ประกาศวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เรื่อง การสรรหาและการเลือกกรรมการวิทยาลัย
……………………………………………………………………..
เพื่อใหการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการการ
สรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
"กฎกระทรวง" หมายความวา กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหน งของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
"ผูปกครอง" หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนหรือนักศึกษา และใหหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนหรือ
นักศึกษาอยูดวยเปนประจําหรือที่นักเรียนหรือนักศึกษาอยูรับใชการงาน
"ครูหรือคณาจารย" หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียน การสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ หรือบุคคลซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
"วิทยาลัย" หมายความรวมถึง ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
"องคกรชุมชน" หมายความวา ชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ไมนอยกวาหนึ่งป มีผลงานที่
หนวยงานที่ เกี่ยวของหรือสถาบันการอาชี วศึกษาหรือวิทยาลั ยหรือ หน วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแนนอนอยูในทองที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู
"องคกรปกครองสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไดรับการจัดตั้ง ตามกฎหมายซึ่ง
วิทยาลัยตั้งอยู
"ศิษยเกา" หมายความวา ผูที่วิทยาลัยรับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษา ในวิทยาลัยนั้น
"ผูทรงคุณวุฒิ"หมายความวาผูที่มีความรู ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ทางดานการบริหารการอาชีวศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรมและการประมง ดานธุรกิจ
และการบริการ ดานศิลปหัตถกรรม ดานคหกรรม หรือดานการศึกษาพิเศษ
ขอ 2 ผูที่ไดรับการเสนอเชื่อเพื่อรับการเลือกเปนกรรมการวิทยาลัยที่เปนผูแทนครู หรือคณาจารย
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนสถานประกอบการ และผูที่
ไดรับการเสนอเชื่อหรือผูเสนอชื่อตนเองเพื่อรับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
/(1) มีอายุ...

-2(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมีลักษณะตองหาม ตาม (5) ได
ออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือหากไดมีการแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลว ตอผูบริหารสถานศึกษา ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหถือวาบุคคลนั้นมิไดขาดคุณสมบัติ ถามิไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการ
ข อ 3 นอกจากคุ ณสมบั ติ ตามข อ 2 แลวกรรมการที่ เป นผู แทนครู หรื อคณาจารย ต องเป นครู หรื อ
คณาจารยของวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ข อ 4 นอกจากคุณสมบัติตามข อ 2 แล ว กรรมการที่เป นผู แทนผู ปกครองต องเปนผู  ปกครอง ตาม
ทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยนั้น และไมเปนครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
เจ าหน าที่ หรื อลู กจ างของวิ ทยาลั ย หรื อเป นที่ ปรึ กษา หรื อผู เชี่ยวชาญ ซึ่ งมี สัญญาจ างกับ วิ ทยาลั ยหรือสถาบั น
การอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ขอ 5 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 2 แลวกรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนสถานประกอบการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนครู บุคลากร ทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางของวิทยาลัยนั้น หรือเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบัน
การอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ขอ 6 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 2 แลวกรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา ตองเปนผูเคยศึกษา หรือสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยนั้น และไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ข อ 7 การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเขารับการเลือกเปนกรรมการที่เป นผู แทนครูหรือคณาจารย ผู แทน
ผูปกครอง ผูแทนศิษยเกา ใหใชแบบใบเสนอชื่อแตละประเภทตามตัวอยางแนบทายประกาศนี้ และใหจัดสงหลักฐานดัง
ตอไปนี้
(1) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อเปนผูแทนครูหรือคณาจารย
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อ และผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
(2) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อเปนผูแทนผูปกครอง
(ก) หลักฐานที่แสดงวาเปนบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน นักศึกษา หรือ
/(ข) หลักฐาน...

-3นักศึกษาอยูรับใชการงาน

(ข) หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอยูดวยเปนประจําหรือที่นักเรียน

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อ และผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
(3) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อเปนผูแทนศิษยเกา
(ก) หลักฐานที่แสดงวาผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเคยเขารับการศึกษาหรือสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยแหงนั้น
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อ และผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
ขอ 8 การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
ใหองคกรชุมชน หรือสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเสนอชื่อผูแทนองคกรละ หนึ่งคน ใหใชแบบใบเสนอชื่อแต
ละประเภทตามตัวอยางแนบทายประกาศนี้ และใหจัดสงหลักฐานพรอมใบเสนอชื่อดังนี้
(1) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรชุมชน
(ก) หลักฐานที่แสดงวาองคกรชุมชนนั้นมีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคนและได
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
(ข) หลักฐานที่แสดงวามีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
วิทยาลัยหรือหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง
(ค) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งขององคกรชุมชนซึ่งอยูในทองที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
(จ) หลักฐานที่แสดงวาไดรับการเสนอชื่อในฐานะเปนผูแทนองคกรชุมชน
(2) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ก) หลักฐานของผูมีอํานาจลงนามแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการทีม่ ีรูปถายของผูมีอํานาจลงนามแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่ไดรับการเสนอชื่อ

เสนอชื่อดังนี้

ขอ 9 การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เปนผูแทนสถานประกอบการ
(1) ใหผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานประกอบการ เสนอชื่อผูแทนโดยใหจัดสง หลักฐานพรอมใบ

(ก) หลักฐานของผูมีอํานาจลงนามแทนสถานประกอบการดานธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร
หรืออุตสาหกรรม ผูแทนหอการคาจังหวัด และผูแทนองคกรดานอาชีวศึกษาในพื้นที่
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูมีอํานาจลงนามแทนสถานประกอบการ และผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
(2) วิทยาลัยจะจัดใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองเปนกรรมการผูแทนสถานประกอบการ
จํานวนไมเกินหาคน

/ขอ 10 การสง...

-4ขอ 10การสงใบเสนอชื่อผูแทนตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหกระทําไดสองวิธีดังนี้
(1) สงโดยตรงที่วิทยาลัย
(2) สงทางไปรษณียลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราสงเปนวันเสนอชื่อ
ใบเสนอชื่อ จะตองสงถึงวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 หมูที่ 4 ตําบลปากตะโก
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 86220 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในเวลาราชการ
ขอ 11 วิทยาลัย ประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู ได รับการเสนอชื่อที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น ภายในวั น ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ วิ ท ยาลั ย ประมงชุ ม พรเขตรอุ ด มศั ก ดิ์ และที่
www.pcfc.ac.th
ขอ 12วิทยาลัยจะดําเนินการใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและมีคุณสมบัติ ครบถวน
พิจารณาเลือกกันเอง โดยผูไดรับการเสนอชื่อตองมาเลือกดวยตนเองเพื่อใหเหลือผูแทนครู หรือคณาจารย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูแทนสถานประกอบการ
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดังนี้

ขอ 13หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนประเภทตางๆตามขอ8ขอ9และขอ10ใหดําเนินการ

(1) ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนครูหรือคณาจารย ผูแทนผูปกครอง ผูแทน องคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา มีสิทธิลงคะแนนเลือกจากบัญชีรายชื่อ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูหรือ
คณาจารย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน ศิษยเกา ที่มีคุณสมบัติครบถวนแลวแตกรณีไดไม
เกินหนึ่งหมายเลข
(2) ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนสถานประกอบการมีสิทธิลงคะแนนเลือกจาก บัญชีรายชื่อผู
แทนสถานประกอบการไดไมเกินหาหมายเลข
(3) การเลือกใหใชวิธีลงคะแนน โดยทําเครื่องหมาย (X) หนาหมายเลขประจําตัวของผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อลงในบัตรคะแนน และการนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย
(4) ผูที่ประสงคจะลงคะแนนตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายของผูนั้น
(5) เมื่อปดการลงคะแนนใหเริ่มนับคะแนนทันที
(6) บัตรคะแนนดังตอไปนี้ ถือวาเปนบัตรเสีย และมิใหนับเปนคะแนน
(ก) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหผูใด
(ข) บั ตรที่ ลงคะแนนเกิ นกว าหนึ่ งหมายเลข หรื อบั ตรที่ ลงคะแนนเลื อกผู  แทนสถาน
ประกอบการเกินกวาหาหมายเลข
(ค) บัตรที่ลงคะแนนที่มีการขูด ลบ ขีด คา
(7) ผูที่ไดรับเลือกเปนผูแทนครูหรือคณาจารย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษย
เกา และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่หนึ่ง ถือวาเปนผูไดรับเลือก
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากันเกินกวาหนึ่งคน ใหประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งจับสลากใหเหลือหนึ่งคน และใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับการเลือก

/(8) ผูที่...

-5วาเปนผูไดรับเลือก

(8) ผูที่ไดรับเลือกเปนผูแทนสถานประกอบการที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่หาถือ

ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับที่หนึ่งหรือลําดับที่สองหรือลําดับที่สามหรือลําดับที่สี่
ลําดับใดลําดับหนึ่งเมื่อรวมกับผูไดรับคะแนนลําดับกอนแลวมีจํานวนมากกวาหาคน ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งจับสลากเพื่อใหเหลือจํานวนรวมไมเกินหาคน และใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับการเลือก

ขอ 14ในกรณีที่มีผูไดรับการเสนอชื่อผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูหรือคณาจารย ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนศิษยเกา หรือผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทใดมีจํานวนหนึ่งคน หรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทน
สถานประกอบการมีจํานวนไมเกินหาคน และบุคคลดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหถือวาผู
นั้นไดรับการเลือกเปนผูแทนกรรมการประเภทนั้น ๆ โดยไมตองดําเนินการตามขอ 12 และขอ 13
ขอ 15การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหดําเนินการดังนี้
(1) ผูประสงคจะเขารับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เสนอชื่อตนเอง
(2) ครูหรือคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานั้น ศิษยเกา ผูปกครอง องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตอวิทยาลัยนั้น
(3) หลักฐานที่ตองจัดสงพรอมใบเสนอชื่อ
(ก) หลักฐานที่แสดงวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานตามที่กําหนด
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือหลักฐานอื่นใด ของ
ทางราชการที่มีรูปถายของผูไดรับการเสนอชื่อ การยื่นใบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหใชแบบใบเสนอชื่อตามแบบแนบทาย
ประกาศนี้
(4) การสงใบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหกระทําไดสองวิธีดังนี้
(ก) สงโดยตรงที่วิทยาลัย
(ข) สงทางไปรษณียลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราสงเปนวันยื่นใบเสนอชื่อ
(5) ใบเสนอชื่อ จะตองสงถึงวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 หมูที่ 4 ตําบลปากตะโก
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 86220 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในเวลาราชการ
ขอ 16 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผูไดรับ การเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และที่ www.pcfc.ac.th
ขอ 17 วิทยาลัยจะดําเนินการใหผูที่ไดรับการสรรหาและไดรับการเลือกเปนกรรมการที่เปน ผูแทนครู
หรือคณาจารย กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน กรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ ผูแทน องคกรศาสนาอื่น
และกรรมการที่เปนผูแทนสถานประกอบการรวมกันเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากผูที่ไดรับ การเสนอชื่อเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ จํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินหกคน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และที่ www.pcfc.ac.th

/ขอ 18 วิทยาลัย...

-6ขอ 18 วิ ทยาลัยจะดําเนิ นการใหผูที่ไดรั บเลือกเป นกรรมการที่เปนผู แทนผูปกครอง ผูแทนครูหรือ
คณาจารย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทน สถานประกอบการ ผูแทน
พระภิกษุหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น และผูทรงคุณวุฒิรวมกันเลือกผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในวันที่
31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ขอ 19 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการเสนอชื่อ การเลือก หรือการสรรหากรรมการ หรือประธานกรรมการ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แตงตั้งเปน ผูวินิจฉัยชี้ขาด และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
ขอ 20 วิทยาลัยจะประกาศบัญชีรายชื่อผูไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ณ วิทยาลัยประมง
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และที่ www.pcfc.ac.th
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558

ปฏิทินกําหนดการ
สรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่
กิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
จัดสงประกาศเผยแพร
วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2558 รับสมัครผูแทนประเภทตาง ๆ
ตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อประกาศรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อที่มี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เลือกตั้งผูแทนแตประเภท
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกเปนกรรมการผูแทนประเภทตางๆ
วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2558 รับสมัครกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อและประกาศรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการเลือกประธานกรรมการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
เสนอรายชื่อผูไดรับการเลือกเปนประธานและกรรมการตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งเปนคณะกรรมการวิทยาลัย
เดือน สิงหาคม 2558
ประกาศคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกเปนผูแทนครูหรือคณาจารยในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว.....................................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง.....................................................................วิทยาลัย…………………………………………………….
อยูเลขที่..............หมูที่...........ถนน...............................................ตําบล / แขวง……………………………………………….
อําเภอ / เขต......................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท.............................................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว..............................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................วิทยาลัย............................................................
เขารับการเลือกเปนกรรมการที่เปนผูแทนครูหรือคณาจารยในคณะกรรมการวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการประชุม
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5)
ผูไดรับการเสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน……………..แผน
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อ และผูไดรับการเสนอชื่อซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน...........................แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด
ประการใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไม
มีขอโตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th )

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกเปนผูแทนผูปกครอง ในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................ผูเสนอชื่อใน
ฐานะเปนผูปกครองของ นาย / นางสาว.................................................................................. นักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส. .................แผนกวิชา.................................................วิทยาลัย..................................................
มีภูมิลําเนาตั้งอยูเลขที่................หมูที่……….ถนน..........................................ตําบล / แขวง....................................
อําเภอ / เขต............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท...................................................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว...........................................................ในฐานะเปนผูปกครอง
ของ นาย / นางสาว..................................................................นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ..................
แผนกวิชา............................................................วิทยาลัย.............................................................เขารับการเลือก
เปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
(7) เปนผูปกครองของนักเรียน หรือนักศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน................... แผน
(2) หลักฐานที่แสดงวาเปนบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครอง หรือผู
ปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน นักศึกษา หรือ
(3) หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอยูดวยเปนประจํา หรือที่นักเรียน
นักศึกษาอยูรับใชการงาน
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด ของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูสมัคร ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน..........................แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัย ชี้ขาดประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th )

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอเชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกเปนผูแทนองคกรชุมชนในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. ..................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว...................................................................................ในฐานะผูมีอํานาจ
กระทําการแทนองคกรชุมชน มีภูมิลําเนาตั้งอยูเลขที่……………..หมูที่......................ถนน.........................................
ตําบล / แขวง..................................อําเภอ / เขต...........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย............................................โทรศัพท...........................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว............................................................................เขารับการเลือกเปน
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน กรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน................. แผน
(2) หลักฐานที่แสดงวาองคกรชุมชนนั้นมีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน และได
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ไมนอยกวาหนึ่งป
(3) หลักฐานที่แสดงวามีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสถาบันการอาชีวศึกษา หรือ
วิทยาลัยหรือหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง
(4) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งขององคกรชุมชนซึ่งอยูในทองที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
(6) หลักฐานที่แสดงวาไดรับการเสนอชื่อในฐานะเปนผูแทนองคกรชุมชน ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน...................แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอโตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
ผูแทนองคกรชุมชน..............................................
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th )

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารับการเลือกเปนกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ดวยสภา (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)…………………………………………………………………...
โดย นาย / นาง / นางสาว………………………………………………………………ตําแหนง..................................................
ผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานตั้งอยูเลขที่..........หมูที่........................................
ถนน.....................................ตําบล / แขวง............................................อําเภอ / เขต.............................................
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………………โทรศัพท.....................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว...............................................................เขารับการเลือกเปน
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระกาดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวาตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน..................... แผน
(2) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาบุคคลผูเสนอชื่อมีอํานาจกระทําการแทนองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นนั้น จํานวน .....................แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด ของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน…………………….แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัย ชี้ขาดประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th )

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ใบเสนอชื่อผูแทนสถานประกอบการเขารับการเลือกเปนกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ดวย (ระบุชื่อสถานประกอบการ)...............................................................................................
โดย นาย / นาง / นางสาว..............................................................ตําแหนง..........................................................
ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานประกอบการ สํานักงานตั้งอยูเลขที่...................................หมูที่...........................
ถนน.................................ตําบล / แขวง..............................................อําเภอ / เขต..............................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท...........................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว...............................................................เขารับการเลือกเปน
กรรมการที่เปนผูแทนสถานประกอบการในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน.............. แผน
(2) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาบุคคลผูเสนอชื่อมีอํานาจกระทําการแทนสถานประกอบการนั้น
จํานวน………………..แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด ของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ..................แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัย ชี้ขาดประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.t

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนศิษยเกา ในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว.................................................................................มีภูมิลาํ เนา
ตั้งอยูเลขที่....................หมูที่......................ถนน................................ตําบล / แขวง................................................
อําเภอ / เขต.................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท .....................................................สําเร็จการศึกษา / เคยศึกษาที่วิทยาลัยแหงนี้ เมื่อป พ.ศ. ...............
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว.................................................................สําเร็จการศึกษา /
เคยศึกษาที่วิทยาลัยแหงนี้ เมื่อป พ.ศ. ....................................เขารับการเลือกเปนกรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
ในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี

(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน..................... แผน
(2) หลักฐานที่แสดงวาผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเคยเขารับการศึกษา หรือสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยแหงนั้น
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด ของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูเสนอชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน……………………แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัย ชี้ขาดประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)

หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th)

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................เปนผูไดรับการสรรหา
และเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทน(ระบุกลุมบุคคล / องคกร) ตําแหนง............................................................
สังกัด กรม..................................................................กระทรวง...............................................................................
มีภูมิลําเนาอยูเลขที่...................หมูท.ี่ ..................ถนน..............................ตําบล / แขวง.........................................
อําเภอ / เขต.........................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท......................................................................
ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว..............................................................เขารับการเลือกเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
o ดานการบริหารการอาชีวศึกษา
o ดานเศรษฐกิจและสังคม
o ดานอุตสาหกรรม
o ดานเกษตรกรรมและการประมง
o ดานธุรกิจและการบริการ
o ดานศิลปหัตถกรรม
o ดานคหกรรม
o ดานการศึกษาพิเศษ
(หมายเหตุ ใหระบุความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ )

1. ขอรับรองวาผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับ
การเสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวาตน ไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัยภายใน สิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับแตงตั้ง เปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี
(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน…………………..แผน
(2) หลักฐานที่แสดงวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน จํานวน………………..แผน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด ของทาง
ราชการที่มีรูปถายของผูไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน…………………..แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาด ประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)
หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th)

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หมายเลขประจําตัว……………………………………………………………….
(เฉพาะเจาหนาที่)
ใบเสนอชื่อตนเองเขารับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัย
วัน......... เดือน..........................พ.ศ. .....................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว.......................................................................ตั้งอยูเลขที่.......................................
หมูที่......................ถนน.......................................................ตําบล / แขวง.............................................................
อําเภอ / เขต.................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท.................................................................มีความประสงคจะเขารับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการวิทยาลัยตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. 2553
o ดานการบริหารการอาชีวศึกษา
o ดานเศรษฐกิจและสังคม
o ดานอุตสาหกรรม
o ดานเกษตรกรรมและการประมง
o ดานธุรกิจและการบริการ
o ดานศิลปหัตถกรรม
o ดานคหกรรม
o ดานการศึกษาพิเศษ
(หมายเหตุ ใหระบุความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตามลําดับ)
จึงขอสงใบเสนอชื่อ และขอรับรองวา
1. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ ความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อไดการแตงตั้งเปนกรรมการ แตมีลักษณะตองหามตามขอ (5) ผูไดรับการ
เสนอชื่อตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา ตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อไมเคยไดรับ แตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแลวแตกรณี
(6) ไมเปนครูหรือคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของวิทยาลัยนั้น และไมเปนที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด
2. หลักฐานที่ไดยื่นมาพรอมใบเสนอชื่อไดแก
(1) ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน…………………..แผน
(2) หลักฐานที่แสดงวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน จํานวน……………………แผน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการที่มีรูปถายของผูไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน………………….แผน
3. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยวา ผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือในกรณีมีการวินิจฉัย ชี้ขาดประการ
ใด เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิทยาลัย ยินยอมรับคําวินิจฉัยนั้น โดยไมมีขอ
โตแยง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
…………………………………………………..ผูเสนอชื่อ
(……………….…………………………………)
………………………………………….ผูไดรับการเสนอชื่อ
(………………………………………….)
หมายเหตุ โปรดสงใบเสนอชื่อพรอมประวัติผูไดรับการเสนอชื่อไปยังวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตู ปณ.9 ปณจ. ทุงตะโก อําเภอ เมืองทุงตะโก
จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย 86220
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โทรศัพท 077-505734 และ
www.pcfc.ac.th

