
หนา   ๑๙ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่การเลี้ยงสุกรเปนอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับหลายสาขาและมีปญหาเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาดคอนขางมาก  ซ่ึงสงผลกระทบตอผูบริโภค  สังคมและสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
อยางตอเนื่อง  ประกอบกับประเทศไทยไดใหความสําคัญเร่ืองความปลอดภัยดานอาหารสําหรับผูบริโภค
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เทาเทียมกันเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานที่เปนธรรมในการรองรับ 
การเปดเสรีการคาโลก  และความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสุกร  จําเปนตองพัฒนาการผลิตและการตลาดสุกร
และผลิตภัณฑทั้งระบบใหเขาสูเกณฑมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัฒนาสกุรและผลติภัณฑ  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ”  หมายความวา  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดระบบ

การผลิตและการตลาดสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  ใหการ
ผลิตและการตลาดสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานและใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
และแกไขปญหาเกี่ยวกับสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ความ
มั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสุกร  และความปลอดภัยของผูบริโภค  ตลอดจนมีผลิตภัณฑจากสุกรและระบบ
การจัดการการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอืน่
และมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
บรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ 
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“ผูคา”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทําการซื้อขายสุกรมีชีวิต  เนื้อสุกรชําแหละ
และผลิตภัณฑทั้งปลีกและสง  รวมทั้งผูคาเวชภัณฑสําหรับสัตว  และผูคาอาหารสัตว 

“ผูประกอบการ”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบการฆาชําแหละสุกร  
เจาของสถานที่จําหนายซากสุกรชําแหละตัดแตง  ผูคา  และผูขนสง 

“องคกรผูเลี้ยง”  หมายความวา  สหกรณ  สมาคม  กลุมเกษตรกรหรือกลุมบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเลี้ยงสุกร 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและ

ผลิตภัณฑ”  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ  และผูอํานวยการสํานกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกจากผูคาจํานวนหนึ่งคน  ผูประกอบการจํานวนหนึ่งคน  
สมาคมผูเลี้ยงสุกรจํานวนหนึ่งคน  และสหกรณผูเลี้ยงสุกรจํานวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  รวมกันคัดเลือกจาก 
ผูซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญและความชํานาญเปนที่ประจักษในดานการเกษตร  ดานกฎหมาย  ดานการเงิน
การคลัง  ดานการตลาด  ดานการบริหาร  ดานส่ิงแวดลอมหรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ  จํานวนไมเกินส่ีคน 

ใหอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหอธิบดีกรมปศุสัตวแตงต้ังขาราชการ
ของกรมปศุสัตวไมเกินสองคน  เปนผูชวยเลขานุการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๕ กรรมการตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันไดรับแตงต้ัง  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ในกรณีที่กรรมการตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนวาระหรือมีการแตงต้ัง
กรรมการตามขอ  ๔  (๕)  เพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ 
ตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวและหากยังมิไดแตงต้ังกรรมการตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  
แทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  
ข้ึนใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๔  (๔)  และ  (๕)  พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการใหนําบทบัญญัติ  หมวด  ๕  คณะกรรมการที่มีอํานาจ

ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบงัคับโดยอนโุลม 
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาการพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑทั้งระบบ  และกําหนดมาตรการแกไขปญหา

อุปสรรคในเร่ืองดังกลาว  เพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี  และสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมมอืดําเนนิการ
ใหมีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลิต
และผลิตภัณฑ  สถานที่เลี้ยงสุกรและสถานที่ชําแหละตัดแตงและจําหนายรวมทั้งยานพาหนะที่ใชในการ
ขนสงซากสุกร  เพื่อใหการผลิตและการตลาดสุกรและผลิตภัณฑเขาสูเกณฑมาตรฐาน 

(๓) สงเสริมและใหความชวยเหลือภาคเอกชนในการรวมกลุมหรือจัดต้ังองคกร  เพื่อใหมี
บทบาทในการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับสุกร  รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ
ในดานตาง  ๆ  เกี่ยวกับกิจการสุกรในระหวางภาคเอกชนดวยกัน 

(๔) ประสานกับหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการผลิต 
และการตลาดสุกรรวมทั้งผลิตภัณฑจากสุกร  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับสุกร 

(๕) ประสานการจัดทําแผนและโครงการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการพัฒนา
สุกรและผลิตภัณฑ 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบหรือ   ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๗) ออกประกาศหรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในเรื่องใด  ถาคณะกรรมการเห็นวามีกรณีจําเปน  อาจเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอยางใดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่
ปฏิบัติตามโดยเรว็ 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ  ประกอบดวย  อธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธานกรรมการและผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผูคา  
ผูประกอบการ  และองคกรผูเลี้ยงซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามจํานวนที่เห็นสมควร  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี   กรมปศุสัตว  เปนกรรมการ
และเลขานุการ  และใหผูอํานวยการสํานกัพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีแตงต้ังขาราชการใน
สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
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ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษามีหนาที่เสนอขอมูลหรือความเห็นตอคณะกรรมการ
เกี่ยวกับเร่ืองตาง  ๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  และดําเนินการเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังาน
ของคณะกรรมการ 

ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ใหนําความ
ในขอ  ๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ใหกรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) รวบรวมและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานการพัฒนาสุกร
และผลิตภัณฑ 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ 

(๓) ใหคําแนะนําและรวมมือกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสุกรและ
ผลิตภัณฑ 

(๔) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการสุกร 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษามอบหมาย 
ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับคณะกรรมการ  คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน

ที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ  เจาหนาที่ที่ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว  หรือบุคคลใด 
ที่มาชวยราชการของกรมปศุสัตว  รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนอยางอื่น  ใหจายจากงบบริหารของกรมปศุสัตว 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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