แบบ สช./ใบสมัคร กขป./๒๕๖๔

ใบสม ัคร
เข้าร ับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพ

ติดรูปถ่าย
บริเวณนี ๑ รูป

เพือประชาชน
ทีมีวาระการดํารงตําแหน่งตงแต่
ั
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที .................... เดือน ................................. พ.ศ. ......................
ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................
มีความประสงค์จะสมัครเข ้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน
จึงขอส่งใบสมัครของข ้าพเจ ้ามายังประธานคณะกรรมการสรรหา

่ นที ๑
สว
เท่านัน)

เขตพืนทีทีสม ัคร

(โปรดทําเครืองหมาย  ในกล่องข ้อความหน ้าข ้อของเขตทีสมัคร โดยผู ้สมัครแต่ละท่าน สามารถสมัครได ้เพียงเขตเดียว















่ งสอน ลําปาง ลําพูน
เขตที ๑ ประกอบด ้วยจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮอ
เขตที ๒ ประกอบด ้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขตที ๓ ประกอบด ้วยจังหวัดชัยนาท กําแพงเพชร พิจต
ิ ร นครสวรรค์ อุทัยธานี
เขตที ๔ ประกอบด ้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมฯ อยุธยา สระบุรี ลพบุรส
ี งิ ห์บรุ ี อ่างทอง นครนายก
เขตที ๕ ประกอบด ้วยจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เขตที ๖ ประกอบด ้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก ้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
เขตที ๗ ประกอบด ้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร ้อยเอ็ด
เขตที ๘ ประกอบด ้วยจังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร
เขตที ๙ ประกอบด ้วยจังหวัดชัยภูม ิ นครราชสีมา บุรรี ัมย์ สุรน
ิ ทร์
เขตที ๑๐ ประกอบด ้วยจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลฯ อํานาจเจริญ
เขตที ๑๑ ประกอบด ้วยจังหวัดชุมพร นครศรีฯ สุราษฎร์ฯ กระบี พังงา ภูเก็ต ระนอง
เขตที ๑๒ ประกอบด ้วยจังหวัดพัทลุง ตรัง นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตูล
เขตที ๑๓ กรุงเทพมหานคร

่ นที ๒ คุณสมบ ัติ
สว
ข ้าพเจ ้าเป็ นผู ้มีคณ
ุ สมบัตข
ิ องผู ้สมัครเข ้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชนในประเภทและสาขาทีสมัคร
ครบถ ้วน ดังนี
ํ น ักนายกร ัฐมนตรี ว่าด้วยการจ ัดตงเขตสุ
๒.๑ คุณสมบ ัติตามข้อ ๙ แห่งระเบียบสา
ั
ขภาพเพือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
ั ชาติไทย
(๑) มีสญ
(๒) มีอายุไม่ตํากว่ายีสิบห ้าปี
(๓) ไม่เป็ นคนไร ้ความสามารถหรือคนเสมือนไร ้ความสามารถ
(๔) ไม่ตด
ิ ยาเสพติดให ้โทษ
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก เลิกจ ้าง หรือพ ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุจากการทุจริตหรือประพฤติมช
ิ อบ
(๖) ไม่เคยได ้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให ้จําคุก ไม่วา่ จะถูกจําคุกจริงหรือไม่ก็ตาม เว ้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีได ้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๑-

๒.๒ คุณสมบ ัติเฉพาะ
ประเภทและสาขาทีร ับสม ัคร
๒.๒.๑ ประเภทผูแ
้ ทนองค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม
หรือเครือข่าย
๑) ผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจัดการศึกษาด ้านสุขภาพ
๒) ผู ้แทนบุคลากรสาธารณสุข
๓) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนทีไม่
แสวงหากําไร ทีดําเนินงานด ้านต่าง ๆ ดังนี
๓.๑) ด ้านสตรี
๓.๒) ด ้านคนพิการ
๓.๓) ด ้านผู ้สูงอายุ
๓.๔) ด ้านเด็กและเยาวชน
๓.๕) ด ้านคุ ้มครองผู ้บริโภค
๓.๖) ด ้านสิงแวดล ้อม
๓.๗) ด ้านอืนๆ ทีเหมาะสมกับพืนที
๔) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
๕) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่าย หรือองค์กรสือมวลชน
๖) ผู ้แทนสถานพยาบาลเอกชน
๗) ผู ้แทนกลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่ายร ้านยา
๒.๒.๒ ประเภทผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
ประกอบด ้วย ๖ สาขา ดังนี
๑) ด ้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิตศ
ิ าสตร์
๒) ด ้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์
๓) ด ้านสือสารมวลชน
๔) ด ้านพัฒนาสังคมและชุมชนท ้องถิน
๕) ด ้านภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
๖) ด ้านพัฒนาประชาชนกลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ

คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร

เกณฑ์การพิจารณา

(๑) มีความรู ้ความเชียวชาญ หรือมี เพือให ้กรรมการทีได ้รับการ
ประสบการณ์ในประเด็นที
คั ด เลือ ก เป็ นผู ม
้ ีคุ ณ สมบั ต ิ
เกียวข ้องกับสาขาทีสมัคร ในเขต เห ม า ะ ส ม จึ ง ใ ห ้กํ า ห น ด
พืนที โดยมีผลงานเป็ นที
เกณ ฑ์ ใ น การพิ จ ารณ าใน
ประจักษ์
ป ระ เด็ น ห ลั ก ๓ ป ระ เด็ น
(๒) เป็ นผู ้ทีปฏิบัตงิ านในเขตพืนที
ดังนี
(๓) เป็ นผู ้แทนทีได ้รับการเสนอชือ
(๑) ความรู ้ความสามารถ
จากองค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม
(๒) ประสบการณ์การ
หรือเครือข่ายทีเกียวข ้อง
ทํางานในเขตพืนที
(๓) การเป็ นทียอมรับทาง
สังคม

(๑) มีความรู ้ความเชียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ในประเด็นที
เกียวข ้องกับสาขาทีสมัคร ใน
เขตพืนที โดยมีผลงานเป็ นที
ประจักษ์
(๒) เป็ นผู ้ทีพํานักหรือปฏิบัตงิ านหรือ
เคยปฏิบต
ั งิ านในเขตพืนที

่ นที ๓ ประเภทและสาขาทีสม ัคร
สว
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์ทจะสมั
ี
ครเป็ นกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน ในประเภทและสาขา คือ (โปรดทําเครืองหมาย 
ในกล่องข ้อความหน ้าข ้อของสาขาทีสมัคร โดยผู ้สมัครแต่ละท่าน สามารถสมัครได ้เพียงประเภทและสาขาเดียวเท่านัน)

๓.๑ ประเภทผูแ
้ ทนองค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย
 ๑) ผู ้แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจัดการศึกษาด ้านสุขภาพ
 ๒) ผู ้แทนบุคลากรสาธารณสุข






๓) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนทีไม่แสวงหากําไร ทีดําเนินงานด ้านต่าง ๆ ดังนี
 ๓.๑) ด ้านสตรี
 ๓.๒) ด ้านคนพิการ
 ๓.๓) ด ้านผู ้สูงอายุ
 ๓.๔) ด ้านเด็กและเยาวชน
 ๓.๕) ด ้านคุ ้มครองผู ้บริโภค
 ๓.๖) ด ้านสิงแวดล ้อม
 ๓.๗) ด ้านอืนๆ โปรดระบุ ..................................................................................................
๔) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
๕) ผู ้แทนกลุม
่ เครือข่าย หรือองค์กรสือมวลชน
๖) ผู ้แทนสถานพยาบาลเอกชน
๗) ผู ้แทนกลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่ายร ้านยา

่ นที ๔) เลือกสม ัครในกลุม
๓.๒ ประเภทผูท
้ รงคุณวุฒ ิ (ไม่ตอ
้ งตอบสว
่ ใดกลุม
่ หนึง







๑) ด ้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์และนิตศ
ิ าสตร์
๒) ด ้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์
๓) ด ้านสือสารมวลชน
๔) ด ้านพัฒนาสังคมและชุมชนท ้องถิน
๕) ด ้านภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
๖) ด ้านพัฒนาประชาชนกลุม
่ เป้ าหมายเฉพาะ เช่น กลุม
่ ชาติพันธุ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ เป็ นต ้น

-๒-

่ นที ๔ การเป็นผูแ
สว
้ ทนกลุม
่ องค์กร ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย
(เฉพาะผูส
้ ม ัครในประเภทผูแ
้ ทนองค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย ตามข้อ ๓.๑)
๔.๑ ข ้อมูลขององค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่าย
๑) ชือองค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่าย ...............................................................................................
๒) สถานภาพขององค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่าย

 ไม่เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
 เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล ประเภท..............................................................................................................
๓) ทีตังองค์กร กลุม
่ ชมรม เครือข่าย
่ ..............
ี
ซอย............................................ ถนน.....................................
เลขที.......................หมูท
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................. โทรศัพท์..................................... โทรสาร.................................
๔) ก่อตังเมือวันที................... เดือน............................ พ.ศ. ................ ณ ปั จจุบันเป็ นเวลา................... ปี
จํานวนสมาชิกเมือเริมก่อตัง................................... คน

จํานวนสมาชิกในปั จจุบัน............................. คน

๕) วัตถุประสงค์ดําเนินกิจกรรมขององค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย
๕.๑) ........................................................................................................................................
๕.๒) ........................................................................................................................................
๖) พืนทีหลักในการดําเนินงานหรือกิจกรรม ขององค์กร กลุม
่ ชมรม หรือเครือข่าย

...............................................................................................................................................
๗) กลุม
่ เป้ าหมายหลักในการดําเนินงานหรือกิจกรรม ขององค์กร กลุม
่ ชมรม หรือเครือข่าย

...............................................................................................................................................
๘) การดําเนินงานทีเกียวข ้องกับสุขภาพ1ขององค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๔.๒ องค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย ประสงค์จะเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว ........................................................
เป็ นผู ้แทน เพือสมัครเข ้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน
๔.๓ การรับรองว่าผู ้ทีได ้รับการเสนอชือฯ ตามข ้อ ๔.๒ เป็ นสมาชิกขององค์กร กลุม
่ ชมรม สมาคม เครือข่าย
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................
เป็ นสมาชิกขององค์กร..................................................................................................................................
มาตังแต่วน
ั ที..........................เดือน............................................ พ.ศ. ....................................... จนถึงปั จจุบัน

ลงชือ............................................ ผู ้มีอํานาจกระทําการแทนองค์กร
กลุม
่ ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย
(.....................................................)
ตําแหน่ง ...............................................
วันที.…........เดือน.............. พ.ศ. ..........

๑

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ทสมบู
ี
รณ์ทังทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชือมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล

-๓-

่ นที ๕
สว

ข้อมูลประว ัติ

การดําเนินการตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือให ้ไปเป็ นไปตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครอง
ข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ทีเกียวข ้องกับ
การคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล สช. จึงขอให ้ท่านโปรดอ่านทําความเข ้าใจและกรอกข ้อความดังต่อไปนี
ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ สช. ในฐานะผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของข ้าพเจ ้า
ได ้ในเงือนไขดังต่อไปนี
๑. ข ้อมูลทีท่านได ้กรอกลงในเอกสารนีจะถูกนํ าไปใช ้เพือปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
ิ าม
พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายเฉพาะอืน ๆ ทีเกียวข ้อง รวมทังมติคณะรัฐมนตรีท ี สช. จะต ้องปฏิบัตต
๒. สช.จะนํ าข ้อมูลของท่านไปใช ้เพือประโยชน์ในการสมัคร กรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน ตรวจสอบข ้อมูลการของ
ท่านในอดีต และเรืองอืน ๆ ทีเกียวข ้องกับการดําเนินการดังกล่าว
๓. สช.จะทําลายข ้อมูลทีท่านให ้มานีภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันทีท่านได ้ลงนามในหนังสือฉบับนี
ิ ธิตามกฎหมายดังต่อไปนี
๔. เจ ้าของข ้อมูลมีสท
๔.๑ สิทธิในการแก ้ไขหรือเปลียนแปลงข ้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให ้ถูกต ้องสมบูรณ์เป็ นปั จจุบันภายใต ้ประกาศ
ของ สช. เรืองนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๒ สิทธิในการเข ้าถึงหรือขอรับรองสําเนาถูกต ้องเกียวกับข ้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือขอให ้เปิ ดเผยถึงการ
ได ้มาซึงข ้อมูลส่วนบุคคลทีตนไม่ได ้ให ้ความยินยอม
๔.๓ สิทธิในการขอรับข ้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนเองจาก สช. รวมทังขอให ้ สช. ส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลอืนหรือขอรับข ้อมูลส่วนบุคคลที สช. ส่งหรือโอนให ้กับผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลอืน
๔.๔ สิทธิในการให ้ สช. เปิ ดเผยการได ้มาซึงข ้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนเองในขณะทีตนเองไม่ได ้ให ้ความ
ยินยอมในการ เก็บ รวบรวม ใช ้ หรือเปิ ดเผย
๔.๕ เจ ้าของข ้อมู ล ส่ว นบุค คลทีสิท ธิร ้องเรีย นในกรณี ท ีบุ ค คลหรือ นิต ิบุ ค คลที สช. มอบหมายให ้ดํ า เนิน การ
ประมวลผลข ้อมูล ส่วนบุค คล พนั กงาน ลูกจ ้างของ สช. ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัต ต
ิ ามพระราชบัญ ญั ต ค
ิ ุ ้มครองข ้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยติดต่อได ้ทีเบอร์ ๐๒-๘๓๒-๙๐๕๑ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๕๒ ,๐๒-๘๓๒-๙๐๖๒
๕.๑ ข้อมูลทวไป
ั
๑) คํานํ าหน ้าชือ…............................................................................................................................
ชือ...................................................................... นามสกุล........................................................
๒) เกิดวันที................. เดือน............................ พ.ศ.............................. อายุ..................................ปี
๓) สถานทีทีสามารถติดต่อได ้สะดวก

 บ ้าน

 ทีทํางาน .............................................................................................................

เลขที............................... หมูท
่ ..............................
ี
ตรอก/ซอย....................................................
ถนน....................................................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์............................................................... โทรสาร..........................................................
โทรศัพท์เคลือนที (มือถือ) .............................................E – mail .....................................................
๕.๒ ประว ัติการศึกษา (เรียงจากวุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุดลงไปตามลําดับ)
๑) ......................................................................... สาขา ............................................................
๒) ......................................................................... สาขา ............................................................
๓) ......................................................................... สาขา ............................................................
๕.๓ ประว ัติการทํางาน
๑) หน ้าทีการงานและความรับผิดชอบในปั จจุบัน
 ปั จจุบันปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที.........................................................................................................................
 สถานทีปฏิบัตงิ าน.......................................................................................................................
 งานในความรับผิดชอบ.................................................................................................................

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

-๔-

๒) การปฏิบัตห
ิ น ้าทีในอดีต (โปรดระบุเฉพาะหน ้าทีทีสําคัญ)
ลําดับ

ปฏิบัตห
ิ น ้าที

องค์กร

ระยะเวลา
การปฏิบัตห
ิ น ้าที

๑

๒

๓

๓) ประสบการณ์สาํ คัญ ซึงแสดงถึงการเป็ นทียอมรับทางสังคม
๓.๑) ......................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
๔) ผลงานของข ้าพเจ ้าอันเป็ นทีประจักษ์ ดังเอกสารหลักฐานทีส่งมาด ้วยพร ้อมนี (สนับสนุนการสมัครในสาขาทีเลือก)
๔.๑) ......................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ั ัศน์ของข้าพเจ้าต่อการพ ัฒนาระบบสุขภาพในเขตทีสม ัคร และสิงทีคาดหว ังว่าจะทําในบทบาท
ส่วนที ๖ วิสยท
กรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน

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

-๕-

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทังนี ข ้าพเจ ้าได ้แนบสําเนาเอกสารหรือหลักฐานทีแนบมาพร ้อมใบสมัคร

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอืนใดทีออกให ้โดยทางราชการ พร ้อมลงนามรับรองสําเนา
 รูปถ่ายหน ้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ฉากพืนหลังไม่มล
ี วดลาย ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน ๖ เดือนจํานวน ๑ รูป
 เอกสารหรือสําเนาเอกสารสําคัญทีแสดงการมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทํางานในเขตพืนที และผลงาน
ทีเป็ นทีประจักษ์หรือเป็ นทียอมรับของสังคม จํานวน ................ ชินงาน
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าข ้อมูลทีกรอกข ้างต ้นเป็ นข ้อมูลทีถูกต ้อง เอกสารทีแนบมาพร ้อมใบสมัครเป็ นความจริงทุกประการ และ
ข ้าพเจ ้ายินยอมเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล เพือให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ หากมีข ้อมูลใด
เป็ นเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็ นจริง ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ถูกตัดสิทธิจากการเป็ นผู ้สมัครหรือผู ้ถูกเสนอชือในครังนี

............................................................... ผู ้สมัคร

(สําหร ับเจ้าหน้าทีกรอก)
เลขทีรับ

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

วันทีรับ

....................................เวลา...................................

ชือผู ้รับ

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

(......................................................................)
วันที.................เดือน...................... พ.ศ. .................

ข ้อความตามแบบ สช./ใบสมั ค ร กขป./๒๕๖๔ จะถูก รวบรวมและจั ด พิม พ์ เพือเป็ นข ้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กของคณ ะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุ ข ภาพเพื อประชาชน
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานทีเกียวข ้อง
ดั ง นั น โป รดกรอกข อ
้ มู ล โดยชั ด เจน ตามหั วข อ
้ ไม่ เ กิ น ความยาวเอกสารที กํ า ห นด
ิ ธิทีจะพิจารณาเฉพาะข ้อมูลทีกําหนดไว ้ในใบสมัครนีเท่านัน
คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสท
ิ ของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็ นทีสนสุ
ิ ด
ทังนีผลการตัดสน

-๖-

ส่วนที ๗ การส่งใบสม ัคร
๗.๑ ยืนใบสม ัคร พร้อมเอกสารหล ักฐานประกอบการสม ัครทงหมด
ั
ต่อประธานคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพือประชาชน เขตทีท่านสม ัคร โดย
 ส่งด ้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพือประชาชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทีท่านสมัคร
 ส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียน ให ้จัดส่งไปที ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพือประชาชน ในเขต ๑-๑๒ จ่าหน ้าซองถึง
“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา” ในเขตทีท่านสมัคร วงเล็บมุมซองว่า (เอกสารใบสมัครเข ้ารับการสรรหากขป.) และ
ให ้ถือวันเวลาทีประทับตราบนซองจดหมายของไปรษณียต
์ ้นทาง เป็ นวันส่งใบสมัคร
ื องที
 ส่งใบสมัครไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ถึง“ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา” ในเขตทีท่านสมัคร โปรดระบุชอเรื
ส่ง (Subject) ว่า เอกสารใบสมัครเข ้ารับการสรรหากขป. และให ้ถือวันเวลาส่งทีปรากฏในอีเมล เป็ นวันเวลาทีส่งใบ
สมัคร
๗.๒ ทีอยูศ
่ น
ู ย์ประสานงานเขตสุขภาพเพือประชาชนสําหร ับการร ับสม ัครกรรมการเขตสุขภาพเพือประชาชน
เขตที ๑
เขตที ๒
เขตที ๓
เขตที ๔
เขตที ๕
เขตที ๖

เขตที ๗
เขตที ๘
เขตที ๙
เขตที ๑๐
เขตที ๑๑
เขตที ๑๒
เขตที ๑๓

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
เลขที ๖ อาคารสํานักงานไปรษณียเ์ ขต ๕ ชัน ๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทร. ๐๘๐-๖๘๐-๔๘๑๑ อีเมล : anchalee4811@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก
เลขที ๘๓ ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๘๐-๕๑๕-๔๗๙๘ อีเมล : iamjane2538@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์
เลขที ๕๑๖/๔๑ ม.๑๐ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร.๐๘๘-๕๖๗-๕๐๒๙ อีเมล : weenus.nuy@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี
ั รณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
เลขที ๖๕/๓ ถ.พิชย
โทร. ๐๙๙-๓๔๐-๖๖๙๐ ๐๘๒-๓๕๖-๐๐๑๐อีเมล : warasaraburi@gmail.com, wiser.wiser@ymail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
ั ๓ ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน ้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
เลขที ๒ อาคารไปรษณียช
์ น
โทร.๐๘๙-๙๑๙-๙๔๙๘ ,๐๘๗-๑๗๐-๘๘๘๗ อีเมล : annie819@hotmail.com, nuyuy.007@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง
เลขที ๑๑๕ อาคารพลาซ่า ชัน ๒ ซอยศูนย์การค ้า สาย ๔ ถ.สุขม
ุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
โทร.๐๙๔-๐๘๖-๘๒๕๖,๐๘๑-๘๔๔-๑๔๘๒ ,๐๙๔-๔๘๗-๔๑๔๔
อีเมล : healtharea6@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น
เลขที ๓๕๖/๑ อาคารซีพท
ี าวเวอร์ ชัน ๓ ถ. มิตรภาพ ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๙๑-๐๕๑-๐๕๖๐ อีเมล : pp.pornpen@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที ๒๑/๖๘ ถ.วัฒนานุวงค์ ต.หมากแข ้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐๙๑-๓๗๑-๕๙๒๓ อีเมล : laosingla@gmail.com, hcfpzone8@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา
เลขที ๑๔๙ หมู่ ๓ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๘๔-๙๕๙-๒๓๑๙ ,๐๘๑-๓๘๙-๙๑๙๐ อีเมล : benaoy88@gmail.com
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
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