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                          ส าเนาคู่ฉบับ 
   

 
 

                                              ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
                                                   ที่          /2564 

เรื่องxxแต่งตั้งคณะกรรมการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
                                           กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 

(ย่อหน้า 2Tab) (เหตุที่ต้องออกค าสั่ง) ด้วย เนื่องด้วย เนื่องจาก (ตาม ตามท่ี อนุสนธิ ต้องลงท้ายxxนั้น) .......... 
........................................................................................................................................................ 

(ย่อหน้า 2Tab) (ฐานอ านาจออกตามกฎหมายเฉพาะ) เพ่ือ.................................... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้ง..........................(ชื่อค าสั่ง)............................ โดยมีองค์ประกอบ 
หนา้ที่และอ านาจ ดังนี้ 
(ย่อหน้า 2Tab) 1. คณะกรรมการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กรณีเนื้อหามีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้ชิดกั้นหน้ากระดาษ) 
      1.1 องค์ประกอบ 
                               1.1.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาวกกกก กกกกกกก)                              ที่ปรึกษา 
                                         ต าแหน่ง   (หมายเหตุ : ไม่ใช้ต าแหน่งทางวิชาชีพ นายแพทย์ แพทย์หญิง เภสัชกร)      
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               1.1.2  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาวกกกก กกกกกกก)                   ประธานกรรมการ 
                                         ต าแหน่ง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ไม่ใช้ค าว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ)    
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               1.1.3  ชื่อ (ศาสตราจารย์/ศ./ศาสตราจารย์เกียรติคุณ/ศ.xเกียรติคุณ) ประธานกรรมการร่วม 
                                         ต าแหน่ง   (หมายเหตุ : กรณีมีประธานหลายคน ให้ใช้ ประธานกรรมการร่วม) 
                                         ส านัก/กอง และกรม  (หมายเหตุ : ศาสตราจารย์สมบัติ หรือ ศ.xสมบัติ) 
                               1.1.4  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาวกกกก กกกกกกก)                             กรรมการ 
                                         ต าแหน่ง  (หมายเหตุ : ไม่ใช้วุฒิทางการศึกษา เช่น ดร.) 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               1.1.5  ชื่อ (พ.อ.xสมบัติ  หรือ พันเอกxสมบัติ)                                กรรมการ 
                                                  ต าแหน่ง  (หมายเหตุ : เว้นวรรคระหว่างยศและชื่อ จ านวน 1 เคาะ)  และเลขานุการ 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               1.1.6  ชื่อ                                        กรรมการ 
                                         ต าแหน่ง                                                        และเลขานุการร่วม 
                                         ส านัก/กอง และกรม 

                            1.1.7 นาย…  

“ส าเนาคู่ฉบับ” หรือ “ส าเนา” 
ใช้พิมพ์ข้อความ หรือ ประทับตรา 

ตัวหนาขนาด 29 พอยท์ 

    ให้ใช้เส้นทึบ ความยาวขนาด 2.5 ซม. 
 

กั้นหน้า 
๓ ซม. 

กั้นหลัง 
๒ ซม. 

ผู้อ านวยการเจ้าของเรื่องต้องลงนามก ากับและต้องประทับตราช่ือต าแหน่งทุกแผ่น
ของส าเนาคู่ฉบับ ด้านล่างขวาของท้ายกระดาษ  เฉพาะกรณี  เสนอรัฐมนตรีลงนาม 

ข้อความอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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                               1.1.7  ชื่อ (นายสมชาย กกกกกกกก)                                     กรรมการ 
                                         ต าแหน่ง                                                      และผู้ช่วยเลขานุการ 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                         1.2 หน้าที่และอ านาจ 
                               1.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
                               1.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก (กรณีเนื้อหามีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้ชิดกั้นหน้ากระดาษ) 
  2. คณะกรรมการกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
      2.1 องค์ประกอบ 
                               2.1.1  ชื่อ                             ประธานกรรมการ                                         

ต าแหน่ง 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               2.1.2  ชื่อ                         รองประธานกรรมการ 
                                         ต าแหน่ง 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               2.1.3  ชื่อ                                        กรรมการ 
                                         ต าแหน่ง 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                               2.1.4  ชื่อ                                        กรรมการ 
                                         ต าแหน่ง                                                             และเลขานุการ                                                 
                                         ส านัก/กอง และกรม 
                         2.2 หน้าที่และอ านาจ 

2.2.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
                               2.2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 (ย่อหน่า 2Tab) ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 (ย่อหน่า 3Tab)  สั่ง  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                 (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)      
          รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

..................ร่าง 
    ................พิมพ์ 

...............ตรวจ 

 

 4 Enter  

พิมพ์เลขหน้า ระหว่างเครื่องหมายยตภิังค์ 
ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 ซม. 

 

เขียนชื่อเต็มตัวบรรจง ห้ามพิมพ์ชือ่ 
 

ผู้อ านวยการเจ้าของเรื่องต้องลงนามก ากับและต้องประทับตราช่ือ
ต าแหน่งทุกแผ่นของส าเนาคู่ฉบับ ด้านล่างขวาของท้ายกระดาษ 


