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ใบสมคัรผูแ้ทนนายกเทศมนตร ี
เขา้รบัการเลอืกเป็นกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
         

                                                        วันที ่...........  เดอืน ................................. พ.ศ. ...........  

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

ต าแหนง่      นายกเทศมนตร.ี................................................................................................... 

ทีต่ ัง้ (เทศบาล) เลขที ่......................... หมูท่ี ่................. ซอย.................................................. 

ถนน ................................................... ต าบล ..................................................... 

อ าเภอ.................................... จังหวดั................................. รหัสไปรษณีย ์............. 

มอืถอื ................................. โทร ..............................  โทรสาร............................. 

อเีมล.................................................................................................................. 
 

จงึขอสง่ใบสมคัรของขา้พเจา้มายงัประธานคณะอนุกรรมการสรรหา 
 

สว่นที ่ ๑  คณุสมบตั ิ

ขา้พเจา้เป็นผูม้คีณุสมบัตคิรบถว้นตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐  
ดังนี ้

๑. มสีญัชาตไิทย 
๒. มอีายไุมต่ ่ากวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ในวันทีส่มคัรหรอืไดรั้บการเสนอชือ่ 
๓. ไมเ่ป็นผูม้คีวามผดิปกตทิางจติอนัเป็นอปุสรรคตอ่การปฏบิตัหินา้ที ่
๔. ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
๕. ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนัิยถงึไลอ่อก ปลดออกหรอืใหอ้อกจากหน่วยงานของรัฐ 
๖. ไมเ่คยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิ    

ทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
 

สว่นที ่ ๒  ขอ้มลูประวตั ิ

 

๑.  เกดิวันที ่ .............. เดอืน ............................................ พ.ศ. .................... อาย ุ............... ปี 

๒. วฒุกิารศกึษา  (เรยีงจากวฒุกิารศกึษาสงูสดุลงไปตามล าดับ) 

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

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

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

๓.   อาชพี   
๑)  อาชพีหลกั กอ่นรับต าแหน่งในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

๒)  อาชพีหลักอืน่ๆ ในปัจจบุนั นอกจากการด ารงต าแหน่งในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

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

 

 

 

แบบ สช./ใบสมคัรผูแ้ทนนายกเทศมนตร/ี๒๕๖๐  
 

ตดิรปูถา่ย ๒ นิว้  
บรเิวณนี ้๑ รปู  

และแนบมาพรอ้ม
ใบสมัครอกี ๑ รปู 
 

 



 

 -๒- 

 

๔. ประวัตกิารท างานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (โปรดระบเุฉพาะต าแหน่งทีส่ าคญั) 
 

ล าดบั ต าแหนง่ หนว่ยงาน 
ระยะเวลา 

ด ารงต าแหนง่ 

๑ 
   

๒ 
   

๓ 
   

๕.  วาระการด ารงต าแหน่งในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ปัจจบุนั)  .......................... ปี   

๑) เริม่ตัง้แต ่ วันที.่...........เดอืน.............................................พ.ศ. ....................... 

๒) หมดวาระ  วันที.่..........เดอืน..............................................พ.ศ. ....................... 

๖.  ต าแหน่งหนา้ทีใ่นหน่วยงาน หรอืองคก์รสาธารณะประโยชนอ์ืน่ๆ  (ถา้ม ีโปรดระบเุฉพาะทีส่ าคญั) 

๑)  ………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

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

๒)  .............................................................................................................................. 

     ...................………………………………………………………………………………………………………… 

๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

๗. ผลงานทีป่ระสบความส าเร็จหรอืประสบการณ์ทีภ่าคภมูใิจ 

๑)  ………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

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

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

๒)  .............................................................................................................................. 

     ...................………………………………………………………………………………………………………… 

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

๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



 

 -๓- 

๘. ผลงานหรอืประสบการณ์ทีด่ าเนนิงานเกีย่วกบัดา้นสขุภาพ 

๑)  ………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

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

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

๒)  .............................................................................................................................. 

     ...................………………………………………………………………………………………………………… 

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

๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

สว่นที ่ ๓ วสิยัทศันข์องขา้พเจา้ตอ่การพฒันาระบบสขุภาพแหง่ชาต ิและสิง่ทีค่าดหวงัวา่จะท า 
ในบทบาทกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ   

...................……………………..……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 -๔- 

        ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งมาพรอ้มนี้ 

             ส าเนาบัตรประจ าตัวในต าแหน่งนายกเทศมนตรีหรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให ้
โดยราชการทีแ่สดงการด ารงต าแหน่งอยู่ ณ วันทีย่ืน่ใบสมัคร พรอ้มลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 

             รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกขนาด ๒ นิว้ จ านวน ๒ รปู ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ  ๖  เดอืน   

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูทีก่รอกขา้งตน้  และเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มใบสมัครเป็นความจรงิ 
ทุกประการ หากมขีอ้มูลใดเป็นเท็จหรอืไมต่รงกับความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถู้กตัดสทิธิจ์าก
การเป็นผูส้มัครในครัง้นี ้

 
                    ลายมอืชือ่ของผูส้มัคร .......................................................  

                  ชือ่ผูส้มัครตัวบรรจง   (......................................................) 

                   ต าแหน่ง(ประทับตรา) .................................................................... 

                         วนัที ่…… เดอืน………………………………………… พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
หมายเหต ุ    กรณุาสง่ใบสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานทัง้หมด ภายในวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 ถงึ 

ประธานกรรมการสรรหากรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.)  

ช ัน้ ๓ อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิ๘๘/๓๙ ถนนตวิานนท ์๑๔   

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุ ี ๑๑๐๐๐ 

 
 ทัง้นีผู้ส้มัครสามารถสง่ส าเนาใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่
ก าหนดไวม้าทางโทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ หรือส่งเอกสารส าเนาอเิล็กทรอนิกสโ์ดยการสแกน 
(Scan)เป็นไฟล ์Pdf. มาทางอเีมลที ่ nationalhealth@nationalhealth.or.th  มาล่วงหนา้ได ้ 
แตต่อ้งสง่ใบสมัครและเอกสารฉบับจรงิทัง้หมดมาทางไปรษณีย ์ภายในวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

             ๏ เพือ่รักษาสทิธใินการสมัคร อยา่ลมื “ประทับตราไปรษณีย”์ ระบวุันทีส่ง่ใหช้ดัเจน ๏ 

๏  โปรดตรวจสอบขอ้มลูก าหนดวนัปิดรบัใบสมคัร  ๏ 

๏ ในปฏทินิข ัน้ตอนการเลอืกทีค่ณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ๏ 

 

ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.)  

ชัน้ ๓ อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิ๘๘/๓๙ ถนนตวิานนท ์๑๔  ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี๑๑๐๐๐ 

โทร  ๐ ๒๘๓๒  ๙๐๒๔, ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๔๑  โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑      

Homepage: www.nationalhealth.or.th 

ขอ้ความตามแบบ สช./ใบสมัครผูแ้ทนนายกเทศมนตร/ี๒๕๖๐ จะถูกรวบรวมพมิพ์
เผยแพร่เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการลงคะแนนเลือกของผูม้ีสทิธิเ์ลือกผูแ้ทนจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ประเภทเดยีวกัน  

ดังนัน้ โปรดกรอกขอ้มูลโดยชัดเจน ตามหัวขอ้ ไม่เกนิความยาวเอกสารทีก่ าหนด 
คณะกรรมการสรรหาฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะเผยแพร่เฉพาะขอ้มูลที่ก าหนดไวใ้นใบสมัครนี้
เทา่นัน้  

mailto:nationalhealth@nationalhealth.or.th%20%20มา

