
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  เพื่อให้การดําเนินการ  
เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกัน   

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
ข้อ ๔ ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจาํนวนเจ็ดคน  ในจํานวนนี้  เป็นผู้แทนจาก 
(๑) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จํานวนหนึ่งคน   
(๒) ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์จํานวนสองคน   
(๓) ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จํานวนหนึ่งคน   
(๔) ผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จํานวนหนึ่งคน  และ 
(๕) บุคคลทั่วไปซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านการป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์จํานวนสองคน 
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ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด        

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วย  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  เป็นประธาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนกรมการศาสนา  ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมประมง  ผู้แทนกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ  ผู้แทนกรมอนามัย  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผู้แทนองค์การสวนสัตว์  เป็นกรรมการ  และ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการสรรหา  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่ง   
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๘ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้กรมปศุสัตว์จัดทําประกาศรับสมัคร  คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม  และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์  ผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  และบุคคลท่ัวไปซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านการป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้มีการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบเป็นการทั่วไปตามความเหมาะสม   

ข้อ ๙ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา 
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 (ก) กรณีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  และบุคคลทั่วไปซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ในด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  สามารถเข้ารับการสมัคร  
ได้ด้วยตนเอง  โดยการส่งประวัติ  ผลงาน  มายังกรมปศุสัตว์  ตามแบบ  ค.ป.  ๑  และ  ค.ป.  ๒ 

 (ข) กรณีสมาคมหรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด  
สวัสดิภาพสัตว์  สถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม  
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  
องค์กรละไม่เกิน  ๕  คน  เป็นผู้แทนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ส่งชื่อ   
พร้อมส่งประวัติ  ผลงาน  มายังกรมปศุสัตว์  ตามแบบ  ค.ป.  ๑  และ  ค.ป.  ๒   

(๒) ให้กรมปศุสัตว์รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการสรรหา  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหา  แยกบัญชี  ตามประเภท
ของแต่ละกลุ่ม  เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาภายในเจ็ดวันทําการ  นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด  
หากปรากฏว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา 

ข้อ ๑๐ เ ม่ือได้ รับเ ร่ืองจากกรมปศุสัตว์แล้ว   ให้คณะกรรมการสรรหาจัดประชุม   
เพื่อพิจารณาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยพิจารณาจากประวัติ  ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ในการพิจารณาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ  
การเสนอเร่ืองจากกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการสรรหาได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
ให้กรมปศุสัตว์จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทแต่ละกลุ่ม  โดยเรียงลําดับคะแนน 
จากมากไปหาน้อย  กลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คน 

ให้ผู้ที่ได้ รับการสรรหาที่อยู่ในลําดับต้นในแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔  เป็นผู้ได้ รับการสรรหา   
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามสัดส่วน 

ในกรณีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  ให้เลื่อนผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีลําดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้อยู่ในลําดับต้นและ
ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 

ข้อ ๑๒ ให้กรมปศุสัตว์รวบรวมรายชื่อ  พร้อมประวัติ  และผลงานของผู้ได้รับการสรรหา     
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๑๓ กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้กรมปศุสัตว์เสนอรายชื่อ   
ผู้ได้รับการสรรหาซึ่งอยู่ในลําดับถัดไปในแต่ละกลุ่ม  ตามข้อ  ๑๑  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป 
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ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามประกาศนี้  และในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และคําวินิจฉัย              
ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


