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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดย ท่ี เ ป็นการสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์และ วิธี การแต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ   
ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๕๘  ลงวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย   

การประมงแห่งชาติ 
“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
“สมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝั่ ง”  หมายความว่า   สมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์   

ในการประกอบอาชีพทําการประมงในเขตประมงทะเลชายฝั่งเป็นปกติ 
“สมาคมในด้านการประมงทะเลนอกชายฝ่ัง”  หมายความว่า  สมาคมที่ มีวัตถุประสงค์   

ในการประกอบอาชีพทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่งเป็นปกติ 
“สมาคมในด้านการประมงนอกน่านน้ําไทย”  หมายความว่า  สมาคมที่ มีวัตถุประสงค์   

ในการประกอบอาชีพทําการประมงนอกน่านน้ําไทยเป็นปกติ 
“สมาคมในด้านการประมงน้ําจืด”  หมายความว่า  สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ

ทําการประมงในเขตประมงน้ําจืดเป็นปกติ 
“สมาคมในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  สมาคมที่มีวัตถุประสงค์  ในการประกอบอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นปกติ 
“สมาคมในด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ

การแปรรูปสัตว์น้ําเป็นปกติ 
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ข้อ ๕ ให้ มีคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน  เพื่อทําหน้าที่ คัดเลือก   
ผู้ที่ เหมาะสมและนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  รองปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านการประมง  เป็นประธานกรรมการ  
รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ  กรมประมง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง  กรมประมง  ผู้อํานวยการกองตรวจการประมง  กรมประมง   
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  จํานวนหนึ่งคน   
ผู้ แทนสํ านั ก ง าน เศรษฐ กิจการ เกษตร   จํ านวนหนึ่ ง คน   ผู้ แทนสํ านั ก ง านนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  จํานวนหนึ่งคน  และ 
ให้ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสิบคน  ให้คัดเลือกจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝั่ ง  ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ ง   

ด้านการประมงนอกน่านน้ําไทย  ด้านการประมงน้ําจืด  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา  
ด้านละหนึ่งคน 

(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่เกินสองคน 
(๓) นักวิชาการด้านการประมง  ไม่เกินสองคน   
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 
ระยะเวลาการรับสมัครและแบบใบสมัครให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะกรรมการ

คัดเลือก   
ข้อ ๘ ให้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้สมัครเท่านั้น  โดยผู้สมัครคนหน่ึงมีสิทธิสมัคร  

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดด้านหน่ึงตามที่กําหนดในข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ได้เพียงหน่ึงด้าน 
กรณีไม่มีผู้มาสมัครด้านใดด้านหนึ่งหรือจํานวนผู้สมัครไม่ครบที่จะทําการคัดเลือกให้ขยาย

ระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนกว่าจะมีผู้สมัครครบจํานวนทุกด้าน   
ข้อ ๙ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
(๓) มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านใดด้านหน่ึง   

ตามที่กําหนดในข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๔) เป็นผู้แทนของสมาคมด้านใดด้านหนึ่งตามที่กําหนดในข้อ  ๖  (๑)  โดยมีหนังสือรับรอง 

จากสมาคมดังกล่าว  กรณีสมัครในฐานะผู้แทนสมาคม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(๘) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงาน 
ของเอกชนไล่ออก  ปลดออก  หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือ  
ถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๙) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
ในการสมัครผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน  พร้อมทั้งความรู้ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านที่ตนสมัคร   
ข้อ ๑๐ ให้กรมประมงเป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัคร  การคัดเลือก

และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๑ การส่งใบสมัคร  กระทําได้สองวิธีดังนี้ 
(๑) ย่ืนใบสมัครโดยตรงที่กรมประมง 
(๒) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกรมประมง 
ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสําคัญ  หากล่วงเลย

ระยะเวลาที่กําหนด  ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา   
ข้อ ๑๒ ให้กรมประมงตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร   

ตามข้อ  ๙  และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครด้านละหนึ่งบัญชีเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
กรณีมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่กรมประมง

นําเสนอให้เหลือจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
(๑) ผู้แทนสมาคมตามข้อ  ๖  (๑)  ด้านละไม่เกินสองคน 
(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๖  (๒)  

จํานวนไม่เกินสามคน 
(๓) นักวิชาการด้านการประมงตามข้อ  ๖  (๓)  จํานวนไม่เกินสามคน   
ข้อ ๑๔ ในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีกรรมการคัดเลือกมาประชุม   

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม   
ให้ถือเสียงข้างมาก  โดยกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  การลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ 

การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการคัดเลือกอาจเชิญผู้สมัคร   
มาแสดงวิสัยทัศน์หรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาด้วยก็ได้และให้พิจารณา 
จากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
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(๑) วิสัยทัศน์ 
(๒) ประสบการณ์ทํางานและผลงาน 
(๓) ความเชี่ยวชาญในงานด้านที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกทําการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ 

ที่กรมประมงนําเสนอแล้วได้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบจํานวนหรือไม่ครบด้าน  ให้คณะกรรมการคัดเลือก 
ประกาศรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม  ทั้งนี้  เฉพาะจํานวนที่ไม่ครบหรือ
ด้านที่ไม่ครบ  โดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ เม่ือคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้แล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก  
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามจํานวนที่กําหนดในข้อ  ๖   

ข้อ ๑๗ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๖   
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ .ศ .  ๒๕๕๘  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง  โดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๘ ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


