เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
โคนมและผลิตภัณฑนม
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโคนมและผลิตภัณฑนม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“โคนม” หมายความวา โคซึ่งตามปกติเลี้ยงไวเพื่อการผลิตนม
“ผลิตภัณฑน ม” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ไ ดจากการนําน้ํานมโค นมผงและนมคืน รู ป
มาผ านขบวนการผลิ ต โดยการแยกออกหรื อเติ ม เข าไปซึ่ งวั ตถุ อื่ นใด หรื อแยกมั นเนยบางส วนหรื อ
เกือบทั้งหมดออกจากนม
“อุตสาหกรรมนม” หมายความวา การผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซึ่งน้ํานมโค 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 ผูซึ่งประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อสงน้ํานมโคใหกับ
ศูนยรับน้ํานมโคขององคกรของรัฐ องคกรของเอกชนหรือสหกรณ
“องคกรเกษตรกรโคนม” หมายความวา สมาคม สหกรณ หรือกลุมเกษตรกรโคนมที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแตไมรวมถึงบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญ
ที่มีเกษตรกรโคนมเปนผูถือหุน หรือหุนสวนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
“ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนม” หมายความวา ผูซึ่งเปนตัวแทนขององคกรเกษตรกรโคนม
“ผูประกอบการผลิตภัณฑนม” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิตหรือ
จําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
“ผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม” หมายความวา ผูซึ่งเปนตัวแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม
“ผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนม” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิต
หรือจําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
อธิ บ ดี กรมการค า ภายใน อธิ บดี ก รมการค าต า งประเทศ อธิ บ ดี กรมส ง เสริ มการปกครองท อ งถิ่ น
เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ การ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสิบสองคนเปนกรรมการ ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการ
โคนมแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจํานวนสองคน
โดยมาจากผู แทนองคกรเกษตรกรโคนมหนึ่งคน และผูแทนผูประกอบการผลิ ตภัณฑ นมหรื อผูแทน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมนมหนึ่งคน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดาน
โคนมและผลิตภัณฑนมจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนสองคน ผูแทนองคกร
เกษตรกรโคนมจํานวนหาคน ซึ่งเสนอโดยชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด และผูแทน
ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนมจํานวนหาคน ตามหลักเกณฑ
และวิ ธีการที่รัฐ มนตรี กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต องดําเนินการใหแลวเสร็ จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนิน งานตามมติ
ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
มาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเคยเปนผูถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๗
(๕) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่นหรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
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มาตรา ๖ กรรมการผู ทรงคุณวุ ฒิ มี วาระการดํารงตํ าแหน งคราวละสองป แ ละกรรมการ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิซึ่งพน จากตํ าแหนงตามวาระอาจไดรั บแต งตั้ งอี กได แต จะดํารงตํ าแหน งติดตอกัน เกิ น
สองวาระไมได
มาตรา ๗ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ได รับ โทษจํ าคุ กโดยคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ดใหจํ าคุ ก เวน แต เป น โทษสํา หรั บความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๘ ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระจะตองมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงและใหผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในมาตรา ๖ หากยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ ง พน จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้ น อยู ใ นตํา แหนง เพื่ อปฏิ บั ติห น า ที่ต อ ไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๙ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มอี ยูจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจมาประชุมได ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม ขึ้น อีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
(๒) กํ า หนดนโยบายและแผน การผลิ ต และการจํ า หน า ยน้ํ า นมโคและผลิ ต ภั ณ ฑ น ม
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(๓) กําหนดปริมาณและเงื่อนไขการนําเขา การสงออกน้ํานมโค นมผงและผลิตภัณฑนม
(๔) กํ าหนดหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การคํ านวณต น ทุ น ในการผลิ ตน้ํ า นมโคและ
กําหนดราคาซื้ อน้ํ านมโคและผลิ ตภั ณฑ นม รวมทั้งกํ าหนดวั นรั บซื้ อและวันหยุ ดรั บซื้ อน้ํ านมโคของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑนม
(๕) กําหนดระเบียบวาดวยเบี้ยปรับสําหรับผูฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจเชิญสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็นหรือคําแนะนํา รวมทั้ง
ขอเอกสารที่เกี่ยวของ
(๗) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลิตภัณฑนม
และผูประกอบการอุตสาหกรรมนมในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ สถานที่เลี้ยงโคนม
ศูน ยรวบรวมน้ํานมโคและโรงงานแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ รวมทั้ งระบบการขนสง เพื่ อให การผลิ ตและ
การตลาดโคนมและผลิตภัณฑนมเขาสูเกณฑมาตรฐาน และแกไขปญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑนม
(๘) กําหนดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพ และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อรักษาผลประโยชนและใหเกิดความเปนธรรม
แกผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ไดแก เกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูบริโภค
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคในประเทศใหมีเสถียรภาพ มีน้ํานม
ที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขันกับตางประเทศได ดังนั้น ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
จําเป น ตองมี ค ณะกรรมการโคนมและผลิ ตภั ณ ฑ น ม ซึ่ งประกอบด ว ยผู แทนจากองค กรเกษตรกรโคนม
ผูประกอบการผลิตภัณฑนม และภาคราชการที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

