
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ เขตสุขภาพที่ ๖ 
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 ได้แก่กลุ่มสถานพยาบาลของรัฐ กลุ่มสถานพยาบาล          
ของเอกชน กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและมีบทบาท          
ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอรายชื่อ
ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรแล้ว และไดม้ีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ รายชื่อผู้แทน หน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอชื่อและมีคุณสมบัติถ้วนในเขตสุขภาพที่ ๖                 
มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ 
        หมายเลข ๑ นายชาติชาย  คล้ายสุบรรณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

  ๑.๒ ผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน 
        หมายเลข ๑ นายยุทธนา  สงวนศักดิ์โกศล  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ ๙ 
แอร์พอร์ต 
        หมายเลข ๒ นายสุรชัย  ล้ าเลิศกิตติกุล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 
๓๐๔ อินเตอร ์
        หมายเลข ๓ นายก าพล  พลัสสินทร์  โรงพยาบาลทั่วไปปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 
๓ อินเตอร ์
        หมายเลข ๔ นายเกียรติศักดิ์  จิรโสตติกุล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 
        หมายเลข ๕นายทนงศักดิ์  ตังเนาวรัตน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ ๑ 
สุวรรณภูม ิ
        หมายเลข ๖ นางชุติมา  ปิ่นเจริญ  จุฬารัตน์  ๑๑ อินเตอร์โรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ่ 
   
                           หมายเลข ๗ นายชัยฤกษ์  ลิมปวัฒนศิริ รวมแพทย์ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดกลาง 
        หมายเลข ๘ นายศรัณย์พัฒน์  เทพนิมิตร โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ่ 



  ๒ 

 

        หมายเลข ๙ พล.อ.ท.ชูพันธ์  ชาญสมร           วิภาราม-ชัยปราการ โรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดใหญ่ 
        หมายเลข ๑๐ นายธนู  ลอบันดิส  วิภาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาดใหญ่       

  ๑.๓ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ๑.๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         หมายเลข ๑ นายชัยวัฒน์  จัตตุพร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
         หมายเลข ๒ นายทรงยศ  เทียนทอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

         ๑.๓.๒ เทศบาล 
         หมายเลข ๑ นายสมชาย  กุลาวงศ์     เทศบาลต าบลท่าหลวง 
         หมายเลข ๒ นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม  เทศบาลเมืองแสนสุข  

         ๑.๓.๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
                            หมายเลข ๑ นายพรพงษ์  เสาวคนธ์             องศ์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

        หมายเลข ๒ นายชูชาติ  ดัดงาม                  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาฉกรรจ์ 
                            หมายเลข ๓ นายวีระ  ฮวดเฮ็ง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน 
                            หมายเลข ๔ นางสาวรัตนา โตเจริญ           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
         หมายเลข ๕ นายสุริยา  งามสุคนธ์รัตนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
         หมายเลข ๖ นายบุญธรรม  ใยกล้า  องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระ 
         หมายเลข ๗ นายกิตติ  ปึกครึก  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 

  ๑.๔ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล  
        หมายเลข ๑ นายพงศ์นริศร์  กิจจานนท์ สมาคมตราพุทธสงเคราะห์ 
        หมายเลข ๒ นายไพรฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  มูลนิธิสว่างพรกุศล 
        หมายเลข ๓ นายอ านาจ  เนติวิเชียร  มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน 
        หมายเลข ๔ นายคงเดช  เกษตร  มูลนิธิสัจจพุทธรรมแห่งประเทศไทย 
        หมายเลข ๕ นายวีระชัย  คุณจักร  พุทธสมาคมสว่างเหตุพรรมสถาน 
   ข้อ ๒ หน่วยงานหรือองค์กรเสนอรายชื่อผู้แทน หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อในเขตสุขภาพที่ ๖    
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ดังนี้ 

              (๑) นายไตรหาญ  ศิริบุญ โรงพยาบาลบ้านค่าย เนื่องจากผู้เสนอชื่อมิใช่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้บริหารสูงสุดของสถานพยาบาล 
               (๒) นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ตรวจสอบพบว่าไม่เป็น
กรรมการบริหารองค์กร และใบประกาศนียบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินฯ หมดอายุ วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     (๓) นายสุรพงศ์ เกตุวารินทร์ โรงพยาบาลบ้านค่าย เนื่องจากผู้เสนอชื่อมิใช่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้บริหารสูงสุดของสถานพยาบาล 

     (๔) นายจีรวัฒน์  แสงจันทร์  สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เนื่องจาก 
ไม่ปรากฏใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม 

     (๕) นายสุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ ได้รับการเสนอชื่อจากโรงพยาบาลมากกว่า ๑ โรงพยาบาล
คือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ๕ ซึ่งตามข้อ ๘ วรรคสองแห่งประกาศ
คณะกรรมการอ านวยการกลาง เรื่อง การส่งผู้แทนเข้าคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการ



  ๓ 

 

การแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติว่า “กรณีพบว่าผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้แทนกลุ่มมากกว่าหนึ่งหน่วยงานหรือองค์กร ผู้นั้นมีสิทธิเลือกเป็นผู้แทนของหน่วยงานหรือ
องค์กรเดียว” 
  

  ทั้งนี้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่ได้ส่งผู้แทนแล้วแต่ไม่ได้รับการประกาศ หรือหน่วยงาน              
หรือองค์กรหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งเห็นว่าตนเองไม่ขาดคุณสมบัติ หรือส่งชื่อภายในวันและเวลา
ที่ก าหนดและได้ส่งหลักฐานครบถ้วนทาง email:legal@niems.go.th ก่อนวันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓             
เว ล า  ๑ ๗ .๐ ๐  น . แ ล้ ว  มี สิ ท ธิ แ ส ด ง เอ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ดั ง ก ล่ า ว ข อ ง ต น ท า ง  email: 
legalniems@gmail.com หรือน ามายื่นด้วยตนเองต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก่อนเวลาลงทะเบียน
ตามข้อ ๓ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ข้อ ๓ ผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ จะต้องมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ือใช้สิทธิลงคะแนน               
(ไม่สามารถมอบให้ผู้ อ่ืนลงคะแนนแทนได้) พร้อมน าบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการฉบับจริงมาแสดง           
เพ่ือเป็นหลักฐานเข้าประชุมการคัดเลือกกันเอง ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามช่วงเวลาดังนี้ 
   ผู้มีรายชื่อตาม ๑.๑ ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ๑.๒ ผู้แทนสถานพยาบาลของเอกชน และ 
๑.๔ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหาก าไรและมีบทบาทด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
สถานพยาบาลที่เป็นนิติบุคคล ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
คัดเลือกกันเองเวลา ๑๒.๐๐ น. เว้นแต่ผู้มีรายชื่อประชุมได้ลงคะแนนครบทุกคนแล้ว หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนให้ที่
ประชุมมีมติก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนก่อนหรือหลังเวลา ๑๒.๐๐ น. ได้ และเริ่มการนับคะแนนและ
การประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 
  ผู้มีรายชื่อตาม ๑.๓ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
โดยก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนคัดเลือกกันเองเวลา ๑๔.๐๐ น. เว้นแต่ผู้มีรายชื่อประชุมได้ลงคะแนน
ครบทุกคนแล้ว หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนให้ที่ประชุมมีมติก าหนดเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนก่อนหรือหลังเวลา 
๑๔.๐๐ น. ได้ และเริ่มการนับคะแนนและการประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้เบิกจ่าย          
จากต้นสังกัด 

  ข้อ ๔ ผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมอาจจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกกันเอง
เป็นผู้แทนระดับเขตสุขภาพได้ แต่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑ และอยู่ในที่ประชุม
เท่านั้น 

  ข้อ ๕ กรณีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานแล้วต่อมามีความประสงค์
จะแสดงเจตนายกเลิกหรือถอนตัวจากการเป็นผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นสามารถกระท าได้โดยแสดง
เจตนาเป็นหนั งสือหรือส่ งหลักฐานมายัง email:legal@niems.go.th ก่อนเวลาลงคะแนนคัดเลือก                     
ในเขตสุขภาพท่ีบคุคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อ 

  ข้อ ๖ กรณีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๑ น้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสูงสุดของผู้แทน          
กลุ่มระดับเขตสุขภาพ ให้ถือว่าผู้ ได้รับการเสนอชื่อนั้ น  เป็นผู้แทนกลุ่มระดับ เขตสุขภาพนั้น โดย                   
ไม่ต้องมีการประชุมคัดเลือก 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 (นางธัณณ์จิรา  ธนาศิริธัชนันท์) 
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ เขตสุขภาพ ที่ ๖ 


