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ทมีวีาระการดาํรงตาํแหนง่ตงัแต ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 

วันท ี.................... เดอืน ................................. พ.ศ. ...................... 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................ 
มคีวามประสงคจ์ะสมัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชน  
จงึขอสง่ใบสมัครของขา้พเจา้มายังประธานคณะกรรมการสรรหา 

สว่นท ี ๑ เขตพนืททีสีมคัร 

(โปรดทําเครอืงหมาย  ในกลอ่งขอ้ความหนา้ขอ้ของเขตทสีมัคร โดยผูส้มัครแตล่ะทา่น สามารถสมัครไดเ้พยีงเขตเดยีว
เทา่นัน) 

 เขตท ี๑   ประกอบดว้ยจังหวัดเชยีงราย น่าน พะเยา แพร ่เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู 
 เขตท ี๒ ประกอบดว้ยจังหวัดตาก พษิณุโลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ ์
 เขตท ี๓  ประกอบดว้ยจังหวัดชยันาท กําแพงเพชร  พจิติร นครสวรรค ์อทุัยธาน ี
 เขตท ี๔  ประกอบดว้ยจังหวัดนนทบรุ ี ปทมุฯ อยธุยา สระบรุ ีลพบรุสีงิหบ์รุ ีอา่งทอง นครนายก 
 เขตท ี๕   ประกอบดว้ยจังหวัดกาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม 

 สมทุรสาคร 
 เขตท ี๖  ประกอบดว้ยจังหวัดฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุ ีสระแกว้ สมทุรปราการ จันทบรุ ี ชลบรุ ีตราด ระยอง 
 เขตท ี๗  ประกอบดว้ยจังหวัดกาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด 
 เขตท ี๘  ประกอบดว้ยจังหวัดบงึกาฬ  เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ู  อดุรธาน ี นครพนม สกลนคร 
 เขตท ี๙  ประกอบดว้ยจังหวัดชยัภมู ินครราชสมีา บรุรีัมย ์สรุนิทร ์
 เขตท ี๑๐ ประกอบดว้ยจังหวดัมกุดาหาร ยโสธร ศรสีะเกษ อบุลฯ  อํานาจเจรญิ 
 เขตท ี๑๑ ประกอบดว้ยจังหวดัชมุพร  นครศรฯี สรุาษฎรฯ์ กระบ ีพังงา ภเูก็ต ระนอง 
 เขตท ี๑๒ ประกอบดว้ยจังหวดัพัทลงุ  ตรัง นราธวิาส  ปัตตาน ี ยะลา สงขลา สตลู 
 เขตท ี๑๓ กรงุเทพมหานคร 

 
 

สว่นท ี ๒ คณุสมบตั ิ

 ขา้พเจา้เป็นผูม้คีณุสมบัตขิองผูส้มัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชนในประเภทและสาขาทสีมัคร
ครบถว้น  ดังน ี   
๒.๑  คณุสมบตัติามขอ้ ๙ แหง่ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการจดัตงัเขตสขุภาพเพอืประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑)   มสีญัชาตไิทย 
(๒)   มอีายไุมตํ่ากวา่ยสีบิหา้ปี 
(๓)   ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๔)   ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(๕)   ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก เลกิจา้ง หรอืพน้จากตําแหน่ง เพราะเหตจุากการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 
(๖)   ไมเ่คยไดร้ับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทสีดุใหจํ้าคกุ ไมว่า่จะถกูจําคกุจรงิหรอืไมก็่ตาม เวน้แตเ่ป็นโทษ 
        สําหรับความผดิทไีดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 
 

แบบ สช./ใบสมัคร กขป./๒๕๖๔  
ตดิรปูถา่ย  

บรเิวณน ี๑ รปู 
 

ใบสมคัร 
เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพ 

เพอืประชาชน 
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๒.๒  คณุสมบตัเิฉพาะ 

  ประเภทและสาขาทรีบัสมคัร คณุสมบตัขิองผูส้มคัร เกณฑก์ารพจิารณา 
๒.๒.๑  ประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม 

หรอืเครอืขา่ย 
 
 

(๑) มคีวามรูค้วามเชยีวชาญ หรอืม ี 
ประสบการณ์ในประเด็นที
เกยีวขอ้งกบัสาขาทสีมัคร ในเขต
พนืท ีโดยมผีลงานเป็นที
ประจักษ์  

  (๒) เป็นผูท้ปีฏบัิตงิานในเขตพนืท ี
  (๓) เป็นผูแ้ทนทไีดร้ับการเสนอชอื   
       จากองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม  
       หรอืเครอืขา่ยทเีกยีวขอ้ง 

 
 
 เพอืใหก้รรมการทไีดร้ับการ
คัดเลือก เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
เห มาะสม  จึงให ้กํ าห นด
เกณฑ์ในการพิจารณาใน
ประเด็ นหลั ก  ๓  ประเด็ น 
ดังน ี
(๑)  ความรูค้วามสามารถ  
(๒)  ประสบการณ์การ

ทํางานในเขตพนืท ี 
(๓)  การเป็นทยีอมรบัทาง

สงัคม 
 

๑) ผูแ้ทนสถาบันอดุมศกึษาทจีัดการศกึษาดา้นสขุภาพ 
๒) ผูแ้ทนบคุลากรสาธารณสขุ 
๓) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รภาคเอกชนทไีม่

แสวงหากําไร ทดํีาเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  ดังน ี 
๓.๑) ดา้นสตร ี  
๓.๒) ดา้นคนพกิาร   
๓.๓) ดา้นผูส้งูอาย ุ 
๓.๔) ดา้นเด็กและเยาวชน  
๓.๕) ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค  
๓.๖) ดา้นสงิแวดลอ้ม  
๓.๗) ดา้นอนืๆ ทเีหมาะสมกบัพนืท ี

๔) ผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ยอาสาสมัครสาธารณสขุ 
๕) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รสอืมวลชน 
๖) ผูแ้ทนสถานพยาบาลเอกชน 
๗) ผูแ้ทนกลุม่ชมรม สมาคม เครอืขา่ยรา้นยา 
๒.๒.๒ ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิ (๑) มคีวามรูค้วามเชยีวชาญ หรอืมี

ประสบการณ์ในประเด็นที
เกยีวขอ้งกบัสาขาทสีมัคร ใน
เขตพนืท ีโดยมผีลงานเป็นที
ประจักษ์  

(๒) เป็นผูท้พํีานักหรอืปฏบัิตงิานหรอื
เคยปฏบัิตงิานในเขตพนืท ี

ประกอบดว้ย ๖ สาขา ดังน ี 
๑) ดา้นนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร ์หรอืนติศิาสตร ์ 
๒) ดา้นบรหิาร หรอืเศรษฐศาสตร ์  
๓) ดา้นสอืสารมวลชน   
๔) ดา้นพัฒนาสงัคมและชมุชนทอ้งถนิ   
๕) ดา้นภมูปัิญญาทอ้งถนิ   
๖) ดา้นพัฒนาประชาชนกลุม่เป้าหมายเฉพาะ  

 

สว่นท ี ๓ ประเภทและสาขาทสีมคัร 
 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์จีะสมัครเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชน ในประเภทและสาขา คอื (โปรดทําเครอืงหมาย  
ในกลอ่งขอ้ความหนา้ขอ้ของสาขาทสีมัคร โดยผูส้มัครแตล่ะทา่น สามารถสมัครไดเ้พยีงประเภทและสาขาเดยีวเทา่นัน) 
 ๓.๑ ประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย   

 ๑) ผูแ้ทนสถาบันอดุมศกึษาทจีัดการศกึษาดา้นสขุภาพ  
 ๒) ผูแ้ทนบคุลากรสาธารณสขุ 
 ๓) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รภาคเอกชนทไีมแ่สวงหากําไร ทดํีาเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  ดังน ี 

 ๓.๑) ดา้นสตร ี  
 ๓.๒) ดา้นคนพกิาร   
 ๓.๓) ดา้นผูส้งูอาย ุ 
 ๓.๔) ดา้นเด็กและเยาวชน  
 ๓.๕) ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค  
 ๓.๖) ดา้นสงิแวดลอ้ม  
 ๓.๗) ดา้นอนืๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................. 

 ๔) ผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ยอาสาสมัครสาธารณสขุ 
 ๕) ผูแ้ทนกลุม่ เครอืขา่ย หรอืองคก์รสอืมวลชน 
 ๖) ผูแ้ทนสถานพยาบาลเอกชน 
 ๗) ผูแ้ทนกลุม่ชมรม สมาคม เครอืขา่ยรา้นยา 

 

๓.๒  ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิ(ไมต่อ้งตอบสว่นท ี๔) เลอืกสมคัรในกลุม่ใดกลุม่หนงึ 
 ๑) ดา้นนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์
 ๒) ดา้นบรหิาร หรอืเศรษฐศาสตร ์
 ๓) ดา้นสอืสารมวลชน 
 ๔) ดา้นพัฒนาสงัคมและชมุชนทอ้งถนิ 
 ๕) ดา้นภมูปัิญญาทอ้งถนิ 
 ๖) ดา้นพัฒนาประชาชนกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เชน่ กลุม่ชาตพิันธุ ์เด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เป็นตน้  
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สว่นท ี ๔ การเป็นผูแ้ทนกลุม่ องคก์ร ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย  
      (เฉพาะผูส้มคัรในประเภทผูแ้ทนองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย ตามขอ้ ๓.๑) 

 

 
๔.๑ ขอ้มลูขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

๑) ชอืองคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย ...............................................................................................  
๒) สถานภาพขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

  ไมเ่ป็นนติบิคุคล 

  เป็นนติบิคุคล  ประเภท.............................................................................................................. 
๓) ทตีังองคก์ร กลุม่ ชมรม เครอืขา่ย 

เลขท.ี......................หมูท่.ี.............ซอย............................................ ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.....................................
รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศัพท.์.................................... โทรสาร................................. 

๔) กอ่ตังเมอืวันท.ี.................. เดอืน............................ พ.ศ. ................  ณ ปัจจุบันเป็นเวลา................... ปี
จํานวนสมาชกิเมอืเรมิกอ่ตัง................................... คน        จํานวนสมาชกิในปัจจบัุน............................. คน 

๕) วัตถปุระสงคดํ์าเนนิกจิกรรมขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

๕.๑) ........................................................................................................................................ 
๕.๒) ........................................................................................................................................ 

๖) พนืทหีลักในการดําเนนิงานหรอืกจิกรรม ขององคก์ร กลุม่ ชมรม หรอืเครอืขา่ย

............................................................................................................................................... 
๗) กลุม่เป้าหมายหลักในการดําเนนิงานหรอืกจิกรรม ขององคก์ร กลุม่ ชมรม หรอืเครอืขา่ย 

............................................................................................................................................... 
๘) การดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัสขุภาพ1ขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

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

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

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

๔.๒ องคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย ประสงคจ์ะเสนอชอื นาย/นาง/นางสาว  ........................................................ 
เป็นผูแ้ทน เพอืสมัครเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชน  

๔.๓ การรับรองวา่ผูท้ไีดร้ับการเสนอชอืฯ ตามขอ้ ๔.๒  เป็นสมาชกิขององคก์ร กลุม่ ชมรม สมาคม เครอืขา่ย 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  นาย/นาง/นางสาว  .................................................................................................... 
เป็นสมาชกิขององคก์ร.................................................................................................................................. 
มาตงัแตว่นัท.ี.........................เดอืน............................................ พ.ศ. ....................................... จนถงึปัจจบัุน 

 
 

ลงชอื............................................ ผูม้อํีานาจกระทําการแทนองคก์ร  
กลุม่ ชมรม สมาคม หรอืเครอืขา่ย 

                                                         (.....................................................) 
                                                             ตําแหน่ง ............................................... 

        วันท.ี…........เดอืน.............. พ.ศ. .......... 
 

 
๑ “สขุภาพ” หมายความวา่ ภาวะของมนุษยท์สีมบรูณ์ทังทางกาย ทางจติ ทางปัญญา และทางสงัคม เชอืมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดลุ 
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สว่นท ี ๕ ขอ้มลูประวตั ิ
 

การดําเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือใหไ้ปเป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต(ิสช.) ทเีกยีวขอ้งกับ
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สช. จงึขอใหท้า่นโปรดอา่นทําความเขา้ใจและกรอกขอ้ความดังตอ่ไปน ี

ขา้พเจา้ยนิยอมให ้สช. ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลทําการเก็บ รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้
ไดใ้นเงอืนไขดังตอ่ไปน ี

๑. ขอ้มลูททีา่นไดก้รอกลงในเอกสารนจีะถกูนําไปใชเ้พอืปฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัตสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายเฉพาะอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง รวมทังมตคิณะรัฐมนตรที ีสช. จะตอ้งปฏบัิตติาม 

๒. สช.จะนําขอ้มูลของท่านไปใชเ้พอืประโยชนใ์นการสมัคร กรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชน ตรวจสอบขอ้มูลการของ
ทา่นในอดตี และเรอืงอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนนิการดังกลา่ว 

๓. สช.จะทําลายขอ้มลูททีา่นใหม้านภีายใน ๑๘๐ วันนับแตว่ันททีา่นไดล้งนามในหนังสอืฉบับน ี
๔. เจา้ของขอ้มลูมสีทิธติามกฎหมายดังตอ่ไปน ี

๔.๑ สทิธใินการแกไ้ขหรอืเปลยีนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองใหถ้กูตอ้งสมบรูณ์เป็นปัจจบัุนภายใตป้ระกาศ 
 ของ สช. เรอืงนโยบายและแนวปฏบัิตใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ สทิธใินการเขา้ถงึหรอืขอรับรองสําเนาถกูตอ้งเกยีวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองหรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการ 
 ไดม้าซงึขอ้มลูสว่นบคุคลทตีนไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

๔.๓ สทิธใินการขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลทเีกยีวกบัตนเองจาก สช. รวมทังขอให ้สช. สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอนืหรอืขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลท ีสช. สง่หรอืโอนใหก้บัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอนื 

  ๔.๔ สทิธใินการให ้สช. เปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มูลสว่นบุคคลทเีกยีวกับตนเองในขณะทตีนเองไม่ไดใ้หค้วาม
ยนิยอมในการ เก็บ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 
  ๔.๕ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีสทิธริอ้งเรียนในกรณีทีบุคคลหรือนิติบุคคลที สช. มอบหมายใหดํ้าเนินการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล พนักงาน ลูกจา้งของ สช. ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยตดิตอ่ไดท้เีบอร ์๐๒-๘๓๒-๙๐๕๑ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๕๒ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๖๒ 

 
 ๕.๑  ขอ้มลูทวัไป 

๑) คํานําหนา้ชอื…............................................................................................................................ 
ชอื......................................................................  นามสกลุ........................................................ 

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

๓) สถานททีสีามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก  

   บา้น   ททํีางาน ............................................................................................................. 
เลขท.ี..............................  หมูท่.ี............................. ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน....................................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต....................................  จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 
โทรศัพท.์.............................................................. โทรสาร.......................................................... 
โทรศัพทเ์คลอืนท ี(มอืถอื) .............................................E – mail .....................................................  

 

 ๕.๒  ประวตักิารศกึษา (เรยีงจากวฒุกิารศกึษาสงูสดุลงไปตามลําดับ) 

๑) .........................................................................  สาขา ............................................................ 
๒) .........................................................................  สาขา ............................................................ 
๓) .........................................................................  สาขา ............................................................ 

 

 ๕.๓  ประวตักิารทํางาน 

๑)  หนา้ทกีารงานและความรับผดิชอบในปัจจบัุน 

 ปัจจบัุนปฏบัิตหินา้ท.ี........................................................................................................................ 
 สถานทปีฏบัิตงิาน....................................................................................................................... 
 งานในความรับผดิชอบ................................................................................................................. 

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

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



 -๕-

๒)  การปฏบัิตหินา้ทใีนอดตี  (โปรดระบเุฉพาะหนา้ททีสีําคญั) 

ลําดับ ปฏบัิตหินา้ท ี องคก์ร ระยะเวลา 
การปฏบัิตหินา้ท ี

๑    

๒    

๓    

 

 

๓) ประสบการณ์สาํคัญ ซงึแสดงถงึการเป็นทยีอมรับทางสงัคม  

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

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

๔)  ผลงานของขา้พเจา้อันเป็นทปีระจักษ์ ดงัเอกสารหลักฐานทสีง่มาดว้ยพรอ้มน ี(สนับสนุนการสมัครในสาขาทเีลอืก) 

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

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

 
สว่นท ี๖   วสิยัทศันข์องขา้พเจา้ตอ่การพฒันาระบบสขุภาพในเขตทสีมคัร และสงิทคีาดหวงัวา่จะทาํในบทบาท 
       กรรมการเขตสุขภาพเพอืประชาชน  

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

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

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

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

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

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

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

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

ทังน ี ขา้พเจา้ไดแ้นบสําเนาเอกสารหรอืหลักฐานทแีนบมาพรอ้มใบสมัคร 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหลักฐานอนืใดทอีอกใหโ้ดยทางราชการ พรอ้มลงนามรับรองสําเนา 

 รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ดํา ฉากพนืหลังไมม่ลีวดลาย ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืนจํานวน ๑ รปู 

 เอกสารหรอืสําเนาเอกสารสําคัญทแีสดงการมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ทํางานในเขตพนืท ีและผลงาน 
     ทเีป็นทปีระจักษ์หรอืเป็นทยีอมรับของสงัคม จํานวน ................  ชนิงาน 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูทกีรอกขา้งตน้เป็นขอ้มลูทถีกูตอ้ง เอกสารทแีนบมาพรอ้มใบสมัครเป็นความจรงิทกุประการ และ

ขา้พเจา้ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ หากมขีอ้มลูใด
เป็นเท็จหรอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิ  ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้กูตัดสทิธจิากการเป็นผูส้มัครหรอืผูถ้กูเสนอชอืในครังน ี
 

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

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

   วันท.ี................เดอืน...................... พ.ศ. ................. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สําหรบัเจา้หนา้ทกีรอก) 
เลขทรีับ .................................................................................. 

วันทรีับ ....................................เวลา................................... 

ชอืผูร้บั .................................................................................. 

ขอ้ความตามแบบ สช./ใบสมัคร กขป./๒๕๖๔ จะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์ เพือเป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานทเีกยีวขอ้ง 

ดังนัน โปรดกรอกขอ้มูลโดยชัดเจน ตามหัวขอ้ ไม่เกินความยาวเอกสารทีกําหนด 
คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสทิธทิจีะพจิารณาเฉพาะขอ้มลูทกีําหนดไวใ้นใบสมัครนเีทา่นัน 

ทังนผีลการตัดสนิของคณะกรรมการสรรหาฯ ถอืเป็นทสีนิสดุ 



 -๗-

สว่นท ี๗   การสง่ใบสมคัร  
 

 ๗.๑ ยนืใบสมคัร พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรทงัหมด ตอ่ประธานคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สขุภาพเพอืประชาชน  เขตททีา่นสมคัร โดย 

 

 สง่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพอืประชาชน สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต ททีา่นสมัคร  
 สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ใหจ้ัดสง่ไปท ีศูนยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพอืประชาชน ในเขต ๑-๑๒ จ่าหนา้ซองถงึ 

“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา”  ในเขตททีา่นสมัคร วงเล็บมมุซองวา่ (เอกสารใบสมัครเขา้รบัการสรรหากขป.) และ
ใหถ้อืวันเวลาทปีระทับตราบนซองจดหมายของไปรษณียต์น้ทาง เป็นวันสง่ใบสมัคร 

 สง่ใบสมัครไฟลอ์เิล็กทรอนกิสท์างอเีมล ถงึ“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา” ในเขตททีา่นสมัคร  โปรดระบชุอืเรอืงที
สง่ (Subject) วา่ เอกสารใบสมัครเขา้รับการสรรหากขป. และใหถ้อืวันเวลาสง่ทปีรากฏในอเีมล เป็นวันเวลาทสีง่ใบ
สมัคร  

 
 ๗.๒ ทอียูศ่นูยป์ระสานงานเขตสขุภาพเพอืประชาชนสําหรบัการรบัสมคัรกรรมการเขตสขุภาพเพอืประชาชน 
 

เขตท ี๑   สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑ เชยีงใหม ่ 
เลขท ี๖ อาคารสํานักงานไปรษณียเ์ขต ๕ ชนั ๒ ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืง เชยีงใหม ่๕๐๒๐๐  
โทร. ๐๘๐-๖๘๐-๔๘๑๑  อเีมล :  anchalee4811@gmail.com 

เขตท ี๒   สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๒ พษิณุโลก  
เลขท ี๘๓ ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ๖๕๐๐๐  
โทร. ๐๘๐-๕๑๕-๔๗๙๘ อเีมล :  iamjane2538@gmail.com 

เขตท ี๓   สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๓ นครสวรรค ์
เลขท ี๕๑๖/๔๑ ม.๑๐ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์๖๐๐๐๐  
โทร.๐๘๘-๕๖๗-๕๐๒๙ อเีมล :  weenus.nuy@gmail.com 

เขตท ี๔ 
  

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๔ สระบรุ ี
เลขท ี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 

เขตท ี๕   สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๕ ราชบรุ ี
เลขท ี๒ อาคารไปรษณียช์นั 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

เขตท ี๖   สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๖ ระยอง  
เลขท ี๑๑๕ อาคารพลาซา่ ชนั 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 

เขตท ี๗ 
  

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๗ ขอนแกน่ 
เลขท ี๓๕๖/๑ อาคารซพีทีาวเวอร ์ชนั ๓ ถ. มติรภาพ ต. เมอืงเกา่ อ. เมอืง จ. ขอนแกน่ ๔๐๐๐๐  
โทร. ๐๙๑-๐๕๑-๐๕๖๐ อเีมล : pp.pornpen@gmail.com 

เขตท ี๘ 
  

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๘ อดุรธาน ี  
เลขท ี๒๑/๖๘  ถ.วัฒนานุวงค ์  ต.หมากแขง้   อ.เมอืงอดุรธาน ี จ.อดุรธาน ี ๔๑๐๐๐    
โทร. ๐๙๑-๓๗๑-๕๙๒๓  อเีมล : laosingla@gmail.com, hcfpzone8@gmail.com 

เขตท ี๙ 
  

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๙ นครราชสมีา   
เลขท ี๑๔๙ หมู ่๓ ต.หนองบัวศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ๓๐๐๐๐  
โทร ๐๘๔-๙๕๙-๒๓๑๙ ,๐๘๑-๓๘๙-๙๑๙๐ อเีมล : benaoy88@gmail.com 

เขตท ี๑๐  สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๐ อบุลราชธาน ี 
เลขท ี๑๔๕ ชนั ๓ อาคารททํีาการไปรษณีย ์ถ.ศรณีรงค ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี๓๔๐๐๐   
โทรศัพท ์๐๙๒-๔๐๔-๙๙๗๗ อเีมล : ole.detudom@gmail.com 

เขตท ี๑๑  สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๑ สรุาษฎรธ์าน ี 
เลขท ี๙๑/๑ ม.๑  อาคารพ.ีซ.ีทาวเวอร ์ ชนั ๑๐ ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงฯ จ.สรุาษฎรธ์าน ี ๘๔๐๐๐  
โทร.๐๖๑-๒๖๓๖๙๕๙  อเีมล : may.commed@gmail.com 

เขตท ี๑๒  สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต ๑๒ สงขลา  
เลขท ี๔๘๘/๘๘ ชนั ๓ อาคารสยามนครนิทรฯ์ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทร.๐๘๖-๔๘๙-๒๐๘๖  โทรสาร ๐๗๔-๒๒๑-๒๘๖ อเีมล : scf2552@gmail.com 

เขตท ี๑๓  สํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต(ิสช.) ชนั 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 

 
 

-------  กําหนดปิดรบัใบสมคัรวนัท ี๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ------- 


