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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๗)  ประกอบกับมาตรา  ๙  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม  

คุณภาพอาหารสัตว์   
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ  

การเลี้ยงสัตว์   
“กลุ่มเกษตรกร”  หมายความว่า  กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  ที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์  

และให้หมายความรวมถึงสมาคมตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ด้วย 
“ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์”  หมายความว่า  สมาคมตามกฎหมาย  ที่มี

วัตถุประสงค์เก่ียวกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  และให้หมายความรวมถึงสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยด้วย   

ข้อ ๔ ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๕  คน  
ประกอบด้วย   

(๑) ผู้แทนสหกรณ์  จํานวนหนึ่งคน 
(๒) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  จํานวนสองคน 
(๓) ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  จํานวนสองคน 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการส่วนกลาง  

ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น   
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง   
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  รองปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมการค้าภายใน  ผู้แทนกรมประมง  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
เป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการสรรหา  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้   

ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง   
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๘ เม่ือมีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้กรมปศุสัตว์จัดทําประกาศรับสมัคร
ผู้แทนสหกรณ์  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  เพื่อให้มีการ  
เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมทั้งทําการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป  
ตามความเหมาะสม 

ประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติ  อํานาจหน้าที่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  วันและเวลาทําการรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร  ทั้งนี้  ให้กําหนด
ระยะเวลาการเสนอชื่อผู้แทนเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๙ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การเสนอชื่อผู้แทนสหกรณ์  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้องค์กร  ตามข้อ  ๔  
(๑)  (๒)  และ  (๓)  เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้แทนองค์กร  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์กรละหนึ่งคน  โดยให้ส่งใบเสนอช่ือ  ประวัติ  ผลงาน  และความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อมายังกรมปศุสัตว์ตามแบบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด 

(๒) ให้กรมปศุสัตว์รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายละเอียดตาม  (๑)  พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแยกบัญชีตามประเภทของแต่ละกลุ่ม  เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาภายในเจ็ดวันทําการ  
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด   

ในกรณีผู้ถูกเสนอช่ือรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการสรรหา  
และให้กรมปศุสัตว์แจ้งให้องค์กรที่เสนอชื่อทราบต่อไป   

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับเร่ืองจากกรมปศุสัตว์  ตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาประชุม  
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง  โดยพิจารณาจากประวัติ  ความรู้  ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเร่ือง
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๑๑ เม่ือคณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาตามข้อ  ๑๐  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ให้กรมปศุสัตว์จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา  แยกเป็นแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔  โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย  กลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คน 

ให้ผู้ได้รับการสรรหาที่อยู่ในลําดับต้นตามกลุ่มและจํานวนที่กําหนดไว้ข้อ  ๔  เป็นผู้ได้รับ   
การสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาตามวรรคสอง  ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุใด ๆ  
ให้เลื่อนผู้ที่ได้รับการสรรหาซึ่งอยู่ในลําดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้อยู่ในลําดับต้นและได้รับการสรรหา 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 

ข้อ ๑๒ ให้กรมปศุสัตว์นําเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้กรมปศุสัตว์ 
เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาซึ่งอยู่ในลําดับถัดขึ้นมาในกลุ่มที่จะต้องแต่งตั้งแทน  ตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับการสรรหาตามข้อ  ๑๑  เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างต่อไป   
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ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหา   
ในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


