








ใบสมัครคดัเลอืกเปน็กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ........................................................... 
สัญชาติ........................................ เกิดวันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. ............. อายุ ................ปี 
ศาสนา...................................... เลขประจ าตัวประชาชน ....................................... ............................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ....................... หมู่ที่ ................ ถนน ................................ ต าบล/แขวง........ ....................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. . 
โทรศัพท์ .......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... อีเมล์......... ............................. 
อาชีพ...................................................................ต าแหน่ง.......................................................... ......................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ....................................................................................... .................................................. 
 

2. ประวัติส่วนตัว 
   สถานภาพ  (     )  โสด  (     )  สมรส มีบุตร................... คน (     )  อื่น ๆ ................................ 
 คู่สมรส ชื่อ – สกุล ...................................................... สกุลเดิม ........................................................... 
  อาชีพ .................................................. ต าแหน่ง ..................................................................... 
  สถานที่ประกอบอาชีพ ............................................................................................................. 
 บิดา ชื่อ – สกุล ............................................................ สัญชาติ ................................................... ....... 
  (     )  มีชีวิต ประกอบอาชีพ ..................................................................  (     )  ถึงแก่กรรม  
 มารดา ชื่อ – สกุล ......................................................... สัญชาติ ................................................... ....... 
  (     )  มีชีวิต ประกอบอาชีพ ..................................................................  (     )  ถึงแก่กรรม  
 พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา (รวมผู้สมัคร) ............................. คน  เป็นบุตรคนที่ ................................... 
 

3. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ ส าเร็จเมื่อปี  
(พ.ศ.) 

สาขาวิชา 

ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   
   

ปวส./อนุปริญญา 
   
   

ปริญญาตรี 
   
   

ปริญญาโท 
   
   

ปริญญาเอก 
   
   

การศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากข้างต้น 

   
   

 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 



- 2 - 
 

 ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา (เริ่ม-ถึง) 
การฝึกอบรม ดูงาน    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

4. ประวัติการท างาน ประสบการณ์ 
 

ชื่อสถานที่ท างาน/องค์กร 
ระยะเวลา ต าแหน่งงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

เริ่ม ถึง   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

5. ผลงานเด่น 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
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6. ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................  
 

7. งานอดิเรก/เวลาว่าง 
............................................................................................................................................................ .............................
...................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

8. สมาชิกสมาคม/ชมรม 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................... ................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. เหตุผลที่สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................  
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1๐. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ซึ่งมิใช่พี่น้องหรือญาติโดยตรง) 
      1๐.1 ชื่อ – สกุล............................................................... อาชีพ ................................................... ........................ 
 ต าแหน่ง .......................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ............ ................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................... หมู่ที่ ................ ถนน ............................. ต าบล/แขวง............. ..................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... อีเมล์............. ........................... 

      1๐.2 ชื่อ – สกุล............................................................... อาชีพ ................................................... ........................ 
 ต าแหน่ง .......................................................... สถานที่ประกอบอาชีพ ................ ............................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................... หมู่ที่ ................ ถนน ............................. ต าบล/แขวง............. ..................... 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... อีเมล์............. ........................... 

 

1๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด และขอ
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของจังหวัด อีกทั้งข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความ
ในเอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัครเป็นจริงทุกประการ หากข้อความที่ ชี้แจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้คัดเลือกถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด 
 
 
       ลายมือชื่อผู้สมัคร.......................................................... 
       วันที่ ............................................................................ 
 
 
 
เอกสารหลกัฐานทีต่้องแนบพร้อมกบัใบสมัคร 
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รปู 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท/ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
 ๔. ส าเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
 ๕. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการประมงในด้านที่สมัคร รวมทั้งแนวทางในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ เอ 4 
 ๖. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 ๗. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ลงชื่อรับรองโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนั้น จ านวน 3 คน กรณีสมัครในฐานะผู้แทนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น (ผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร) 
หมายเหตุ  กรณีช่องส าหรับเติมข้อความในใบสมัครไม่พอให้จัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายใบสมัคร 



หนังสอืรบัรอง 
(กรณสีมัครในฐานะผู้แทนองค์กรชมุชนประมงทอ้งถิน่) 

 

...(ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่ตั้ง) 
………………………………………………………. 

 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า 
 

(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... ................................................................ 
สัญชาติ........................................ เกิดวันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. ............. อายุ ................ปี 
ศาสนา...................................... เลขประจ าตัวประชาชน .............................................................. ...................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ....................... หมู่ที่ ................ ถนน ................................ ต าบล/แขวง............................... 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .......... ........................ 
โทรศัพท์ .......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... อีเมล์......................................  
 เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัด ตามประกาศจังหวัด...................................เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ลงวันที่................................................... ในฐานะ
ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น......................(ระบชุื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น).......................................
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ด้าน.................(ระบุด้านการประมงทะเลชายฝั่ง การประมงทะเลนอกชายฝั่ง การประมงน้ าจืด การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า หรือการแปรรูปสัตว์น้ า)...... 

      ให้ไว้ ณ วันที่.................................................................. 

      (ลงชื่อ)  

       (...............................................................) 

      ต าแหน่ง............................................................................. 

      (ลงชื่อ)  

       (...............................................................) 

      ต าแหน่ง............................................................................. 

      (ลงชื่อ)  

       (...............................................................) 

      ต าแหน่ง............................................................................. 


