
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

สมัยวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
_________________ 

 

ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
สมัยวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้ปิดรับสมัคร 
เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวัน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีมติ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ประกาศ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมัยวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้กระบวนการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นควรด าเนินการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ิมเติม 

อีกครั้ง  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงได้ออก

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมัยวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
  ๑.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
         (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร 
  ๑.๒ ลักษณะต้องห้ามทั่วไป 
         (๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
         (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยล้มละลายโดยทุจริต 

       (๓) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ    
         (๔) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือเคยต้ อง 
ค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๒ 
 
                            (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  ทั้งนี้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บุคคล

ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
ก. สามารถท างานให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เต็มเวลา 
ข. ไม่เป็นผู้บริหารพรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
ค.   ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าของ 

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ง. ไม่เป็นข้าราชการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ สพฉ. โดยที่ผู้ด ารง

ต าแหน่งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  คราวละสี่ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้ ง อีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

ข้อ ๓ อัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน 
เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนที่เป็นตัวเงิน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับ 

การคัดเลือกซึ่งกรอบเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนที่เป็นตัวเงิน นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน            

พ.ศ.๒๕๕๑ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สพฉ.เป็นองค์การมหาชนที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ กลุ่มที่ ๓  
บริการสาธารณะทั่วไป เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะได้รับเงินเดือนประจ าตั้ งแต่    
๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่เป็นตัวเงิน (cash allowance) อีกไม่เกินร้อยละ ๒๕                     

ของเงินเดือนประจ า รวมทั้งอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปี อีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ 

ของเงินเดือนประจ า ทั้งนี้ ตามที่ได้ตกลงกับคณะอนุกรรมการเจรจาค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างที่ กพฉ. 

มอบหมาย 
ข้อ ๔ การรับสมัคร 

  ๔.๑  การขอรับใบสมัครและการยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.niems.go.th ทั้ งนี้  เมื่ อ

กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วเสร็จ ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มกฎหมาย

การแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลา

ราชการ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มกฎหมายการแพทย์

ฉุกเฉิน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๐ ต่อ ๗๓๐  
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  ๔.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

ก. ใบสมัคร จ านวน ๑ ชุด 
ข. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

นับถึงวันยื่นใบสมัคร จ านวน ๑ รูป 
ค. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
ง. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ. หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ  ความสามารถ ผลงานหรือโครงการส าคัญ  

ในความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการท างาน  จ านวน ๑ ชุด 
ฉ. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แผนการด าเนินการที่ส าคัญ แนวคิดด้านการบริหารจัดการ

และการพัฒนา และแนวทางการหารายได้ของ สพฉ. เพ่ือบรรลุภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์   
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ความยาวไม่เกิน ๔ หน้า

กระดาษพิมพ์ A4 จ านวน ๕ ชุด ส าหรับคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

และ ๑ ชุด ส าหรับ กพฉ. 
ข้อ ๕ การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก 
กพฉ. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และคุณลักษณะให้เหมาะสมกับต าแหน่งเลขาธิการ โดยการ

เสาะหา คัดเลือก และกลั่นกรอง ซึ่งพิจารณาจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน และประกาศการรับสมัครเลขาธิการ รวมทั้งให้แสดง

วิสัยทัศน์และน าเสนอแผนการบริหารงาน สพฉ. และเสนอชื่อผู้สมัครที่เหมาะสมจ านวน ๓ รายชื่อเสนอต่อ กพฉ. 

พิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ดังนี้ 
(๑)  ภายหลังสิ้นสุดเวลารับสมัคร คณะอนุกรรมการสรรหา ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และ

จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยประกาศทางหน้าเว็ปไซต์ของ สพฉ. 

www.niems.go.th และให้ถือว่าประกาศของคณะอนุกรรมการสรรหา ฯ เป็นที่สุด  
(๒) คณะอนุกรรมการสรรหา ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศเท่านั้น โดยจะเชิญผู้สมัครดังกล่าวทุกคนมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อ

คณะอนุกรรมการ ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าต่อไป และถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร

ที่ต้องติดตามวันเวลาสถานที่แสดงวิสัยทัศน์   
ผู้สมัครใดไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการสรรหา ฯ ก าหนด  

จะถือว่าสละสิทธิ์  
(๓)  คณะอนุกรรมการสรรหา ฯ จะสรรหาและเสนอชื่อผู้สมัครที่มีความเหมาะสมจ านวน ๓ รายชื่อ 

ตามล าดับตัวอักษร พร้อมผลคะแนนรายบุคคลของผู้สมัครที่มีความเหมาะสม แต่ถ้ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

และหรือมาแสดงวิสัยทัศนน์้อยกว่า ๓ รายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อน้อยกว่า ๓ รายชื่อก็ได้ 
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(๔) กพฉ. จะมอบให้ สพฉ. เชิญผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์  
เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ   
ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อและมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหา ฯ และ กพฉ.  

ต้องยินยอมให้ บันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ไว้ และจะมีการเผยแพร่การแสดงวิสัยทัศน์เฉพาะของผู้ ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นเลขาธิการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(๕) เมื่ อ  กพฉ.  มีมติคัด เลือกผู้ สมัครแล้ว  ให้ผู้ ได้ รับการคัด เลื อก เสนอวัตถุประสงค์ 
การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเจรจาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
กับคณะอนุกรรมการเจรจาค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างที่ กพฉ. มอบหมาย  

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการเลือกเป็นเลขาธิการ ไม่สามารถตกลงค่าจ้างหรือเงื่อนไขในการจ้างได้ ภายใน 

๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก หรือมีหนังสือถอนตัว กพฉ. จะมีมติให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด

หรือให้มีการลงคะแนนคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสรรหาจากคณะอนุกรรมการสรรหา ฯ แล้วอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 
อนึ่ง บุคคลที่ได้ยื่นใบสมัครตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การรับสมัครบุคคล

เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสมัยวาระการด ารงต าแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ ไว้แล้ว ให้ถือว่าเป็น “ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

เพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ตามประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ ณ วันที่           มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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