmail.com 

เขตที ่๗ 

  

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๗ ขอนแกน่ 

เลขที ่๓๕๖/๑ อาคารซพีทีาวเวอร ์ชัน้ ๓ ถ. มติรภาพ ต. เมอืงเกา่ อ. เมอืง จ. ขอนแกน่ ๔๐๐๐๐  

โทร. ๐๙๑-๐๕๑-๐๕๖๐ อเีมล : pp.pornpen@gmail.com 

เขตที ่๘ 

  

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๘ อดุรธานี   

เลขที ่๒๑/๖๘  ถ.วัฒนานุวงค ์  ต.หมากแขง้   อ.เมอืงอดุรธาน ี จ.อดุรธาน ี ๔๑๐๐๐    
โทร. ๐๙๑-๓๗๑-๕๙๒๓  อเีมล : laosingla@gmail.com, hcfpzone8@gmail.com 

เขตที ่๙ 

  

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๙ นครราชสมีา   

เลขที ่๑๔๙ หมู ่๓ ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ๓๐๐๐๐  
โทร ๐๘๔-๙๕๙-๒๓๑๙ ,๐๘๑-๓๘๙-๙๑๙๐ อเีมล : benaoy88@gmail.com 

เขตที ่๑๐  ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๐ อบุลราชธาน ี 

เลขที ่๑๔๕ ชัน้ ๓ อาคารทีท่ าการไปรษณีย ์ถ.ศรณีรงค ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี๓๔๐๐๐   
โทรศพัท ์๐๙๒-๔๐๔-๙๙๗๗ อเีมล : ole.detudom@gmail.com 

เขตที ่๑๑  ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๑ สรุาษฎรธ์าน ี 

เลขที ่๙๑/๑ ม.๑  อาคารพ.ีซ.ีทาวเวอร ์ ชัน้ ๑๐ ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงฯ จ.สรุาษฎรธ์าน ี ๘๔๐๐๐  
โทร.๐๖๑-๒๖๓๖๙๕๙  อเีมล : may.commed@gmail.com 

เขตที ่๑๒  ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๒ สงขลา  

เลขที ่๔๘๘/๘๘ ชัน้ ๓ อาคารสยามนครนิทรฯ์ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทร.๐๘๖-๔๘๙-๒๐๘๖  โทรสาร ๐๗๔-๒๒๑-๒๘๖ อเีมล : scf2552@gmail.com 

เขตที ่๑๓  ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต(ิสช.) ชัน้ ๓ อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิ๘๘/๓๙ ถ.ตวิานนท ์๑๔  

ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี๑๑๐๐๐   
โทร. ๐๖๒-๙๙๖-๑๔๔๑, ๐๖๑-๕๓๐-๙๙๙๘, ๐๘๗-๔๙๓-๒๒๖๕ อเีมล : Natchadaporn.su@gmail.com 

 

 

-------  ก าหนดปิดรบัใบสมคัรวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ------- 


