
 
 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
_________________________ 

 ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ ใ นคณะกร รมกา ร ประม งประจ า จั ง ห วั ด ก าญจนบุ รี  ต ามคว าม ในมาต ร า  26  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  1. ต าแหน่งท่ีคัดเลือก  
(๑) ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  

ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 27 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนไม่เกินสิบคนตามท่ีเห็นสมควรโดยค านึงถึงความทั่วถึงของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้  

     (๑.๑) ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง  
     (๑.๒) ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง  
     (๑.๓) ด้านการประมงน้ าจืด 
     (๑.๔) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
     (๑.๕) ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า  
 (๒) ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด าเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนไม่เกินสามคน 

 

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรีจะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
   (3) มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้านใดด้านหนึ่ ง 
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑ (๑) และ (๒) 
   (4) เป็นผู้แทนขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ ๑ (๑)  
โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นดังกล่าว กรณีสมัครในฐานะผู้แทนองค์กรชุมชน  
ประมงท้องถิ่น  
   (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
    
                                                                                                                  /(7) ไม่เป็น… 
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   (7) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
   (8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงาน 
ของเอกชนไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่า
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (9) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

  ๓. การสมัคร 
  (๑) ใบสมัคร  
  ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้สมัครจะต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
  (๒) วัน เวลา และสถานที่ขอรับใบสมัครและรับสมัคร 
       (๒.๑) วัน เวลา และสถานที่ขอรับใบสมัคร  
                ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดรับใบสมัครได้ที่ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ าแม่กลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ส านักงานประมงอ าเภอ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลด ใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www4.fisheries.go.th/ 
/local/index.php/main/site/fpo-kanchanaburi 
      (๒.๒) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
      ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครโดยตรงที่ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแม่น้ าแม่กลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์หมายเลข  
034-564-302 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  
ซึ่งในกรณีนี้จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ   
  (๓) เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       (๓.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๑ รูป 
       (๓.๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
       (๓.๓) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณี 
จบการศกึษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
  (๓.๔) ส าเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
  (๓.๕) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมงในด้านที่ตนสมัคร 
รวมทั้งแนวทางในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่จังหวัด จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ เอ 4 
                                                                                                              /(๓.๖) เอกสาร… 
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 (๓.๖) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
             (๓.๗) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ลงชื่อรับรองโดย
คณะกรรมการด าเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนั้น จ านวน 3 คน กรณีสมัครในฐานะผู้แทนองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น (ผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร) 
           (๔) เงื่อนไข 
                 (๔.๑) ผู้สมัครคนหนึ่ งมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดด้านหนึ่ ง 
ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑ (๑) และ (๒) ได้เพียงหนึ่งด้าน 
                 (๔.๒) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดและลงลายมือชื่อ  
ในใบสมัคร และยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด 
                 (๔.๓) การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาเฉพาะจากใบสมัครที่ท าตามแบบที่ก าหนด 
ท้ายประกาศนี้เท่านั้น 
                 (๔.๔) ใบสมัครฉบับใดอ่านไม่ออก หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ 
ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้  
อาจไม่ได้รับการพิจารณา 
                 (๔.๕) การยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ยื่น
ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด หากยื่นภายหลังช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา 
                 (๔.๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดแสดงคุณสมบัติอย่างใดเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
                 (๔.๗) ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการคัดเลือก หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
 

 ๔. การคัดเลือก 
               การด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่ได้ยื่นใบสมัครไว้โดยถูกต้องตามประกาศนี้แล้ว จะเป็นไป
ตามล าดับ ดังนี้ 

 (1) การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
 ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าบัญชีรายชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร 
ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตาม (๒)  
        (2) การคัดเลือกกระท าโดย 
  คณะกรรมการคัดเลือกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแต่งตั้งขึ้นพิจารณาคัดเลือกจาก
บัญชีรายชื่อที่ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีเสนอให้เหลือจ านวนตามที่ก าหนดในข้อ ๑ โดยการลงมติ  
ในการประชุมเพ่ือคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ประสบการณ์การท างานในด้านที่สมัคร 
ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในงานด้านที่สมัคร และอาจเชิญผู้สมัครมาสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์  
หรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาด้วยก็ได้ 
 
                                                                                                            /๕. การประกาศ… 
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  ๕. การประกาศผลการคัดเลือก  
      เมื่ อคัด เลื อกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ แล้ ว  คณะกรรมการคัด เลื อกจะน า เสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เ พ่ือประกาศผลการคัดเลือก ณ ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี  
และออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป 
 

      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา และด าเนินการใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรีตามประกาศนี้ ยกเว้นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้คณะกรรมการคัดเลือก
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
        นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 
       (นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
  
 
 


