
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๑- 

พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งองคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 

(ฉบับสมบูรณ) 

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๒๕, (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๓๕, (ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๓๗, 

(ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๓๘, (ฉบับที ่๖) พ.ศ.๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

………………………… 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ 

เปนปที่ ๒๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย และมาตรา ๓ แหง

พระราชบัญญัติ วาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช-

กฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

๑   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แหง

พระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช-

กฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔” 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

1๒   มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี ้

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

๑  เพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒  มาตรา ๓ บทนิยาม “รองผูอํานวยการ” ยกเลิก โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๒- 

หมวด ๑ 

การจัดตั้ง ทุนและเงินสํารอง 

2๑   มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการข้ึนเรียกวา “องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา 

“อ.ส.ค.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND” 

เรียกโดยยอวา “DPO” และใหมีตราเครื่องหมายของ “อ.ส.ค.” ตามรูปลักษณะตราเครื่องหมายทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๖  อ.ส.ค. มีสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดสระบุรี และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน 

ณ ท่ีใดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได 

3๒   มาตรา ๗  อ.ส.ค. มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงคดานสงเสริมกิจการโคนม 

(ก) สงเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ 

(ข) ฝกอบรมบุคคลใหมีความรู ความชํานาญในการเลี้ยงโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ 

การผลิตน้ํานมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ 

(ค) ชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการกําจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ สําหรับโคนมและสัตวอ่ืนท่ี

ใหน้ํานมและเนื้อ 

(ง) พัฒนาและผลิตภัณฑโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ 

(จ) สงเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑนมในประเทศ 

(ฉ) ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตอเนื่องกับการสงเสริมกิจการโคนม 

(๒) วัตถุประสงคดานธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

(ก) ผลิต ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซ่ึงน้ํานมและเนื้อ ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ โคนมและ

สัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว น้ําเชื้อเอ็มบริโอ และอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการผลิตและการตลาด 

(ข) ดําเนินธุรกิจบริหารเก่ียวกับการเลี้ยงโคนมและสัตวอ่ืนท่ีใหน้ํานมและเนื้อ และการผลิต

ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ 

(ค) ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว ให อ.ส.ค. มีอํานาจรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองท่ีดินและทรัพยสินอ่ืน มีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซ้ือ ขาย เชา ใหเชา  

เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม คาประกัน จํานํา รับจํานํา จํานอง รับจํานอง จัดหา จําหนาย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน

ดวยประการใดๆ ซ่ึงท่ีดิน ทรัพยสินอ่ืน หรือสิทธิตางๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร และรับทรัพยสินท่ีมี ผูอุทิศให 

ในและนอกราชอาณาจักร 

๑  มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 

๒  มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๓- 

๒  มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

(๒) จัดตั้งหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือรวมการงาน หรือสมทบกับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน

แกกิจการของ อ.ส.ค. รวมท้ังการเขาเปนหุนสวนของหางหุนสวน หรือถือหุนของบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ 

 (๓) ใหความรวมมือและสงเสริมกิจการของสหกรณผูเลี้ยงโคนม เกษตรกร กลุมเกษตรกร และ  

ผูเลี้ยงโคนมในทางวิชาการ การตลาด และอ่ืนๆ 

(๔) สรางและดําเนินกิจการเก่ียวกับโรงงานผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากน้ํานมหรือเนื้อ หองเย็น  

รถตูเย็น หรือรานคาน้ํานม ผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อ 

(๕) รับเปนสาขา ตัวแทน ตัวแทนคาตางหรือนายหนาในกิจการตางๆ ของเอกชน หรือนิติบุคคลใด

ท้ังในและนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกกิจการของ อ.ส.ค. 

(๖) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย 

มาตรา ๘  ใหกําหนดทุนของ อ.ส.ค. เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท โดยถือเอาทุนเดิมซ่ึงรัฐบาลไทย

และรัฐบาลเดนมารคไดนํามาสมทบในการจัดตั้งฟารมโคนมและศูนยอบรมไทย-เดนมารค เปนทุนประเดิม และรัฐบาล

จะจายเพ่ิมเติมใหเปนคราวๆ ตามจํานวนท่ีรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร 

มาตรา ๙  ให อ.ส.ค. รับโอนบรรดาทรัพยสิน สินทรัพยตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลเดนมารค เก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการในเรื่องการทําฟารมเลี้ยงโคนม สิทธิ หนี้สิน และความรับผิด และ

ธุรกิจอันเกิดจากการดําเนินกิจการของฟารมโคนมและศูนยอบรมไทย-เดนมารค ตลอดจนพนักงานและลูกจางของ

ฟารมโคนมและศูนยอบรมไทย-เดนมารค อันมีอยูในวันท่ีประกาศพระราชกฤษฎีกานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐  เงินสํารองของ อ.ส.ค. ใหประกอบดวย เงินสํารองธรรมดาซ่ึงตั้งไวเผื่อขาดเงินสํารอง

เพ่ือไถถอนหนี้และเงินสํารองอ่ืนๆ 

มาตรา ๑๑  เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยมติคณะกรรมการ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๒ 

การกํากับ การควบคมุและการบริหาร 

4๑   มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ประกอบดวย อธิบดี

กรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการคาภายใน ผูแทน

กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการ 

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เปนประธาน

กรรมการ 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

๒  มาตรา ๑๓  กรรมการและผูอํานวยการ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ยังตองไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้

๑  มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๔- 

(๑) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ อ.ส.ค. หรือในกิจการท่ีจะกระทําใหแก อ.ส.ค. ไมวาโดยทางตรง

หรือโดยทางออม เวนแตเปนเพียงหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด หรือ ผูถือหุนสวนของบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีประกอบกิจการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

(๒) เปนผูประกอบการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ อ.ส.ค.  

ไมวากระทําเพ่ือประโยชนของตนหรือของผู อ่ืน หรือเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดของหางหุนสวน  

ท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและแขงขันกับกิจการของ อ.ส.ค. 

(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางของ อ.ส.ค. 

(๔) เปนผูท่ีไมมีสัญชาติไทย 

5๑   มาตรา ๑๔  ใหกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการ

ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระนั้นรักษาการในตําแหนงตอไป จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ

แทนตําแหนงท่ีวาง และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ 

ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ ไดรับแตงตั้ง 

ไวแลว 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

6 ๒   มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวนของ

กรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให รองประธาน

กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

๑  มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒   มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๕- 

มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการ 

ของ อ.ส.ค. และใหมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ดําเนินกิจการตามมาตรา ๗ 

(๒) กําหนดขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการเงิน 

(๓) กําหนดขอบังคับ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือนและคาจาง 

ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจาง 

(๔) กําหนดขอบังคับ วาดวยจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนคาจางและเงินอ่ืนของพนักงานและ

ลูกจาง 

7๑   (๕) กําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการ โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

(๖) กําหนดอัตราดอกเบี้ย คาภาระ คาบรกิารและคาดําเนินธุรกิจตางๆ 

8๒   (๗) - ยกเลิก - 

(๘) กําหนดขอบังคับ วาดวยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของ

ผูปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว โดยการรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๙) แตงตั้งอนุกรรมการ เพ่ือใหปฏิบัติกิจการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ

กําหนดคาตอบแทนอนุกรรมการ 

ขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการเงินท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน ถามีขอความจํากัดอํานาจ

ผูอํานวยการในการทํานิติกรรมไวประการใดใหรัฐมนตรีประกาศขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ ยอมไดรับประโยชนตอบแทน 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

9๓   มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี” 

10๔   มาตรา ๒๐  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการถอดถอนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ 

 

๑  มาตรา ๑๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒  มาตรา ๑๗ (๗) ยกเลิก โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๓  มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔  มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๖- 

มาตรา ๒๑  ผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการของ อ.ส.ค. ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบในการจัดการ และดําเนินการของ อ.ส.ค. 

11๑   - ยกเลิก - 

มาตรา ๒๒  ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ผูอํานวยการเปนผูกระทําการในนามของ อ.ส.ค. 

และเปนผูกระทําแทน อ.ส.ค. เพ่ือการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติกิจการ เฉพาะอยาง

แทนก็ได แตท้ังนี้ตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 

ในกรณีท่ีมีขอบังคับซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ กําหนดวา นิติกรรมใด

ผูอํานวยการจะกระทําไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน บรรดานิติกรรมท่ีผูอํานวยการทําข้ึนโดยไมได

รับความเห็นชอบดังกลาวยอมไมผูกพัน อ.ส.ค. เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๓  ผูอํานวยการมีอํานาจ 

(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนเงินเดือนและคาจาง ตลอดจนลงโทษทางวินัยแกพนักงานและ

ลูกจาง ท้ังนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดไว แตถาเปนพนักงานตําแหนงต้ังแตหัวหนาแผนกหรือ

เทียบเทาข้ึนไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติกิจการของ อ.ส.ค. โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบายหรือขอบังคับท่ี

คณะกรรมการกําหนดไว 

มาตรา ๒๔  เม่ือผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงผูอํานวยการวางลงและใน

ระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งผูอํานวยการ ใหรองผูอํานวยการเปนผูทําการแทนผูอํานวยการ ถาไมมี รองผูอํานวยการ หรือมี

แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือพนักงานคนหนึ่งเปนผูทําการแทน

ผูอํานวยการ และใหนําความในมาตรา ๑๓ (๑), (๒) และ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูทําการแทนผูอํานวยการมีอํานาจและหนาท่ีอยางเดียวกับผูอํานวยการ 

12๒   มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงานและลูกจาง 

ประจาํ อาจไดรับบําเหน็จหรือโบนัสตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๓ 

ความสัมพันธกับรัฐบาล 

13๓   มาตรา ๒๖  อ.ส.ค. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได 

(๑) ลงทุนหรือรวมทุนเพ่ือการใดครั้งหนึ่งเกินยี่สิบลานบาท 

(๒) กูยืมเงินหรือคํ้าประกันบุคคลภายนอกครั้งหนึ่งเกินยี่สิบลานบาท 

(๓) จําหนายอสังหาริมทรัพยมูลคาเกินหาลานบาท 

๑  มาตรา ๒๑ วรรคสาม ยกเลิก โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒  มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๓  มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๗- 

มาตรา ๒๗  ให อ.ส.ค. จัดทํางบประมาณประจําป โดยแยกเปนงบลงทุนและทําการเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ สําหรับงบลงทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สวนงบทําการใหนําเสนอ

รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๒๘  รายไดท่ี อ.ส.ค.ไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนของ อ.ส.ค. สําหรับเปนคาใชจาย

ในการดําเนินกิจการ คาภาระตางๆ เชน คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา เงินสํารองตามมาตรา ๑๐ เงินสมทบกองทุน

สงเคราะห หรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัวตามมาตรา ๑๗ (๘) 

ประโยชนตอบแทนตามมาตรา ๑๘ บําเหน็จและโบนัสตามมาตรา ๒๕ และเงินลงทุนตามงบลงทุน ท่ีไดรับความ

เห็นชอบตามมาตรา ๒๗ 

1 4 ๑   รายไดท่ีไดรับในปหนึ่งๆ เม่ือหักคาใชจายในการดําเนินกิจการและคาภาระตามวรรคหนึ่งแลว  

ใหจัดเปนงบสําหรับการสงเสริมกิจการโคนมตามมาตรา ๗ (๑) โดยให อ.ส.ค. เสนอแผนการใชจายเงินดังกลาวตอ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบในแตละป หากมีเงินเหลือใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

ถารายไดมีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายและคาภาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสํารองตาม

มาตรา ๑๐ และ อ.ส.ค. ไมสามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐบาลพึงจายเงินใหแก อ.ส.ค. ตามจํานวนท่ีจําเปน 

มาตรา ๒๙  ให อ.ส.ค. เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารอ่ืนท่ีคณะ- 

รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

มาตรา ๓๐  ให อ.ส.ค. วางและรักษาไวซ่ึงระบบการบัญชีอันถูกตอง แยกตามประเภทงานสวนท่ี

สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(๑) การรับและจายเงิน 

(๒) สินทรัพยและหนี้สิน 

ซ่ึงแสดงกิจการท่ีเปนอยูตามจริงและตามท่ีควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนเหตุท่ีมาของรายการนั้นๆ 

มาตรา ๓๑  ทุกปใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบบัญชี รวมท้ังการเงิน

ของ อ.ส.ค. 

1 5 ๒   มาตรา ๓๒  ผูตรวจสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ  

ของ อ.ส.ค. เพ่ือการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ พนักงาน 

ลูกจางและผูอ่ืนซ่ึงเปนผูแทนของ อ.ส.ค. 

มาตรา ๓๓  ใหผูอํานวยการจัดทํารายงานประจําปของปท่ีสิ้นไปนั้นเสนอคณะกรรมการ แสดงงบดุล

บัญชีทําการ และบัญชีกําไรและขาดทุน ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีรับรองวาถูกตองภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้น

บัญชีของ อ.ส.ค. 

๑  มาตรา ๒๘ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 

๒  มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                           



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๘- 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๓๔  ในระหวางดําเนินการบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางตามมาตรา ๒๓ (๑) ให

พนักงานและลูกจางของฟารมโคนม และศูนยอบรมไทย-เดนมารค ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเทาท่ีไดรับ อยูเดิมไป

พลางกอน 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.๒๕๑๔ 

[ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เลม ๘๘ ตอนท่ี ๙๖ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๑๔ (หนา ๑-๑๗) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เปนปท่ี ๒๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยจะตองรับโอนกิจการของ

ฟารมโคนมและศูนยอบรม ไทย-เดนมารก ซ่ึงรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมารกไดรวมกันจัดตั้งข้ึนตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรเดนมารก และในความตกลงดังกลาวไดกําหนดให

รัฐบาลไทยจัดตั้งสถาบันท่ีปกครองตนเองข้ึนสําหรับดําเนินกิจการท่ีไดรับโอนมาตอไป จึงจําเปนตองตราพระราช-

กฤษฎีกาเพ่ือจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยข้ึน 

 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 

[ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เลม ๙๙ ตอนท่ี ๑๗๙ วนัท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ (หนา ๖-๙) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕ เปนปท่ี ๓๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อ.ส.ค. เปนองคการของรัฐบาลท่ีดําเนิน

ธุรกิจอุตสาหกรรมนมเปนวัตถุประสงคหลัก มีการติดตอธุรกิจกับตางชาติเปนประจํา สมควรกําหนดชื่อเปน

ภาษาอังกฤษไวเพ่ือความสะดวกในการติดตอกับตางประเทศ นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับเรื่ององคประกอบของ

คณะกรรมการ เรื่องเงินสะสมและเรื่องการจายเงินบําเหน็จหรือโบนัสยังไมสอดคลองกับระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีใชสําหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืน ประกอบกับวงเงินในการกูยืม ท่ีกําหนดไวเดิมนั้นยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทําให

เกิดความไมคลองตัวในทางบริหาร สมควรแกไขใหเปนไปเชนเดียวกับท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ และเพ่ิมวงเงิน 

ท่ีกําหนดไวเดิมใหสูงข้ึนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๙- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 

[ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนท่ี ๔๐ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๓๕ (หนา ๙๘-๑๐๑) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เปนปท่ี ๔๗ ในรชักาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันภาคเอกชนสามารถดําเนินการ

ผลิตนมและผลิตภัณฑจากนมไดแลว ประกอบกับการบริหารกิจการขององคการสงเริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

ขาดความคลองตัวทําใหไมสามารถท่ีจะแขงขันกับธุรกิจเอกชนไดเทาท่ีควร ดังนั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ

องคประกอบขององคกรระดับบริหาร เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารธุรกิจไดเขามา 

มีสวนรวมเพ่ือชวยบริหารกิจการขององคการสงเริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พรอมกับดําเนินการแปรรูปกิจการ

ของ อ.ส.ค. บางสวนเปนบริษัทเอกชน และเม่ือครบกําหนดหาปแลวสมควรโอนกิจการท่ีเหลือไปเปนของกรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 

[ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนท่ี ๓๖ ก วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ (หนา ๖-๙) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เปนปท่ี ๔๙ ในรชักาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันการผลิตน้ํานมดิบยังมีปริมาณไม

เพียงพอกับความตองการภายในประเทศ และยังจําเปนตองมีการสงเสริมและสนับสนุนจากรัฐ ท้ังในดานการผลิตและ

การตลาด เพ่ือเรงรัดการผลิตนมและผลิตภัณฑจากนมใหมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ใหสามารถสนองความตองการภายใน 

ประเทศได จึงยังไมเปนการสมควรท่ีจะเลิกกิจการขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยตามเจตนารมณ

ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ และสมควรปรับปรุง

วัตถุประสงคขององคการฯ องคประกอบของคณะกรรมการ กิจการท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

และหลักเกณฑการนํารายไดไปใชเพ่ือการสงเสริมกิจการโคนม เพ่ือใหการสนองนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน และเพ่ือเปนกลไกของรัฐในการสงเสริมและพัฒนากิจการโคนมของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๑๐- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๘ 

[ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนท่ี ๔๒ ก วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ (หนา ๓-๔) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เปนปท่ี ๕๐ ในรชักาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมควรปรับปรุงองคประกอบของคณะ 

กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเสียใหม ใหมีกรรมการไมเกินสิบเอ็ดคน มีปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เปนประธานกรรมการ และอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนอง ตอนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใตแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิต

ทางการเกษตร และนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาพันธุโคนม รวมท้ังสามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ ไดดียิ่งข้ึน และสมควรลดจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ใหมีไมเกินสองคน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน จึงจําเปนตอง ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๔ 

[ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี ๕๗ ก วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ (หนา ๑-๒) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เปนปท่ี ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมควรปรับปรุงองคประกอบของกรรมการ

โดยตําแหนงในคณะกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยเสียใหม และเพ่ิมจํานวนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใหมีไมเกินสี่คน โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงหรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปน ประธานกรรมการ เพ่ือใหสามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังเรงรัดการปรับปรุงคุณภาพการผลิต การตลาด และประสิทธิภาพในการบริหารงาน และปรับปรุงผลการ

ดําเนินการใหดียิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๑๑- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒  

[ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนท่ี ๔๒ ก วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ (หนา ๔-๘) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนปท่ี ๖๔ ในรชักาลปจจบุัน 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบัน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย ไดดําเนินการจางรองผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย โดยทาเปนสัญญาจาง 

สมควรแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ ใหรองผูอํานวยการ

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยมีฐานะเปนพนักงาน เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ อันเปนกฎหมายท่ีกําหนดระบบกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ ใหเปนระบบเดียวกัน นอกจากนี้สมควรแกไขเพ่ิมเติมเหตุแหงการพนจากตําแหนง

ของกรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งและผูอํานวยการองคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคการสงเสรมิกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒-๗ 
-๑๒- 

 

 

 

16๑ รูปลักษณะตราเครื่องหมายของ อ.ส.ค. 

 
 

 

๑  รปูลักษณะตราเครื่องหมายของ อ.ส.ค. เพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 
                                                           


