
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ เขตสุขภาพที่ ๑ 
เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นผู้แทนกลุ่มสถานพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาลของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร                

และมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ในระดับเขตสุขภาพ 
______________________ 

 

  ตามที่คณะกรรมการอ านวยการกลาง ได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผู้แทนเข้าคัดเลือกกันเอง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญ ญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑                   
เพ่ือทดแทนกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามมาตรา ๕ (๕) (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ประกาศให้หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ
เสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร ในระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
เพ่ือคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนกลุ่มระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มสถานพยาบาลของรัฐ กลุ่มสถานพยาบาลของ
เอกชน กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและมีบทบาทด้าน
บริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอรายชื่อ
ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรแล้ว และไดมี้การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ รายชื่อผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอชื่อและมีคุณสมบัติถ้วนในเขตสุขภาพที่ ๑                 
มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ 
        หมายเลข ๑ นายบริบูรณ์  เชนธนากิจ   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  ๑.๒ ผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน 
        หมายเลข ๑ นายนพพร  นิวัฒนนันท์    โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา 
        หมายเลข ๒ นายประมุข อุณจักร   โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ราม 
        หมายเลข ๓ นายธีระยุทธ นิยมกูล        โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ลานนา 
         หมายเลข ๔ นายศิระ  ฮ่ันตระกูล    โรงพยาบาลแพร่ ราม 
         หมายเลข ๕ นายปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล     โรงพยาบาลพะเยา ราม 
         หมายเลข ๖ นายภัทรพงศ์  กีฬาแปง    โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม 
             หมายเลข ๗ นางกรลักษณ์  พันธ์เกษมสุข    โรงพยาบาลเทพปัญญา ๒ 
         หมายเลข ๘ นายณัฐพล สนธิชัย          โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรยีล 

           ๑.๓ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๑.๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด        

       ไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
        ๑.๓.๒ เทศบาล 
        หมายเลข ๑ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล    เทศบาลเมืองแพร่ 
        ๑.๓.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
        หมายเลข ๑ นายศิรสิทธิ์  กองอ่ิน        องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 

  
 



๒ 

 

 
๑.๔ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหาก าไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
สถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล  
        หมายเลข ๑ นายประเสริฐ เจี๊ยะหลิม       มูลนิธิสว่างพะเยา 
                           หมายเลข ๒ นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์      สมาคมสว่างนครล าปางธรรมสถาน 
        หมายเลข ๓ นายทองศรี พานแก้ว          สมาคมกู้ภัยศรัทธารวมใจ 
        หมายเลข ๔ ว่าที่ ร.ต.วสันต์ สุดาจันทร์    มูลนิธิสว่างส าเร็จเชียงใหม่ 
        หมายเลข ๕ นายผกาย โตภาณุรักษ์        มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถาน 
 
  ข้อ ๒ หน่วยงานหรือองค์กรเสนอรายชื่อผู้แทน แต่ผู้ได้รับการเสนอชื่อในเขตสุขภาพที่ ๑    
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๗ (๒) แหง่พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๑  คือ 

              (๑) นางสาวกิตติยา ไทยธวัช ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
เนื่องจากอายุไม่ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ ์ 

              (๒) นายโชติ นรามณฑล  มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน เนื่องจากอายุเกิน ๗๐ ปี
บริบูรณ ์

ทั้งนีห้น่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่ได้ส่งผู้แทนแล้วแต่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ หรือหน่วยงาน              
หรือองค์กรหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง เห็นว่าตนเองไม่ขาดคุณสมบัติ ที่ก าหนดและได้ส่งหลักฐาน
ครบถ้วนทาง email:legal@niems.go.th ก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. แล้ว มีสิทธิแสดง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวของตนทาง email: legalniems@gmail.com หรือน ามายื่นด้วยตนเองต่อ                 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก่อนเวลาลงทะเบียนตามข้อ ๓ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
  ข้อ ๓ ผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ จะต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ือใช้สิทธิลงคะแนน               
(ไม่สามารถมอบให้ผู้ อ่ืนลงคะแนนแทนได้) พร้อมน าบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการฉบับจริงมาแสดง           
เพ่ือเป็นหลักฐานเข้าประชุมการคัดเลือกกันเอง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนคัดเลือกกันเองเวลา 
๑๑.๓๐ น. เว้นแต่ผู้มีรายชื่อประชุมได้ลงคะแนนครบทุกคนแล้ว หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนให้ที่ประชุมมีมติ
ก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนก่อน หรือหลังเวลา ๑๑.๓๐ น. ได้ และเริ่มการนับคะแนนและการประกาศ
ผลการคัดเลือกต่อไป 
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้เบิกจ่าย          
จากต้นสังกัด 
 
  ข้อ ๔ ผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมอาจจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกกันเอง
เป็นผู้แทนระดับเขตสุขภาพได้ แต่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ และอยู่ในที่ประชุม
เทา่นั้น 
 
  ข้อ ๕ กรณีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานแล้วต่อมามีความประสงค์
จะแสดงเจตนายกเลิกหรือถอนตัวจากการเป็นผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นสามารถกระท าได้โดยแสดง
เจตนาเป็นหนั งสือหรือส่ งหลักฐานมายัง email:legal@niems.go.th ก่อนเวลาลงคะแนนคัดเลือก                     
ในเขตสุขภาพท่ีบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อ 
 



๓ 

 

  ข้อ ๖ กรณีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๑ น้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสูงสุดของผู้แทน          
กลุ่มระดับเขตสุขภาพ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น เป็นผู้แทนกลุ่มระดับเขตสุขภาพนั้นโดยไม่ต้องมีการ
ประชุมคัดเลือก 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
 (นายพิเชษฐ์ หนองช้าง) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ เขตสุขภาพ ที ่๑ 


