
พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๑- 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(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 (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
………………………… 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

๑   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช-
กฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔” 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒   มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 

                                                           

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



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๒- 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง ทุนและเงินส ารอง 

๑   มาตรา ๕  ให้จัดตั้งองค์การขึ้นเรียกว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า 
“อ.ส.ค.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND” 
เรียกโดยย่อว่า “DPO” และให้มีตราเครื่องหมายของ “อ.ส.ค.” ตามรูปลักษณะตราเครื่องหมายท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๖  อ.ส.ค. มีส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดสระบุรี และจะตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น 
ณ ที่ใดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

๒   มาตรา ๗  อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 

(ก) ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(ข) ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 

การผลิตน้ านมและเนื้อ และการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(ค) ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการก าจัดโรค การเลี้ยงดูสัตว์ การผสมเทียม อาหารและอ่ืนๆ ส าหรับโคนมและสัตว์อ่ืนที่
ให้น้ านมและเนื้อ 

(ง) พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ 
(จ) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ 
(ฉ) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการโคนม 

(๒) วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
(ก) ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซ่ึงน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ โคนมและ

สัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเชื้อเอ็มบริโอ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการผลิตและการตลาด 
(ข) ด าเนินธุรกิจบริหารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและสัตว์อ่ืนที่ให้น้ านมและเนื้อ และการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 
(ค) ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ อ.ส.ค. มีอ านาจรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอ่ืน มีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า  

เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ค้ าประกัน จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านอง จัดหา จ าหน่าย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน
ด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน ทรัพย์สินอ่ืน หรือสิทธิต่างๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
ในและนอกราชอาณาจักร 

                                                           

๑  มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒  มาตรา ๗ แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๓- 

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

(๒) จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์
แก่กิจการของ อ.ส.ค. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ 

 (๓) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ  
ผู้เลี้ยงโคนมในทางวิชาการ การตลาด และอ่ืนๆ 

(๔) สร้างและด าเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมหรือเนื้อ ห้องเย็น  
รถตู้เย็น หรือร้านค้าน้ านม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ 

(๕) รับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ ของเอกชน หรือนิติบุคคลใด
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค. 

(๖) กูย้ืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 
มาตรา ๘  ให้ก าหนดทุนของ อ.ส.ค. เป็นจ านวนหนึ่งร้อยล้านบาท โดยถือเอาทุนเดิมซึ่งรัฐบาลไทย

และรัฐบาลเดนมาร์คได้น ามาสมทบในการจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย - เดนมาร์ค เป็นทุนประเดิม และ
รัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ ตามจ านวนที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร 

มาตรา ๙  ให้ อ.ส.ค. รับโอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลเดนมาร์ค เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการท าฟาร์มเลี้ยงโคนม สิทธิ หนี้สิน และความรับผิด และ
ธุรกิจอันเกิดจากการด าเนินกิจการของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย - เดนมาร์ค ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของ
ฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย-เดนมาร์ค อันมีอยู่ในวันที่ประกาศพระราชกฤษฎีกานี้ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐  เงินส ารองของ อ.ส.ค. ให้ประกอบด้วยเงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส ารอง
เพ่ือไถ่ถอนหนี้และเงินส ารองอ่ืนๆ 

มาตรา ๑๑  เงินส ารองจะน าออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

หมวด ๒ 
การก ากับ การควบคมุ และการบริหาร 

๑   มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อธิบดี
กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒  มาตรา ๑๓  กรรมการและผู้อ านวยการ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

                                                           

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

-๓- 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๔- 

(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อ.ส.ค. หรือในกิจการที่จะกระท าให้แก่ อ.ส.ค. ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น 

(๒) เป็นผู้ประกอบการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ อ.ส.ค.  
ไม่ว่ากระท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือของผู้ อ่ืน หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วน  
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของ อ.ส.ค. 

(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ อ.ส.ค. 
(๔) เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย 

๑   มาตรา ๑๔  ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ

ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
ไว้แล้ว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
๒   มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

                                                           

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



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๕- 

มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ 
ของ อ.ส.ค. และให้มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) ด าเนินกิจการตามมาตรา ๗ 
(๒) ก าหนดข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงิน 
(๓) ก าหนดข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง 

ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 
(๔) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจ านวนอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนของพนักงาน

และลูกจ้าง 
๑   (๕) ก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ านวยการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการและค่าด าเนินธุรกิจต่างๆ 
๒   (๗) - ยกเลิก - 

(๘) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว โดยได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี 

(๙) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ือให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ
ก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเงินที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น ถ้ามีข้อความจ ากัดอ านาจ
ผู้อ านวยการในการท านิติกรรมไว้ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศข้อความเช่นว่านั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ ย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๓   มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อ านวยการด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี” 

๔   มาตรา ๒๐  ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการถอดถอนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ 
 

                                                           

๑  มาตรา ๑๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติม 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 แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๔  มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๖- 

มาตรา ๒๑  ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
นโยบายที่คณะกรรมการก าหนด และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบในการจัดการและด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. 
๑   - ยกเลิก - 

มาตรา ๒๒  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้อ านวยการเป็นผู้กระท าการในนามของ อ.ส.ค. 
และเป็นผู้กระท าแทน อ.ส.ค. เพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ 

ในกรณีที่มีข้อบังคับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๗ ก าหนดว่า นิติกรรมใด
ผู้อ านวยการจะกระท าได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน บรรดานิติกรรมที่ผู้อ านวยการท าขึ้นโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบดังกล่าวย่อมไม่ผูกพัน อ.ส.ค. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๒๓  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นพนักงานต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้าแผนกหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการของ อ.ส.ค. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายหรือข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ 

มาตรา ๒๔  เมื่อผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลง และ
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้รองผู้อ านวยการเป็นผู้ท าการแทนผู้อ านวยการ ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทน
ผู้อ านวยการ และให้น าความในมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจและหน้าทีอ่ย่างเดียวกับผู้อ านวยการ 
๒   มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้าง 

ประจ า อาจได้รับบ าเหน็จหรือโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๓ 
ความสัมพันธก์ับรัฐบาล 

๓   มาตรา ๒๖  อ.ส.ค. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ได ้
(๑) ลงทุนหรือร่วมทุนเพ่ือการใดครั้งหนึ่งเกินยี่สิบล้านบาท 
(๒) กู้ยืมเงินหรือค้ าประกันบุคคลภายนอกครั้งหนึ่งเกินยี่สิบล้านบาท 
(๓) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเกินห้าล้านบาท 

                                                           

๑  มาตรา ๒๑ วรรคสาม ยกเลิก โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒  มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓  มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๗- 

มาตรา ๒๗  ให้ อ.ส.ค. จัดท างบประมาณประจ าปี โดยแยกเป็นงบลงทุนและงบท าการเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ส าหรับงบลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่วนงบท าการให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๒๘  รายได้ที่ อ.ส.ค. ได้รับจากการด าเนินกิจการให้ตกเป็นของ อ.ส.ค. ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจการ ค่าภาระต่างๆ เช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินส ารองตามมาตรา ๑๐ เงินสมทบกองทุน
สงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัวตามมาตรา ๑๗ (๘) 
ประโยชน์ตอบแทนตามมาตรา ๑๘ บ าเหน็จและโบนัสตามมาตรา ๒๕ และเงินลงทุนตามงบลงทุนที่ได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรา ๒๗ 

๑   รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการและค่าภาระตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้จัดเป็นงบส าหรับการส่งเสริมกิจการโคนมตามมาตรา ๗ (๑) โดยให้ อ.ส.ค. เสนอแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในแต่ละปี หากมีเงินเหลือให้น าส่งเป็นรายไดข้องรัฐ 

ถ้ารายได้มีจ านวนไม่พอส าหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นอกจากเงินส ารองตาม
มาตรา ๑๐ และ อ.ส.ค. ไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ อ.ส.ค. ตามจ านวนที่จ าเป็น 

มาตรา ๒๙  ให้ อ.ส.ค. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารอ่ืนที่คณะ- 
รัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

มาตรา ๓๐  ให้ อ.ส.ค. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่
ส าคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ า และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(๑) การรับและจ่ายเงิน 
(๒) สินทรัพย์และหนี้สิน 

ซึ่งแสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการนั้นๆ 
มาตรา ๓๑  ทุกปีให้ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการเงิน

ของ อ.ส.ค. 
๒   มาตรา ๓๒  ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ  

ของ อ.ส.ค. เพ่ือการนี้ ให้มอี านาจสอบถามประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงาน 
ลูกจ้างและผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้แทนของ อ.ส.ค. 

มาตรา ๓๓  ให้ผู้อ านวยการจัดท ารายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้นเสนอคณะกรรมการ แสดงงบดุล
บัญชีท าการ และบัญชีก าไรและขาดทุน ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของ อ.ส.ค. 

                                                           

๑  มาตรา ๒๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ 
๒  มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเตมิ โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๘- 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๓๔  ในระหว่างด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างตามมาตรา ๒๓ (๑)  
ให้พนักงานและลูกจ้างของฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย - เดนมาร์ค ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่ได้รับอยู่เดิม 
ไปพลางก่อน 

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.๒๕๑๔ 
[ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๔ (หน้า ๑-๑๗) ] 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นปีที่ ๒๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ เนื่องจากรัฐบาลไทยจะต้องรับโอนกิจการของ
ฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย - เดนมาร์ก ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์กได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก และในความตกลงดังกล่าวได้ก าหนดให้
รัฐบาลไทยจัดตั้งสถาบันที่ปกครองตนเองขึ้นส าหรับด าเนินกิจการที่ได้รับโอนมาต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราช-
กฤษฎีกาเพ่ือจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขึ้น 
 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 
[ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๙ วนัที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ (หน้า ๖-๙) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นปีที่ ๓๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อ.ส.ค. เป็นองค์การของรัฐบาลที่ด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนมเป็นวัตถุประสงค์หลัก มีการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศเป็นประจ า สมควรก าหนดชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษไว้เพ่ือความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ นอกจากนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการ เรื่องเงินสะสมและเรื่องการจ่ายเงินบ าเหน็จหรือโบนัสยังไม่สอดคล้องกับระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
ที่ใช้ส าหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืน ประกอบกับวงเงินในการกู้ยืม ที่ก าหนดไว้เดิมนั้นยังไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในทางบริหาร สมควรแก้ไขให้เป็นไปเช่นเดียวกับที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ และเพ่ิมวงเงิน  
ที่ก าหนดไว้เดิมให้สูงขึ้นด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๙- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ (หน้า ๙๘-๑๐๑) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันภาคเอกชนสามารถด าเนินการ
ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมได้แล้ว ประกอบกับการบริหารกิจการขององค์การส่งเริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ขาดความคล่องตัวท าให้ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้เท่าที่ควร ดังนั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบขององค์กรระดับบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือช่วยบริหารกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พร้อมกับด าเนินการแปร
รูปกิจการของ อ.ส.ค. บางส่วนเป็นบริษัทเอกชน และเมื่อครบก าหนดห้าปีแล้วสมควรโอนกิจการที่เหลือไปเป็นของ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

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

[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ (หน้า ๖-๙) ] 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการผลิตน้ านมดิบยังมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และยังจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐ ทั้งในด้านการผลิตและ
การตลาด เพ่ือเร่งรัดการผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ให้สามารถสนองความต้องการภายใน 
ประเทศได้ จึงยังไม่เป็นการสมควรที่จะเลิกกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยตามเจตนารมณ์
ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ และสมควรปรับปรุง
วัตถุประสงค์ขององค์การฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
และหลักเกณฑ์การน ารายได้ไปใช้เพ่ือการส่งเสริมกิจการโคนม เพ่ือให้การสนองนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และเพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนากิจการโคนมของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๑๐- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๘ 
[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ (หน้า ๓-๔) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะ  
กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเสียใหม่ ให้มีกรรมการไม่เกินสิบเอ็ดคน มีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเ์ป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการ เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทาง
การเกษตรและนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โคนม รวมทั้งสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสมควรลดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้มีไม่เกินสองคน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๔ 
[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๕๗ ก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ (หน้า ๑-๒) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการ
โดยต าแหน่งในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเสียใหม่ และเพ่ิมจ านวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีไม่เกินสี่คน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ เพ่ือให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการผลิต การตลาด และประสิทธิภาพในการบริหารงาน และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้ดียิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๑๑- 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๒  
[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ (หน้า ๔-๘) ] 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ได้ด าเนินการจ้างรองผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยท าเป็นสัญญาจ้าง 
สมควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ ให้รองผู้อ านวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่ก าหนดระบบกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและผู้อ านวยการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒-๗ -๑๒- 

 

 
 

๑ รูปลักษณะตราเครื่องหมายของ อ.ส.ค. 
 
 

 

                                                           

๑  รูปลักษณะตราเครื่องหมายของ อ.ส.ค. เพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๕ 


