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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่การเลี้ยงไกไขเปนอาชีพที่มีการขยายตัวเปนธุรกิจการคาที่สําคัญของประเทศ ประกอบกับ
ปจจุบัน มาตรการดานสุขอนามัยสินคาเกษตรไดถูกนํามาใชเปน เครื่องมือในการเปดเสรีการคาโลก
ซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตและการตลาดไกไขและผลิตภัณฑ รวมทั้งผูบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการกํากับดูแลอาชีพการเลี้ยงไกไขทั้งระบบสอดคลองกับนโยบายความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค
และการเปด เสรี การค า โลกเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและได ประสิ ท ธิผ ล จํา เป น ตอ งพั ฒ นาการผลิ ตและ
การตลาดไกไขและผลิตภัณฑทั้งระบบใหเขาสูเกณฑมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ฒ นาไก ไ ข แ ละ
ผลิตภัณฑ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ” หมายความวา การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดระบบ
การผลิตและการตลาดไกไ ขและผลิตภัณฑ จากไกไขอย างมีประสิทธิภ าพและเกิดประโยชนสูงสุ ด
ใหการผลิตและการตลาดไกไขและผลิตภัณฑจากไกไขเขาสูเกณฑมาตรฐาน และใหเกิดความรวมมือ
ในการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับไกไขและผลิตภัณฑจากไกไข เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไกไขและความปลอดภัยของผูบริโภค ตลอดจนมีผลิตภัณฑ
จากไกไขและระบบการจัดการการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอืน่
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
บรรดาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ
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“ผูคา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทําการคาสงไขไกรวมทั้งผูคาเวชภัณฑ
สําหรับสัตว และผูคาอาหารสัตว
“ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เลี้ยงไกไขพันธุ ผูคา และผูขนสง
“องคกรผูเลี้ยง” หมายความวา สหกรณ สมาคม กลุมเกษตรกร หรือกลุมบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการเลี้ยงไกไข
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ”
ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแ ก อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ นายกสมาคม
สัตวบาลแหงประเทศไทย และนายกสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูไดรับการคัดเลือกจากผูคาจํานวนหนึ่งคน ผูประกอบการจํานวนหนึ่งคน
สมาคมผูเลี้ยงไกไขจํานวนหนึ่งคน และสหกรณผูเลี้ยงไกไขจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิซึ่ งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) รวมกัน คัด เลือ ก
จากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและความชํานาญเปน ที่ประจักษใ นดานการเกษตร ดานกฎหมาย
ดานการเงิน การคลัง ดานการตลาด ดานการบริหาร ดานสิ่งแวดลอมหรือดานอื่น ที่เกี่ยวของและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ จํานวนไมเกินสี่คน
ใหอธิบดีกรมปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมปศุสตั วแตงตัง้ ขาราชการ
ของกรมปศุสัตวไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๕ กรรมการตามขอ ๔ (๔) และ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันไดรับแตงตั้ง แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
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ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๔ (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระหรือมีการแตงตั้ง
กรรมการตามขอ ๔ (๕) เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรบั แตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม ขึ้นอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ตามขอ ๔ (๔) และ (๕) ซึ่งไดแตงตั้งไวแลวและหากยังมิไดแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔ (๔) และ (๕)
แทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตามขอ ๔ (๔) และ (๕)
ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๔ (๔) และ (๕) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการใหนําบทบัญญัติ หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาการพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑทั้งระบบ และกําหนดมาตรการแกไขปญหาอุปสรรค
ในเรื่องดังกล าว เพื่อเสนอแนะตอคณะรั ฐ มนตรี และสนับสนุน ใหภ าคเอกชนรวมมือดําเนิน การ
ใหมีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลิต
และผลิ ต ภั ณ ฑ และสถานที่ เ ลี้ ย งไก ไ ข เพื่ อ ให ก ารผลิ ต และการตลาดไก ไ ข แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ เ ข า สู
เกณฑมาตรฐาน
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(๓) สงเสริม และใหความชวยเหลือ ภาคเอกชนในการรวมกลุม หรือจัดตั้งองคกรเพื่อ ใหมี
บทบาทในการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับไกไข รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการไกไขในระหวางภาคเอกชนดวยกัน
(๔) ประสานกับหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการอื่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการผลิต
และการตลาดไกไขรวมทั้งผลิตภัณฑจากไกไข และการแกไขปญหาเกี่ยวกับไกไข
(๕) ประสานการจัดทําแผนและโครงการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการ
พัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ
(๖) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บหรื อ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในเรื่องใด ถาคณะกรรมการเห็นวามีกรณีจําเปนอาจเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาได เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอยางใดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่
ปฏิบัติตามโดยเร็ว
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ประกอบดวย อธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธานกรรมการและผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผูคา
ผูประกอบการ และองคกรผูเลี้ยงซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามจํานวนที่เห็นสมควร เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว เปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีแตงตั้งขาราชการ
ในสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยีไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการที่ ปรึก ษามี หนา ที่เสนอข อมูล หรือ ความเห็ น ตอ คณะกรรมการ
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และดําเนินการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ใหนําความ
ในขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๑๒ ใหกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานการพัฒนาไกไข
และผลิตภัณฑ
(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาไกไขและ
ผลิตภัณฑ
(๓) ใหคําแนะนําและรวมมือกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาไกไขและ
ผลิตภัณฑ
(๔) เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการไกไข
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษามอบหมาย
ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ เจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว หรือ
บุคคลใดที่มาชวยราชการของกรมปศุสัตว รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนอยางอื่น ใหจายจากงบบริหารของ
กรมปศุสัตว
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของใหความรวมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

