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ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโคนมและผลิตภัณฑนม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“โคนม”  หมายความวา  โคซ่ึงตามปกติเลี้ยงไวเพื่อการผลิตนม 

“ผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํานมโค  นมผงและนมคืนรูป 

มาผานขบวนการผลิต  โดยการแยกออกหรือเติมเขาไปซ่ึงวัตถุอื่นใด  หรือแยกมันเนยบางสวนหรือ 

เกือบทั้งหมดออกจากนม 

“อุตสาหกรรมนม”  หมายความวา  การผลิต  ซ้ือ  ขาย  แลกเปลี่ยนและใหซ่ึงน้ํานมโค  เนื้อโคนม  

และผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อโคนม  ตลอดจนอาหารสัตว  น้ําเชื้อ  ตัวออน  และอุปกรณตาง ๆ    

ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด  การบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมและ

เนื้อโคนม  และการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับอุตสาหกรรมนม 

“น้ํานมโค”  หมายความวา  น้ํานมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกแลวสามวัน  เพื่อใหปราศจาก

น้ํานมเหลือง  โดยมิไดแยกหรือเติมวัตถุอื่นใด  และยังไมผานกรรมวิธีการผลิตในขั้นตอนใด ๆ 

“นําเขา”  หมายความวา  นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก”  หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

“เกษตรกรโคนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อสงน้ํานมโคใหกับ

ศูนยรับน้ํานมโคขององคกรของรัฐ  องคกรของเอกชนหรือสหกรณ 

“องคกรเกษตรกรโคนม”  หมายความวา  สมาคม  สหกรณ  หรือกลุมเกษตรกรโคนมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแตไมรวมถึงบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญ

ที่มีเกษตรกรโคนมเปนผูถือหุน  หรือหุนสวนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

“ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงเปนตัวแทนขององคกรเกษตรกรโคนม 

“ผูประกอบการผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิตหรือ

จําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงเปนตัวแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

“ผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนม”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิต

หรือจําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม”  

ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมการคาตางประเทศ  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนสิบสองคนเปนกรรมการ  ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจํานวนสองคน  

โดยมาจากผูแทนองคกรเกษตรกรโคนมหนึ่งคน  และผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนมหรือผูแทน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมนมหนึ่งคน 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดาน

โคนมและผลิตภัณฑนมจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนสองคน  ผูแทนองคกร

เกษตรกรโคนมจํานวนหาคน  ซ่ึงเสนอโดยชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย  จํากัด  และผูแทน

ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนมจํานวนหาคน  ตามหลักเกณฑ   

และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติ 

ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 

มาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเคยเปนผูถูกส่ังใหออกตามมาตรา  ๗ 

(๕) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น   

หรือผูบริหารทองถิ่นหรือกรรมการที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
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มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 
สองวาระไมได 

มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕ 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
มาตรา ๘ ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระจะตองมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงและใหผูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในมาตรา  ๖  หากยังไมไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มอียูจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจมาประชุมได  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ   
ซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย   แผนงาน  มาตรการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

(๒) กําหนดนโยบายและแผน   การผลิตและการจําหนายน้ํานมโคและผลิตภัณฑนม 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

(๓) กําหนดปริมาณและเงื่อนไขการนําเขา  การสงออกน้ํานมโค  นมผงและผลิตภัณฑนม  

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนในการผลิตน้ํานมโคและ 

กําหนดราคาซื้อน้ํานมโคและผลิตภัณฑนม  รวมทั้งกําหนดวันรับซ้ือและวันหยุดรับซ้ือน้ํานมโคของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

(๕) กําหนดระเบียบวาดวยเบี้ยปรับสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจเชิญสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  ความเห็นหรือคําแนะนํา  รวมทั้ง 

ขอเอกสารที่เกี่ยวของ  

(๗) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  องคกรเกษตรกรโคนม  ผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

และผูประกอบการอุตสาหกรรมนมในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ  สถานที่เลี้ยงโคนม 

ศูนยรวบรวมน้ํานมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ  รวมทั้งระบบการขนสง  เพื่อใหการผลิตและ 

การตลาดโคนมและผลิตภัณฑนมเขาสูเกณฑมาตรฐาน  และแกไขปญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑนม 

(๘) กําหนดขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมี

เสถียรภาพ  และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ  เพ่ือรักษาผลประโยชนและใหเกิดความเปนธรรม 

แกผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ  ไดแก  เกษตรกรโคนม  ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูบริโภค

รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคในประเทศใหมีเสถียรภาพ  มีน้ํานม 

ท่ีมีคุณภาพ  และสามารถแขงขันกับตางประเทศได  ดังนั้น  ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

จําเปนตองมีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากองคกรเกษตรกรโคนม 

ผูประกอบการผลิตภัณฑนม  และภาคราชการที่เกี่ยวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


