
เรื่อง  ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
วัตถุอันตราย 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายประสงค์
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ด้าน รายละเอียด ดังน้ี 

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ เช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ วิชาเคมี 
๑.๒ วิทยาศาสตร์ 
๑.๓ วิศวกรรมศาสตร์ 
๑.๔ เกษตรศาสตร์ 
๑.๕ กฎหมาย 

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์และมีประสบการณ์การ
ดําเนินงานด้านใดด้านหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
๒.๒ การคุ้มครองผู้บริโภค 
๒.๓ การเกษตรกรรมย่ังยืน 
๒.๔ การจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น 
๒.๕ สิ่งแวดล้อม 

โดยมีคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังน้ี 

คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๓. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๔. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมธุรกิจพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๖. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป่รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
คุณสมบัติเฉพาะ 

๗. มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และมีประสบการณ์การทาํงานในด้านน้ันๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
 

/๘. สําหรับ ... 



-๒- 
๘. สําหรับผู้สมคัรที่เป็นผู้แทนจากองค์การสาธารณประโยชน์ นอกจากต้องมีคุณสมบัติ

ตามข้อ ๗. แลว้ ยังต้องได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสขุภาพอนามัย ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค ด้านการเกษตรกรรมยัง่ยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตราย
ในท้องถิ่น หรอืด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

การเสนอชื่อ 
การเสนอช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเสนอโดยหน่วยงานหรือองค์การที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับ

สาขาที่เสนอ โดยหน่วยงานอาจเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่าหน่ึงด้าน และให้กรอกใบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย(ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม) และให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมลงช่ือในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมทั้งรับรองเอกสารหลักฐานที่แนบมา  

ในการน้ีจึงขอเผยแพร่ประสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมของบุคคลในตําแหน่งที่ระบุข้างต้น โดยกําหนดให้มีการ
เสนอช่ือไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สํานักควบคมุวัตถุอันตราย)ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



ใบสมัคร 

เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 

ชื่อ  นาย /นาง / นางสาว ......................................................นามสกุล .............................................................. 

เกิดวันท่ี .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .........................อายุ  ................. ป .................. เดือน 
บานพักอาศัยเลขท่ี .........................  หมูท่ี .........................  ตรอก /ซอย .......................................................... 
ถนน ...........................................แขวง/ตําบล ....................................... เขต /อําเภอ ........................................ 
จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ................................................. 
โทรสาร............................................. E–mail ..................................................... 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) .......................................... 

วุฒิทางการศึกษา  

๑. .................................................................. สาขา ....................................................................................  

๒. .................................................................. สาขา ....................................................................................  
๓. .................................................................. สาขา .................................................................................... 

อาชีพ  ........................................................................ ตําแหนง .......................................................................... 
สถานท่ีทํางาน............................................................................... เลขท่ี .........................  หมูท่ี .........................  
ตรอก /ซอย ......................................... ถนน ...........................................แขวง/ตําบล ....................................... 
เขต /อําเภอ ............................................ จังหวัด ......................................รหสัไปรษณีย ................................... 
โทรศัพท ..........................................โทรสาร........................................... E–mail ...............................................   
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) .......................................................... 
 ขอสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย สาขา..................... 
.......................................หรือ เปนตัวแทนองคการสาธารณประโยชนดาน........................................................... 
ประวัติการทํางาน (โปรดระบุตําแหนงท่ีสําคัญ ๓ ตําแหนงสุดทาย) 
 ลําดับท่ี ๑ พ.ศ. ..........  ตําแหนง .............................................. หนวยงาน .............................................. 
 ลําดับท่ี ๒ พ.ศ. ........... ตําแหนง ............................................... หนวยงาน ............................................. 
 ลําดับท่ี ๓ พ.ศ. ........... ตําแหนง ............................................... หนวยงาน ............................................. 
ผลงานท่ีประจักษ 

๑. .............................................................................................................................................................. 
 ๒. .............................................................................................................................................................. 
 ๓. .............................................................................................................................................................. 
  เคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
 ๑. ระหวางวันท่ี .............. เดอืน............................ พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี ........... เดือน ......................... 
 พ.ศ. ............... 
 ๒. ระหวางวันท่ี .............. เดอืน............................ พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี ........... เดือน ......................... 
 พ.ศ. ............... 
  ไมเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย    

  

/ขาพเจา... 

 

รูปถาย 

ขนาด ๑ นิว้ 



 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีผลประโยชนทับซอนกับกรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรมประมง  กรมปศุสัตว  กรมธุรกิจพลังงาน  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม     
         

 
           ลงชื่อ  ............................................................... ผูสมัคร   
                   (...............................................................) 
                   ตําแหนง ............................................................... (ถามี) 

 

 

หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก  

๑. สําเนาทะเบียนบาน 

๒. สําเนาวุฒิการศึกษา 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ                                          

 หรือสําเนาหนังสือท่ีทางราชการออกให 

๔. รูปถาย ๑ นิ้ว  ๑  รูป 

๕. กรณีผูสมัครในตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนให

จัดสงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนขององคการ พรอมหลักฐานท่ีแสดงวามีความรู 

ความสามารถและมีประสบการณเปนท่ีประจักษ 

๖. อ่ืน ๆ (ถามี)  

-๒- 



ใบเสนอช่ือ 

บุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

               วันท่ี.........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

 ขาพเจา  นาย /นาง /นางสาว ......................................................................................................... 

ตําแหนง ..........................................................อาชีพ ......................................... ท่ีอยูบานเลขท่ี .................... 

หมูท่ี ................ ถนน...................................................แขวง /ตําบล ................................................................

เขต/อําเภอ ....................................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ...................... 

โทรศัพท...........................................สถานท่ีทํางาน................................................................................................. 

ขอเสนอ....................................................................................เพ่ือเขารับคัดเลือก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการวัตถุอันตราย สาขา..........................................................................................หรือ เปนตัวแทน

องคการสาธารณประโยชนดาน.......................................................................................................ดังใบสมัคร 

ท่ีแนบมาพรอมนี้  และขอรับรองวา 

 ๑.  ผูไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 

  (๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (๓)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๕) ไมมีผลประโยชนทับซอนกับกรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กรมประมง  กรมปศุสัตว  กรมธุรกิจพลังงาน  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ 

ผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

  (๗) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในดาน.................................................... 

และมีประสบการณทํางานในดานนั้น ๆ ไมนอยกวา ๑๐ ป  

  (๘) ไดรับการยกยองวามีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดาน................ 

.......................................... โดยมีผลงานเปนประจักษ (เฉพาะผูสมัครท่ีเปนผูแทนจากองคการ

สาธารณประโยชน) 

 ๒. ขาพเจาและผูไดรับการเสนอชื่อ เขาใจและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 ๓. ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด

เก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขาพเจาและผูไดรับการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัย

นั้นโดยไมมีขอโตแยง 

 ขอความท่ีใหไวท้ังหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ     

ลงชื่อ  ...........................................................  ผูสมัคร     ลงชื่อ  .....................................................  ผูเสนอชื่อ 

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

                                 ตําแหนง  ........................................................   


	ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
	ใบเสนอชื่อ


