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ค าน า 
  นมโค ถือเป็นอาหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประชาชน นมโครับประทานได้ตั้งแต่เด็ก เป็นแหล่ง
สารอาหารส าคัญที่รับบทบาทต่อจากน้ านมมารดา นมโคจึงถือเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีความส าคัญที่ต้องมี            
การควบคุมดูแลคุณภาพ เพราะด้วยเหตุที่นิยมบริโภค หากมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากด้านความปลอดภัยในอาหาร         
จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตนมโคทั้งหมด กรมปศุสัตว์จึง เห็นความส าคัญ               
ในการด าเนินการก ากับดูแลการผลิตทั้งวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์สัตว์ 
ฟาร์มโคนม รวมถึงข้ันตอนการผลิตที่ส าคัญก่อนถึงมือผู้บริโภค ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่เป็นแหล่งรวบรวม  
และคัดเลือกน้ านมดิบเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิและจัดส่งไปยังโรงงานแปรรูปต่อไป การก ากับดูแลมาตรฐาน         
การผลิต ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ยังมีบทบาทส าคัญ
ในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ าดิบระดับฟาร์มและการปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบให้ดีข้ึน รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยน
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (มกษ. 6401-2558) โดยประกาศให้เป็น
มาตรฐานบังคับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2560  
  ในการนี้คณะผู้จัดท าจึงจัดท าคู่มือการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ         
ตามหลักการของระบบการตรวจรับรองตามหลักสากล ISO/IEC 17021-1:2015 และให้การรับรองตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
พัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมดิบภายในประเทศ ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานบังคับของพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และฉบับประกาศเพิ่มเติมและพัฒนามาตรฐานให้ เทียบเท่าสากล                    
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานในการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ          
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินและคณะกรรมการรับรอง รวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรอง
มาตรฐาน มีความเข้าใจในข้ันตอนและเกณฑ์การรับรอง และสร้างความน่าเช่ือถือส าหรับการเป็นหน่วยรับรอง 
ของกรมปศุสัตว์มากยิ่งข้ึน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการผลิตน้ านมดิบให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการ
บริโภคของคนไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน  

คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตามมาตรฐานบังคับ หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดกรุณาแจ้งเพื่อด าเนินการปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป 
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รหัสเอกสาร DEF-MCC-01 

บทนิยาม 
 

 ความหมายของค าที่ใช้ในคู่มือการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ศูนย์รวบรวมน  านมดิบ (Milk Collecting Center) หมายความว่าสถานประกอบการที่รับ          
และรวบรวมน้ านมดิบจากสมาชิก เพื่อน ามาลดอุณหภูมิและส่งมอบน้ านมดิบแก่โรงงานแปรรูปหรือศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบอื่นต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงฟาร์มที่มีถังเก็บน้ านมดิบเฉพาะของฟาร์มตนเองที่สามารถลดอุณหภูมิและรักษา
ความเย็นได้  
 2. การปฏิบัติ ท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ (Good Manufacturing Practices for Milk 
Collecting Center ; GMP) หมายความว่า มาตรฐานซึ่งก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
ตั้งแต่การรับน้ านมดิบ การลดอุณหภูมิ การเก็บรักษา การขนส่ง และการส่งเสริมสมาชิก เพื่อให้ได้น้ านมดิบที่มี
คุณภาพ ส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 3. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 4. ผู้ขอรับรอง (Audit client) หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือผู้แทนที่มีความประสงค์จะขอรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 5. ผู้รับการตรวจประเมิน (Auditee) หมายความว่า ผู้ประกอบการของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่รับ           
การตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 6. ผู้ได้รับการรับรอง (Certified Auditee) หมายความว่า ผู้ขอรับรองที่ ผ่านการตรวจประเมิน              
และได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 7. ผู้น าทาง (Guide) หมายความว่า บุคคลที่ ถูกแต่งตั้งโดยผู้รับการตรวจประเมินเพื่อช่วยเหลือ             
คณะผู้ตรวจประเมิน 
 8. คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณา
การให้การรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง 
 9. คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ตรวจประเมินการปฏิบตัทิีด่ี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  โดยต้องเป็นผู้ที่ ได้ ข้ึนทะเบียนผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ ดีส าหรับ                      
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ 
 10. ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบซึ่งเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยต้องเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนผู้ตรวจประเมิน          
การปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ 
 11. ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ 
ให้ท าหน้ าที่ พิ จ ารณาการคง ไว้  ซึ่ ง ก ารรั บ รองและการยก เลิ กการรั บ รองการป ฏิบั ติที่ ดี ส าหรั บ                                  
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ 
 12. ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Provisional Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี    
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบฝึกหัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูร่ะหว่างการฝึกหัดการตรวจประเมิน โดยปฏิบัติงานภายใต้  
การควบคุมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ 
 13. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Provisional Lead Auditor) หมายความว่า หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบฝึกหัดซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินที่อยู่ระหว่างการฝึกหัด         เป็น
หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน โดยปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กรมปศุสัตว์ 
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 14. ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญด้ า น เ ทค นิค  ( Technical Expert)  ห ม ายความ ว่ า  บุ คคล ที่ ใ ห้ ค ว าม รู้                                 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมิน  
 15. ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายความว่า บุคคลที่เข้าร่วมในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน แต่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการตรวจประเมิน  
 16. การตรวจประเมิน (Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน 
และประเมินความเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของการปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน  
 17. การให้การรับรอง (Granting Certification) หมายความว่า การอนุมัติให้การรับรองการปฏิบัติ   
ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งยังไม่เคยได้รับการรับรองหรือไม่ได้อยู่ระหว่าง              การ
รับรองโดยคณะกรรมการรับรอง ภายหลังการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 18. การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความว่า การอนุมัติให้คงการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและยังอยู่ระหว่างอายุใบรับรอง     
โดยผู้ตัดสินการรับรอง ภายหลังการตรวจรับรองใหม่ของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 19. การต่ออายุการรับรอง (Re-certification) หมายความว่า การอนุมัติให้การรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอต่ออายุการรับรองโดยคณะกรรมการ ภายหลังการตรวจ     
ต่ออายุการรับรองของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 20. การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมัติพักใช้การรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ได้รับการรับรอง  
 21. การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนุมัติเพิกถอน 
การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบโดยคณะกรรมการแก่ผู้ได้รับการรับรอง 
 22. การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนุมัติยกเลิกการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแก่ผู้ได้รับการรับรองโดยผู้ตัดสินการรับรอง  
 23. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตามมาตรฐานในครั้งแรก ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 24. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบที่ได้รับใบรับรองจากกรมปศุสัตว์เป็นระยะตามรอบที่ก าหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับ          
การรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ    
เพื่อบ่งช้ีถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 25. การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
 26. การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)  หมายความว่า การตรวจประเมิน           
เพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด         
ของการปฏิบัติที่ดีนั้นๆ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิ้นอายุ 
 27. การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายความว่า การตรวจศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับการ
รับรองซึ่งมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการ     
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดน้ีจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่าน้ัน โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้า 
 28. การตรวจประเมินภายใน ( Internal Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินภายในจาก        
คณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อติดตามดูกระบวนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ภายในประเทศของคณะผู้ตรวจประเมินหรือคณะกรรมการ 
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 29. ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์              
ของมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 30. ข้อบกพร่องรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
การปฏิบัติที่ดีและส่งผลร้ายแรงมากโดยตรงต่อคุณภาพน้ านมดิบ ได้แก่ การน าเข้า การปนเปื้อนข้าม หรือการเพิ่ม
จ านวนของอันตรายทางอาหาร 
 31. ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด        
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
 32. ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด           
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในบางส่วนและไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
 33. ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่ งที่ไม่ ถือเป็นข้อบกพร่อง        
แต่หากปล่อยไว้หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้  
 34. ใบรับรอง (Certificate) หมายความว่า ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ            
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                
ที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 
 35. เอกสารสารสนเทศ (Documented information) หมายความว่า ข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมและ
เก็บรักษาไว้โดยองค์กร และสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลดังกล่าว  
 
 อนึ่ง ในคู่มือการปฏิบัติงานบางฉบับอาจมีการก าหนดนิยามเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความหมายจาก          
บทนิยามนี้ หากไม่ได้ก าหนดไว้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงนิยาม ให้ยึดความหมายตามบทนิยามนี้เป็นส าคัญ 
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อักษรย่อท่ีใช้ในการจัดท าเอกสารเล่มนี   
 

AUD = Auditor หมายถึง ผู้ตรวจประเมิน 
CC = Certification Committee หมายถึง คณะกรรมการรับรอง 
CER = Certificate หมายถึง ใบรับรอง 
CN = Certification หมายถึง การรับรอง 
CNC = Cancelling Certification หมายถึง การยกเลิกการรับรอง 
DEF =  Definition หมายถึง นิยาม 
DLD  = Department of Livestock Development หมายถึง กรมปศุสัตว์ 
DLP  =  Domestic Livestock Plant สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 
DP = Decision Person หมายถึง ผู้ตัดสินการรับรอง 
E = Export หมายถึง การส่งออก   
MCC = Milk Collecting Center หมายถึง ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
F = Form หมายถึง เอกสารสนับสนุนที่จัดท าข้ึนส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 

ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนั้นๆ 
FBO =   Food Business Operator หมายถึง ผู้ประกอบการด้านอาหาร 
FLO = Flow หมายถึง แผนผังข้ันตอน 
LIS =  List หมายถึง การข้ึนทะเบียน 
P  = Procedure หมายถึง ข้ันตอนที่เป็นล าดับมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการประกอบกจิกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าใครท าอะไร เมื่อไร อย่างไร 
PMN  =  People Manual หมายถึง คู่มือประชาชน 
RC = Recertification หมายถึง การต่ออายุการรับรอง 
RE  =    Regulation หมายถึง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติ 
SC = Suspending Certification หมายถึง การพักใช้การรับรอง 
WC = Withdrawing Certification หมายถึง การเพิกถอนการรับรอง 
WI = Working Instruction หมายถึง วิธีการปฏิบัติงาน 
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แผนผังขั นตอนการขอรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้าถัดไป 

รหัสเอกสาร FLO-MCC-O1 

บุคลากรอย่างน้อย 1 คน ในสถาน
ประกอบการท่ีประสงค์ขอการรับรอง 

เข้ารับการฝึกอบรม “การปฏิบัตทิางสุขลกัษณะที่ดสี าหรบั 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดบิ ส าหรับผู้ประกอบการ” 

ยื่นค าขอรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดผี่าน
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์เขต 

 

ตรวจสอบค า
ขอ 

 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต พิจารณาแต่งต้ังทีมตรวจประเมิน 
พร้อมท้ังนัดหมายวันตรวจประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 

ผลการ
ฝึกอบรม 

  ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

มอบใบรับรอง 

7 วัน 

7 วัน 

ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ 

30-60 วัน 

1 
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แผนผังขั นตอนการขอรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
(ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร FLO-MCC-O1 

 

 

คณะผู้ตรวจประเมินจัดท า
รายงานการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการรับรอง GMP  

พิจารณาตัดสินผล 
การรับรอง 

 

ด าเนินการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน  

MINOR ส่งแผน
แก้ไขภายใน 30 วัน 

CRITRICAL แก้ไขแล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 
MAJOR แก้ไขแล้ว
เสร็จ 2 ครั้งใน 180 วัน 

 

แจ้งกลับ 

15 วัน 

30 วัน 

  ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

  ไม่ผ่าน 

0-180 วัน 

7 วัน 
ส่งมอบใบรับรอง 

ออกใบรับรอง 

15 วัน 

 
 

1 

2                                               
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รหัส P-PMN-MCC-01 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์  
กระทรวง: เกษตรและสหกรณ์  

1. ประเภทของงานบริการ  กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

2. หมวดหมู่ของงานบริการ  การออกใบอนุญาต / การอนญุาต 

3. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  มกษ. 6401-2558 การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

4. กฎหมาย / ข้อก าหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของงานบริการ ระยะเวลาท่ีก าหนด            
ตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    -    

5. ช่องทางการให้บริการ  

 5.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด 

 วันท่ีให้บริการ  ☐ ทุกวัน       
    ☒ วันจันทร ์☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร์ 
    ☐ วันเสาร ์

     ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ☒ เว้นวันหยุดราชการ 
 เวลาท่ีให้บริการ  
    ☒ เวลาเปิดรบัค าขอ 09.00 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.00 น. 
    ☒ เวลาพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.  
    ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
    ☐ ไม่มีช่วงเวลาพกัเที่ยง 

 5.2 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต    

 วันท่ีให้บริการ   
    ☐ ทุกวัน 

     ☒ วันจันทร ์☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 
     ☐ วันเสาร ์
     ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ☒ เว้นวันหยุดราชการ 

 เวลาท่ีให้บริการ     
    ☒ เวลาเปิดรบัค าขอ 09.00 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.00 น. 
    ☒ เวลาพัก 12.00 น. ถึง 13.00 น.  
    ☐ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
    ☐ ไม่มีช่วงเวลาพกัเที่ยง 
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6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 1. กรมปศุสัตว์ด าเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศเท่านั้น 
 2. ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรั บ       
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนด 
 

เงื่อนไขหลังจากที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
 2. การรับรองใช้แสดงได้เฉพาะในกิจกรรม และขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
 3. ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้
ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 4. ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้ เพิกถอน 
หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
 5. ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจรับรองกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้งโดย        
ผู้ได้รับการรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจรับรองเข้าตรวจสอบในพื้นที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทั้งหมดที่ถือครอง 
ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า 
 6. ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจรับรองสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับ          
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 7. ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่  
กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
 8. หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรอง
คืนให้กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ  หรือภายใน 15 วัน         
ท าการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ต้องส่งส าเนา
หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้  
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส่งใบรับรองฉบับเดิมคืนที่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 9. หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองต่อกรมปศุสัตว์ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 
 10. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น เพิ่มหรือลดจ านวนเครื่องจักร 
เพิ่มหรือลดพื้นที่รวบรวมน้ านมดิบ การปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ การเปลี่ยนกระบวนการผลิต เปลี่ยน
ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นต้น ให้แจ้งกรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์
เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) อาจพิจารณารับรองต่อเนื่อง หรืออาจก าหนด        
ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  
 11. การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์ 
(ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
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พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามที่ได้รับการรับรองไว้                   
โดยคณะผู้ตรวจรับรองอาจด าเนินการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่          
และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการนับแต่             
วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส่งใบรับรองฉบับเดิมคืนที่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
 12. การโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ ง          
กรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
 13. การย้ายสถานที่ตั้งศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกการรับรอง  
 14. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง              
กรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออกใบรับรอง  
ฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วัน       
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 15. กรณีที่การขอยกเลิกการรับรองหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรอง         
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมได้เนื่องจากสูญหาย            
ให้ส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 16. กรณีใบรับรองสูญหาย ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมยื่นค าขอใบแทน
ใบรับรองและแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบแทนใบรับรอง โดยจะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู ่
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ด าเนินการส่งมาที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
 

7. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
     ระยะเวลาด าเนินการรวมไม่เกิน 269 วัน 
 

ท่ี 
ประเภท
ขั นตอน 

รายละเอียดของขั นตอน 
ระยะ 
เวลา 

หน่วยเวลา 
ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
เอกสารและคุณสมบัติ พร้อมหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ตามแบบค าขอศรน.1 

7 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

2 
การตรวจ
ประเมิน 

คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบตรวจประเมินศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 

30 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

3 
การตรวจ
ประเมิน 

ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ต้องด าเนินการแก้ไข
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

180 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

4 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบพิจารณาตัดสินให้การรับรอง 

30 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์เขต และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5 
การลงนาม
อนุญาต 

ส านักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

15 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 

6 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

ส่งใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 7 วันท าการ  
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8. งานบริการนี ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วหรือไม่  

 ☒ ไม่ใช่  
 ☐ ใช่  

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

9.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา 

เง่ือนไขการรับรองส าเนา 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน   1 มีลายเซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้อง 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล   1 มีลายเซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้อง 

3 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ   1 มีลายเซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้อง 

9.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
จ านวน 
ตัวจริง 

จ านวน 
ส าเนา 

เง่ือนไขการ
รับรอง
ส าเนา 

หน่วยงานผู้
ออกเอกสาร 

1 
แบบฟอร์มค าขอรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ (แบบ ศรน. 1) 

1 -   

2 
แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ
ใกล้เคียง (Plot plan) ในกระดาษพิมพ์เขียวหรือกระดาษ
อ่ืนๆ ตามเหมาะสม 

1 -   

3 
แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ
โรงงาน 

1 -   

4 เอกสารระบบผลิตน้ าสะอาด 1 -   
5 คู่มือการท าความสะอาดด้วยมือ 1 -   
6 คู่มือการท าความสะอาด  1 -   
7 รายการสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 1 -   
8 แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า (Process flow chart) 1 -   

9 

รายชื่อคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการ
ปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยมีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ จากกรมปศุสัตว์เป็นคณะท างานอย่างน้อยหน่ึงคน 

1 -   

10 
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ฉบับ
ที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอต่ออายุการรับรอง) 

- 1 มีลายเซ็นต์
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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รหัส P-PMN-MCC-01 
10. ค่าธรรมเนียม 

  ☒ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  ☐ มีค่าธรรมเนียม   - บาท 

 ☐ เงินสด โดยช าระที ่  - 
 ☐ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย  - 
 ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  - เลขทีบ่ัญชี - 
 ☐ บัตรเครดิต    -  

  อัตรา / เงื่อนไขค่าธรรมเนียม – 

11. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. หน่วยงาน ณ จุดย่ืนค าขอ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด และส านักงานปศุสัตว์เขต 
 2. หน่วยงานต้นสงักัด กรมปศุสัตว์ 
 3. โทรศัพท ์  02-653-4444 ต่อ 3133 
 4. ไปรษณีย์  69/1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

12. ตัวอย่างการกรอก คู่มือการกรอก และแบบฟอร์มค าขอ (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) - 

รายละเอียดเพ่ิมเติม  
13. จ านวนผู้ขอรับบริการโดยประมาณ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0.5 ค าขอ / เดือน 
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  2 ค าขอ / เดือน 
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 ค าขอ / เดือน 

14. ประเภทของผู้รับบริการ  ☒ ประชาชน ☒ ภาคเอกชน 

15. ระดับการส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
 พัฒนามาตรฐานของน้ านมดิบในประเทศไทย ยกระดับคุณภาพน้ านมดิบให้ดีข้ึน เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายได้ 

16. ระดับการส่งผลกระทบด้านสังคม  
     ท าให้ผู้บรโิภคในประเทศไทยได้รับน้ านมดิบที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการบริโภค  
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หน้าที่ และการด าเนนิงานส าหรับ                             

ผูต้ัดสนิการรบัรอง 

รหัส   P-DP-DLP-01 

หน้า                             1/3  
แก้ไขครั้งที่                        0               
ประกาศใช้วันที่  1ตุลาคม 2562   

 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตัดสินการรับรอง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ จนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน           
ของผู้ตัดสินการรับรอง   

3. นิยาม 
3.1   ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท า

หน้าที่พิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการ 
ปศุสัตว์ภายในประเทศ 

3.2 ความหมายของค าอื่น ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. ผู้ตัดสินการรับรอง   

4.1  ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ตัดสินการรับรองให้ยึดตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตัดสินการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ 
สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต    

4.2 ในกรณีที่ ผู้ อ านวยการส่ วนมาตรฐานการปศุสัต ว์  ส านั กงานปศุสัตว์ เขต ไม่ อาจปฏิบั ติหน้าที่ ได้                     
ให้นายสัตวแพทย์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินการรับรองแทน 

4.3  เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตัดสินการรับรอง 

(1) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่ต้องการ หรือมีต าแหน่ง  
ทางวิชาชีพที่เหมาะสม 

(2) ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรับรองการ 
ปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

4.4  หน้าที่ของผู้ตัดสินการรับรอง 
(1) พิ จารณาตั ดสิ นการคงไว้ ซึ่ งการรับ รอง และการยกเลิ กการรับ รองการป ฏิบั ติ ที่ ดี ส าหรั บ                                   

สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 
(2) สรุปผลการพิจารณาตาม (1) เสนอส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดด าเนินการ 

ตามผลการพิจารณาน้ัน 
(3) รายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หน้าที่ และการด าเนนิงานส าหรับ                             

ผูต้ัดสนิการรบัรอง 

รหัส   P-DP-DLP-01 

หน้า                            2/3   
แก้ไขครั้งที่                        0               
ประกาศใช้วันที่  1ตุลาคม 2562 

 

 

(4) ด าเนินการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินการรับรองสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ             
ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 

4.5 การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ผู้ตัดสินการรับรอง ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ     
ที่พิจารณาตัดสิน โดยมีการลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตัดสินการรับรอง 
5.1 กรณีคงไว้ซึ่งการรับรอง 

ผู้ตรวจรับรองส่งรายงานผลการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ซึ่งจะด าเนินการทุก 11-12 เดือน           
หลังผู้ประกอบการได้รับใบรับรอง 
1. ผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาผลตามรายงานผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง 
2. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเชิญผู้ตรวจรับรองมาให้ข้อมูลได้ 
3. ผู้ตัดสินการรับรอง พิจารณาผลและจัดท าสรุปผลการพิจารณา ตามแบบสรุปผลการตัดสิน 

ของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง เสนอให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ด าเนินการตามผลการพิจารณา 

4. ผู้ตัดสินการรับรอง จัดท าสรุปผลการพิจารณา ให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
5.2 กรณียกเลิกการรับรอง 

เมื่อคณะผู้ตรวจรับรอง ตรวจพบเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เสนอผู้ตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณายกเลิก
การรับรอง 
1. ผู้ประกอบการ ยกเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
2. ผู้ประกอบการ เสียชีวิต 
3. ผู้ประกอบการ โอนกิจการให้บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
4. ผู้ประกอบการ แจ้งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 
5. มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด       

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ 

ผู้ตัดสินการรับรองด าเนินการ 
1. พิจารณาตรวจสอบหลกัฐานคงไว้ซึ่งการรับรอง และพิจารณายกเลิกการรับรอง แล้วเสนอให้ส านักงาน

ปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินงานตามผลดังกล่าว 
2. รายงานผลการพิจารณาให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
บทบาท หน้าที่ และการด าเนนิงานส าหรับ                             

ผูต้ัดสนิการรบัรอง 

รหัส   P-DP-DLP-01 

หน้า                             3/3  
แก้ไขครั้งที่                        0               
ประกาศใช้วันที่  1ตุลาคม 2562   

 

6. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
       แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง 

 
หมายเหตุ : ใน ก รณีที ่ม ีก าร คัดค้า น  ห รือ ไม่ เ ห ็นด้ว ยกับ ผ ล ก าร พิจ า รณ า  ห รือ มีค ว าม เห็น คัด ค้า น           
ก ับ ผ ล ก าร ต ัด ส ิน ขอ ง ผู ้ต ัด ส ิน ก ารร ับ รอ ง  ห ร ือ ม ีก าร เปลี ่ย น แป ล งมต ิ โดยม ีเห ต ุผ ล อ ัน ไม ่ส มควร                       
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางในการคงไว้ซึ่งการรับรอง ให้ผู้ตัดสินการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์เพื ่อแสดง   
ความโปร่งใส และเป็นกลางในการรับรอง 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน การรักษาสภาพ 

และการประเมินสมรรถนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ
ผู้ตรวจประเมิน สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 

รหัส P-LIS-DLP-01 

หน้า                                1/5    
แก้ไขครั้งที่                          0                   
ประกาศใช้วันที่  1 ตุลาคม 2562   

 

 

1. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับการข้ึนทะเบียนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมิน                  
สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบ หน้าที ่ ความรับผ ิดชอบ จนถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ 
ของคณะผู้ตรวจประเมิน ส าหรับการรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 

3. นิยาม 

3.1 คณะผู้ตรวจประเมิน  (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ            
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ตรวจประเมินการ
ปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

3.2 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
ซึ่งเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

3.3 ความหมายของค าอื่น ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. คณะผู้ตรวจประเมิน การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

     4.1 คุณสมบัติของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 4.1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ เกี่ยวข้องหรือวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ        

ความปลอดภัยทางอาหาร 
 4.12 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ”          

หรือช่ือหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งครอบคลุมการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ           
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

  กรณีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Laed auditor) ของ
หลักสูตร GMP หรือ HACCP หรือ ISO 9001 หรือ ISO อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยในระดับ  Successful            
จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจาก ISO 

 4.1.3 ประสบการณ์ท างานและการตรวจรับรอง 
 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  

ประสบการณ์ท างาน - การฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอย่างน้อย 1 ปี 
ประสบการณ์ตรวจรับรอง – ไม่ต้องมี 
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 ผู้ตรวจประเมิน (อ้างอิง ISO 19011) 
ประสบการณ์ท างาน - การฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอย่างน้อย 2 ปี         
(นับรวมประสบการณ์ท างานในหน่วยงาน และ/หรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์)  
ประสบการณ์ตรวจรับรอง - มีประสบการณ์เข้าร่วมตรวจรับรองในฐานะผู้ตรวจประเมินฝึกหัดรวมอย่าง
น้อย 4 การตรวจประเมิน ซึ่งรวมข้ันต่ าอย่างน้อย 20 Manday 

 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (อ้างอิง ISO 19011) 
ประสบการณ์ท างาน - การฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวงการผลิตอาหารหรือตรวจโรงงานอย่างน้อย 2 ปี          
(นับรวมประสบการณ์ท างานในหน่วยงาน และ/หรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์)  
ประสบการณ์ตรวจรับรอง - มีประสบการณ์เข้าร่วมตรวจรับรองในฐานะผู้ตรวจประเมินรวมอย่างน้อย          
7 การตรวจประเมิน ซึ่งผ่านการประเมินสมรรถนะ และข้ันต่ าอย่างน้อย 3 การตรวจประเมินที่มี               
การท าหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัดในคณะ รวมข้ันต่ า 7 การตรวจต้องไม่น้อยกว่า 15 Manday 

 4.1.4 ความรู้และทักษะของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 ความรู้ในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 

- ความรู้ทั่วไปในการจัดการศูนย์รวบรวมไข่/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
- ความรู้ด้านหลักการรับรอง การปฏิบัติในการรับรองและเทคนิคการตรวจรับรอง 
- ความรู้เฉพาะด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices; GMP) 
- ความรู้เฉพาะด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่ และการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบ

รวบน้ านมดิบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้ด้านกระบวนการและข้ันตอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีของกรมปศุสัตว์ 
- ความรู้ในการประสานงานกับผู้ประกอบการที่จะขอรับการรับรอง 
- ความรู้ในกระบวนการผลิตไข่ของศูนย์รวบรวมไข่ และการผลิตน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

รวมทั้งความรู้ด้านไข่สดและน้ านมดิบ 
ทักษะในการรับรอง (ISO/IEC 17021-1:2015 Annex A) 
- ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ดีกับผู้ประกอบการ 
- ทักษะในการจดบันทึกสิ่งที่พบระหว่างการตรวจรับรองและการจัดท ารายงานการตรวจรับรอง 
- ทักษะในการน าเสนอผลการตรวจรับรอง 
- ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
- ทักษะในการด าเนินการตรวจรับรองและการควบคุมเวลาในการตรวจรับรอง 

       4.1.5  คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) 
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หลักการของผู้ตรวจประเมิน 
- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Ethical conduct) 

o อยู่บนพื้นฐานวิชาชีพ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถรักษาความลับได้ 
- น าเสนออย่างเป็นธรรม (Fair presentation) 

o ประเมินด้วยใจที่เป็นกลาง รายงานตามความถูกต้องและเป็นจริง น าเสนอสิ่งที่พบทั้งที่ดี        
และไม่ดี และน าเสนอโอกาสในการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

- การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (Due professional care) 
o ใช้ความรู้ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์  ตรวจประเมินแบบเป็นระบบ มีแบบแผน           

และน ามาประกอบดุลยพินิจในการตรวจประเมิน 
- ความเป็นอิสระ (Independence) 

o ความเป็นกลางในการตรวจประเมิน เป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจประเมิน ไม่มีอคติและความ
มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถบอกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินตามความเป็นจริง 

- การมุ่งเนินที่หลักฐาน (Evidence-based approach)  
o การใช้หลักแห่งเหตุผล ผลการตรวจประเมินที่มีความน่าเช่ือถือ การทวนสอบหลักฐาน 

การสุ่มตัวอย่างที่สร้างความเช่ือมั่นให้แก่การตรวจ 
คุณลักษณะนิสัยที่พึงมี 
- ยุติธรรม (justice)             ไม่ล าเอียง 
- พูดความจริง (trustful)      พูดตามหลักฐานที่พบ 
- ซื่อสัตย์ (honest)              ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- เปิดใจกว้าง (open minded)   รับฟังความเห็นหรือมุมมองต่าง 
- ศิลปะในการเจรจา (diplomatic)  สื่อสารกับผู้อื่นได้ราบรื่น 
- ช่างสังเกต (observant)      ใส่ใจในกิจกรรมรอบตัวตลอด 

 

5. การขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

5.1  หน่วยงานที่ข้ึนทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ตรวจประเมิน คือ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 
ส านัก พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

5.2  ผู้ที่มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ให้ส่งเอกสารหลักฐาน   
ที่ก าหนดตามแบบฟอร์มรหัส F-DLP-LIS-01 และการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มรหัส        
F-DLP-LIS-02 รวมทั้งสัญญารักษาความลับตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแจ้งมายังส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
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5.3  กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสา ร          
และหลักฐาน หากเอกสารหลักฐานไม่ครบให้ประสานงานผู้ยื่นค าร้องเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน 

5.4  รวบรวมรายช่ือผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนเพื่อข้ึนทะเบียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และประกาศทางหน้าเว็ปไซต์
ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และแจ้งให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบ 

5.5  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทะเบียนผู้ตรวจประเมินให้มีการปรับปรุงข้อมูลในบัญชีทะเบียนทุกครั้ง           
ทั้งการเพิ่มบทบาท การลดบทบาท หรือการถอนการข้ึนทะเบียน 

6.   การรักษาสภาพและการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้ตรวจประเมิน 

       6.1  การรักษาสภาพความสามารถในการตรวจประเมิน 
6.1.1 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ต้องตรวจประเมินในฐานะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินขอบข่าย       

การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมไข่และ/หรือการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอย่าง
น้อย Manday ไม่ต่ ากว่า 6 ในระยะเวลา 2 ปี 

6.1.2  ผู้ตรวจประเมิน ต้องตรวจประเมินในฐานะผู้ตรวจประเมินขอบข่ายการปฏิบัติที่ดีส าหรับ          
ศูนย์รวบรวมไข่และ/หรือการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอย่างน้อย Manday ไม่ต่ ากว่า 
3 ในระยะเวลา 2 ปี 

6.2   การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
6.2.1  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

โดยต้องรักษาสภาพและพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล โดยสามารถด าเนินการ           
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเก็บเกี่ยวประสบการณ์การตรวจประเมินเพิ่มข้ึน การฝึกอบรม การศึกษา         
ด้วยตัวเอง (Private study) การใช้ผู้สอนพิเศษส่วนบุคคล (Coaching) การเข้าร่วมการประชุม          
การสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

6.2.2  กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนี้ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักการตรวจรับรอง หรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของการรับรอง 

6.2.3  ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
สอบถามประวัติและหลักฐานการพัฒนาตนเองไปยังผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนทุกคน เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลในทะเบียนปีละ 1 ครั้ง 

7.   การประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 

 7.1  ผู้ประเมินสมรรถนะของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน คือ เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองสินค้า    
ปศุสัตว์ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจประเมินภายใน 
 7.2  ผู้ประเมินสมรรถนะของผู้ตรวจประเมิน คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ซึ่งท าหน้าที่ตรวจประเมิน
ภายใน 
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และการประเมินสมรรถนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ
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 7.3  ผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินหรอืผู้ตรวจประเมนิ ซึ่งจะเรียกว่าผู้รับการประเมิน
สมรรถนะ จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากผู้ประเมินสมรรถนะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรูปแบบที่ก าหนด ดังนี้ 
 ภายในปีแรกที่ได้รับการข้ึนทะเบียน ต้องถูกประเมินสมรรถนะด้วยการ visit on site (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 ปีถัดๆไป ให้ใช้การประเมินแบบ Score sheet (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 การประเมิน visit on site และ score sheet ให้ด าเนินการปีเว้นปีในการประเมินสมรรถนะแต่ละราย 

7.4  ภายหลังจากประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว 
        7.4.1  ผู้ประเมินสมรรถนะ ต้องแจ้งผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมินสมรรถนะทราบ 
        7.4.2  ผู้ประเมินสมรรถนะ ส าเนาผลการประเมินสมรรถนะให้ผู้รับการประเมินสมรรถนะเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  
        7.4.3  ให้เจ้าหน้ากลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
สอบถามหลักฐานและรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะทุกคน เพื่อรวบรวมประวัติข้อมูลในทะเบียนปีละ 1 ครั้ง 
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หลักเกณฑก์ารตรวจประเมินการปฏิบตัิทีด่ีส าหรบัศนูย์รวบรวมน  านมดบิ (มกษ. 6401-2558) 
                  เลขทะเบียนศูนย์รวบรวบน้้านมดิบ (ถ้ามี) ศรน.......................................                         วันที่ตรวจ........................................... 

ช่ือผู้ประกอบการ……………………................................. ช่ือศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ............................................................................... 
ที่อยู่เลขที…่…….......หมูท่ี่ .............ต้าบล...............................อ้าเภอ.............................จังหวัด............................................................ 
หมายเลขการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวบน้้านมดบิ (ถ้ามี)....กษ.......................................................................................................... 
 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

1. สถานประกอบการและสิ่งอ านวยความสะดวก      

(1) สถานที่ตั ง      
1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่มีผลเสียต่อคุณภาพน้้านมดิบและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค  
-บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น แหล่งอุตสาหกรรม บริเวณน้้าท่วมถึง หรือแหล่งทิ้งขยะมูล
ฝอย                                   
      หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน 

1.1 
 
 
 
1.1 

 
 

1.1 

   

(2) อาคารปฏิบัติงาน      

1.2 มีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการท้าความสะอาด บ้ารุงรักษา และสามารถป้องกัน
การปนเปื้อนข้าม ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้้านมดิบและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
-ผนังภายในอาคารผิวเรียบ ไม่หลุดลอกง่าย ไม่ดูดซับความชื้น หรือขึ้นรา 
-บริเวณช่องเปิดในส่วนรับน้้านมดิบ มีการป้องกันสัตว์พาหะน้าเชื้อไม่ให้เข้าในอาคาร 
-พื้นอาคาร ควรเป็นวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของสารเคมี ไม่ช้ารุด 
ไม่มีน้้าขัง  

 
1.2 

 

 
 

1.2 
1.2 
1.2 

   

1.3 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด 
     ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งของไม่ใช้ หรือ ต้นไม้รก ซ่ึงอาจเป็นแหล่งของสัตว์พาหะน้า
เชื้อ 

1.3 
 

 
1.3 

   

1.4 การออกแบบภายในอาคารและการวางผังสายการผลิตเอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกสุขลักษณะเพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค 
    - ขั้นตอนการรับน้้านมดิบจากสมาชิก การรวบรวม การท้าให้เย็นหรือลดอุณหภูมิ 
การเก็บรักษา และการขนส่ง มีพื้นที่และอุปกรณ์ที่ไม่ปะปนกันหรือไม่สวนทางกัน 
    - บริเวณทางเข้ามีอ่างที่ผสมยาฆ่าเชื้อส้าหรับจุ่มรองเท้าก่อนเข้าบริเวณปฏิบัติงาน 
อ่างล้างมือที่เปิด-ปิดโดยไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวส้าหรับท้าความสะอาด และมีวัสดุ
หรืออุปกรณ์ที่ท้าให้มือแห้ง และมีบริเวณเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของพนักงาน 
   - มีประตูหรือม่านพลาสติกที่สะอาดและไม่ช้ารุด ก้ันในบริเวณทางเข้าเพื่อป้องกัน
แมลง  
   - การระบายน้้า รางระบายน้้าควรมีลักษณะเป็นรูปตัวยู สามารถระบายน้้าได้ดี ไม่
ช้ารุด สภาพทั่วไปสะอาด มีตะแกรงกรองก่อนออกสู่ภายนอกอาคาร พื้นควรมีความ
ลาดเอียง และระบายน้้าสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้้าขัง หากเป็นท่อแบบปิดควร
มีตะแกรงหรืออุปกรณ์อ่ืนส้าหรับป้องกันสัตว์พาหะน้าเชื้อ           

1.4 
 
 
 

 
 
 

1.4 
 

1.4 
 
 

1.4 
 

1.4 

   

1.5 มีพื้นที่เพียงพอส้าหรับการปฏิบัติงานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วนระหว่าง 1.5     
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รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

บริเวณรับน้้านมดิบ ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริเวณติดตั้งเครื่องจักร 
ห้องเก็บสารเคมี และส้านักงาน 
      -บริเวณรับน้้านมดิบ ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน ไม่ควรมีอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ใกล้เคียง เช่น ตู้ โต๊ะ หากมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ระหว่างการรับน้้านมดิบ
ต้องมีพื้นที่จัดเก็บเป็นสัดส่วน  

  
 

1.5 

(3) เครื่องจักรและอุปกรณ ์
1.6 มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียงพอ เครื่องจักรติดตั้งในต้าแหน่งที่ 
เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงานและการท้าความสะอาด 

- ติดตั้งในต้าแหน่งที่สะดวกในการตรวจเฝ้าระวัง 
- มีการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การ

ติดตั้งสายดิน อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุของบันไดถังรวมนม 

 
1.6 

 
 

 
 
 

1.6 

   

1.7 ปั๊ม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน้้านมดิบ แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับน้้านมดิบท้าด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้สัมผัสอาหารได้ ไม่เป็น
สนิม ไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้านมดิบและสามารถท้าความสะอาดได้ทั่วถึง 
      -อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง เช่น เข็มขัดรดัสายยางต้องไม่เป็นสนิม เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ปนเป้ือน 
     -ป๊ัม วาล์ว และระบบท่อน้้านมดิบ ผลิตด้วยเหล็กที่ไม่เป็นสนิม (stainless steel) และสามารถ
ถอดออกล้างท้าความสะอาดได้ ไม่มีซอกหรือชิ้นส่วนที่เปราะง่ายต่อการหลุดออก หลังการถอดล้าง
ต้องมีพ้ืนที่วางผึง่ให้แห้งก่อนการใช้งานครั้งต่อไป 
     -ท่อต้องสะอาด ไม่ช้ารดุ และไม่แตกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนสู่น้้านมดิบ บางส่วนของท่อ
ควรมีฉนวนตามประเภทการใช้งาน  

1.7 
 
 

 
 
 

1.7 
 

 
 

1.7 

   

1.8 สายยางน้้านมดิบ สายยางน้้า ท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง 
แยกการใช้งานตามประเภทอย่างชัดเจน 
      -ระบบท่อทุกชนิดควรมีสัญลักษณ์แยกประเภทและทศิทางการไหลอย่างชัดเจน 
      -สายยางต้องมีการแยกการใช้งานเฉพาะ ว่าใช้ส้าหรับน้้านมดิบ น้้าหรือสารเคมีและสามารถ
บ่งชี้อย่างชัดเจน ควรจัดเก็บให้เป็นที่ ไม่ควรวางสายยางสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง และควรมีฝาปิดหรือ
สิ่งห่อหุ้มไม่ให้สัตว์พาหะเข้าสู่ปลายท่อได้ 

1.8 
 
 

 
 

1.8 
1.8 

   

1.9 มีอ่างรับน้้านมดิบที่ถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อการปฏิบัติงานมีจ้านวนเพียงพอ
ต่อปริมาณน้้านมดิบที่รับในแต่ละครั้ง 
     -อ่างรับน้้านมดิบท้าดว้ยโลหะที่ไม่เป็นสนิม ไม่มีซอกมุม  ผิวภายในเรียบ พ้ืนลาดเอียงสู่ช่องเปิด
เพ่ือให้น้้านมดิบไหลลงสู่อ่างรวม และควรตัง้อ่างรับน้้านมดิบให้อยู่ในระดับความสูงที่ไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือน  
    -อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในอ่างรับน้้านมดิบต้องสะอาดและมีสภาพเหมาะสม 
    -อ่างรับน้้านมดิบควรมีจ้านวนเพียงพอ หรือมีการวางแผนรับน้้านมดิบให้ปริมาณเหมาะสม  
เพ่ือให้สามารถน้าน้้านมดิบเข้าสู่ระบบท้าความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการสะสม จนเกิดการล่าช้า 

1.9 
 
 

 
 

1.9 
 

1.9 
1.9 

   

1.10 อุปกรณ์รับน้้านมดิบต้องได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และเหมาะสม 
กับการใช้งาน 
    -อ่างรับน้้านมดิบ อุปกรณ์การกรอง ท่อส่ง ปั๊ม ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้
งาน อุปกรณ์ที่ใช้กรองมีสภาพสะอาด และไม่ช้ารุด ขนาดรูกรองควรมีความถี่ที่สามารถ
กรองสิ่งแปลกปลอมในเบื้องต้นที่อาจติดมากับน้้านมดิบได้  

1.10 
 
 

 
 

1.10 

   

1.11 ออกแบบและติดตั้งถังเก็บน้้านมดิบ ท่อ และวาล์วเพื่อให้สามารถท้าความสะอาด
และฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสามารถระบายของเหลวออกได้หมด 

1.11  
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รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

1.12 อุปกรณ์ส้าหรับ ชั่ง ตวง วัด ซ่ึงมีความส้าคัญต่อการปฏิบัติงาน ต้องเที่ยงตรง 
แม่นย้า ให้ท้าการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทวนสอบอย่างเหมาะสม 
   -เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่งสารเคมีที่ใช้ในระบบการท้าความสะอาดแบบไม่
ถอดชิ้นส่วน (Cleaning in place- CIP) เครื่องชั่งหรือเครื่องวัดปริมาณน้้านมดิบที่รับ
จากเกษตรกร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ต้องท้าการสอบเทียบโดย
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  -ควรท้าการทวนสอบเครื่องมือดังกล่าวภายในศูนย์ฯ อย่างสม้่าเสมอ และท้าการ
บันทึกผลการสอบเทียบและทวนสอบ 

1.12  
 

1.12 
 
 
 

1.12 

   

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 
1.13 ในห้องปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ 
   -ควรจัดให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟฟ้าอย่างเพียงพอ  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีผลให้มองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไป มองเห็นสิ่ง
แปลกปลอมที่อาจปะปนมากับน้้านมดิบได้ 

 
1.13 

 

 
 

1.13 

   

1.14 มีการระบายอากาศที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     -มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องระบายอากาศอย่างเหมาะสม 

1.14 
 

 
1.14 

   

1.15 มีอุปกรณ์ท้าความสะอาดอย่างเพียงพอ 
      -อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      -ควรแยกอุปกรณ์ที่ใช้ท้าความสะอาดแต่ละประเภทงานแตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์
ท้าความสะอาดพื้นผิวภายในที่สัมผัสกับน้้านมดิบ กับอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก  
      -มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ล้างท้าความสะอาดที่เป็นระเบียบ สามารถน้าไปใช้ได้ง่าย 
 

1.15 
 

 
1.15 
1.15 

 
1.15 

   

1.16 มีอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้ 
      -มีอุปกรณ์ในการท้าความสะอาดเพื่อสุขอนามัยส้าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
เช่น อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ และอุปกรณ์ท้าให้มือแห้ง  
      -สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงานก่อนเข้าอาคาร
ปฏิบัติงานหรือบริเวณรับน้้านมดิบ  
      -มีห้องสุขาออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ จ้านวนเพียงพอ แยกจากบริเวณผลิต
หรือไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณปฏิบัติงาน 

1.16 
 
 

 
1.16 

 
1.16 

 
1.16 

   

1.17 มีพื้นที่พร้อมทั้งอุปกรณ์เพียงพอส้าหรับล้างภาชนะบรรจุน้้านมดิบภายหลังการ
เทน้้านมดิบลงอ่างรับ 
      -พื้นที่ท้าความสะอาดต้องสามารถระบายน้้าได้ดีและมีอุปกรณ์ในการท้าความ
สะอาดอย่างเหมาะสม เช่น แปรง สายยางฉีดน้้า 

1.17  
 

1.17 

   

(5) ระบบสาธารณูปโภค 
1.18 มีระบบไฟฟ้าที่มีก้าลังไฟเพียงพอกับการใช้งานภายในศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
     -ก้าลังไฟฟ้าต้องท้าให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท้างานได้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
การลดอุณหภูมิน้้านมดิบไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 

 
1.18 

 
 

 
 

1.18 

   

1.19 อุปกรณ์การให้แสงสว่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
     -กรณีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างในบริเวณ
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  

1.19 
 

 
1.19 
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    -มีการป้องกันอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อให้แน่ใจว่าหากเกิดการแตกหักเสียหายจะไม่
ปนเปื้อนกับน้้านมดิบ มีฝาครอบหลอดไฟ หลอดไฟและฝาครอบไม่แตกหักช้ารุด 
โดยเฉพาะบริเวณเหนืออ่างรับน้้านมดิบ 

1.19 

1.20 มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือมีมาตรการ 
จัดการน้้านมดิบในช่วงเวลาไฟดับอย่างเหมาะสม 

1.20 
 

    

1.21 น้้าที่ใช้สัมผัสโดยตรงกับน้้านมดิบหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับน้้านมดิบต้องมีคุณภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และมี
ปริมาณเพียงพอ 
    -น้้าที่สัมผัสกับน้้านมดิบ รวมถึงที่จะสัมผัสกับพื้นผิวที่สัมผัสกับน้้านมดิบ เช่น 
ภายในท่อ อ่างรับน้้านม ให้ใช้น้้าที่บริโภคได้ตามภาคผนวก 

1.21 
 
 
 
 

 
 
 

1.21 

   

1.22 น้้าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตต้องเป็นน้้าสะอาด ให้มีการปรับคุณภาพน้้าตามความ
จ้าเป็น 
   -น้้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนสู่น้้านมดิบได้ เช่น น้้า
ใช้ท้าความสะอาดพื้นในบริเวณรับน้้านมดิบ อาจใช้น้้าบริโภคหรือน้้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพให้เหมาะสมตามความจ้าเป็น 
  -น้้าใช้ส้าหรับกรณีอ่ืนๆอาจปรับปรุงคุณภาพน้้าใช้ให้เหมาะสมตามความจ้าเป็น 

1.22 
   

 
 

1.22 
 
 

1.22 

   

1.23 มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าใช้ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละครั้ง 
   -ส้าหรับน้้าใช้คุณภาพระดับน้้าบริโภค ในการตรวจครั้งแรกควรตรวจทุกรายการ
ตามมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงของอันตรายโดยเฉพาะด้านเคมี แล้วก้าหนด
แผนการตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีเกณฑ์
มาตรฐานด้านเชื้อจุลินทรีย์ อาจก้าหนดแผนตรวจเฝ้าระวังให้มีความถี่มากขึ้น 

1.23  
1.23 

   

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน      
(1) การรับน  านมดิบ 
2.1 ก้าหนดเกณฑ์คุณภาพ และวิธีการตรวจรับน้้านมดิบ 
  -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบควรวางแผนเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามรายการเบ้ืองต้นที่แนะน้าในการ
ตรวจรับน้้านมดิบจากสมาชิกแต่ละราย (ก่อนเทน้้านม) ดังนี้  
1. สี และกลิ่น 2. CMT test หรือมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถแสดงว่า Somatic Cell Count (SCC) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ 3. Alcohol test  
ให้ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบรับน้้านมดิบที่ผ่านการตรวจสอบตามรายการข้างต้น  
  -เมื่อเทน้้านมดิบของสมาชิกในถังรวมแล้ว ให้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะและปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมด้วยวิธีการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) หรือ รีซาซูริน 
(resazurin) โดยชั่วโมงการเปลี่ยนสีตามเกณฑ์ก้าหนดและท้าการตรวจสอบยาปฏิชีวนะ โดยให้ผลลบ
เมื่อทดสอบด้วย Delvo test หรือเทียบเท่า 
-ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๖๐๐๓-๒๕๕๓ เรื่อง น้้านมโคดิบ 

 
2.1 

 
 

 
 

2.1 
 
 
 

2.1 

   

2.2 รับน้้านมดิบจากสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหรือศูนย์รวบรวมน้้านมดิบอ่ืน กรณีรับน้้านม
ดิบต่อจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบอ่ืนอุณหภูมิของน้้านมดิบต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส 
(oC) 
    -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบต้องไม่รับน้้านมดิบจากผู้รวบรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติที่
ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

2.2 
 
 
 

 
 
 

2.2 
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2.3 มีมาตรการควบคุมเวลาในการขนส่งน้้านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวม 
น้้านมดิบ 
   -ฟาร์มสมาชิกไม่ควรอยู่ห่างจากศูนย์ฯ มากหลังจากรีดนมโคเสร็จ สมาชิกควรวางถัง
นมไว้ใต้ร่มเงา หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกแสงแดด (ตรวจ ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ) 
   -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบต้องก้าหนดช่วงเวลาการรับน้้านมดิบจากสมาชิกที่ชัดเจนทั้ง
รอบเช้าและบ่าย  

2.3 
 
 

 
 

2.3 
 

2.3 

   

2.4 มีการจัดการให้สามารถน้าน้้านมดิบเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว 
  -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบควรมีการจัดการ  เช่น  จัดให้มีอ่างรับน้้านมดิบมีจ้านวน
เพียงพอ เหมาะสม การวางแผนโดยระบุเวลาการส่งน้้านมดิบของรถขนส่งแต่ละคัน 

2.4  
2.4 

   

(2) การลดอุณหภูมิน  านมดิบ 
2.5 ระบบท้าความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้้านมดิบมีก้าลังท้าความเย็นที่เหมาะสมกับ
ปริมาณน้้านมดิบ 
   -อุปกรณ์แหล่งให้ก้าเนิดความเย็นที่ใช้ ต้องมีการออกแบบและเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับ
ก้าลังการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ 

 
2.5 

 
 

 
 
 

2.5 

   

2.6 กรณีใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ให้ลดอุณหภูมิน้้านมดิบภายหลัง 
รับน้้านมดิบ โดยอุณหภูมิน้้านมดิบต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (oC) ทันที 
หรือกรณีใช้ถังเก็บน้้านมดิบชนิดมีระบบท้าความเย็น อุณหภูมิน้้านมดิบต้องไม่เกิน 4 
oC ภายใน 2 ชั่วโมง 

2.6 
 

    

2.7 มีการควบคุมคุณภาพน้้าใช้และการกรองในระบบท่อส่งน้้าเย็น 
  -ในกรณีของ PHE น้้าที่ใช้ในระบบท่อส่งน้้าเย็นไปยังแผ่นท้าความเย็นในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนควรมีการกรองและควบคุมคุณภาพน้้าที่ใช้ 

2.7 
 

 
2.7 

   

2.8 ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิน้้าเข้า-น้้าออก และอุณหภูมิน้้านมดิบออก 
ในต้าแหน่งที่เหมาะสม และใช้งานได้ 
  -ควรติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสม อ่านค่าได้สะดวกและอยู่ในสภาพใช้งานได้ 

2.8 
 
 

 
 

2.8 

   

2.9 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้้าเย็น ก่อนและระหว่างการลดอุณหภูมิน้้านมดิบ 2.9     

2.10 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้้านมดิบที่ผ่านการลดอุณหภูมิ 2.10     
(3) การเก็บรักษาน  านมดิบ 
2.11 เก็บรักษาน้้านมดิบในถังเก็บน้้านมดิบที่สะอาด สามารถป้องกัน 
การปนเปื้อนน้้านมดิบในระหว่างการเก็บรักษา 
  -อุปกรณ์ต่อพ่วงกับถัง เช่น ท่อ และวาล์ว ต้องสามารถท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง 
และระบายของเหลวออกได้หมด  
  -จาระบีที่ใช้ในอุปกรณ์ต้องเป็นจาระบีที่ใช้กับอาหารได้ (food grade) 

 
2.11 

 
 
 

2.11 
 

2.11 

   

2.12 ถังเก็บน้้านมดิบสามารถรักษาอุณหภูมิน้้านมดิบภายในได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและให้บันทึกอุณหภูมิน้้านมดิบเป็นระยะ 
  -ถังเก็บน้้านมดิบอาจเป็นชนิดมีระบบท้าความเย็นหรือไม่มีระบบท้าความเย็น  
  -สามารถรักษาอุณหภูมิให้ไม่เกิน 4 oC ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา  
  -มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ถังเก็บน้้านมดิบ มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และบันทึก
อุณหภูมิเป็นระยะ  

2.12  
 

2.12 
2.12 
2.12 
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รหัส  F-AUD-MCC-04 

หน้า                  6/14       
แก้ไขครั้งที่             1                                          
ประกาศใช้วันที่      

 

 

 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

 

(4) การตรวจสอบคุณภาพน  านม 
2.13 มีแผนการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบและปฏิบัติงานตามแผนที่ก้าหนด
ไว้ 
  -ก้าหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพน้้านมในขั้นตอนส้าคัญ เช่น การเก็บรักษาน้้านม
ดิบก่อนการขนส่ง และปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 
 

 
2.13 

 
 
 

2.13 

   

2.14 เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบได้มาตรฐาน 
   -เช่น Thermometer, Balance, Incubator, Autoclave, Pipette, Water bath 
เป็นต้น ด้าเนินการอย่างเหมาะสม เช่น 
1.) การจัดหาเครื่องมือ  
 จัดหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน  
        จัดท้าประวัติเครื่องมือ อุปกรณ์หลักที่ใช้ และผู้รับผิดชอบเครื่องมือน้ันๆ 
2.) การบ่งชี้และแสดงสถานะของเครื่องมือ 
 ติดหมายเลขเครื่องมือ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ตรงกับประวัติเครื่องมือ  
        ติดป้าย ระบุ แสดง บอกสถานะสอบเทียบเครื่องมือ ระบุวันที่สอบเทียบครั้ง
ล่าสุดและก้าหนดสอบเทียบครั้งต่อไป  
       กรณีมีข้อห้ามพิเศษให้ติดป้ายก้ากับด้วย เช่น ห้ามปรับแต่งเครื่องมือ 
       หากเครื่องเสียหรือไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ให้แจ้งหัวหน้างานและจัดท้าป้ายให้
ชัดเจนว่าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
3.) การใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องมือ  
 มีคู่มือใช้งานและวิธีดูแลเครื่องมือ โดยต้องดูแลปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
        มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานและบ้ารุงรักษาเครื่องมือ  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผ่านการฝึกหัดใช้เครื่องมือจนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง  
       จัดท้าแผนสอบเทียบเครื่องมือและติดตามให้เครื่องมือได้รับการสอบเทียบ 
4.) การติดตามดูแลเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้ หรือถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้งานมากเกินก้าหนด 
เม่ือได้รับการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว ต้องสอบเทียบก่อนใช้งานและทวนสอบผลการใช้งาน 
 

2.14  
2.14 

   

2.15 มีวิธีการ และอุปกรณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ ที่ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ 
       ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อแนะน้าตามภาคผนวก ค 
 

2.15  
 

2.15 

   

3. การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล      
(1) การท าความสะอาด 
3.1 มีมาตรการในการท้าความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
3.1 
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รหัส  F-AUD-MCC-04 

หน้า                  7/14       
แก้ไขครั้งที่             1                                          
ประกาศใช้วันที่      

 

 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

     -รักษาบริเวณทั้งภายใน ภายนอกอาคารปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
เศษของทีไ่ม่ใช้แล้ว ควรเก็บอย่างเหมาะสมไม่ใหเ้ป็นแหล่งอาศัยของสตัว์พาหะน้าเชื้อ 

3.1 

3.2 มีมาตรการในการท้าความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องถอดหรือ
แยกชิ้นส่วน หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากระบบการท้าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน 
(CIP) อย่างเหมาะสม 
  -ผู้ปฏิบัติงานควรดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตใหส้ะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีการท้าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งานด้วยน้้าหรือสารเคมีสา้หรับท้าความ
สะอาดอย่างเหมาะสม 
  -ส้าหรับอุปกรณ์บางชนิด ที่ไม่อยู่ในระบบการท้าความสะอาดแบบ CIP และเป็น
อุปกรณ์ที่ท้าความสะอาดให้ทั่วถึงไดย้าก จ้าเป็นต้องถอด แยก ชิ้นส่วนเพื่อให้ท้าความ
สะอาดได้อย่างทั่วถึง ก่อนใช้งานต่อไป  

3.2  
 
 

3.2 
 
 

3.2 

   

(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ นส่วน (CIP) 
3.3 มีระบบท้าความสะอาดแบบ CIP ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถท้าความสะอาด
ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 -ระบบท่อควรมีการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอับหรือซอกที่ท้าให้การล้าง
ท้าความสะอาดไม่ทั่วถึง  
 -ระบบ CIP ต้องด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จะท้าให้ไม่เกิดการตกค้างของน้้านม
ดิบในระบบท่อและอุปกรณ์และมีการทวนสอบ เช่น rinse test, swab test ตามแผนที่
ก้าหนด เพื่อตรวจสอบหลังการท้าความสะอาด CIP ให้ม่ันใจว่าสะอาดและไม่มีสารเคมี
ตกค้าง 

 
3.3 

 
 
 

3.3 
 

3.3 

   

3.4 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสอบการจัดการระบบท้าความสะอาด
แบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ทั้งอุปกรณ์และรถขนส่งน้้านมดิบ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ท้า
ความสะอาด อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้  และอัตราการไหลเวียนของ
สารเคมีและน้้า 

3.4     

3.5 ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิในระบบ CIP ในต้าแหน่งที่เหมาะสม สามารถใช้การได้
และเที่ยงตรง 
 -เครื่องมือวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรง และควรติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสม 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3.5  
 

3.5 

   

3.6 ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ทุกครั้ง 
 -มีการตรวจสอบและบันทึกความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในระบบ CIP ดังกล่าว 
ตามที่ระบุในคู่มือตามข้อ 3.4   

3.6  
3.6 

   

3.7 มีการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในระบบที่เหมาะสม 
 -เม่ือท้า CIP เสร็จสิ้นกระบวนการ ควรก้าหนดแผนในการตรวจสอบการตกค้างของ
สารเคมีในท่อส่งน้้านมดิบและปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนด เช่น ตรวจวัด pH     

3.7  
3.7 

   

(3) การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
3.8 มีโปรแกรมการตรวจสอบและการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ 
   -ควรก้าหนดแผนการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และแผนการบ้ารุงรักษาที่ระบุรายการที่จะ
ด้าเนินการตรวจสอบ วิธีการ ความถี่ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนด 

 
3.8 

 
 
 

3.8 
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หน้า                  8/14       
แก้ไขครั้งที่             1                                          
ประกาศใช้วันที่      

 

 

 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

  -เช่น การดูแลบ้ารุงรักษาระบบกวนในถังเก็บ น้้านม ไม่ให้ น้้ามันหล่อลื่นหรือ
น้้ามันเครื่องไหลปนเปื้อนสู่น้้านมดิบ  
  -มีการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาอย่างสม้่าเสมอ  

3.8 
 

3.8 
(4) การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื อ 
3.9 มีมาตรการควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะน้าเชื้อ 
   - หลีกเลี่ยงหรือลดการเข้ามาหรอืการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน้าเชื้อโดยควรมีการ
ซ่อมบ้ารุงอาคารและดูแลให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน้าเชื้อเข้ามาใน
บริเวณปฏิบัติงาน ปิดช่องต่างๆ เช่น ทางระบายน้้า และบริเวณที่สัตว์พาหะน้าเชื้อจะ
เข้ามาได้  
  - มีการตรวจเฝ้าระวัง ตรวจสอบเพื่อหาร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน้าเชื้อ       
  - มีวิธีการก้าจัด อาจใช้วิธีทางกายภาพ วิธีทางชีวภาพ หรือการใช้สารเคมี โดยไม่ท้า
ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหาร 

 
3.9 

 
 

3.9 
 
 
 

3.9 
3.9 

   

(5) การจัดการสารเคมี 
3.10 สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร เช่น สารท้าความสะอาด น้้ามันหล่อลื่น รวมถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมี มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 
  - ควรมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบในบริเวณที่สามารถระบายอากาศได้ดี 
  - มีระบบการจัดเก็บให้สามารถน้าไปใช้ได้สะดวกตามวันล่วงอายุ  
  - ใช้ด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้ผลิต  
  -ควรเก็บแยกในภาชนะที่ชี้บ่งไว้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่
น้้านมดิบ  
  -สารท้าความสะอาด สารฆ่าเชื้อ ที่ใช้ในศูนย์ฯ ให้ใช้สารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
กรมปศุสัตว์หรือส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  -ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วหรือสารเคมีที่หมดอายุควรก้าจัดหรือจัดการอย่างถูก
สุขลักษณะ โดยการเผาหรือฝังกลบ หรือวิธีการอ่ืนใดแล้วแต่ประเภทของเสียน้ันๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เหลือใช้ ที่เสื่อมสภาพ 
หรือที่หมดอายุ เข้าสู่ระบบการผลิตได้ 

 
3.10 

 
 
 

3.10 
3.10 
3.10 
3.10 

 
3.10 

 
3.10 

   

3.11 แยกเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วน และมีฉลากระบุไว้อย่างชัดเจน 
    -สารท้าความสะอาด สารฆ่าเชื้อ สารเคมีส้าหรับก้าจัดสัตว์พาหะน้าเชื้อ ควรจัด
บริเวณในเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วนและมีการชี้บ่งแยกไว้เฉพาะ  
    -สารเคมีมีฉลากก้ากับ 
   -น้าไปใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน  

3.11  
3.11 

 
3.11 
3.11 

   

(6) การจัดการน  าเสียและของเสีย 
3.12 มีวิธีการบ้าบัดน้้าเสีย ก่อนระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
  -กรณีศูนย์รวบรวมน้้านมดิบปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะต้องมีการบ้าบัดน้้า
เสียก่อนตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3.12 

 
 

3.12 

   

3.13 มีวิธีการจัดการขยะ และของเสียอย่างเหมาะสม 
  -ควรมีการจัดเก็บ รวบรวม ขนย้าย และก้าจัดอย่างเหมาะสมทุกวัน ไม่ให้เกิดการ
สะสมหรือตกค้างของขยะและของเสียในบริเวณสถานประกอบการที่จะท้าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของอันตราย  

3.13  
3.13 
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รหัส  F-AUD-MCC-04 

หน้า                  9/14       
แก้ไขครั้งที่             1                                          
ประกาศใช้วันที่      

 

 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

  -ควรเก็บขยะและของเสียในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  
  -วางถังขยะในบริเวณที่เหมาะสม ไม่วางใกล้อ่างน้้านมดิบ  
  -ควรทิ้งขยะและของเสียเฉพาะในที่ที่จัดไว้  
  -ควรก้าหนดจุดรวบรวมขยะและของเสีย ที่เหมาะสม  
  -ควรมีการท้าความสะอาดที่เก็บและจุดรวบรวมขยะและของเสียอย่างเหมาะสม 
  -มีระบบก้าจัดขยะและของเสียอย่างถูกวิธีและเหมาะสมหรือใช้บริการเก็บขยะจาก
หน่วยงานท้องถิ่น 

3.13 
3.13 
3.13 
3.13 
3.13 
3.13 

4. สุขลักษณะส่วนบุคคล      

4.1 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งน้้านมดิบต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในขณะปฏิบัติงาน 
และผ่านการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 
  - ห้ามผู้ปฏิบัติงานผู้ที่สัมผัสกับน้้านมดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีอาการเจ็บป่วย 
เช่น ไอ เจ็บคอ อาการท้องร่วง อาเจียน มีไข้ หรือแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง เข้าปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ฯ  
  - ต้องรายงานการเจ็บป่วยหรืออาการให้หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพื่อพิจารณา
แยกผู้ที่เจ็บป่วยออกจากการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับน้้านมดิบ 
  - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์รวมถึงผู้ขนส่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพเก่ียวกับ
โรคติดต่อที่ส่งผ่านสู่น้้านมดิบได้ เช่น โรควัณโรค ตับอักเสบ เป็นประจ้าทุกปีอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

4.1  
 

4.1 
 
 

4.1 
 

4.1 

   

4.2 ผู้ปฏิบัติงาน มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น สวมชุดกันเปื้อน ที่คลุมผม ผ้าปิดปาก 
 - ผู้ปฏิบัติงานควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะปฏิบัติงาน ควร
สวมรองเท้าบูท ชุดกันเปื้อน ที่คลุมผม รวมถึงผ้าปิดปาก  
 -ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและทันทีหลังจากการใช้ห้องสุขา  
 -ละเว้นจากการประพฤติที่สามารถท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้  เช่น การสูบบุหรี่ ถ่ม
น้้าลาย การขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหาร ในบริเวณปฏิบัติงาน 
 -ไม่ควรสวมใส่หรือน้าสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ เข็มกลัด หรือของอย่างอ่ืนเข้า
ไปในบริเวณปฏิบัติงาน  

4.2  
 

4.2 
 

4.2 
4.2 

 
4.2 

   

4.3 บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชมที่เข้าในบริเวณปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม 
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 
  - บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชม ที่เข้าสู่บริเวณการปฏิบัติงานภายในศูนย์รวบรวม
น้้านมดิบ หรือบริเวณที่ มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนด
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของศูนย์ฯ 
 - บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชมควรสวมชุดคลุมที่สะอาด มีที่คลุมผม ผ้าปิดปาก และ
สวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าสู่บริเวณปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ 

4.3  
 

4.3 
 
 

4.3 

   

 
5. การขนส่ง 

     

5.1 รถขนส่งต้องมีฉนวนที่สามารถรักษาอุณหภูมิน้้านมดิบ ให้มีอุณหภูมิ 
ไม่เกิน 8 oC เม่ือถึงปลายทางรับน้้านมดิบ 
 - ควรดูแลรักษาความสะอาดรถขนส่ง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสม  

5.1  
 

5.1 
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หน้า                  10/14       
แก้ไขครั้งที่             1                                          
ประกาศใช้วันที่      

 

 

 

 

รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

 - ส่วนที่ใช้บรรจุน้้านมดิบต้องมีฉนวนที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิ  
 - ปะเก็นยางของฝาถังของรถขนส่งน้้านมดิบต้องอยู่ในสภาพดีสามารถรักษาอุณหภูมิ
ของน้้านมดิบตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง  
 - เม่ือถึงปลายทางอุณหภูมิของน้้านมดิบต้องไม่เกิน 8 oC โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
หลักฐานการตรวจรับน้้านมดิบ 

5.1 
5.1 

 
5.1 

5.2 ให้เตรียมการในการขนส่งน้้านมดิบอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะพร้อมบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
เช่น  - รถขนส่งให้ใช้ขนส่งเฉพาะน้้านมดิบเท่าน้ัน 
  - ถังบรรจุน้้านมดิบส้าหรับขนส่งต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาด บ้ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพเหมาะสม ก่อนและหลังการขนส่ง ให้ท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อตามความ
เหมาะสมที่สามารถมั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอ  
  - ควรมีการวางแผนการขนส่งเพื่อให้ส่งน้้านมดิบถึงโรงงานแปรรูปได้ตามก้าหนดเวลา 
และยังคงรักษาอุณหภูมิได้ไม่เกิน 8 oC  
  -มีมาตรการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของอันตราย 
โดยเฉพาะขั้นตอนการขนถ่ายน้้านมดิบจากถังเก็บสู่ถังบรรจุส้าหรับขนส่งอย่า งถูก
สุขลักษณะ  
 -มีการปิดผนึกฝาถังบรรจุและวาล์วท่อนมอย่างถูกต้อง 
- มีแผนการตรวจสอบรอยรั่วของส่วนที่ใช้บรรทุกเป็นระยะอย่างสม้่าเสมอ  และ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสมก่อนใช้งาน 
- ให้บันทึกข้อมูลที่จ้าเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ปริมาณน้้านมดิบที่ขนส่งแต่ละครั้ง รุ่นการ
ผลิต วันที่ขนส่ง อุณหภูมิน้้านมดิบก่อนการขนส่ง 

5.2  
 

5.2 
5.2 

 
 

5.2 
 

5.2 
 
 

5.2 
5.2 

 
5.2 

   

5.3 มีวิธีเก็บตัวอย่างที่ เป็นมาตรฐาน และเก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากรถขนส่งเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากศูนย์ฯ กรณีผลการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดให้
มีมาตรการแก้ไข 
 - ก่อนขนส่งน้้านมดิบสู่โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์นม ให้เก็บตัวอย่าง น้้านมดิบ ที่เป็นตัว
แทนที่ดีของรุ่นการผลิต (lot) ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เช่น 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด(Total solids) จ้านวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) 
และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ไว้  
 - หากพบว่า ผลการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนด ต้องมีมาตรการด้าเนินการแก้ไข 
 - ในกรณีมีการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสัตว์ ให้ติดตามผล
การวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

5.3  
 
 

5.3 
 
 
 

5.3 
5.3 

   

5.4 มีการควบคุมการขนส่งน้้านมดิบเข้าโรงงานแปรรูป 
  - ควรขนส่งโดยเร็ว มีมาตรการควบคุมระหว่างการขนส่ง ให้เป็นไปตามก้าหนดเวลาส่ง
มอบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  
 - ควรมีมาตรการป้องกันการปลอมปน ในระหว่างการขนส่ง ที่ท้าให้น้้านมดิบไม่ได้
คุณภาพตามที่ต้องการ เช่น ตรวจสอบการปิดผนึกฝาถังและวาล์วท่อนมรถขนส่ง 

5.4  
5.4 

 
5.4 

   

6. การตามสอบ (Traceability)      

6.1 มีระบบการตามสอบน้้านมดิบ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของน้้านมดิบ และสถานที่ส่ง
มอบน้้านมดิบ 

6.1  
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รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

 - สามารถระบุแหล่งที่มาของสินค้า ย้อนหลังไป 1 ขั้น และบ่งชี้ที่ไปหรือที่หมาย
ปลายทางของสินค้า ถัดไป 1 ขั้น  
 - ควรบันทึกข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการตามสอบแต่ละรุ่นการผลิต เช่น 
1) ข้อมูลแหล่งที่มาของน้้านมดิบ  
2) ข้อมูลที่เก่ียวกับกระบวนการการจัดการและการขนส่งน้้านมดิบ 
3) ข้อมูลปลายทางของน้้านมดิบ 

6.1 
 

6.1 

6.2 มีวิธีการจัดการเก่ียวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 
- ศูนย์ฯ ต้องมีวิธีจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยก้าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ
หากมีข้อเท็จจริงของปัญหา ให้สืบหาสาเหตุและท้าการแก้ไขโดยเร็ว 

6.2  
6.2 

   

7. การฝึกอบรม      

7.1 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น กระบวนการผลิต สุขลักษณะและการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้านมดิบ 
 -ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องได้รับการอบรมความรู้ด้านสุขลักษณะทั่วไป
และเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ เช่น การตรวจรับน้้านมดิบ การท้าความสะอาด การ
ตรวจเช็คดูแล ซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต   การสอบเทียบ
เครื่องชั่งและเครื่องวัดอุณหภูมิ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 -ให้มีการอบรมพนักงานขับรถขนส่งน้้านมดิบในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้อง
สุขลักษณะที่ดีในการจัดการส่งน้้านมดิบ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติการขนส่งได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปลอมปนในระหว่างการขนส่ง  
 -บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 

7.1  
 
 

7.1 
 
 
 

7.1 
 
 

7.1 

   

7.2 มีแผนการอบรมบุคลากร และการประเมินผล   
  -จัดท้าแผนการฝึกอบรมประจ้าปี  
  -มีวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม เช่น การสอบถาม การทดสอบ ว่ามีความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

7.2  
7.2 
7.2 

   

8. ระบบการส่งเสริมสมาชิก      

(1) การส่งเสริมสมาชิกรายฟาร์ม 
8.1 มีทะเบียนสมาชิกและข้อมูลของฟาร์มที่เป็นปัจจุบัน โดยต้องรับขึ้น 
ทะเบียนสมาชิกไม่ซ้้าซ้อนกับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบอ่ืน 
 - การขึ้นทะเบียนสมาชิก เช่น ช่ือ ที่อยู่/สถานที่ตั้งฟาร์ม จ้านวนโคนมทั้งหมด จ้านวน
โครีดนม ระยะทางจากฟาร์มถึงศูนย์ฯ การขนส่งนม  
 - ต้องไม่มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกซ้้าซ้อนกับศูนย์อ่ืน 
 - ควรทบทวนปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแต่ละรายเป็นระยะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

 
  8.1 

 
 
 

8.1 
 

8.1 
8.1 

   

8.2 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและมีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน้้านมดิบของสมาชิกให้มี
คุณภาพ เช่น การฝึกอบรมสมาชิก 
8.2.1 มีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ที่ มีความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม เช่น การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม อาหารโคนม สุขภาพโคนม การรีดนมอย่างถูก

8.2  
 
 

8.2 
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รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

สุขลักษณะ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมน้ีต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถผลิตน้้านมดิบที่มีคุณภาพ  
 -ควรมีจ้านวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เหมาะสมกับจ้านวนสมาชิก  
8.2.2 มีกิจกรรมในการส่งเสริม 
 -เจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน้้านมดิบของสมาชิกให้มีคุณภาพ  
เช่น การฝึกอบรม  
     การฝึกปฏิบัติ  
     จัดหา/จัดท้าเอกสารข้อแนะน้าต่างๆ 
     ให้ค้าแนะน้าที่เก่ียวข้อง 
    เน้ือหา เช่น การรีดนมที่ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การรีดนม
อย่างถูกต้องและการตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์รีดนม การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ
สารเคมีในฟาร์ม การปฏิบัติการขนส่งจากฟาร์มถึงศูนย์ การปรับสูตรอาหาร 
 -มีการส่งเสริมให้สมาชิกน้าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนมไปปฏิบัติ  
8.2.3 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการส่งเสริม 
- มีการบันทึกข้อมูลประเมินผลหลังท้ากิจกรรมส่งเสริม เช่น 
 คุณภาพน้้านมดิบของสมาชิกมีการพัฒนาดีขึ้น 
 ปริมาณน้้านมดิบของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
 อัตราการผสมติดเพิ่มขึ้นหรือวันท้องว่างลดลง 
  มีจ้านวนสมาชิกที่เข้าสู่ระบบการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์ม

โคนม (GAP) เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างต่อเน่ือง 

 
8.2 

 
8.2 

 
8.2 

 
 
 
 
 
 
 

8.2 
 

8.2 

(2) การประเมินสมาชิกรายฟาร์ม 
8.3 มีระบบการประเมินคุณภาพน้้านมดิบของสมาชิก 
- ศูนย์ฯก้าหนดแนวทางหรือก้าหนดเกณฑ์การประเมินสมาชิก มีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจนและเป็นธรรมส้าหรับสมาชิกทุกราย เช่น เกณฑ์การประเมินจากผลการตรวจ
วิเคราะห์น้้านมดิบของสมาชิกแต่ละราย  
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้้านมดิบควรอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซ้ือน้้านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
- หากพบปัญหา หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดให้แจ้งสมาชิกทราบพร้อมแนวทางการแก้ไข  
- ศูนย์ฯควรมีข้อมูลสมาชิกที่มีประวัติปัญหาเก่ียวกับคุณภาพน้้านมดิบ เพื่อจัดท้าแนว
ทางการส่งเสริมให้สอดคล้องกับปัญหาตามความเหมาะสม 

 
8.3 

 
 

8.3 
 
 

8.3 
 

8.3 
8.3 

   

8.4 มีการแจ้งข้อมูลคุณภาพน้้านมดิบ และผลการประเมินให้สมาชิกรับทราบ 
ผลการตรวจคุณภาพน้้านมดิบของสมาชิก ที่ศูนย์ด้าเนินการหรือจากการเก็บตัวอย่าง
ตรวจสอบโดยกรมปศุสัตว์ ให้แจ้งผลดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยเร็ว เพื่อให้สมาชิกเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ 

8.4  
8.4 

   

(3) การส่งเสริมคุณภาพน  านมดิบของสมาชิก 
8.5 ต้องก้าหนดช่วงเวลารับซ้ือน้้านมดิบที่แน่นอน 
     ก้าหนดช่วงเวลารับซ้ือน้้านมดิบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  

 
8.5 

 
 

8.5 

   

8.6 ก้าหนดราคารับซ้ือน้้านมดิบตามคุณภาพ 8.6     
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รายการตรวจ 

 
มาตรฐานอ้างอิง 

 

ผลการตรวจ
ประเมิน 

สิ่งที่พบจากการตรวจ 
(Audit Finding) 

หรือข้อแนะน าเพื่อการ
พัฒนาตนเอง OFI 

มกษ. 
6401 

 

มกษ.
6401 
(G) 

สอด 
คล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
(CRI,MA,
MI,REC) 

-ควรมีการก้าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งด้านคุณภาพหรอืชั้นคุณภาพและราคาที่เพิ่มขึ้นหรอื
ลดลง จากราคาปกติ  
-การเพิ่มราคาเม่ือฟาร์มได้มาตรฐาน GAP  
- เกณฑ์ราคารับซ้ือน้้านมดิบตามคุณภาพควรอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซ้ือน้้านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

8.6 
 

8.6 
8.6 

9. ระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูล      
9.1 มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปน้ี 
   1) การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือ (ข้อ 1.12) 
   2) การปรับสภาพน้้าใช้ในกระบวนการผลิตและผลการตรวจคุณภาพน้้า 
      ใช้(ข้อ 1.22 และข้อ 1.23) 
   3) การควบคุมกระบวนการรับน้้านมดิบ การลดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ 
      การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา และการขนส่ง (ข้อ 2 และข้อ 5) 
   4) ผลการตรวจคุณภาพน้้านมดิบในขั้นตอนต่างๆ (ข้อ 2(2)) 
   5) การท้าความสะอาด และการบ้ารุงรักษาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ  
      และอุปกรณ์ (ข้อ 3(1) และข้อ 3(3)) 
   6) บันทึกที่เก่ียวข้องกับระบบ CIP (ข้อ 3(2)) 
   7) การควบคุมสัตว์พาหะน้าเชื้อ และสารเคมี (ข้อ 3(4) และข้อ 3(5)) 
   8) การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อ 4) 
   9) ประวัติการฝึกอบรม (ข้อ 7) 
   10) กิจกรรมการส่งเสริมและผลการประเมินคุณภาพน้้านมดิบของ 
       สมาชิก (ข้อ 8) 

9.1     

9.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 
     -เก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 3 ปี ตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูล 

9.2  
9.2 
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หมายเหตุ 
- การบันทึกผลการตรวจประเมินให้ใช้สัญลักษณ์  ตามช่องของผลการประเมิน 
- กรณีผ่านการตรวจประเมิน แต่มี OFI ให้ลงว่า OFI และระบุ OFI ด้านท้าย 
- กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมิน ให้ลงว่า  แล้วตามด้วย CRI หรือ MA หรือ MI หรือ REC แล้วแต่กรณี       
และระบุสิ่งท่ีพบโดยคร่าวของประเด็นท่ีไม่ผ่านนั นด้านท้าย ก่อนลงรายละเอียดใน CAR ต่อไป 

    
  CRI  =  ข้อบกพร่องรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการ 
 ปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบและส่งผลร้ายแรงมากโดยตรงต่อคุณภาพน้้านมดิบ ได้แก่ การน้าเข้า การ
 ปนเปื้อนข้ามหรือการเพิ่มจ้านวนของอันตรายทางอาหาร 
    ***แก้ไขทันทีภายใน 1 เดือน 
  MA=  ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบัติที่ ดี
 ส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบและส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
     ***แก้ไขทันที 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน 
  MI  =  ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดการปฏิบัติ
 ที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบในบางส่วนและไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
   - ส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน และด้าเนินการแก้ไขตามแผน 

   REC = ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้
  หรือละเลยอาจน้าไปสู่ข้อบกพร่องได้   

   - พิจารณาควรแก้ไข 
   OFI  = ข้อแนะน าส าหรับโอกาสในการปรับปรุง (Oppitunity of Improvement) หมายความว่า สิ่งที่ไม่ถือเป็น 
  ข้อบกพร่องตามเกณฑ์การรับรอง แต่ผู้ตรวจประเมินได้ให้ค้าแนะน้าไว้เป็นโอกาสในการปรับปรุงแก่ผู้ประกอบการ 

  - พิจารณาด้าเนินการตาม OFI หรือไม่ก็ได้ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจต่ออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไ้ข 
การปฏิบัติท่ีดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

 รหัส  P-AUD-MCC-01 

หน้า                             1/15   
แก้ไขครั้งที่                        0                       
ประกาศใช้วันที่  1 ตุลาคม 2562   

 

 

1. วัตถุประสงค์ 

   เพื ่อเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอนการตรวจประเมิน การตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแก้ไข การปฏิบัติ 
ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกระบวนการข้ันตอนการตรวจประเมิน การขอรับการตรวจ
ประเมินครั้งแรกของผู้ประกอบการ การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองครั้งแรก 
(Initial Audit) ครอบคลุมการตรวจประเมินในระยะที ่ 1 (Stage 1) และระยะที ่ 2 (Stage 2) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17021-1:2015 ตั ้งแต่การจัดแผนการตรวจประเมิน การพิจารณาให้การร ับรอง  จนถึงการจัดท า
ใบรับรอง วิธีการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)        
และการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) 

3. นิยาม 
3.1  การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit)  

  หมายความว่า การตรวจประเมิน การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบตามมาตรฐาน ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด         
ของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองครั้งแรก 

3.2  การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 (Initial Audit Stage 1)  
  หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ                  
ตามมาตรฐานในระยะที่  1 หรือเรียกว่าการตรวจประเมินเบื้ องต้น (Pre-audit) โดยตรวจประเมินเบื้ องต้น                      
ในทุกข้อก าหนด แต่จะไม่มีการแจ้งข้อบกพร่องที่พบให้แก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนด เพียงแต่จะแจ้งข้อบกพร่อง                
ที่พบไว้เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนการแก้ไขได้เอง และเป็นการประเมินความพร้อมก่อนเข้าตรวจในระยะที่ 2 

3.3  การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 2 (Initial Audit Stage 2)  
  หมายความว่า การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ          
ตามมาตรฐานในระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ  และด าเนินการแจ้งข้อบกพร่องโดยนับระยะเวลาตามก าหนดในคู่มือ หากพ้นระยะที่  2 นี้  การแก้ ไข                        
ไม่แล้วเสร็จ จะยกเลิกการขอรับรองนั้น 

3.4  ใบค้าร้อง หมายความว่า แบบฟอร์มค าขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (แบบ ศรข.1) 
3.5  ความหมายของค าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 
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4. รูปแบบการตรวจประเมินส้าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Types) 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังต่อไปนี้ 
(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ( Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่ดี  

ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอย่างละเอียด         
ในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมิน            
เพื่อการรับรองครั้งแรก  

(2) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
จากการตรวจประเมินครั้งก่อน 

(3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับใบรับรองจาก        
กรมปศุสัตว์ เป็นระยะตามรอบที่ก าหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง  การตรวจ
ประเภทนี ้อาจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เพื ่อบ่งช้ี        
ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติที่ดี 

(4) การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติที่
ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับ         
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิ้นอายุ 

(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เป็นการตรวจศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีปัญหา
หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ         
การของน้ านมดิบไม่ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดน้ีจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่  
เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 
เหตุที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ มีได้ดังต่อไปนี้ 
(5.1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบมีประสิทธิภาพลดลง            

เช่น กระบวนการรวบรวมน้ านมดิบที่ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ถูกสุขลักษณะ มีการปนเปื้อนในน้ านมดิบ           
เป็นต้น 

(5.2) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย           
ที่เกี่ยวข้อง  

(5.3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดี 
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และ/หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ 

(5.4) มีมติของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรองให้มีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ 
(5.5) มีค าสั่งให้คณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษด าเนินการเข้าตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจากส านักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หรือ กรมปศุสัตว์ 
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5.  ขั้ นตอนการปฏิ บัติ งานการรับค้าร้องส้ าหรับการตรวจประ เมิน เพ่ื อการรับรอง ( Initial Audit)                
และการตรวจต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit) 

การรับค้าร้อง 
5.1   เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด รับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับใบรับรอง 
5.2   ผู้ประกอบการ ยื่นเรื่องใบค าร้องขอรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่ส านักงานปศุสัตว์       

จังหวัด ณ ท้องที่ที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่  
5.3   เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ประกอบการ ภายใน 7 วัน หลังได้รับ   

ค าร้อง และพิจารณา ดังนี้ 
5.3.1 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แจ้งแก่ผู้ประกอบการเพื่อด าเนินการแก้ไขเอกสารให้เสร็จ

สิ้นโดยเร็ว หลังได้รับการส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการให้เริ่มตรวจสอบอีกครั้งภายใน          
7 วัน และด าเนินการต่อไปตามขั้นตอน 

5.3.2 กรณีตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ยื่นสมัครไม่ครบถ้วนหรือสถานประกอบการ             
ที่ขอรับรองไม่ถูกต้องตามขอบข่ายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการ           
เพื่อส่งคืนเอกสาร และไม่รับค าร้องขอรับรองดังกล่าว 

5.3.3 กรณีพบการปลอมแปลงเอกสารให้ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการเพื่อส่งคืนเอกสาร และไม่รับค าร้อง
ขอรับรองดังกล่าว หากมรการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

5.4   เมื่อตรวจสอบค าร้อง เอกสารแนบ และคุณสมบัติผู้ประกอบการครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ส่งรายช่ือผู้ประกอบการที่มีหลักฐาน และคุณสมบัติครบให้ส านักงานปศุสัตว์เขตด าเนินการต่อไป 

 เอกสารการสมัครของผู้ประกอบการ 
1) แบบฟอร์มค าขอรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดบิ (ศรข.1)  
2) หลักฐานประกอบการขอรับรอง ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ศรข.1 ได้แก่  

2.1) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณใกล้เคียง (PLOT PLAN) ในกระดาษ        
พิมพ์เขียว ขนาด A0 หรือ A1 หรือกระดาษอื่นๆที่เหมาะสม 

2.2) แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน  ได้แก่ 
  2.2.1) แบบแปลนพื้นอาคารโรงงานที่ใช้ในการผลิต (FLOOR PLAN) ในกระดาษพิมพ์เขียว 
ขนาด A0 หรือ A1 หรือกระดาษอื่นๆ ที่เหมาะสม 
  2.2.2) แบบแปลนแสดงการกั้นแบ่งห้องต่างๆ ของอาคารผลิต (Clean And Unclean 
Area) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.3) แบบแปลนแสดงทิศทางเข้า – ออกของพนักงาน (Worker flow) ในกระดาษขนาด 
A3 หรือ A4 
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  2.2.4) แบบแปลนแสดงทิศทางของกระบวนการผลิต (Process Flow And Ingredient 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.5) แบบแปลนแสดงการระบายอากาศภายในอาคารผลิต ( Air Flow or Ventilation 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.6) แบบแปลนแสดงทิศทางการขนส่งวัสดุบรรจุสินค้าภายในอาคารผลิต (Packaging 
Material Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.7) แบบแปลนแสดงทิศทางท่อน้ าร้อน ท่อน้ าเย็น และท่อน้ าใช้ในอาคารผลิต (Piping 
line) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.8) แบบแปลนแสดงทิศทางการระบายน้ าทิ้งภายในอาคารผลิต (Waste Drainage 
Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 
  2.2.9) แบบแปลนแสดงทิศทางการก าจัดของเสีย (Waste Flow) ในกระดาษขนาด A3 หรือ A4 

2.3) แหล่งน้ า ใช้ ในโรงงาน พร้อมระบบและกรรมวิธีผลิตน้ าที่ใช้ในโรงงาน 
2.4) ส าเนาผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ ทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุลชีววิทยา ไม่เกิน 6 เดือน 
2.5) โปรแกรมการป้องกันก าจัด นก หนู และ แมลง และแผนที่แสดงต าแหนง การป้องกันก าจัด 
2.6) ระบบการบ าบัดน้ าเสีย 
2.7) รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
2.8) แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า (Process flow chart)  
2.9) รายช่ือคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
2.10) ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ฉบับที่หมดอายุ (เฉพาะกรณีขอต่ออายุ) 

คุณสมบัติผู้ประกอบการ 
1) เป็นผู้ที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง            

การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
2) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เว้นแต่พ้นระยะเวลา 1 ปี 

นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว 
3) ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติแล้ว 
4) ต้องมีคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ              

และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจากกรมปศุสัตว์เป็นคณะท างานอย่าง
น้อยหนึ่งคน 
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6. ขั้นตอนการตรวจประเมิน (Audit Process) 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักของการตรวจประเมินคือ 
- การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Preparation Step) 
- การด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Step) 
- การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน (Post Audit Step) 

6.1 ขั้นตอนการเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน (Audit Preparation Step) 
6.1.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต โดยส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ด าเนินการรับค าร้องพร้อมหลกัฐานประกอบ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน ามาพิจารณาคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจ
ประเมิน 
6.1.2 การเลือกสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมินโดยผู้บริหารแผนงานการตรวจประเมิน 

(1) ส านักงานปศุสัตว์เขต โดยผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์หรือผู้แทนด าเนินการ   
ในฐานะผู้บริหารแผนงานการตรวจประเมิน คัดเลือกสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน           
โดยดูจากจ านวน Manday ที่ต้องใช้ส าหรับการตรวจประเมินตามขอบข่ายของข้อมูลในใบ         
ค าร้องที่ยื่นมาอ้างอิงตามคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน 
(MANDAY) รหัส P-MD-MCC-01 

(2) คัดเลือกผู้ตรวจประเมินตามจ านวน Manday ที่ก าหนด โดยคัดเลือกจากหัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมินและผู้ตรวจประเมินในพื้นที่เขตที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ ซึ่งในคณะผู้ตรวจประเมินต้อง
ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 1 คนเสมอ ในส่วนของผู้ตรวจประเมินต้องมีจ านวนข้ันต่ า            
ตามจ านวน Manday ที่ต้องใช้ส าหรับการตรวจประเมินครั้งนั้น  
การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและองค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมินส าหรับการตรวจประเมิน 
ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้  
 (2.1) ความสามารถโดยรวมของคณะผู้ตรวจประเมินที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจประเมิน  
 (2.2) ความซับซ้อนของการตรวจประเมิน 
 2.3) ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินในขอบข่ายของการตรวจประเมิน 
 (2.4) ความต้องการท าให้มั่นใจเกี่ยวกับความอิสระของผู้ตรวจประเมินจากกิจกรรมที่ถูก
ตรวจประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดกันของผลประโยชน์ใดๆ หรือส่วนได้ส่วนเสีย 
 (2.5) ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน และคุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับ         
การตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกผู้ตรวจประเมินที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผลกับ         
ผู้รับการตรวจประเมิน 

(3) ในคณะผู้ตรวจประเมินอาจมีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคเข้าร่วม หากพิจารณาแล้วว่า
ขอบข่ายของผู้ประกอบการที่ขอรับรองมีความจ าเป็นต้องเสริมความรู้ความสามารถจาก
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ความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค ซึ่งผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคนี้ท างานภายใต้การอ านวยการ
ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการในฐานะผู้ตรวจประเมิน 

(4) ในคณะผู้ตรวจประเมินอาจรวมผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ภายใต้การอ านวยการและข้อแนะน า   
ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการในฐานะผู้ตรวจประเมิน 

(5) ในคณะผู้ตรวจประเมินอาจรวมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ภายใต้การอ านวยการ          
และข้อแนะน าของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัดถือว่าเป็นผู้ตรวจ
ประเมินของคณะ 

(6) เมื่อก าหนดคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว ให้แจ้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ           
และด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่อไป 

6.1.3 การทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมการส าหรับการตรวจประเมิน 
  ทบทวนเอกสารค าร้องและหลักฐานประกอบของผู้ขอรับการรับรองเพื่อน ามาวางแผนการตรวจ
ประเมิน ดังนี้ 

(1) ข้อมูลส าหรับการเตรียมการของกิจกรรมการตรวจประเมินและเอกสารที่ต้องใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดท าภาพรวมแสดงขอบเขตของเอกสารที่ได้รับเพื่อค้นหาช่องว่างที่อาจเกิดข้ึนตามมาตรฐาน 
(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องควรรวมถึงเอกสารและบันทึกระบบการจัดการ รวมทั้งรายงานผลการตรวจ

ประเมินที่ผ่านมา ข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินก่อนหน้า 
(4) การทบทวนเอกสารควรค านึงถึงขนาด ธรรมชาติ และความซับซ้อนของระบบการจัดการ       

และโครงสร้างองค์กรของผู้รับการตรวจประเมินและวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการตรวจ
ประเมิน 

(5) การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
และค าอธิบายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.4 การจัดเตรียมแผนการตรวจประเมิน (Audit Plan) 
  หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจัดท าหนังสือแสดง ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์          
หรือ e-mail และก าหนดการตรวจประเมิน โดยใช้แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan)             
รหัส F-AUD-MCC-01 จัดส่งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการตรวจประเมิน 
  แผนการตรวจประเมินควรครอบคลุมถึงหรืออ้างถึงสิ่งต่อไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
(2) ขอบข่ายการตรวจประเมิน รวมทั้งการช้ีบ่งหน่วยงานต่างๆ และกระบวนการต่างๆ ที่ถูกตรวจ

ประเมิน 
(3) เกณฑ์การตรวจประเมินและเอกสารอ้างอิงใดๆ 
(4) ท าเล ที่ตั้ง วันที่  ระยะเวลาและช่วงเวลาที่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน           

รวมทั้งการประชุมกับผู้รับการตรวจประเมิน 
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(5) วิธีการตรวจประเมินที่ใช้ รวมทั้งขอบเขตของการสุ่มตัวอย่างส าหรับการตรวจประเมิน           
เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมินที่เพียงพอ 

(6) บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกของคณะผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งการแจ้งรายช่ือ        
ผู้สังเกตการณ์กรณีที่มี 

(7) การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่การตรวจประเมินที่ส าคัญ เช่น การแจ้งจ านวน
ผู้ตรวจประเมินทีล่งไลน์การผลติและขนาดของชุด/รองเท้าที่ให้ผู้รับการตรวจประเมินจัดเตรียม 

6.1.5  จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจประเมิน ดังนี้   
(1) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (Audit 

Report) รหัส F-AUD-MCC-02 
(2) แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request)  รหัส F-AUD-MCC-03  
(3) หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (Checklist)          

รหัส F-AUD-MCC-04 
6.1.6  การนัดหมายคณะผูต้รวจประเมินตามวันเวลาทีจ่ะเดินทางไปตรวจประเมิน และการยืนยันการนัดหมาย   
กับผู้รับการตรวจประเมิน ตามที่ได้แจ้งแผนการตรวจประเมินไป 

6.2  ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรมการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน 
ข้ันตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
- การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
- การตรวจประเมิน (Audit) 
- การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 
- การประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit finding) 
- การจัดท าข้อสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) 
- การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

 6.2.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
 คณะผู้ตรวจประเมินประชุมเปิ ดการตรวจประเมินร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผู้แทน                   
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ 

(1) เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจประเมินต่อผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
(2) เพื่อเป็นการทบทวนขอบข่าย และวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
(3) เพื่อช้ีแจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
(4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ 
(5)   เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

คณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ 
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(6)   เพื่อยืนยันกับผู้น าทาง ถึงกิจกรรมและสถานที่ รวมทั้งล าดับเวลาที่จะเกิดข้ึนระหว่างการตรวจ
ประเมิน 

(7)   เพื่อท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ ส าหรบัการแจ้งข้อมูลที่ยงัไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจ
ประเมิน และในเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(8)   เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานที่ได้รับจากผู้รับการตรวจประเมิน  กรณีมี        
การเปลี่ยนแปลงให้แจ้งปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อนการตรวจประเมินสิ้นสุด 

(9)    เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting)   
  6.2.2 การตรวจประเมิน (Audit) 

 การตรวจประเมินประกอบด้วย 
(1) การสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เช่น  

โดยการสังเกต การวัด และการบันทึก เป็นต้น 
(2) การตรวจเอกสารและบันทึก 
(3) การสังเกตกิจกรรม และสภาพของพื้นที่ ที่ตรวจประเมิน  
(4) การทดลองและการสาธิต เพื่อให้ท ากิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัตงิาน 
(5) ในการตรวจประเมิน ให้บันทึ กสิ่ งที่ อาจเป็นเหตุน าไปสู่ ความไม่ เป็ น ไปตามข้อก าหนด 
การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียด ที่ไม่ได้เขียนไว้ในหลักเกณฑ์ตรวจประเมิน 
(Checklist) ก็ได้   
(6) การตรวจประเมินสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเทคนิคการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและเทคนิคการตรวจประเมินน้ านมดิบ 
(7) ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดการตรวจ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจประเมิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

  6.2.3 การบันทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) 
       ระหว่างการตรวจประเมิน ควรรวบรวมและทวนสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์

การตรวจประเมิน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดเช่ือมโยงระหว่างบุคคล กิจกรรม และกระบวนการ  สิ่งที่พบจากการตรวจ
ประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ ข้อมูลที่ทวนสอบได้เท่านั้นจึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานการตรวจประเมิน ได้แก่         
ผลการสัมภาษณ์ บันทึกเอกสารหรือแบบบันทึกต่างๆ ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการสอบเทียบ หลักฐาน         
ที่ปรากฏหน้างานขณะตรวจประเมินซึ่งอาจถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานการตรวจประเมิน 
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6.2.4 การประมวลผลสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน (Audit finding) 
  คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องประชุมร่วมกัน เพื่อประมวลผลสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน เพื่อแปรสภาพจาก 
Audit evidence เป็น Audit finding และจัดท าข้อสรุป  
  การประมวลผลควรประเมินสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit evidence) โดยเทียบกับเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน เพื่อตัดสินสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และระบุความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมหลักฐานสนับสนุนโอกาสเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement; 
OFI) และเสนอข้อเสนอแนะ (Recommendation) ส าหรับผู้รับการตรวจประเมิน  
  ทั้งนีผู้้ตรวจประเมนิ ควรทบทวนความไม่สอดคล้องร่วมกบัผูต้รวจประเมินรายอื่นและผู้รับการตรวจประเมิน 
เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าหลักฐานการตรวจประเมินมีความถูกต้อง และเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่าย และควรใช้ความ
พยายามทุกทางในการแก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับหลักฐานการตรวจประเมินและสิ่งที่พบจากการตรวจ
ประเมิน และควรบันทึกประเด็นที่ยังแก้ไขไม่ได้ไว้ด้วย  

 6.2.5 การจัดท้าข้อสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit conclusion) 
  คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องประชุมร่วมกันเพื่อสรุปว่าสิ่ งที่ตรวจพบ รายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง                
  การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก าหนด        
ในการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบให้ชัดเจน  
  กรณีที่ในคณะผู้ตรวจประเมิน สรุปไม่ได้ว่าควรเป็นข้อบกพร่องหรือไม่ ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน          
เป็นผู้ตัดสิน โดยเขียนรายงานข้อบกพร่องในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง (รหัส F -AUD-MCC-03) ทั้งนี้ ให้อ้างถึง
ข้อก าหนด ในการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบให้ชัดเจน 
  การเขียนข้อสรุปจากการตรวจประเมินต้องครอบคลุมสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ที่สามารถระบุ           
สิ่งที่เกิดข้ึน สถานที่ที่เกิด หรือหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง และเช่ือมโยงว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือเกณฑ์  
การตรวจประเมินอย่างไร โดยพิจารณาระดับความไม่สอดคล้องได้ ดังนี้ 

(1)   กรณี ไม่พบข้อบกพร่อง แต่อาจมีการเสนอโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement; OFI) ให้คณะผู้ตรวจประเมินเสนอแก่ผู้ถูกตรวจประเมินทราบ 

(2)   กรณีพบข้อเสนอแนะ (Recommendation) ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้รับการตรวจ
ประเมินทราบ และรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา         
ให้การรับรอง 

(3)   กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน
แจ้งผู้รับการตรวจประเมินให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข ให้พิจารณาภายใน  15 วัน นับแต่
วันที ่ได้รับผลการตรวจประเมินเป็นทางการ และพิจารณาแนวทางการแก้ไข และป้องกัน
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนตามที่ผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่ยอมรับ
ได้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ            
เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
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(4) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ รับ             
การตรวจประเมินให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที ่ตรวจประเมินครั ้งแรก     
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนด โดยไม่ต้องยื่น
ค าขอรับการรับรองใหม่ กรณีผู ้ประกอบการมีความพร้อมในการขอรับรองใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
  กรณีคณะผู้ตรวจประเมนิได้ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) 
ข้อบกพร่องทั ้งหมดแล้วพบว่าผู ้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ทั้งหมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง  

(5)   กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ให้ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วทันทีใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
  หากผู้รับการตรวจประเมินไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงมากได้ภายในระยะเวลา 
1 เดือน ให้รีบช้ีแจงคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อแจ้งระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ หากคณะผู้ตรวจ
ประเมินยอมรับระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จในกรณีที่แก้ไขเกิน 1 เดือน ให้รีบด าเนินการตามแผน
ทันที  แต่หากไม่ยอมรับแผนผู้รับการตรวจประเมินต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน                      
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการยุติการตรวจประเมิน แต่สามารถตรวจประเมินใหม่ทุก
ข้อก าหนด โดยไม่ต้องยื่นค าขอรับการรับรองใหม่  

   6.2.6 ประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน    

เพื่อรายงานผลการตรวจประเมิน และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบ               
จากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้ประกอบการ เพื่อท าความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้อง
ตรงกัน และผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงช่ือรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง  (ถ้ามี) จากนั้น                
คณะผู้ตรวจประเมินมอบส าเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ         
และส าเนาบันทึกข้อบกพร่อง (ถ้ามี)  

ประเด็นของการประชุมปิด ที่ควรอธิบายต่อผู้รับการตรวจประเมิน 
(1) การสรุปภาพรวมของการตรวจประเมิน ขอบคุณในความร่วมมือหรือการจัดหาทรัพยากร

อ านวยความสะดวกให้แก่กิจกรรมการตรวจประเมินของผู้รับการตรวจประเมิน 
(2) กรณีการตรวจประเมินไม่ตรงตามแผนการตรวจประเมินที่วางไว้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินช้ีแจง

หรือขออภัยผู้รับการตรวจประเมิน 
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(3) ความสอดคล้องที่ปรากฏจากการตรวจประเมิน ให้แจ้งข้อดีของความสอดคล้องต่อมาตรฐาน
ของกิจกรรมของสถานประกอบการ 

(4) ความไม่สอดคล้องที่ปรากฏ การแนะน าหลักฐานการตรวจประเมินที่รวบรวมได้ 
(5) การน าเสนอสิ่งที่พบและข้อสรปุจากการตรวจประเมินเพื่อใหเ้ปน็ที่เข้าใจได้และยอมรบัโดยผูร้บั

การตรวจประเมิน 
(6) วิธีการรายงานผลการตรวจประเมิน 
(7) กระบวนการจัดการกับสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและผลที่ตามมาที่อาจเกิดข้ึน 
(8) กิจกรรมภายหลังการตรวจประเมิน เช่น การด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้อง การตรวจ

ติดตามผลการแก้ไข  
คณะผู้ตรวจประเมินควรเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่พบหรือสรุปผล        

การตรวจประเมินระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินกับผู้รับการตรวจประเมินควรน ามาหารือกันและแก้ไข         
ถ้าเป็นไปได้ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่ยอมรับร่วมกันได้ให้บันทึกไว้ประกอบการตรวจประเมินนั้น 

กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผู้ประกอบการ ให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข และ
ป้องกันการเกิดซ้ าของข้อบกพร่อง ให้คณะผู ้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ร ับ
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หากผู ้ประกอบการไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขในระยะเวลาที ่ก าหนด         
คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเตือนใหจ้ัดสง่แนวทางการแก้ไขในระยะเวลา 30 วัน (ครั้งที่ 2) รวมเป็น 60 วันนับ
แต่วันที่ออกหนังสือราชการแจ้งอย่างเป็นทางการ หากผู้ประกอบการยังไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข           
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุก ข้อก าหนด ทั้งนี้ให้
ผู ้ประกอบการแจ้งความประสงค์การขอรับรองที ่ส านักงานปศุส ัตว์จ ังหวั ด เมื ่อม ีความพร้อม           
กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นค าขอรับรองใหม่ 

ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหากพบข้อบกพร่องรุนแรงจ านวนมาก ที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการ ยั งมิ ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดการป ฏิบั ติที่ ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวม น้ านมดิบ                    
อย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ และผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะขอยุติการตรวจประเมิน เพื ่อให้มี            
การตรวจประเม ินทั ้ง ระบบใหม ่ ให ้ผู ้ป ระกอบการแจ้งต ่อห ัวหน้าคณะผู ้ตรวจประ เมินทราบ                     
และเมื ่อม ีความพร้อมที ่จะ ร ับ การตรวจ ประ เม ิน ให ม่ทั ้ง ร ะบบ  ให ้แจ ้งคณ ะผู ้ต ร วจป ระ เม ิน           
ทั ้งนี ้ก ารตรวจป ระ เมินครั ้ง ให ม่ต้องไม่เก ิน 1 ปี นับจากวันที ่ด าเนินการตรวจประเมินครั ้งแรก          
หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอใหม่ 

 

6.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน 
6.3.1 การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 

 หลังจากตรวจประเมินแล้วเสรจ็ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน จัดท ารายงาน
 ผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เพื่อแจ้งผลการตรวจประเมิน        
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 ให้ผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วัน หลังการตรวจประเมิน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ
 รับรองหลักการปฏิบัติ ที่ดี (GMP) ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ รหัส F-AUD-MCC-02 

 ทั้งนี้การแจ้งผลนี้ เป็นการแจ้งผลการตรวจประเมินในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่มีการตัดสิน        
ว่าผู้ประกอบการได้รับการรับรองหรือไม่ โดยเอกสารที่ส่งให้ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

(1) หนังสือราชการแจ้งรายงานผลการตรวจประเมิน 
(2) ส าเนารายงานผลการตรวจประเมิน   
(3) ส าเนารายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) 
(4) ส าเนาผลทดสอบตัวอย่าง (ถ้ามี) 

 6.3.2  การจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน 
   ให้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

   แจ้งผู้รับการตรวจประเมินภายใน 15 วัน หลังการตรวจประเมิน หากล่าช้า ควรแจ้งเหตุผลให้ผู้รับ
   การตรวจประเมินทราบ หากต้องมีการนัดหมายวันตรวจติดตามผลการแก้ไข ให้แจ้งผู้รับการตรวจ
   ประเมินทราบเพื่อนัดหมายต่อไป 

   หากด าเนินการยอมรับผลการตรวจประเมินและการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว ให้คณะ
   ผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินการรับรอง  
   พิจารณาตัดสินให้การรับรองแล้วแต่กรณี 

7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit)  
7.1 การรับค้าร้อง 

ด าเนินการตามข้อ 5 
7.2 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

 ด าเนินการตามข้อ 6.1 แต่เพิ่มเติมรายละเอียดโดยในการเตรียมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง          
จะแบ่งช่วงการตรวจออกเป็นระยะที่  1 และระยะที่ 2 ดังนี้ 

7.2.1 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 (Initial Audit Stage 1) หรือการตรวจประเมิน
เบ้ืองต้น (Pre-audit) 
คณะผู้ตรวจประเมิน จัดท าหนังสือ โทรสาร โทรศัพท์ หรือ e-mail แจ้งก าหนดการตรวจรับรอง ตาม
แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมิน 
อย่างน้อย 7 วัน โดยในครั้งแรกจะเรียกว่า การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระยะที่ 1 (Initial Audit 
Stage 1) หรือการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-audit) 

7.2.2 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 2 (Initial Audit Stage 2) 
เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการในความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระยะที่  2 คณะผู้ตรวจ
ประเมิน จัดท าหนังสือ โทรสาร โทรศัพท์ หรือ e-mail แจ้งก าหนดการตรวจรับรอง ตามแบบฟอร์ม
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ก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมิน อย่างน้อย 
7 วัน  

7.3 การด้าเนินกิจกรรมการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ด าเนินการตามข้อ 6.2 แต่เพิ่มเติม ดังนี้ 
7.3.1   การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 1 ( Initial Audit Stage 1) หรือการตรวจประเมิน

เบ้ืองต้น (Pre-audit) 
  เมื่อตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมิน
เบื้องต้น ให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนรับทราบ ในการปิดประชุม (Closing Meeting) รวมทั้งแจ้ง            
สิ่งที่กรมปศุสัตว์จะด าเนินการต่อไป และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการโดยการตรวจประเมินเพื่อ
การรับรองระยะที่ 1 (Initial Audit Stage 1) หรือ Pre-audit นี้ จะไม่ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง แต่ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้วางแผนและแจ้งแก่คณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อการวางแผน           
ในการเข้าตรวจระยะที่ 2 ต่อไปพร้อมทั้งมอบส าเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และส าเนาบันทึกข้อบกพร่อง (ถ้ามี) 

7.3.2   การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองระยะท่ี 2 (Initial Audit Stage 2) 
   การตรวจประเมินในระยะที่ 2 เมื่อรวมกับระยะที่ 1 ต้องครอบคลุมทุกข้อก าหนดตามเกณฑ์

การตรวจประเมินและมาตรฐาน การปฏิบัติอื่นๆ ให้ด าเนินการตามข้อ 6.2 

7.4 การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 
ด าเนินการตามข้อ 6.3 

7.5 การส่งรายงานการตรวจประเมินเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
 คณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง โดยจะต้องน าเรื่องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือวันที่ได้
ด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไม่
รุนแรงจากผู้ขอรับรอง  
 ทั้งนี้  การพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการ ให้ด าเนินการตาม รายละเอียดในคู่มือข้ันตอน                    
การปฏิบัติงาน เรื่อง องค์ประกอบ หน้าที่ และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ (รหัส P-CC-DLP-01) 

7.6 คณะกรรมการส่งมติ การพิจารณาให้ส านักงานปศุสัตว์เขตจัดท าใบรับรอง 
      7.7 ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการจัดท าใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผ่านส านักงานปศุสัตว์ จังหวัด             
ทั้งนีวั้นที่มีผลบังคับใช้ในใบรับรอง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดท าใบรับรอง ด าเนินการตามคู่มือข้ันตอน
การปฏิบัติงานการจัดท าใบรับรอง (รหัส P-C-DLP-01) 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจติดตามผล (Surveillance Audit)  
8.1 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามผล 

 ด าเนินการตามข้อ 6.1 แต่เพิ่มเติมรายละเอียดโดยในการเตรียมกิจกรรมให้วางแผนการตรวจประเมิน          
ในวงรอบ 10-12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการรับรองหรือวันที่รับการตรวจประเมินครั้งหลังสุด 

8.2 การด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามผล 
 ด าเนินการตามข้อ 6.2 
8.3 การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจติดตามผล 
 ด าเนินการตามข้อ 6.3 
8.4 การส่งรายงานผลการตรวจติดตามเพื่อพิจารณาคงสภาพการรับรอง 
 ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตัดสินการรับรองพิจารณา 

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจต่ออายุใบรับรอง (Re-certification Audit)  
9.1 รับค าร้อง 
  9.1.1 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทุก 3 ปี  
  โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการ ยื่นค าขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 4 เดือน 
และผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 
 9.1.2 กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนดและกรมปศุสัตว์              
ไม่สามารถตรวจต่ออายุการรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบได้ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการได้รับจะมีอายุไม่ต่อเนื่อง
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยช่วงที่ใบรับรองขาดอายุ ผู้ประกอบการไม่สามารถอ้างอิงการรับรองของ 
กรมปศุสัตว์ได้ และให้งดใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในช่วงเวลาดังกล่าว 
  9.1.3 กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถ
ตรวจต่ออายุการรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่โดยมี
อายุต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม   
  9.1.4 ด าเนินการตามข้อ 5 
9.2 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจต่ออายุใบรับรอง 
 ด าเนินการตามข้อ 6.1  
9.3 การด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามผล 
 ด าเนินการตามข้อ 6.2 
9.4 การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจติดตามผล 
 ด าเนินการตามข้อ 6.3 
9.5 การส่งรายงานผลการตรวจติดตามเพื่อพิจารณาคงสภาพการรับรอง 
 ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพิจารณา 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจประเมิน     
การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผล     

การตรวจต่ออายุใบรับรอง การตรวจติดตามผลการแกไ้ข 
การปฏิบัติท่ีดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

 รหัส  P-AUD-MCC-01 

หน้า                             15/15   
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพ่ือตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit)  

10.1 การเตรียมการกิจกรรมการตรวจติดตามผลการแก้ไข 
 ด าเนินการตามข้อ 6.1 แต่เพิ่มเติมรายละเอียดโดยการอ้างอิงข้อบกพร่องที่พบครั้งหลังสุด จึงท าการนัดหมาย
การตรวจประเมินเมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว 
10.2 การด าเนินกิจกรรมการตรวจติดตามผลการแก้ไข  
 ด าเนินการตามข้อ 6.2 แต่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นข้อบกพร่องที่เคยพบ 
10.3 การจัดเตรียมและจัดส่งรายงานการตรวจติดตามผล  
 ด าเนินการตามข้อ 6.3 
10.4 การส่งรายงานผลการตรวจติดตามเพื่อพิจารณาคงสภาพการรับรอง  
 ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการพิจารณา 

11. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  - แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม

น้ านมดิบรหัส F-AUD-MCC-01 
  - แบบฟอร์มรายงานผล (Audit Report) การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ รหัส F-AUD-MCC-02

 - แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request) การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ รหัส F-AUD-MCC-03 
  - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ รหัส F-MCC-AUD-01 
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1. วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในการด าเนินการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศส าหรับผู้ประกอบการ” ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัครผู้ประกอบการ การจัดการฝึกอบรมจนถึงการออกใบประกาศนียบัตร 
ผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 

3. นิยาม 

1) สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (Domestic Livestock Plant) หมายความว่า ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบหรือศูนย์รวบรวมไข่ 

2) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ขอรับรอง               
การปฏิบัติที่ ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  รวมถึงบุคลากรภายในสถานประกอบการปศุสัตว์
ภายในประเทศ 

 3) ความหมายของค าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม รหัสเอกสาร DEF-MCC-01 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 กรณีจัดอบรมโดยงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 

4.1.1 การจัดอบรมโดยส านักงานปศุสัตว์เขต 
4.1.1.1  ส านักงานปศุส ัตว์จ ังหวัดด าเนินการเปิดรับสมัครผู ้ประกอบการ  หรือบุคคลในคณะท างาน             

ที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบัติที่ดีของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่มีความประสงค์จะอบรม
หลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบส าหรับผู้ประกอบการ” ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.1.1.2  รวบรวมรายช่ือส่งไปยังส านักงานปศุสัตว์เขต เพื่อด าเนินการรวบรวม คัดเลือก และจัดอบรม 
4.1.1.3  ให้คณะจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการแจ้ง วัน เวลา สถานที่ที่ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการที่ เข้ารับ           

การฝึกอบรมทราบ 
4.1.1.4  ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงผ่านการฝึกอบรม 
4.1.1.5  คณะจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการจัดท าใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่าน 
4.1.1.6  คณะจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการเสนอปศุสัตว์เขตลงนาม และมอบใบประกาศนียบัตร                 

ให้ผู้ประกอบการ 
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4.1.1.7  ส่งรายช่ือผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ จัดท า และบันทึกข้อมูล          
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบส าหรับผู้ประกอบการ”         
และแจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์บันทึกในระบบทะเบียน 

4.1.2 การจัดอบรมโดยส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

4.1.2.1 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ โดยแจ้ง
ยอดรับสมัครเป็นรายเขตไปที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 

4.1.2.2 ส านักงานปศุสัตว์เขตเมื่อได้รับการแจ้งจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์         
ให้ด าเนินการประสานงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการ          
หรือบุคคลในคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการ ด้านการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
ที่ มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตร  “การปฏิบั ติที่ ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบส าหรับ
ผู้ประกอบการ” ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.1.2.3 ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายช่ือผู้สมัครอบรม เพื่อด าเนินการ คัดเลือก รายช่ือผู้ประกอบการศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
เพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป 

4.1.2.4 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
4.1.2.5 ให้คณะจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการแจ้ง วัน เวลา สถานที่ที่ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับ              

การฝึกอบรมทราบ 
4.1.2.6 ในการฝึกอบรมผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงผ่านการฝึกอบรม 
4.1.2.7 คณะจัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการจัดท าใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่าน 
4.1.2.8 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เสนอกรมปศุสัตว์ลงนาม และส่งมอบ                     

ใบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกอบการ 
4.1.2.9 ส่งรายช่ือผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ และน ารายช่ือบันทึก            

ลงในทะเบียนผู้ผ่านการอบรมของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

4.2 กรณีจัดอบรมโดยงบประมาณของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 
4.2.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ ด าเนินการรับค าร้อง

ขอรับการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จากผู้ประกอบการ 
โดยให้ระบุสถานที่ จัดอบรมและจ านวนผู้ เข้าอบรมรวมทั้ งช่วงเวลาที่สะดวกในการจัดอบรม                  
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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4.2.2 ส านักงานปศุส ัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุส ัตว์จ ัดท าโครงการ         
ขออนุมัติการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเสนอข้ึนกรมปศุสัตว์เพื่อขออนุมัติ  

4.2.3 เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมปศุสัตว์               
กรณีส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการฝึกอบรมตามข้อ 4.1.1.2 - 4.1.1.6      
กรณีส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด าเนินการฝึกอบรมตามข้อ 4.1.2.4 - 4.1.2.9 

4.3 การจัดท าทะเบียนผู้ผ่านการอบรมของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
4.3.1    เมื่อการอบรมเสร็จสิน้ ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการอบรมและรายละเอยีดของหลักเกณฑ์

ภายใน 15 วัน หรือในกรณีที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการจัดอบรม
เอง ให้รวบรวมรายช่ือจัดท าเป็นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมภายใน 15 วัน 

4.3.2  การจัดท าทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมจะจัดท าในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้          
สามารถสืบค้นจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยแยกทะเบียนตามชนิดของมาตรฐานที่ฝึกอบรม และให้มี
ข้อมูลดังนี ้

 
 
 
 
 

 4.3.3 ในกรณีที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมปรากฏรายช่ือในทะเบียนแล้วและมีการอบรมเพิ่ม ให้แทรกข้อมูลใหม่           
ในรายช่ือเดิม ไม่ต้องเพิ่มเป็นรายช่ือใหม่ในทะเบียนเดียวกัน 

4.3.4    กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมรายใดเสียชีวิต ให้น าช่ืออกจากทะเบียนผู้ผ่านการอบรม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

วันท่ี
อบรม 

สถานท่ี
อบรม 

หน่วยงานท่ีจัด
อบรม 
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4.4  การจัดท าใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ประกอบการ 

ค าอธิบายการจัดท าใบประกาศนียบัตร 
  ใบประกาศนียบัตรใช้ตัวอักษร Kodchiang UPC ขนาดตัวอักษรตามไฟล์ที่ปรากฏ และใช้เลขไทย
ทั ้งหมด จากตัวอย่างใบประกาศนียบัตรส าหรับผู ้ประกอบการ มีตัวแปรที ่ต้องเปลี ่ยนแปลงเมื ่อมีการออกใบ
ประกาศนียบัตร ได้แก่ 

1. ช่ือผู้ประกอบการ = ตามช่ือของผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 
2. ช่ือหลักสูตรที่อบรม = “การปฏิบัติที่ดี (GMP) ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบส าหรับผู้ประกอบการ”  
3. มาตรฐานที่อบรม = มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มกษ. ๖๔๐๑-๒๕๕๘  
4. ช่วงเวลาที่ด าเนินการอบรม = นับตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย 
5. ผู้ลงนาม = ได้แก่ ปศุสัตว์เขต หรือ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

2 

5 

1 

4 

3 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส าหรับเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตขิองผู้ประกอบการ คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการและผู้ตัดสินการรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

2.1 ข้อก าหนดนี ้ครอบคลุมคุณสมบัติของผู ้ประกอบการ เงื ่อนไขส าหรับผู ้ประกอบการ การตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจต่ออายุการรับรอง การพักใช้การรับรอง          
การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรอง 
การป ฏิบั ติ ที่ ดี ส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสห กรณ์                     
โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2.2 ข้อก าหนดนี้ใช้ส าหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

3. นิยาม 
   อ้างอิงตามบทนิยาม รหัสเอกสาร DEF-MCC-01 

4.   คุณสมบัติของผู้ขอรับรอง 
  4.1 เป็นผู้ที่สมัครใจขอรบัการรบัรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการปฏิบัติ 
ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

  4.2 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรบัรองการปฏิบัติที่ดีส าหรบัศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เว้นแต่พ้นระยะเวลาที่เพิกถอน
การรับรองแล้ว 

  4.3 ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบไปปฏิบัติแล้ว 

  4.4 ต้องมีคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และมีผู้ผ่าน         
การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจากกรมปศุสัตว์เป็นคณะท างานอย่างน้อยหนึ่งคน 

  4.5 ผู้ประกอบการต้องมีการขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานบังคับการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม           
น้ านมดิบ กับหน่วยงาน มกอช. หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก มกอช. 

5.   เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 

 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
5.2 การรับรองใช้แสดงไดเ้ฉพาะในกิจกรรม และขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
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5.3 ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้ 
เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 5.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้ เพิกถอน  
หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  
          5.5 ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง        
โดยผู้ได้รับการรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื้นที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทั้งหมดที่ถือครอง        
ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า                                                                                         
 5.6 ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษในการตรวจกรณี
พิเศษโดยผู้ได้รับการรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื้นที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบทั้งหมด       
ที่ถือครองทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ซึ่งผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษสงวนสิทธิ           
ที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 5.7 ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ          
อย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 5.8 ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองที่ เป็นปัจจุบัน  ให้แก่ 
กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 
 5.9 กรณีพบข้อบกพร่องผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการแก้ไขตามระดับของข้อบกพร่อง ดังนี้ 

 CRI = ข้อบกพร่องรุนแรงมาก (Critical Nonconformity)  
 ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที และแก้ไขสาเหตุของข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
 MA = ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity)  
 ให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยแก้ไขได้สูงสุด 2 ครั้ง  
 MI = ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity)  

       ให้ด าเนินการส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน และด าเนินการแก้ไขตามแผนที่ระบุ หรือตามระยะเวลา        
ที่ก าหนดให้แก้ไขตามผลการแจ้งกรณีตรวจกรณีพิเศษ 
 5.10 หากผู้ ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
แนบใบรับรองคืนให้ กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ  
หรือภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย
ต ้อ ง ส ่ง ส า เ น า ห ล ัก ฐ า น ก า ร แ จ ้ง ค ว า ม เ อ ก ส า ร ส ูญ ห า ย  พ ร ้อ ม ล ง น า ม ร ับ ร อ ง ส า เน า ถ ูก ต ้อ ง  
มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 5.11 หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองต่อกรมปศุสัตว์
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 
 5.12 หากมีการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ  เช่น เพิ ่มหรือลดจ านวน
เครื่องจักร เพิ่มหรือลดพื้นที ่ การปรับปรุงศูนย์ฯ หยุดกิจการชั่วคราวของศูนย์ฯ การเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
เปลี่ยนผู ้จัดการศูนย์ฯ เป็นต้น ให้แจ้งกรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรอง
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มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ กรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)  อาจพิจารณารับรองต่อเนื่อง หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินเพิ่มเติม  
 5.13 การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ ได้ รับการรับรอง แจ้งกรมปศุสัตว์  
(ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าปศุสัตว์) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยัน
ว่ายังคงรักษาไว้ ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามที่ได้รับการรับรองไว้ โดยคณะผู้ตรวจประเมิน         
อาจด าเนินการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับ
การรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส่งใบรับรองฉบับ
เดิมคืนที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิม         
ที่เหลืออยู่ 
 5.14 การโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  
 5.15 การย้ายสถานที่ตั้งศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร       
เพื่อยกเลิกการรับรอง  
 5.16 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้ง          
กรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับ
ใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วันท าการ            
นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 5.17 กรณีที่ขอยกเลิกการรับรองหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรอง          
ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมได้เนื่องจากสูญหาย  
ให้ส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด           
เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 
 5.18 กรณีใบรับรองสูญหาย ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหาย  พร้อมยื่นค าขอใบแทน
ใบรับรองและแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงาน 
ปศุสัต ว์จั งห วัด  เพื่ อส่ งให้ ส านัก งานป ศุสัต ว์ เขต เพื่ อออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอายุ เท่ าใบรับ รอง 
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่   
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ด าเนินการส่งมาที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 
 5.19 ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับและรหัสการรับรองให้ถูกต้องตามที่
ได้รับในใบรับรอง โดยจัดแสดงที่สถานประกอบการให้เห็นเด่นชัด ตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร          
พ.ศ. 2551 ก าหนด 
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 5.20 ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องคงสถานะของใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานบังคับและใบรับรองจากกรม
ปศุสัตว์ให้มีอายุต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีการจ าหน่ายน้ านมดิบโดยใบอนุญาตผลิตและใบรับรองขาดอายุ จะมีผลผิด
ตามเงื่อนไขการรับรองและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

6. การตรวจประเมิน 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ( Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบัติ
ที ่ด ีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ครอบคลุมการตรวจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยตรวจประเมินอย่างละเอียด           
ในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก 
 (2) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
 (3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับใบรับรอง      
จากกรมปศุสัตว์ เป็นระยะตามรอบที่ก าหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้          
อาจเล ือกตรวจในบางข ้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เพื ่อบ ่ง ชี ้ถ ึงภาพรวม                   
ของการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติที่ดี 
 (4) การตรวจต ่ออาย ุใบร ับรอง (Recertification Audit) เป ็นการตรวจประเม ิน เพื ่อการร ับ รอง        
การปฏิบัติที ่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดี          
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ซึ่งจะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิ้นอายุ 
 (5) การตรวจกรณีพ ิเศษ (Special Audit) เป ็นการตรวจศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที ่ได้ร ับการร ับรอง          
ซึ ่งม ีป ัญหาหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ ไม่ ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น ผลการตรวจ                   
ทางห้องปฏิบัติการของน้ านมดิบไม่ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดน้ีจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
เรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 

6.1 การรับรอง 
 6.1.1 กรมปศุสัตว์ด าเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศเท่านั้น 

        6.1.2 ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไปปฏิบัติแล้ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข้อก าหนด 
  6.1.3 การขอรับรอง ให้ยื่นค าขอรับรองต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ที่ศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบตั้งอยู่พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบค าขอรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ          
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ   
  6.1.4 เมื่อผู้ประกอบการด าเนินการตามข้อ 6.1.3 แล้ว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะด าเนินการดังนี้ 
   (1) พิจารณาค าขอรับรองและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ประกอบการ หากมีรายละเอียด      
ที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงจะส่งคืนค าขอรับรอง และเอกสารประกอบค าขอรับรองให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข
เอกสารและยื่นค าขอรับรองใหม่ 
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   (2) ส่งรายช่ือผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารต่างๆ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน 
  6.1.5 เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินได้รับรายช่ือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารต่างๆ แล้ว 

   (1) แจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมิน 
   (2) ตรวจประเมินตามข้ันตอนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน         
โดยคณะผู้ตรวจประเมิน 

    (3) แจ้งผลการตรวจประเมินเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการรับทราบ กรณีพบข้อบกพร่อง                
จะแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการรับทราบ 

    (4) คณะผู้ตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมนิเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสนิให้การรับรอง 
   6.1.6 เมื่อคณะกรรมการมีมติให้การรับรองแล้ว กรมปศุสัตว์จะออกใบรับรองให้ โดยมีผลตั้งแต่        

วันที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี  และไม่สามารถโอนใบรับรอง 
ให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมปศุสัตว์จะด าเนินการออกให้ในนามศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ผ่านการตรวจ
ประเมินเท่านั้น 

   6.1.7 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ยื่นค าขอรับรองต่อส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเมื่อคณะกรรมการมีมติให้การรับรองแล้ว กรมปศุสัตว์จะออกใบรับรองให้โดยมีผลตั้งแต่       
วันที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี  และไม่สามารถโอนใบรับรอง 
ให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้การออกใบรับรอง กรมปศุสัตว์จะด าเนินการออกให้ในนามศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ผา่นการตรวจประเมินเทา่นั้น 

6.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 
  กรมปศุสัตว์จะตรวจติดตามผล เพื่อติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              

ทั้งนี้ ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ปี จะมีการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยจะด าเนินการทุก 11-12 
เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบครั้งล่าสุด โดยการตรวจติดตามผลจะต้องไม่เกิน 12 เดือน 
นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบครั้งล่าสุด และการตรวจติดตามผลจะด าเนินการตามขั้นตอน
การตรวจติดตามส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน 

   6.2.1 การตรวจติดตามผลเป็นการตรวจประเมินแบบย่อ ซึ่งอาจไม่ครบทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติ        
ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ทั้งนี้การตรวจติดตามผลทุกครั้งรวมกันในรอบการรับรอง 3 ปี จะต้องตรวจประเมิน 
ให้ครบทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

6.3 การตรวจต่ออายุ (Re-certification Audit) 
    6.3.1 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทุก 3 ปี โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผู้ประกอบการยื่น         
ค าขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 4 เดือน  
    6.3.2. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ยื่นค าขอต่ออายุการรับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกรม        
ปศุสัตว์ไม่สามารถตรวจต่ออายุการรับรองได้ ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ หรือผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบได้ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ใบรับรองฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการได้รับจะมีอายุไม่ต่อเนื่อง 
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จากใบรับรองฉบับเดิม โดยช่วงที่ใบรับรองขาดอายุ ผู้ประกอบการไม่สามารถอ้างอิงการรับรองของกรมปศุสัตว์ได้            
และให้งดใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน ในช่วงเวลาดังกล่าว  
    6.3.3 กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่กรมปศุสัตว์  
ไม่สามารถตรวจต่ออายุการรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออกใบรับรองฉบับใหม่
โดยมีอายุต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม   
    6.3.4 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ กรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 ให้ด าเนินการเป็นการตรวจต่ออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินทุกข้อก าหนดและด าเนินการ
ตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน และต้องไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจประเมิน ณ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบครั้งล่าสุด โดยการตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจต่ออายุการรับรอง
ส าหรับคณะผู้ตรวจประเมิน 
    6.3.5 การตรวจต่ออายุการรับรองสามารถด าเนินการได้ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ไม่เกิน 4 เดือน 
    6.3.6 คณะผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ 
(Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้ 
     (1) มี เหตุอันท าให้สงสัยว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ               
มีประสิทธิภาพลดลง เช่น กระบวนการรวบรวมน้ านมดิบที่ไม่ถูกต้องและ/หรอืไม่ถูกสุขลกัษณะ มีการปนเปื้อนในน้ านมดิบ เป็นต้น 
     (2) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     (3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม        
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และ/หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ 
     (4) มีมติของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสนิการรับรองใหม้ีการตรวจติดตามผลเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ 
     (5) มีค าสั่งให้คณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษด าเนินการเข้าตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
จากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หรือ กรมปศุสัตว์ 

7. การพักใช้และการเพิกถอนการรับรอง 

7.1 การพักใช้การรับรอง 
 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองด าเนินการเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้  
  (1) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติเงื่อนไขการรับรอง 
  (2) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนว
ทางการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว 
  (3) ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนดของเงื่อนไขการรับรอง 
  (4) ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ระบุตามแนวทางการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง         
ไม่รุนแรง 
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  (5) มีข้อร ้องเรียนที ่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห ็นว่า  เก ิดความเสียหายต่อการร ับรอง         
หรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
  (6)  พบหลักฐานทางห้อ งปฏิบ ัต ิการว่าน้ านมดิบที ่ผ ่านการผล ิตแล ้วมีสารตกค้างหรือ
เช้ือจุลินทรีย์เกินมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 

  คณะผู้ตรวจประเมิน ด าเนินการตรวจประเมิน เพื่อหาหลักฐานหลังพบเหตุดังกล่าว เสนอคณะกรรมการพิจารณา
พักใช้การรับรอง หรือคณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษ น าหลักฐานที่พบเหตุดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้        
โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน และก าหนดวันที่พักใช้การรับรอง ให้มีผลหลังจาก                 
วันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน เมื่อผู้ประกอบการถูกพักใช้การรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึงการรับรอง หรือการใช้
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี) 

  กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พิจารณาพักใช้การรับรอง 

7.2 การเพิกถอนการรับรอง 
 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองด าเนินการเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี  ดังนี้ 

  (1) ผู้ได้รับการรับรองปลอมแปลงใบรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของใบรับรอง 
   (2) ผู้ได้รับการรับรองมีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเอกสารทางราชการ ผลวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการหรือเอกสารส าคัญอื่นใด ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานการรับรอง 
   (3) ผู้ได้รับการรับรองน าผลผลิตจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอื่นมาอ้างอิงการรับรองในช่ือของศูนย์รวบรวม  
น้ านมดิบที่ได้รับการรับรอง  
   (4) มีเหตุถูกพักใช้การรับรองเป็นครั้งที่ 3 หลังถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี
   (5) ปฏิบัติผิดกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการรบัรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
  (6) มีข้อร้องเรียนที ่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ         
การรับรอง ตัวอย่างเช่น มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ได้รับการรับรองน าของเสียจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไปทิ้ง
ในแหล่งสาธารณะหรือมีการปล่อยน้ าเสียที ่มีค่าไม่ได้มาตรฐานลงสู ่แหล่งน้ าสาธารณะ และส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อสภาพแวดล้อม 

  คณะผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการตรวจประเมินเพื่อหาหลักฐาน หลังพบเหตุดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้  ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ส านักงานปศุสัตว์เขต 
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอน 

  กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์พิจารณา 
เพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอน 

 ทั้งนี้สิทธิในการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานจะ สิ้นสุดลงทันที           
นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอน ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนการรับรองต้ องงดใช้ หรืออ้างถึงการใช้ใบรับรอง 
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 
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 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่อยู่ในทะเบียนประวัติศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือถูกเพิกถอนใบรับรอง
จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นเวลา 1 ป ี

8. การยกเลิกการรับรอง 
         การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย   
(3) ผู้ได้รับการรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
(5) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
(6) มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตาม 

ข้อก าหนดใหม่ได ้

 9. การรักษาความลับ 

 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการไว้เป็นความลับ แต่จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น             
เว้นแต่จะเกิดข้ึนจากการกระท าของกรมปศุสัตว์  

ผู้ตรวจประเมินต้องมีการลงนามในสัญญารักษาความลับของผู้รับการตรวจประเมินและผู้ได้รับการรับรอง 

 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

10. ความเป็นอิสระของการรับรอง 

 ผู้ตรวจประเมินและคณะกรรมการต้องมีการลงนามยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมที่ท าการตรวจ
ประเมินและพิจารณารับรอง เพื่อคงความเป็นอิสระของกระบวนการรับรองต่อผู้รับการตรวจประเมิน 

11. อ่ืนๆ 
   11.1 กรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองนี้ กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบ 
   11.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ตามข้อ 11.1 ให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นกรมปศุสัตว์จะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง 
   11.3 กรมปศุสัตว์ไม่รับผดิชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ได้รับการรบัรองทีไ่ด้กระท าไปโดยไมสุ่จรติ หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
   11.4 กรมปศุสัตว์จะท าการเผยแพรร่ายช่ือผูไ้ด้รับการรบัรอง และยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ 
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1. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการยกเลิกการรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ครอบคลมุการปฏิบตัิงานการยกเลิกการรบัรอง ตั้งแตส่าเหตุการยกเลิกการรบัรอง การด าเนินงาน
การพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

3. นิยาม 

3.1 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนุมัติยกเลิกการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยผู้ตัดสินการรับรองแก่ผู้ประกอบการที่เลิกประกอบ
กิจการ เสียชีวิต โอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  

3.2 ความหมายของค าอื่น ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การยกเลิกการรับรอง 
4.1.1 การรับรองจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง 
2) ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบุคคลล้มละลาย  
3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
5) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
6) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ ได้รับการรับรอง และผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติ                

ตามข้อก าหนดใหม่ได ้

การด าเนินการส าหรับกรณีท่ี (1) - (4) 

 เมื่อคณะผู้ตรวจรับรองได้รับทราบจากหน่วยงานราชการ หรือข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆ ว่าผู้ได้รับการรับรองได้เลิกกิจการที่ได้รับการรับรองแล้ว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย           
หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ให้สืบหาข้อเท็จจริงและจัดหาหลักฐานประกอบ
อย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้หลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการ
รับรอง หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวให้จัดท าบันทึก
สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาตามข้อ 4.1.2 
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การด าเนินการส าหรับกรณีท่ี (5) 

  เมื่อคณะผูต้รวจรับรองได้รับค าขอยกเลิกการรับรองจากผู้ได้รับการรับรองตามแบบค าขอยกเลิก
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง ให้จัดท าบันทึกสรุป
รายละเอียดข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตัดสินการรับรองพิจารณาตามข้อ 4.1.2 

การด าเนินการส าหรับกรณีท่ี (6) 

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง คณะผู้ตรวจรับรองต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการ
รับรองทุกรายทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใหม่ตามระยะเวลาที่ก าหนด และเมื่อครบ
ก าหนดเวลาคณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินตามข้อก าหนดใหม่ ตามคู่มือข้ันตอนปฏิบัติงาน            
เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หรือคู่มือข้ันตอนปฏิบัติงานเรื่องการตรวจติดตามผล หากพบว่าผู้ได้รับ          
การรับรองสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้ด าเนินการตามขั้นตอนให้การรับรอง แต่หากพบว่า        
ผู้ได้ร ับการรับรองไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ ให้คณะผู้ตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ตัดสินการรับรอง
พิจารณายกเลิกการรับรองตามข้อ 4.1.2 

4.1.2 ผู้ตัดสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจัดท ารายงานการตัดสินของผู้ตัดสินการรับรอง     
       จากนั้นจัดส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการ 

 4.1.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการตามค าตัดสินของผู้ตัดสินการรับรอง หากผู้ตัดสิน           
ก ารรั บ รอ งมี ม ติ ให้ ย ก เลิ ก ก ารรั บ รอ ง ให้ จั ดท าห นั งสื อ ล งท ะ เบี ยน แจ้ ง ผู้ ได้ รั บ ก ารรั บ รอ งท ราบ  
เพื่อขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ แล้วปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับ               
การรับรองให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้กรมปศุสัตว์เพื่อทราบ 

  กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้จัดส่งส าเนาใบแจ้งความมายังส านักงาน          
ปศุสัตว์เขต เพื่อเป็นหลักฐาน   
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1. วัตถุประสงค์ 

    เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานการพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน          
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การพักใช้ การเพิกถอนใบรับรอง ตั้งแต่การตรวจพบสาเหตุและหลักฐาน         
ซึ่งจะน าไปสู่การพักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจประเมินของผู้ตรวจรับรอง จนถึงการพิจารณาตัดสิน 
การพักใช้ และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

3.1 การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมัติพักใช้การรับรอง  
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง             
ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องกับการรับรอง และ/หรือระบบที่ได้รับการรับรอง         
และ/หรือไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนุมัติเพิกถอนการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองซึ่งไม่ปฏิบัติ          
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง  และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรอง          
ในสาระส าคัญ และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองภายหลังการถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 1 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อการรับรอง 

3.3 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 

3.4 ความหมายของค าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การพักใช้การรับรอง 

4.1.1 คณะผู้ตรวจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติเงื่อนไขการรับรอง  
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(2) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่ง
แนวทางการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว 

(3)  ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนดของเงื่อนไขการรับรอง 
(4)  ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ระบุตามแนวทางการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง

ไม่รุนแรง 
(5) มีข้อร ้องเรียนที ่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห ็นว่า เก ิดความเส ียหายต่อการรับรอง          

หรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
(6 )  พ บ ห ล ัก ฐ าน ท า งห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิก าร ว ่า น้ า นม ด ิบ ที ่ผ ่าน ก า ร ผ ล ิต แ ล ้วม ีส าร ต กค ้า ง                      

หรือเช้ือจุลินทรีย์เกินมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนด 
4.1.2 คณะผู้ตรวจรับรองท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจาก

วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
4.1.3 คณะผู้ตรวจรับรองท าการตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา           

ที่ผู้ประกอบการเสนอไว้หรือครบ 90 วัน 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ หรือแก้ไขปรับปรุงแล้วยังไม่มีประสิทธิผลให้คณะ

ผู้ตรวจรับรองน าผลการตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้ใบรับรอง 
ตามคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน การรักษาสภาพ และการประเมินสมรรถนะ
คณะกรรมการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (รหัส P-LIS-DLP-02) 

4.1.4 กรณีคณะกรรมการมีมติให้พักใช้ใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต ด าเนินการ ทั้งนี้การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 
180 วัน และก าหนดวันที่พักใช้การรับรองให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

4.1.5 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต จัดท าหนังสือผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ว่าถูกพักใช้การรับรอง และให้หยุดการอ้างถึงการรับรองในวันที่ถูกพักใช้ 

4.1.6 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองว่าถูกพักใช้                
และแจ้งให้กรมปศุสัตว์และส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

4.1.7 คณะผู้ตรวจรับรอง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
อีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้การรับรองอย่างน้อย 15 วัน 
- กรณีผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผลให้คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป            

(กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุใบรับรอง) แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองใหม่ 
- กรณีผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบที่ได้รับการรับรองได้อีก ให้ด าเนินตาม        

ข้อ 4.1.2 - 4.1.5 อีกครั้งหนึ่ง และหากผลการด าเนินการในรอบที่ 2 นี้พบว่าคณะกรรมการ       
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มีมติให้พักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้ใบรับรอง 2 ครั้ ง ภายในระยะเวลา 1 ปี              
ให้ด าเนินการเพิกถอนใบรับรองต่อไป (ด าเนินการตามข้อ 4.2.2 - 4.2.7) 

- ให้ผู้ถูกพักใช้ใบรับรองหยุดการแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานในช่วง
ระยะเวลาถูกพักใช้ 

4.1.8 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ ได้รับการรับรองว่าถูกพักใช้  
และแจ้งให้กรมปศุสัตว์และส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 

4.2 การเพิกถอนการรับรอง 

4.2.1 คณะผู้ตรวจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องตรวจพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตาม  
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการรับรองปลอมแปลงใบรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของใบรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรองมีการปลอมแปลงหรือเปลีย่นแปลงสาระส าคัญของเอกสารทางราชการ ผลวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการหรือเอกสารส าคัญอื่นใด ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานการรับรอง 
(3) ผู้ได้รับการรับรองน าผลผลิตจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอื่นมาอ้างอิงการรับรองในช่ือของศูนย์

รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับการรับรอง  
(4) มีเหตุถูกพักใช้การรับรองเป็นครั้งที่ 3 หลังถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 
(5) ปฏิบัติผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
(6) มีข้อร้องเรียนที ่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห ็นว่า ท าให้เกิดความเส ียหายร้ายแรง           

ต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น  มีหลักฐานที ่พ ิส ูจน์ได้ว่าผู ้ได้ร ับการรับรองน าของเส ีย              
จากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไปทิ ้ง ในแหล่งสาธารณะ หรือมีการปล่อยน้ าเสียที ่ม ีค ่า             
ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม 

4.2.2 คณะผู้ตรวจรับรอง ท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน         
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

4.2.3 คณะผู้ตรวจรับรอง ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา          
ที่ผู้ประกอบการเสนอไว้ 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการ สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ หรือแก้ไขระบบแล้วยังไม่มีประสิทธิผล                

ให้คณะผู้ตรวจรับรองน าผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเพิกถอนใบรับรอง 
4.2.4 คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผล ตามคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ การข้ึนทะเบียน        

การรักษาสภาพ และการประเมินสมรรถนะคณะกรรมการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว์
ภายในประเทศ (รหัส P-LIS-DLP-02) 
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4.2.5 กรณีคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต ด าเนินการ ทั้งนี้วันเพิกถอนการรับรองให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 

4.2.6 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต จัดท าหนังสือผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผู้ประกอบการทราบว่า
ถูกเพิกถอนและขอใบรับรองฉบับเดิมคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือ 

4.2.7 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน          
และแจ้งให้กรมปศุสัตว์และส าเนาส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ทราบ 

   กรณีถูกเพิกถอนใบรับรอง ให้ผู้ถูกเพิกถอนใบรับรอง หยุดการใช้หรืออ้างถึงใบรับรอง         
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

   ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นเวลา 1 ป ี
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1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อก าหนดวิธีการและข้ันตอนการจัดท าใบรับรอง ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
ส่วนของการด าเนินการ  

2. ขอบเขต 
  คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติการออกใบรับรองฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดท าใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับ          
การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร         
และอาหารแห่งชาติ  

3. นิยาม 

3.1 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามประกาศ   
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

3.2 ความหมายของค าอื่น ๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    การจัดท าใบรับรองศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

4.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบมติให้การรับรองในรายงานการประชุม
คณะกรรมการหรือแบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ /ผู้ตัดสินการรับรองเพื่ อรวบรวมรายช่ือ
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองตามมติของคณะกรรมการ  และจัดท าใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
  กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์               
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร และจัดท าใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

4.2 การจัดท าใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ด าเนินการดังนี ้
4.2.1 ใบรับรองตามแบบที่ก าหนด 
4.2.2 จัดพิมพ์รายละเอียดดังนี้  (ดังตัวอย่าง) 

บรรทัดที่ 1:   กรมปศุสัตว์ 
บรรทัดที่ 2:   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บรรทัดที่ 3:  ให้ใบรับรองฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
บรรทัดที่ 4:   ช่ือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ได้รับการรับรอง 
บรรทัดที่ 5:   ที่อยูศู่นย์รวบรวมน้ านมดิบ 
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บรรทัดที่ 6:  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
  “ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามมาตรฐานการปฏิบัต ิ

ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มกษ. 6401-2558” 
บรรทัดที่ 7:   หมายเลขรับรอง ตามข้อ 4.2.3 
บรรทัดที่ 8:   ออกให้ ณ วันที่ / เดือน / พ.ศ. (มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้การรับรอง)             
        กรณีต่ออายุให้เตมิค าว่า (ต่ออาย)ุ 
บรรทัดที่ 9:  ถึง วันที่ / เดือน / พ.ศ. (เป็นวันที่ครบก าหนด 3 ปี หลังจากวันที่ออกใบรับรอง)  
บรรทัดที่ 10: ลงนามโดย ปศุสัตว์เขต  
         หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี  
บรรทัดที่ 11: ช่ือ-นามสกุล ปศุสัตว์เขต 
         หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี 
บรรทัดที่ 12: ต าแหน่งปศุสัตว์เขต 
         หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี 

4.2.3 หมายเลขรับรอง  
 

การออกหมายเลขการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

กษ 02 6401 CC 000 RRXXXX 
      รหัสที่ 1 2 3 4 5 

 
รหัสท่ี  1 XXXX (4 หลัก) การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ให้การรับรอง (ตามบัญชี

รหัสมาตรฐานของ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เป็นดังนี้   
 - การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ = 6401 
รหัสท่ี  2 X เป็นหมายเลขของส านักงานปศุสัตว์เขตที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตั้งอยู่หรืออักษรย่อ

ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) แล้วแต่กรณี 
รหัสท่ี  3 X เป็นล าดับที่ของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่ได้รับการรับรองของแต่ละประเภทของส านักงาน 

ปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี    
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    ตัวอย่าง  การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
                                      หมายเลขการรับรอง     มกษ.6401 / 5 - 1       
                                                                                  

วิธีการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
ส านักงานปศุสัตว์เขตท่ีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตั้งอยู่ 
ล าดับของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบท่ีได้รับการรับรองของส านักงานปศุสัตว์เขต 

 

                                

                                    

                                     

                               

                          6401/5-1

                                                                

                                                          

           

                     

……………………….….….
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 จากตัวอย่างใบรับรองการปฏิบัติที ่ด ีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มีตัวแปรที ่ต้องเปลี ่ยนแปลง         
เมื่อมีการออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ได้แก่ 

1. ช่ือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ = จากตัวอย่าง คือ บริษัท อี จี จี มิลล์ แพกกิ้ง จ ากัด 
2. ที่ตั้งศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ = จากตัวอย่าง คือ เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 1 ต าบลเกษตรดี อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  
3. ประเภทของการรับรอง = จากตัวอย่าง คือ การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
4. หมายเลขการรับรอง = จากตัวอย่างคือ มกษ.6401/5-1 
5. วันที่ออกใบรับรอง = จากตัวอย่าง คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555  
                                  กรณีต่ออายุ คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 (ต่ออายุ) 
6. วันหมดอายุใบรับรอง = จากตัวอย่าง คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
7. ส านักงานปศุสัตว์เขต = จากตัวอย่าง คือ ปศุสัตว์เขต 5 
 

การก าหนดวันท่ีมีผลให้การรับรอง  จะด าเนินการเป็นกรณีดังนี้ คือ 
 กรณีให้การรับรองครั้งแรกวันที่มีผลให้การรับรองมีผลตามวันที่คณะกรรมการมีมติ  
 กรณีขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ใบรับรองที่ออกใหม่มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่

เหลืออยู่ 
 กรณีต่ออายุการรับรอง 
กรณีที่ 1 ผู ้ป ระกอบการแจ้งต ่ออายุการร ับรองก่อนใบรับรองหมดอาย ุไม ่น ้อยกว ่า 3 เด ือน                

และการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรอง
แล ้วเส ร ็จก ่อนใบร ับรองฉบ ับ เด ิมห มดอาย ุให ้ด า เน ินการออกใบร ับรองฉบ ับ ให ม่             
วันที่ต่ออายุ การรับรองจะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

กรณีที่ 2 ผู้ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองด าเนินการหลังจากใบรับรองหมดอายุ โดยมีสาเหตุจาก 
1) กรมปศุสัตว์ไม่ได้ตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม  โดยมีการตรวจ

ประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และไม่เกิน 12 เดือนจาก
การตรวจติดตามผลครั้งก่อน ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับ
เดิม โดยถือว่าเป็นการต่ออายุการรับรอง  

2) ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินภายในวันสิ้นอายุของใบรับรอง
ฉบับเดิม โดยมีเหตุผลความจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมี           
การตรวจประเมินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นอายุของใบรับรองฉบับเดิม และไม่เกิน         
12 เดือนจากการตรวจติดตามผลครั้งก่อน ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่อง         
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยถือว่าเป็นการต่ออายุการรับรอง 
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3) หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการขอรับการรับรองครั้งใหม่ ให้ก าหนดวันที่
มีผลให้การรับรองเป็นไปตามมติคณะกรรมการให้การรับรอง 

กรณีที่ 3  ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมี
การตรวจประเมินหลังใบรับรองหมดอายุ หรือกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุ           
การรับรอง ให้ ถือเป็นการขอรับการรับรองครั้งใหม่  (ไม่ ได้รับการต่ออายุการรับรอง)  
ให้ก าหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็นไปตามมติคณะกรรมการให้การรับรอง 

กรณีที่ 4   กรมปศุสัตว์ด าเนินการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ  
              ไม่เกิน 4 เดือน วันที่มีผลการรับรองให้นับต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม  
กรณีที่ 5   การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ด าเนินการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตผ่านส านักงาน  

ปศุสัตว์จั งห วัด เพื่ อ ให้ผู้ ตัดสินการรับรองพิจารณา เมื่ อผู้ ตัดสินการรับรองอนุมัติ              
การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว ส านักงานปศุสัตว์เขตจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 
โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม
ให้แก่ส านักงานปศุสัตว์เขต 
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรณีที่ 6   การโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ  
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมิน และน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่          
มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่ เหลืออยู่ ทั้งนี้  ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรอง  
ฉบับเดิมให้แก่ส านักงานปศุสัตว์เขต 
 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์เพื่อด าเนินการและส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรณีที่ 7    การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง เช่น การเปลี่ยนระบบการผลิต            
การเปลี ่ยนนโยบายการบริหาร เป็นต้น ให้ผู ้ประกอบการแจ้งส านักงานปศุส ัตว์เขต         
ผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพิจารณาแล้วมีผลกระทบ          
ต่อระบบ ที่ให้การรับรอง ให้ด าเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา             
ให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับ
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลอือยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ให้แก่ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 
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 กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการสง่ออก ให้แจ้งส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อด าเนินการและส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรณีที่ 8    การเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการ หากพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบที่ให้การรับรอง 
ให้แจ้งผู้ประกอบการส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอคณะกรรมการ พิจารณา               
ให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม โดยไม่ต้องมีการตรวจประเมิน       
โดยใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักงานปศุสัตว์เขต 

กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการสง่ออก ให้แจ้งส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรณีที่  9   การย้ายสถานที่ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตผ่านส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ อพิจารณายกเลิกใบรับรองเดิม และให้
ผู้ประกอบการยื่นค าขอใหม่ เพื่อด าเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา  
ให้การรับรอง ใบรับรองฉบับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ มีมติให้การรับรอง  
ทั้งนี ้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการสง่ออก ให้แจ้งส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อด าเนินการและส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรณีที่  10 กรณีอื่นนอกจากข้างต้น ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต ผ่านส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ เสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

กรณีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบเพื่อการสง่ออก ให้แจ้งส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

4.3 ปศุสัตว์เขตหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 
ปศุสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ลงนามในใบรับรอง 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
   การจดัท าใบรบัรองศนูย์รวบรวมน้ านมดบิ 76 

 รหัส  P-CER-MCC-01 

หน้า                               7/7    
แก้ไขครั้งที่                         0                 
ประกาศใช้วันที่  1 ตุลาคม 2562     

 

 
 

4.4 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
แล้วแต่กรณี ท าส าเนาจากต้นฉบับใบรับรอง และส่งต้นฉบับใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 

4.5 เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
แล้วแต่กรณี จัดเก็บส าเนาใบรับรอง เข้าแฟ้มประวัติผู้ยื่นค าขอ  จากนั้นจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับ  
การรับรอง โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน  และจัดส่ง
ทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้กรมปศุสัตว์ ทุกสิ้นเดือนเพื่อท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิ การขึ้นทะเบียน การรกัษาสภาพ 

ส าหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏบิัติทีด่ีส าหรบัสถาน
ประกอบการปศสุัตว์ภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หน้า                         1/5                                        
แก้ไขครัง้ที่                  0          
ประกาศใช้วนัที่  1  ตลุาคม 2562 

   

 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์     
ปศุสัตว์ภายในประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ จนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

3. นิยาม 

3.1 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณา
การให้การรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุใบรับรอง  

3.2 ความหมายของค าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. คณะกรรมการ 

4.1    องค์ประกอบของคณะกรรมการให้ยึดถือตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ 

4.2    เกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 4.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ        

ความปลอดภัยทางอาหาร 
 4.2.2  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ” หรือช่ือ

หลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์ซึ่งครอบคลุมการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ 

 4.2.3  ประสบการณ์ท างาน 
 ประสบการณ์ท างาน – การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารปลอดภัยหรือตรวจโรงงานอย่างน้อย 3 ป ี

4.3    หน้าที่ของคณะกรรมการ 
4.3.1   พิจารณาให้ค าตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน  และการต่ออายุใบรับรอง        
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ          
4.3.2   ทบทวนความถูกต้องของผลการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของคณะผู้ตรวจรับรอง  

    4.3.3   ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
4.3.4   เชิญผู้ตรวจรับรอง มาช้ีแจงเรื่องการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ในการประชุม
คณะกรรมการ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิ การขึ้นทะเบียน การรกัษาสภาพ 

ส าหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏบิตัิทีด่ีส าหรบัสถาน
ประกอบการปศสุัตว์ภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หน้า                         2/5                                          
แก้ไขครัง้ที่                  0          
ประกาศใช้วนัที่  1  ตลุาคม 2562 

 

 

    4.3.5   สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุ การ
รับรอง     
    เพื่อให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนนิการตามผลการพิจารณาน้ัน 

4.3.6   รายงานผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุ    
การรับรองให้กรมปศุสัตว์ทราบ       

    4.3.7  ด าเนินการในฐานะผู้ตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจรับรอง 
4.3.8   ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินให้การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย 

4.4   การรักษาความลบัและการแสดงความไม่มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะกรรมการ ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจประเมินสถานประกอบการ 

       ที่พิจารณาตัดสิน โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
5. รายละเอียดการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

     คณะผู้ตรวจรับรองส่งรายงานผลการตรวจประเมิน  การรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน  
และการต่ออายุการรับรองมายังคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

5.1 การวางแผนและการด าเนินการก่อนการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการ ดังนี้ 
5.1.1 วางแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
5.1.2 จัดท าหนังส ือเชิญประชุม ก าหนดวัน เวลา สถานที ่การประชุม และวาระการประชุม  
รวมทั้งรวบรวม เอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 

(1) รายงานผลการตรวจประเมิน การตรวจเพื่อการรับรองครั้งแรก การต่ออายุ หรือการตรวจพบ
สาเหตุและหลักฐาน ซึ่งจะน าไปถึงการพักใช้และการเพิกถอนใบรับรอง แล้วแต่กรณี 

(2) แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการ 
(3) แฟ้มประวัติผู้ประกอบการ 
(4) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) เอกสารการรักษาความลับและการยืนยันความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่พิจารณา 

5.1.3 ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการ และผู้ตรวจรับรองที่ เกี่ยวข้อง ประชุมพร้อมระเบียบวาระ                
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ (กรณีมีเหตุเร่งด่วน เลขานุการ
คณะกรรมการอาจนัดประชุมโดยวิ ธีอื่ นได้ )  และจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุม                       
ให้คณะกรรมการล่วงหน้า 

5.2 การประชุมคณะกรรมการ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิ การขึ้นทะเบียน การรกัษาสภาพ 

ส าหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏบิัติทีด่ีส าหรบัสถาน
ประกอบการปศสุัตว์ภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หน้า                         3/5                                        
แก้ไขครัง้ที่                  0          
ประกาศใช้วนัที่  1  ตลุาคม 2562 

   

 

5.2.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  กรณีที่คณะกรรมการมาประชุม 
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมคณะกรรมการ ให้เลขานุการคณะกรรมการ ด าเนินการนัดประชุมใหม่หรือ
พิจารณาเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยวิธีอื่น เช่น เวียนหนังสือ หรือประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
5.2.2  คณะกรรมการ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และลงนาม  
ในรายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
5.2.3 การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการหนึ่งคน ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงช้ีขาด และหากเรื่องใดไม่มีผู้คัดค้านถือว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ 
5.2.4 ในกรณีที่มีการพิจารณาให้การรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน  การต่ออายุการรับรอง 
แก่ผู้ประกอบการ คณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการนั้น  ต้องงดออกเสียงและ 
ไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ 
5.2.5 เลขานุการคณะกรรมการ บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตามมติ
คณะกรรมการ 
5.2.6 เลขานุการคณะกรรมการ จัดท าสรุปผลการพิจารณาการรับรองครั้งแรก การพักใช้ การเพิกถอน 
หรือการต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณี ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการ
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
5.2.7 เลขานุการคณะกรรมการ จัดท าสรุปผลการพิจารณา การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ         
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
5.2.8 เอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุม 

(1) แผนการประชุมคณะกรรมการ 
(2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
(3) ระเบียบวาระการประชุม 
(4) เอกสารสัญญาการรักษาความลับ (รหัส P-AUD-LIS-03) 
(5)   เอกสารการยืนยันความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่พิจารณา (รหัส P-AUD-LIS-02) 
(6) เอกสารประกอบการประชุม 
(7)   รายช่ือผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ (รหัส F-CC-DLP-01) 
(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
(9)   แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ตัดสินการรับรอง (รหัส F-CC/DP-DLP-01)  

5.3  มติคณะกรรมการในการให้การรับรอง 

 การรับรองครั้งแรก  
     วันที่มีผลบังคับใช้ในใบรับรอง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิ การขึ้นทะเบียน การรกัษาสภาพ 

ส าหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏบิตัิทีด่ีส าหรบัสถาน
ประกอบการปศสุัตว์ภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หน้า                         4/5                                          
แก้ไขครัง้ที่                  0          
ประกาศใช้วนัที่  1  ตลุาคม 2562 

 

 

 การพักใช้การรับรอง 
    การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และก าหนดวันที่        

พักใช้การรับรอง ให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน 
 การเพิกถอนการรับรอง 

       การเพิกถอนการรับรองให้มีผลหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติ 15 วัน และศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ  ที ่อยู ่ในทะเบ ียนป ระว ัต ิเป ็น ศ ูนย ์รวบรวมน้ านมดิบ  ที ่ถ ูก เพ ิกถอนใบร ับรอง จะไม ่ได ้ร ับ                 
การพิจารณารับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นเวลา 1 ป ี

 การต่ออายุการรับรอง 
        กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองแล้วเสร็จ
ก่อนใบรับรองฉบับ เดิมหมดอายุ  ให้ด าเนินการออกใบรับรองฉบับใหม่  วันที่ ต่ออายุการรับรอง                  
จะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 
        กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และใบรับรองหมดอายุก่อนตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จให้พิจารณา ดังนี้ 

 หากปัญหาการตรวจประเมนิเกิดจากผูป้ระกอบการ วันที่ต่ออายุการรับรองจะมีผลไม่ต่อเนื่อง
จากใบรับรองฉบับเดิม โดยวันที่ต่ออายุการรับรองเป็นให้ไปตามมติของคณะกรรมการ 

 หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผู้ตรวจรับรอง วันที่ ต่ออายุการรับรอง                    
จะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคัดค้าน หรือไม่ เห็นด้วยกับผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคัดค้าน                
กับผลการตัดสินของคณะกรรมการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมติ โดยมีเหตุผลอันไม่สมควรซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความ ไม่ เป็ น กลางใน การให้ ก ารรับ รอง การพั กใช้  การเพิ กถอน และการต่ ออายุ การรั บ รอง                              
ให้คณะกรรมการแจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อแสดงความโปร่งใส และเป็นกลางในการรับรอง 

 

6. การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการรับรอง 

6.1  หน่วยงานที่ ข้ึนทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง หรือผู้ตรวจรับรอง คือ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์      
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

6.2  ผู้ทีม่ีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนเป็นคณะกรรมการรับรอง ให้ส่งเอกสารหลักฐานและการยืนยันการไม่มสี่วน 
      ได้ส่วนเสีย รวมทั้งสัญญารักษาความลับ ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก าหนด แจ้งมายังส านักพัฒนาระบบและ 
      รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
6.3  กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร         

และหลักฐาน หากเอกสารหลักฐานไม่ครบให้ประสานงานผู้ยื่นค าร้องเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน 
6.4  รวบรวมรายช่ือผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนเพื่อข้ึนทะเบียน และประกาศทางหน้าเวบไซต์ของส านักพัฒนาระบบ 

และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และแจ้งให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
คณุสมบตัิ การขึ้นทะเบียน การรกัษาสภาพ 

ส าหรับคณะกรรมการรบัรองการปฏบิัติทีด่ีส าหรบัสถาน
ประกอบการปศสุัตว์ภายในประเทศ 

 รหัส  P-LIS-DLP-02 

หน้า                         5/5                                        
แก้ไขครัง้ที่                  0          
ประกาศใช้วนัที่  1  ตลุาคม 2562 

   

 

6.5   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทะเบียนคณะกรรมการรับรองให้มีการปรับปรุงข้อมูลในบัญชีทะเบียน       
ทุกครั้ง ทั้งการเพิ่มบทบาท การลดบทบาท หรือการถอนการข้ึนทะเบียน 

7.     การรักษาสภาพและการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการรับรอง 

 7.1   การรักษาสภาพความสามารถในการพิจารณารับรอง 
7.1.1  คณะกรรมการรับรองต้องเข้าร่วมพิจารณาการรับรองขอบข่ายการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม

น้ านมดิบ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ป ี
7.1.2  คณะกรรมการรับรอง ต้องตรวจประเมินสมรรถนะผู้ตรวจรับรองในฐานะผู้ประเมินสมรรถนะ

ขอบข่ายการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอย่างน้อย 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี 
    7.2   การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

7.2.1  คณะกรรมการรับรอง ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรักษาสภาพ         
และพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล โดยสามารถด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์การตรวจประเมินเพิ่มขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตัวเอง (Private study) 
การใช้ผู้สอนพิเศษส่วนบุคคล (Coaching) การเข้าร่วมการประชุมการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้อง  

7.2.2  กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนี้ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน   
ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักการตรวจรับรอง หรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของการรับรอง 

7.2.3  ให้เจ้าหน้ากลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
สอบถามประวัติและหลักฐานการพัฒนาตนเองไปยังผู้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนทุกคน เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลในทะเบียนปีละ 1 ครั้ง 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (MANDAY) 

การปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

 รหัส  P-MD-MCC-01 
หน้า        1/2 
ประกาศใช้วันที่  
1 ตุลาคม 2562 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในการก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday) ของการรับรอง
สินค้าปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงการก าหนด Manday หรือการจัดสรรคณะผู้ตรวจประเมินให้เหมาะสมกับ
ขอบข่ายที่ขอรับรอง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมนิยาม ตารางก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday)  

3. นิยาม 

     ระยะเวลาในการตรวจประเมิน (Manday) หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินสถานประกอบการ
แห่งหนึ่ง ค านวณจากจ านวนผู้ตรวจรับรองที่ใช้ตรวจประเมินทั้งหมดคูณกับจ านวนวันที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินโดยหน่วยวันนับเวลาตรวจประเมิน 8 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน 

4. การคิดเวลา Manday 
ค านวณจากจ านวนผู้ตรวจรับรองที่ใช้ตรวจประเมินทั้งหมดคูณกับจ านวนวันที่ใช้ในการตรวจประเมิน         
โดยหน่วยวันนับเวลาตรวจประเมิน 8 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน และนับเฉพาะผู้ตรวจรับรองกับหัวหน้าคณะผู้รับรอง
เท่านั้น ซึ่งหน่วย 1 Manday นั้น อาจเป็นได้ทั้งผู้ตรวจรับรอง 1 คน ใช้เวลาตรวจรับรอง 1 วัน (8 ช่ัวโมง) 
หรือ ผู้ตรวจรับรอง 2 คน ใช้เวลาตรวจประเมิน ½ วัน (4 ช่ัวโมง) หรือการค านวณรูปแบบอื่นๆ ดังนี ้
 

ตารางการค านวณ Manday จ านวนผู้ตรวจ x จ านวนวัน (Manday) 
 

จ านวน
ผู้ตรวจ 
(คน) 

0.5 วัน 
(4 ชม) 

1 วัน 
(8 ชม) 

1.5 วัน 
(12 ชม) 

2 วัน 
(16 ชม) 

2.5 วัน 
(20 ชม) 

3 วัน 
(24 ชม) 

3.5 วัน 
(28 ชม) 

4 วัน 
(32 ชม) 

1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
2 1 2 3 4 5 6 7 8 
3 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 
4 2 4 6 8 10 12 14 16 
5 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 
6 3 6 9 12 15 18 21 24 
7 3.5 7 10.5 14 17.5 21 24.5 28 
8 4 8 12 16 20 24 28 32 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

การก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน (MANDAY) 

การปฏิบตัิทีด่ีส าหรบัศนูย์รวบรวมน้ านมดบิ 

 รหัส  P-MD-MCC-01 
หน้า     2/2   
ประกาศใช้วันที่  
1 ตลุาคม 2562 

 

 5. ก าหนดเวลา Manday ในการตรวจรับรอง  (ขั้นต่ า) 

 การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  
(อ้างอิง ตารางท้ายกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ
มาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 ตารางก าหนด Manday การตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

รูปแบบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
แบ่งตามความจุของถังรวบรวม

น้ านมดิบท้ังหมด (ตัน) 

ตรวจรับรอง
ใหม่ 

Stage 1 
(Manday) 

ตรวจรับรอง
ใหม่ 

Stage 2 
(Manday) 

ตรวจติดตาม 
 

(Manday) 

ตรวจต่ออายุ 
 

(Manday) 

ไม่เกิน 15 ตัน 2 2 1 2 
15 – 50 ตัน 3 3 2 3 

มากกว่า 50 ตัน 4 4 3 4 
 

ตารางก าหนด Manday การตรวจติดตามการแก้ไขการปฏิบัติที่ดีส าหรบัศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
 

จ านวนข้อของข้อบกพร่องรุนแรงมากและ
รุนแรง (รวมกัน) 

กรณีมีข้อบกพร่อง 
CRITRICAL 

กรณีมีแต่ข้อบกพร่อง 
MAJOR 

ไม่เกิน 2 ข้อ 1 0.5 
3-10 ข้อ 1.5 1 

มากกว่า 10 ข้อ 2 1.5 
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  ขอรับรอง 

  ขอต่ออายุ 

 

 
              

แบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ (แบบ ศรน.1 MCC-1) 
                         

                          

 1. ช่ือผู้ยื่นค าขอ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….……บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
......................................................ที่อยูเ่ลขที่................... .................หมูท่ี…่……..….ตรอก/ซอย................................ 
ถนน...........................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต……………..…….…..จังหวัด…………………………………
โทรศัพท.์............................................โทรศัพท์มอืถือ......................................โทรสาร……………………………….....…… 
ผู้ประกอบการผ่านการฝกึอบรมวันที่..........................................สถานที่ฝกึอบรม............. ........................................ 
 2. ชนิดของศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
    สหกรณ์    เอกชน    หน่วยงานของรัฐ    รัฐวิสาหกจิ  อื่นๆ ระบุ...............................
ขอการรับรองการปฏิบัติทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศูนยร์วบรวมน  านมดิบช่ือ................................................................ 
สถานที่ตั งศูนย์รวบรวมน  านมดบิอยู่เลขที่.............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................... 
ถนน…………......................ต าบล/แขวง.................……………....…อ าเภอ/เขต……………......………………………….……....  
จังหวัด……………….......………….โทรศัพท…์………………………....โทรสาร............................................ 
โดยมี.........................................................ต าแหนง่.................................. .................................. เป็นผู้ด าเนินการ 
  วัน/เดือน/ปี ที่ก่อสร้างเสรจ็...................................................................... ............................................. 
  วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการรับรองครั งแรกจากกรมปศุสัตว์ (ถ้ามี)............................................................. 
  พื นที่ศูนย์ฯ ทั งหมด (ตารางเมตร).......................................................................................................... 
  พื นที่อาคารรับน  านมดบิ (ตารางเมตร).......................................................................................... ......... 
  น  านมดิบสง่ไปแปรรปูทีบ่ริษัท............................................................................................................... 
  จ านวนสมาชิกทีส่่งน  านมดิบทั งหมด............................................................................................. .......ราย 
  จ านวนสมาชิกที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐานฟารม์โคนมและการผลิตน  านมดิบ.....................................ราย 

 

 

 

 

 

 

/3. ข้อมูล... 

    แบบ ศรน. 1 MCC-1 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกบัการผลิต 
 แบบแผนผังศูนย์รวบรวมน  านมดิบ   มี (พร้อมแนบแผนผัง)   ไม่มี 
 ก าหนดเวลารับน  านมดิบ  รอบเช้าระหว่างเวลา......................................................................... 

     รอบบ่ายระหว่างเวลา....................................................................... 
 จ านวนพนักงานในศูนย์รวบรวมน  านมดบิ.........................................................คน 

จ านวนพนักงานควบคุมคุณภาพ.......................................................................คน 
 จ านวนห้องเปลี่ยนเสื อผ้าพนักงาน...................................................................ห้อง 

ปริมาณความจุถังเกบ็น  านมดิบ (Storage tank)..............................................ตัน 
ปริมาณความจุถังเกบ็น  านมดิบ (Cooling tank)..............................................ตัน 
ปริมาณการรบัน  านมดบิเฉลี่ย........................................................................ ...ตัน/วัน 
ปริมาณการสง่น  านมดบิออกจากศูนย์..............................................................ตัน/ปี 

4. ระบบน  าใช้ในศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
 ที่มาของแหล่งน  า      ผิวดิน  บาดาล      ประปา      อื่นๆ.............................. 
 ระบบผลิตน  าสะอาด (Potable water) ในศูนย์   มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)   ไม่มี 
 การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, กายภาพและเคมี  มี  ไม่มี ถ้ามีกี่ครั ง/ปี..................... 
5. ระบบการท าความสะอาดเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์น  านมดิบ   
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยมือ (Manual cleaning)    มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)    ไม่มี 
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยวิธี COP (Cleaning Out Place)   มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)    ไม่มี 
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยวิธี CIP (Cleaning In Place)    มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)    ไม่มี 
 ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด  (ให้แนบรายการสารเคมทีี่ใช้) 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................ 
 
6. ระบบบ าบัดน  าเสีย         ม ี   ไม่มี 
7. ระบบป้องกันการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค      ม ี   ไม่มี 
8. การตรวจสุขภาพบุคลากร 
 การตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าท างาน    ม ี   ไม่มี 
 การเกบ็บันทึกผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี               ม ี   ไม่มี 
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีโดยการเอ็กซ์เรย์ปอด    ม ี   ไม่มี 
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีโดยการหาเชื อในระบบทางเดินอาหาร  ม ี   ไม่มี 
9. ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร           ม ี   ไม่มี 
 
 
 
 

/หลักฐาน... 
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หลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอ จ านวน 1  ฉบับ 
2. แผนที่ที่ตั งของศูนย์รวบรวมน  านมดบิ จ านวน 1 ฉบับ 
3.   รูปถ่ายสภาพภายในศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
4.   ในกรณีต่ออายุใบรับรองต้องแนบใบรับรองฉบับที่หมดอายุ 
5. เอกสารแนบ ดังนี  
 แบบแผนผงัศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 
 เอกสารระบบผลิตน  าสะอาด 
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยมือ 
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยวิธี COP 
 คู่มือการท าความสะอาดด้วยวิธี CIP 
 รายการสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 

     เง่ือนไขส ำหรับผู้ได้รับกำรรับรอง 
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี  
1)     ต้องรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
2)   การรับรองใช้แสดงได้เฉพาะในกิจกรรม และขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั น 
3)      ต้องไม่น าใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางที่ท าให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
4)   ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั นทั งหมด เมื่อมีการพักใช้ เพิกถอน           

หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
5)   ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั งโดยผูไ้ดร้บั

การรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื นที่ศูนย์รวบรวมน  านมดิบทั งหมดที่ถือครอง
ทั งพื นที่ของตนเอง พื นที่เช่า และพื นที่ให้เช่า  

6)      ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษในการตรวจกรณี
พิเศษโดยผู้ได้รับการรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจสอบในพื นที่ศูนย์รวบรวมน  านมดิบ
ทั งหมดที่ถือครองทั งพื นที่ของตนเอง พื นที่เช่า และพื นที่ให้เช่า  ซึ่งผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจสอบกรณี
พิเศษสงวนสิทธิที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7) ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติที่ดีส าหรับ ศูนย์รวบรวมน  านมดิบ           
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบัติที่ดีส าหรับ        
ศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 

8) ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการรับรองที่ เป็นปัจจุบัน ให้แก่  
กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 

9) กรณีพบข้อบกพร่องผู้ได้รับการรับรองต้องด าเนินการแก้ไขตามระดับของข้อบกพร่อง ดังนี  
   CRI = ข้อบกพร่องรุนแรงมาก (Critical Nonconformity) ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที และแก้ไข

สาเหตุของข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
   MA = ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) ให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน           

โดยแก้ไขได้สูงสุด 2 ครั ง  
   MI  = ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้ด าเนินการส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน  

และด าเนินการแก้ไขตามแผนที่ระบุหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดให้แก้ไขตามผลการแจ้งกรณีตรวจ
กรณีพิเศษ 

/10) หากผู้ ... 
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10) หากผู้ ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบ   
ใบรับรองคืนให้ กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ
หรือภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบับเดิม
สูญหายต้องส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 

11) หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นค าขอต่ออายุการรับรองต่อกรมปศุสัตว์  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ 

12) หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น เพิ่มหรือลดจ านวนเครื่องจักร
เพิ ่มหรือลดพื นที ่ การปรับปรุงศูนย์ฯ หยุดกิจการชั่วคราวของศูนย์ฯ การเปลี ่ยนกระบวนการผลิต  
เปลี ่ยนผู ้จ ัดการศูนย์ฯ เป็นต้น ให้แจ้งกรมปศุสัตว์ (ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบ        
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี  กรมปศุสัตว์ (ส านักงาน         
ปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) อาจพิจารณารับรองต่อเนื่อง 
หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม  

13)    การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ ได้ รับการรับรองแจ้ งกรมปศุสัตว์   
(ส านักงานปศุสัตว์เขต หรือส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ ตามที่ได้รับการรับรองไว้ โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมินอาจด าเนินการตรวจประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และยกเลิก
ใบรับรองฉบับเดิม ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
ใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ กรณีศูนย์
รวบรวมน  านมดิบเพื่อการส่งออก ให้ส่งใบรับรองฉบับเดิมคืนที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า        
ปศุสัตว์โดยใบรับรองฉบับใหม่จะมีอายุเท่าใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ 

14)    การโอนกิจการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกเลิกการรับรอง  

15)     การย้ายสถานที่ตั งศูนย์รวบรวมน  านมดิบ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิก
การรับรอง  

16)    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือศูนย์รวบรวมน  านมดิบ แต่ยังคงสถานที่ตั งเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรม      
ปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออกใบรับรอง
ฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั งนี ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมภายใน 7 วัน      
ท าการนับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่มายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต       
ที่ออกใบรับรองให้ 

17)    กรณีที่ขอยกเลิกการรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ซึ่งก าหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมได้เนื่องจากสูญหาย  
ให้ส่งส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ออกใบรับรองให้ 

 
 

 
 
 

/18) กรณีใบรบัรอง... 
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18)    กรณีใบรับรองสูญหาย ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมยื่นค าขอใบแทนใบรับรอง  
และแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอายุเท่าใบรับรอง 
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่   

19)    ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับและรหัสการรับรองให้ถูกต้องตามที่ได้รับ        
ในใบรับรอง โดยจัดแสดงที่สถานประกอบการให้เห็นเด่นชัด ตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2551 ก าหนด 

20)    ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องคงสถานะของใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานบังคับและใบรับรองจากกรม       
ปศุสัตว์ให้มีอายุต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีการจ าหน่ายน  านมดิบโดยใบอนุญาตผลิตและใบรับรองขาดอายุ            
จะมีผลผิดตามเงื่อนไขการรับรองและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 

                           (ลงช่ือ)……………………………......ผู้ยื่นค าขอ 

     (………………………………..) 

     ผู้ยื่นค าขอ 

     ……...../……………./……….. 

      

           (ลงช่ือ)……………………………......ผู้ยื่นค าขอ 

     (………………………………..) 

     ผู้รบัค าขอ 

     ……...../……………./……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

                          
แบบค ำขอยกเลิกใบรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ 

เขียนที…่….....................………………… 
            วันที่…….….เดือน….......................พ.ศ…..…...…… 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล................................................................ 
ที่อยู่เลขที.่...........................................ชื่อหมู่บ้าน .................................................หมู่ท่ี..........................................  
ถนน...................................................................ตรอก/ซอย..................................................................................... 
แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ..................................... จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย ์    โทรศัพท์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................. 

2. นิติบุคคล หรือกลุ่ม ระบุชื่อ...................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที.่..........................................ชื่อหมู่บ้าน ...............................................หมู่ท่ี.............................  
ถนน.......................................................ตรอก/ซอย................................................................................................. 
แขวง/ต าบล........................................................เขต/อ าเภอ.................................................................................... 
จังหวดั.....................................รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ....................................โทรสาร.................................... 

3. เลขที่บตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ/ผู้มีอ านาจลงนามของนิตบิุคคล……………............……….………….. 
4. กรณีผู้ขอยกเลิกเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ/นิติบคุคลให้ระบุชื่อ-นามสกุล ………………......………………และเลขที่

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน……………………………………………………............……….. 
5. มีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะทีด่ีส าหรับศูนย์รวบรวมน  านมดิบ 

ชื่อศูนย์รวบรวมน  านมดบิ......................................................หมายเลขการรับรอง.................................................. 
ที่อยู่เลขที.่...........................หมู่ท่ี...................... ถนน...........................ตรอก/ซอย................................................. 
แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ..................................... จังหวัด................................................. 

6. เหตุผลในการยกเลิกการรับรองโปรด
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….….......….. 

            ………………………………………………………………………………………............................................................………...……. 

 
ทั งนี  ได้แนบใบรับรองฉบับเดิมหรือส าเนาใบแจ้งความกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหายมาพร้อมค าร้อง 

 
            ลงช่ือ...................................................ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล/หรือผู้รับมอบอ านาจ 
                     (..................................................) 

       วันที่…..…../……....…./…....……… 
 

           หมำยเหตุ กรณียื่นค าร้องขอยกเลิกใบรับรองโดยผู้แทนให้ยื่นหนังสือมอบอ านาจพร้อมค าร้องฉบับนี   

 
 
 
 
 
 
 

     

     

แบบศรน. 2 MCC-2 
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รหัส  F-AUD-MCC-01 

หน้า                       
แก้ไขครั งที่            1                      
ประกาศใช้วันที่    1 ตุลาคม  2562 

แบบฟอร์มก ำหนดกำรตรวจประเมิน (Audit Plan) 
กำรตรวจรับรองหลักกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ 

ข้อมูลกำรตรวจรับรอง 
  
วัตถุประสงค์ของการตรวจ       ขอการรับรอง (  ) ระยะที่1  (  ) ระยะที่ 2          ต่ออายุใบรับรอง 
                                      ตรวจติดตามผล ครั งที่.......                             อื่นๆ 
ก าหนดวันที่ตรวจรับรอง...........................................................................................เวลา
............................................ 
 

ข้อมูลผู้ประกอบกำร 
 
ช่ือผู้ประกอบการ.............................................ช่ือศูนย์รวบรวมน  านมดิบ............................................................. 
ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่................ต าบล........................................อ าเภอ........................................................ 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................  
ใบอนุญาตตั งศูนย์รวบรวมน  านมดิบ เลขที่ ............................................. 
 

รำยชื่อคณะผู้ตรวจรับรอง (Audit Team) 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………… 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 
 

วันท่ี 
ตรวจประเมิน 

เวลำ ข้อก ำหนด/สถำนท่ี ผู้ตรวจรับรอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

หมำยเหตุ : 
1. ก าหนดการนี อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการณ์ที่พบระหว่างการตรวจประเมิน 
2. กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของก าหนดการตรวจประเมิน  

หรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับรายช่ือคณะผู้ตรวจรับรอง โปรดติดต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง  
 ช่ือ..........................................................................หมายเลขติดต่อ.................................................... 

 
               ลงช่ือ......................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                    (...........................................................) 

                               วนัท่ี....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส  F-AUD-MCC-01 

หน้า                       
แก้ไขครั งที่            1                      
ประกาศใช้วันที่    1 ตุลาคม  2562 
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รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน 

1. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 
2. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน............ .................ลายมือช่ือ................... 
3. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 
4. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 

ข้อมูลศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ 

ช่ือศูนย์รวบรวมน  านมดบิ ..................................................................................................................................... 
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่............................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่.....................ต าบล...........................................อ าเภอ............................... ........... 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร... ....................................... 
ช่ือ-นามสกุล พนักงานเจ้าหน้าที.่................................................................ที่อยู่........................... ......................... 
.............................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................ตั งแต่วันที่......../........./......... 
ช่ือ-นามสกุล พนักงานเจ้าหน้าที.่............................................................. ..........ที่อยู.่............................................ 
.............................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................ตั งแต่วันที่......../........./......... 

แบบฟอร์มรำยงำนผล 
กำรตรวจรับรองหลักกำรปฏิบัติท่ีดี (GMP)ส ำหรับศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ 

รหัส F-AUD-MCC-02 

หน้า 
แก้ไขครั งที่          1                   
ประกาศใช้วันที่  1  ตุลาคม  2562 

ข้อมูลผู้ประกอบกำร 

ช่ือผู้ประกอบการ...............................................................ช่ือสถานที่ประกอบการ
................................................. 
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่.....................ต าบล...............................................อ าเภอ.... .................................. 
จังหวัด........................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร...................................... 

1/2 
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รำยชื่อผู้รับกำรตรวจประเมิน 

1. ช่ือ..........................................................ต าแหน่ง............................................ลายมือช่ือ.. ............................... 
2. ช่ือ..........................................................ต าแหน่ง........................... .................ลายมือช่ือ................................. 
3. ช่ือ..........................................................ต าแหน่ง............................................ลายมือช่ือ................................. 
4. ช่ือ..........................................................ต าแหน่ง............................................ลายมือช่ือ................................. 

 
ข้อมูลกำรตรวจรับรอง 
จุดประสงค์ของการตรวจ           ขอการรับรองใหม่ (  ) ระยะที่ 1  (  ) ระยะที่ 2      ต่ออายุใบรบัรอง 
 

                                         ตรวจติดตามครั งที่..........                                 อื่นๆ 
 

วันที่ตรวจรบัรอง.....................................................................................เวลา.................... .................................. 
 
สรุปผลกำรตรวจ                       ผ่าน             ผ่านต้องแก้ไข              ไม่ผ่าน 

ข้อบกพร่องท่ีพบ
...................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง ดังนี 
.......................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................ .................................................... 
 

ควำมเห็นของคณะผู้ตรวจรับรอง 

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพื่อพิจารณาให้การรับรอง/ต่ออายุการรับรอง เม่ือได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และป้องกันข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ประกอบการ 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 
 เห็นควรเสนอผู้ตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณายกเลิกการรับรอง 
 เห็นควรเสนอผู้ตัดสินการรับรองเพื่อพิจารณาคงไว้ซ่ึงการรับรอง เม่ือได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ได้รับการรับรอง 

 

 

รหัส F-AUD-MCC-02 

หน้า 
แก้ไขครั งที่          1                   
ประกาศใช้วันที่  1  ตุลาคม  2562 

 ลงช่ือ..............................................ผูป้ระกอบการ                        
           (..............................................) 
      วันที่............................................... 

ลงช่ือ.................................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจรบัรอง                       
       (.................................................) 
   วันที่................................................. 
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แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request)  

กำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ  

ชื่อศูนย์รวบรวมน  ำนมดิบ............................................................ท่ีตั ง .............................................................. 

ใบรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีฯ เลขที่.........................................................................................................................   

จุดประสงค์ของกำรตรวจ    ขอการรับรองใหม่ (  ) ระยะที่ 1  (  ) ระยะที่ 2                     

  ต่ออายุใบรับรอง  ตรวจติดตามผล ครั งที่...........    อื่นๆ................................................................. 

วันท่ีตรวจประเมิน................................................................. 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

ล ำดับท่ี รำยละเอียดข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................

..................................................

..................................................

.................................................

..................................................

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................. 

.........................................................................................................................

.................................................................................................... .....................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................. .......

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

    ลงช่ือ............................................ผู้ประกอบการ        ลงช่ือ...........................................หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง                                                          
(................................................)                                   (......................................................) 

            วันที่ .................ง.................                                   วันที่ .......................................................          

รหัส  F-AUD-MCC-03 

หน้า                            
แก้ไขครั งที่           1                 
ประกาศใช้วันที่   1  ตุลาคม  2562 
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รหัส  F-AUD-MCC-03 

หน้า                            
แก้ไขครั งที่           1                 
ประกาศใช้วันที่   1  ตุลาคม  2562 

ผลกำรตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 
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     ค ำอธบิำยหลกัเกณฑก์ำรตรวจประเมินกำรปฏบิัติทีด่ีส ำหรบัศูนยร์วบรวมน  ำนมดิบ (มกษ. 6401-2558) 
       วัตถุประสงค์ เอกสารฉบับนี้ จัดท าเพื่อใช้เป็นค าอธิบายการใช้งานหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (มกษ. 6401-2558) และเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาระดับความไม่สอดคล้องของข้อบกพร่อง
ของผู้ตรวจประเมิน ซึ่งแนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงระดับความไม่สอดคล้องตามความเสี่ยงที่พบของการตรวจได้  
       ระดับควำมไม่สอดคล้อง   

              CRI  =  ข้อบกพร่องรุนแรงมำก (Critical Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการ
ปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและส่งผลร้ายแรงมากโดยตรงต่อคุณภาพน้ านมดิบ ได้แก่ การน าเข้า การปนเปื้อน
ข้ามหรือการเพิ่มจ านวนของอันตรายทางอาหาร 

        ***แก้ไขข้อบกพร่องทันที และแก้ไขสาเหตุของข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
              MA =  ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติที่ ดี

ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
       ***แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยแก้ไขได้สูงสุด 2 ครั้ง  
              MI  =  ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติ

ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในบางส่วนและไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
      - ส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน และด าเนินการแก้ไขตามแผน 

              REC  = ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยไว้
หรือละเลยอาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้  
       - พิจารณาแก้ไขตามค าแนะน า 

              OFI  = ข้อแนะน ำส ำหรับโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity of Improvement) หมายความว่า สิ่งที่ไม่ถือเป็น 
        ข้อบกพร่องตามเกณฑ์การรับรอง แต่ผู้ตรวจประเมินได้ให้ค าแนะน าไว้เป็นโอกาสในการปรับปรุงแก่ผู้ประกอบการ 

       - พิจารณาควรด าเนินการตาม OFI  

 

รำยกำรตรวจ 

แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 

CRI MA MI REC 

1. สถำนประกอบกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก     
(1) สถำนที่ตั ง     
1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่มีผลเสียต่อคุณภาพ
น้ านมดิบและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
-บริเวณที่มีความเส่ียง เช่น แหล่งอุตสาหกรรม บริเวณน้้าท่วมถึง หรือแหล่งทิ้งขยะมูล
ฝอย                                   
      หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน 

 
 

ตั้งอยู่ในบริเวณที ่
มีความเส่ียง 
พบการปนเป้ือน
จากความเส่ียงนั้น 
ไม่มีมาตรการ
ป้องกัน หรือ มี
มาตรการป้องกันแต่
ไม่เหมาะสม 

ตั้งอยู่ในบริเวณที ่
มีความเส่ียง 
ยังไม่พบการ
ปนเป้ือนจากความ
เส่ียงนั้น 
มีมาตรการ
ป้องกันแต่ไม่
เหมาะสม 

 

(2) อำคำรปฏิบัติงำน     

1.2 มีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาด บ ารุงรักษา และ
สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้าม ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ านมดิบและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 
-ผนังภายในอาคารผิวเรียบ ไม่หลุดลอกง่าย ไม่ดดูซับความชื้น หรือขึ้นรา 
-บริเวณช่องเปิดในส่วนรับน้้านมดิบ มีการป้องกันสัตว์พาหะน้าเช้ือไม่ให้เข้าในอาคาร 
-พ้ืนอาคาร ควรเป็นวัสดทุี่ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของสารเคมี ไม่ช้ารุด 
ไม่มีน้้าขัง  

โครงสร้างบริเวณ
ห้องรับน้ านมดิบ
เอ้ือต่อการ
ปนเป้ือนข้าม  
พบสิ่งปนเป้ือน
จากโครงสร้างที่
ปนเป้ือนสู่น้ านม

โครงสร้างบริเวณ
ห้องรับน้ านมดิบ
เอ้ือต่อการ
ปนเป้ือนข้าม  
พบการช ารุดของ
โครงสร้างในห้อง
รับนม 

โครงสร้างบริเวณ
อ่ืนๆในศูนย์ฯเอ้ือ
ต่อการปนเป้ือน
ข้าม  
พบการช ารุดของ
โครงสร้างที่เป็น
ช่องทางเข้า-ออก

โครงสร้าง
เหมาะสมแต่สภาพ
การใช้งานหรือการ
บ ารุงรักษา
โครงสร้างยงัไม่ด ี
มีการช ารุดของ
โครงสร้างที่ไม่
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รำยกำรตรวจ 

แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 

CRI MA MI REC 

ดิบได้ (เช้ือรา ฝุ่น) 
พบช่องทางเข้า-
ออกของสัตว์พาหะ
ในห้องรับน้ านมดิบ 

พบคราบสกปรก
ในห้องรับน้ านมดิบ
ที่ไม่สัมผัสโดยตรง
กับน้ านมดิบ 

ของสัตว์พาหะ 
พบคราบสกปรก
ตามโครงสร้าง 
พบน้ าขังตามพ้ืน
ของศูนย์ฯ 

ส่งผลด้านการ
ปนเป้ือน 

1.3 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด 
     ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งของไม่ใช้ หรือ ต้นไม้รก ซ่ึงอาจเป็นแหล่งของสัตว์พาหะน้า
เช้ือ 

 บริเวณพ้ืนที่ตั้ง
ตัวอาคารและ
บริเวณโดยรอบ  
ไม่สะอาดและพบ
แหล่งสะสมพาหะ 

บริเวณพ้ืนที่ตั้ง
ตัวอาคาร  
ไม่สะอาดแต่ไม่พบ
แหล่งสะสมพาหะ 
--------หรือ--------- 
บริเวณโดยรอบ  
ไม่สะอาดและพบ
แหล่งสะสมพาหะ 

บริเวณโดยรอบ  
ไม่สะอาดแต่ไม่พบ
แหล่งสะสมพาหะ 

1.4 การออกแบบภายในอาคารและการวางผังสายการผลิตเอ้ือต่อ       
การปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
    - ขั้นตอนการรับน้้านมดิบจากสมาชิก การรวบรวม การท้าให้เย็นหรือลดอุณหภูมิ 
การเก็บรักษา และการขนส่ง มีพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่ไม่ปะปนกันหรือไม่สวนทางกัน 
    - บริเวณทางเข้ามีอ่างที่ผสมยาฆ่าเช้ือส้าหรับจุ่มรองเท้าก่อนเข้าบริเวณปฏิบัติงาน 
อ่างล้างมือที่เปิด-ปิดโดยไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวส้าหรับท้าความสะอาด และมวีัสดุ
หรืออุปกรณ์ที่ท้าให้มือแห้ง และมีบริเวณเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของพนักงาน 
   - มีประตูหรือม่านพลาสติกที่สะอาดและไม่ช้ารุด ก้ันในบริเวณทางเข้าเพ่ือป้องกัน
แมลง  
   - การระบายน้้า รางระบายน้้าควรมีลักษณะเป็นรูปตัวยู สามารถระบายน้้าไดด้ี ไม่
ช้ารุด สภาพทั่วไปสะอาด มตีะแกรงกรองก่อนออกสู่ภายนอกอาคาร พ้ืนควรมีความ
ลาดเอียง และระบายน้้าสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้้าขัง หากเป็นท่อแบบปิดควร
มีตะแกรงหรืออุปกรณ์อ่ืนส้าหรับป้องกันสัตว์พาหะน้าเช้ือ            
 

การออกแบบใน
ขั้นตอนการรับ
น้ านมดิบมีพ้ืนที่
และอุปกรณ์ปะปน
และ/หรือสวนทาง
ซ่ึงส่งผลต่อการ
ปนเป้ือนข้ามในนม 
บริเวณทางเข้า
ห้องรับน้ านมดิบ 
ไม่มีอ่างที่ผสมยา
ฆ่าเช้ือจุ่มรองเท้า 
อ่างล้างมือไม่ใช้มือ        
สบู่เหลวส าหรับท า
ความสะอาด  
ไม่มีประตูหรือ
ม่านพลาสติก 
ไม่สามารถ
ป้องกันสัตว์พาหะ
จากท่อ 

การออกแบบ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอ่ืนมี
พ้ืนที่และ/หรือ
อุปกรณ์ปะปน
และ/หรือสวนทาง
ซ่ึงส่งผลต่อการ
ปนเป้ือนข้ามในนม 
บริเวณทางเข้า
ห้องรับน้ านมดิบ  
มีสิ่งที่ก าหนดแต่ไม่
มีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน  
เช่น ช ารุด การฆ่า
เช้ือไม่เหมาะสม 
มีประตูหรือม่าน
พลาสติกแต่ไม่
สามารถป้องกัน
แมลงได ้

การออกแบบ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอ่ืนมี
พ้ืนที่และ/หรือ
อุปกรณ์ปะปน
และ/หรือสวนทาง
แต่ไม่ส่งผลต่อการ
ปนเป้ือนข้ามในนม 
บริเวณทางเข้า
ห้องรับน้ านมดิบ  
มีสิ่งที่ก าหนดแต่ไม่
เหมาะสม ซ่ึงเป็น
สิ่งปนเป้ือนข้ามได้  
เช่น ก๊อกน้ ามือเปิด  
ผ้าเช็ดมือสกปรก 
มีประตูหรือม่าน
พลาสติกแต่สกปรก 
ระบายน้ าในห้อง
รับนมได้ไม่ดี 

การออกแบบ
บริเวณทางเข้าห้อง
รับน้ านมดิบมี 
บริเวณเก็บ
เครื่องใช้ส่วนตัว
ของพนักงานไม่
เพียงพอหรือเก็บใน
บริเวณอ่ืนที่ไม่
เหมาะสม 
รางระบายน้ า
ช ารุดแต่ยงัระบาย
น้ าได้ 
 

1.5 มีพื้นที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น
สัดส่วนระหว่างบริเวณรับน้ านมดิบ ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพ บริเวณติดตั้งเครื่องจักร ห้องเก็บสารเคมี และส านักงาน 
      -บริเวณรับน้้านมดิบ ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือน ไม่ควรมีอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องอยู่ใกล้เคียง เช่น ตู้ โต๊ะ หากมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ระหว่างการรับน้้านมดิบ     
ต้องมีพ้ืนที่จัดเก็บเป็นสัดส่วน  

ไม่จัดแบ่งพ้ืนที่
บริเวณรับน้ านมดิบ
เป็นสัดส่วนออก
จากบริเวณอ่ืนโดย
ไม่แยกเป็นห้อง
แบ่งจากกิจกรรม
อ่ืนๆของศูนย์ 
 

จัดแบ่งพ้ืนที่
บริเวณรับน้ านมดิบ
เป็นสัดส่วนแต่พบ
การปนเป้ือนข้าม
จากส่วนอ่ืนๆของ
การปฏิบัติงานได้  

ห้องรับน้ านม/
ห้องแลปมีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
ไม่จัดแบ่งพ้ืนที่
อ่ืนๆเป็นสัดส่วน 

มีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
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(3) เครื่องจักรและอุปกรณ ์
1.6 มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เพียงพอ เครื่องจักรติดตั้งในต าแหน่งที่ 
เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงานและการท าความสะอาด 

- ติดตั้งในต้าแหน่งที่สะดวกในการตรวจเฝ้าระวัง 
- มีการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงาน เช่น การติดตั้งสายดิน อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุของบันไดถังรวมนม 
 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการลด
อุณหภูมิน้ านมและ
เก็บรักษาน้ านมดิบ
ไม่เพียงพอ และ
ไม่มีแผนจัดการ
เพ่ือรักษาคุณภาพ
น้ านมดิบรองรับ 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการลด
อุณหภูมิน้ านมและ
เก็บรักษาน้ านมดิบ
ไม่เพียงพอมีแผน
จัดการเพ่ือรักษา
คุณภาพน้ านมดิบ
แต่ไม่เหมาะสม 
ท าความสะอาด
ยาก/พบสิ่งสกปรก 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อ่ืนๆในการ
ผลิตน้ านมดิบไม่
เพียงพอ 
ติดตัง้ในต าแหน่ง
ที่ท างานเก่ียวกับ
การตรวจเฝ้าระวัง
ยาก เช่น มาตรวดั 
 

ไม่มีการป้องกัน
อันตรายให้พนักงาน  
ติดตัง้ในต าแหน่ง
ที่ท างานได้ยาก 
ท าความสะอาด
ยากแต่ไม่พบ
สกปรก 

1.7 ปั๊ม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน้ านมดิบ แข็งแรง สะอาด ถูก
สุขลักษณะโดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับน้ านมดิบท าด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้
สัมผัสอาหารได้ ไม่เป็นสนิม ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ านมดิบและสามารถท า
ความสะอาดได้ทั่วถึง 
      -อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง เช่น เข็มขัดรัดสายยางต้องไม่เป็นสนิม เพ่ือ
หลีกเล่ียงการปนเป้ือน 
     -ป๊ัม วาล์ว และระบบท่อน้้านมดิบ ผลิตด้วยเหล็กที่ไม่เป็นสนิม (stainless steel) 
และสามารถถอดออกล้างท้าความสะอาดได้ ไม่มีซอกหรือชิ้นส่วนที่เปราะง่ายตอ่การ
หลุดออก หลังการถอดล้างต้องมีพ้ืนที่วางผึ่งให้แห้งก่อนการใช้งานครั้งต่อไป 
     -ท่อต้องสะอาด ไม่ช้ารดุ และไม่แตกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนสู่น้้านมดิบ 
บางส่วนของท่อควรมีฉนวนตามประเภทการใช้งาน  
 

ป๊ัม วาล์ว ระบบ
ท่อ สายยางน้ านม
ดิบ ส่วนที่สัมผัสกับ
น้ า น ม ดิ บ ไม่ ใ ช้ 
food grade เป็ น
สนิม สกปรกและมี
ก า รป น เป้ื อ น ใน
น้ า น ม  ห รื อ ท า
ปฏิกิริยากับน้ านม
ดิบ 
ป๊ัม วาล์ว ระบบ
ท่อ สายยางน้ านม
ดิบ ช ารุด/แตกร่อน
และพบน้ านมดิบ
รั่ว 

ไม่มีฉนวนความ
ร้อนหรือความเย็น
ในระบบท่อตาม
ลักษณะการใช้งาน
ซ่ึงท าให้ควบคุม
อุณหภูมินม/น้ า/
สารเคมีไม่ได้ 

ป๊ัม วาล์ว ระบบ
ท่อ ส่ วน อ่ืน  เป็น
สนิม สกปรก หรือ
ท า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ
น้ านมดิบ 
ป๊ัม วาล์ว ระบบ
ท่อ สายยางน้ านม
ดิบ  ช ารุด  /แตก
ร่อนแต่ไม่พบนมรั่ว 
ไม่มี พ้ืนที่วางผึ่ ง
ให้แห้งก่อนการใช้
งานครั้งต่อไป 

 

1.8 สายยางน้ านมดิบ สายยางน้ า ท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง 
แยกการใช้งานตามประเภทอย่างชัดเจน 
      -ระบบท่อทุกชนิดควรมีสัญลักษณ์แยกประเภทและทศิทางการไหลอย่างชัดเจน 
      -สายยางต้องมีการแยกการใช้งานเฉพาะ ว่าใช้ส้าหรับน้้านมดิบ น้้าหรือสารเคมี
และสามารถบ่งชี้อย่างชัดเจน ควรจัดเก็บให้เป็นที่ ไม่ควรวางสายยางสัมผัสกับพ้ืน
โดยตรง และควรมีฝาปิดหรือสิ่งห่อหุ้มไม่ให้สัตว์พาหะเข้าสู่ปลายท่อได้ 
 
 

ไม่มีการแยก
ประเภทการใช้งาน
ของสายยาง  
ท่อและอุปกรณ์ที่
ใช้ร่วมกับสายยางที่
ใช้กับน้ านมดิบ 
โดยพบว่าใช้
ร่วมกับสารอ่ืนๆ 

สายยางวาง
สัมผัสพ้ืนและพบ
สายยางสกปรก 
ควรมีฝาปิดหรือ
สิ่งห่อหุ้มไม่ให้สัตว์
พาหะเข้าสู่ปลาย
ท่อได้ 

ไม่มีสัญลักษณ์
แสดงเพ่ือแยก
ประเภทและทิศ
ทางการไหลของ
ระบบท่อ 
 

สายยางวางไม่
เป็นระเบียบ 

1.9 มีอ่างรับน้ านมดิบที่ถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน       
มีจ านวนเพียงพอต่อปริมาณน้ านมดิบที่รับในแต่ละครั้ง 
     -อ่างรับน้้านมดิบท้าดว้ยโลหะที่ไม่เป็นสนิม ไม่มีซอกมุม  ผิวภายในเรียบ พ้ืนลาด
เอียงสู่ช่องเปิดเพ่ือให้น้้านมดิบไหลลงสู่อ่างรวม และควรตัง้อ่างรับน้้านมดิบให้อยู่ใน
ระดับความสูงที่ไม่เส่ียงต่อการปนเป้ือน  
    -อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในอ่างรับน้้านมดิบต้องสะอาดและมีสภาพเหมาะสม 
    -อ่างรับน้้านมดิบควรมีจ้านวนเพียงพอ หรือมีการวางแผนรับน้้านมดิบให้ปริมาณ
เหมาะสม  เพ่ือให้สามารถน้าน้้านมดิบเข้าสู่ระบบท้าความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการ
สะสม จนเกิดการล่าช้า 

อ่างรับน้ านมดิบ
สกปรก/เป็นสนิม/
พบคราบตะกอน
นม  

อ่างรับน้ านมดิบ
จ านวนไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณนม 
เกษตรกรรอส่งนม
จ านวนมาก 

  

1.10 อุปกรณ์รับน้ านมดิบต้องได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และเหมาะสม 
กับการใช้งาน 
    -อ่างรับน้้านมดิบ อุปกรณ์การกรอง ท่อส่ง ป๊ัม ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
อุปกรณ์ที่ใช้กรองมีสภาพสะอาด และไม่ช้ารุด ขนาดรูกรองควรมีความถี่ที่สามารถกรอง

ไม่มีอุปกรณ์การ
กรองน้ านมดิบก่อน
ส่งเข้าระบบท่อ 
มีอุปกรณ์การ

มีอุปกรณ์การ
กรองน้ านมดิบแต่
สกปรก 

  

97 



รหัส  F-AUD-MCC-05 

หน้า                4/15 
แก้ไขครั้งที่           1                                          
ประกาศใช้วันที่ 29 ธันวาคม 2559   

 

 

 

 

รำยกำรตรวจ 

แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 

CRI MA MI REC 

สิ่งแปลกปลอมในเบ้ืองต้นที่อาจติดมากับน้้านมดิบได้  
 

กรองน้ านมดิบ
ช ารุดหรือกรอง
ไม่ได้ 

1.11 ออกแบบและติดตั้งถังเก็บน้ านมดิบ ท่อ และวาล์วเพื่อให้สามารถท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสามารถระบายของเหลวออกได้
หมด 

 การออกแบบไม่
เหมาะสมในการท า
ความสะอาด 
 

การติดตัง้ไม่
เหมาะสมในการ
ระบายของเหลว 

 

1.12 อุปกรณ์ส าหรับ ชั่ง ตวง วัด ซ่ึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
ต้องเที่ยงตรง แม่นย า ให้ท าการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทวน
สอบอย่างเหมาะสม 
   -เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่งสารเคมีที่ใช้ในระบบการท้าความสะอาดแบบไม่
ถอดชิ้นส่วน (Cleaning in place- CIP) เครื่องชั่งหรือเครื่องวัดปริมาณน้้านมดิบที่รับ
จากเกษตรกร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ต้องท้าการสอบเทียบโดย
หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  -ควรท้าการทวนสอบเครื่องมือดังกล่าวภายในศูนยฯ์ อย่างสม่า้เสมอ และท้าการ
บันทึกผลการสอบเทียบและทวนสอบ 

ไม่มีการสอบ
เทียบในรอบ 1 ปี 
และไม่มีการทวน
สอบ  
มีการสอบเทียบ
แต่การสอบเทียบ
นั้นมาจาก
หน่วยงานที่ไม่ได้
รับรองมาตรฐาน 

ไม่มีการสอบ
เทียบในรอบ 1 ปี
หรือไม่มีการทวน
สอบ 
--------หรือ--------- 
มีการสอบเทียบ
หรือการทวนสอบ 
แต่ไม่มีเอกสาร
แสดงผลการสอบ
เทียบหรือบันทึก
การทวนสอบ 

มีการสอบเทียบ
และการทวนสอบ 
แต่เอกสารบันทึก
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่
ครบถ้วน 

มีการสอบเทียบ
และการทวนสอบใน
รอบ 1 ปี แต่เห็น
ควรเพ่ิมความถี่ของ
การสอบเทียบ 

(4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.13 ในห้องปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ 
   -ควรจัดให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟฟ้าอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีผลให้มองเห็นสีที่ผิดเพ้ียนไป มองเห็นสิ่ ง
แปลกปลอมที่อาจปะปนมากับน้้านมดิบได้ 

 แสงสว่างในห้อง
รับน้ านมดิบไม่
เพียงพอต่อการ
สังเกตสิ่ง
แปลกปลอมใน
น้ านมดิบ 
แสงสว่างใน
บริเวณปฏิบัติงาน
อ่ืนๆที่ต้องใช้
สายตาปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอ เช่น 
การอ่านค่ามิเตอร์ 
การชั่ง การตวง 
แสงสว่างในห้อง
ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ านมดิบไม่
เพียงพอหรือท าให้สี
ผิดเพ้ียนส่งผลต่อ
การอ่านผลการ
ทดสอบ  

แสงสว่างใน
บริเวณปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ไม่เพียงพอ 

 

1.14 มีการระบายอากาศที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     -มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องระบายอากาศอย่างเหมาะสม 

 การระบาย
อากาศไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
ภายในห้องรับ
น้ านมดิบและหรือ
ห้องปฏิบัติการ 

การระบาย
อากาศไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ 
 

 

1.15 มีอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเพียงพอ 
      -อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      -ควรแยกอุปกรณ์ที่ใช้ท้าความสะอาดแต่ละประเภทงานแตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์

 อุปกรณ์ท าความ
สะอาด ไม่เพียงพอ
และพบว่าห้องรับ

อุปกรณ์ท าความ
สะอาด ไม่เพียงพอ
ไม่พร้อมใช้ ไม่แยก
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ท้าความสะอาดพ้ืนผิวภายในที่สัมผัสกับน้้านมดิบ กับอุปกรณ์ที่ใช้ภายนอก  
      -มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ล้างท้าความสะอาดที่เป็นระเบียบ สามารถน้าไปใช้ได้ง่าย 
 
 
 

น้ านมดิบสกปรก 
สถานที่เก็บอยู่
ภายในห้องรับนม
ซ่ึงเกิดการปนเป้ือน
ไปยังน้ านมดิบใน
ห้องได้ 

ประเภท 
ส ถ า น ที่ เ ก็ บ
อุปกรณ์ท าความ
ส ะ อ า ด ไ ม่ เ ป็ น
สัด ส่ วน  รก  ว าง
กระจัดกระจาย 

1.16 มีอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้ 
      -มีอุปกรณ์ในการท้าความสะอาดเพ่ือสุขอนามัยส้าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
เช่น อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ และอุปกรณ์ท้าให้มือแห้ง  
      -สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงานก่อนเข้าอาคาร
ปฏิบัติงานหรือบริเวณรับน้้านมดิบ  
      -มีห้องสุขาออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ จ้านวนเพียงพอ แยกจากบริเวณผลิต
หรือไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณปฏิบัติงาน 

ไม่มี อ่างล้ างมือ
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
หรือหลังออกจาก
ห้องน้ า และพบว่า
มือของพ นั กงาน
ผลิตในห้องรับนม
สกปรก 

ไม่มี อ่างล้ างมือ
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
หรือหลังออกจาก
ห้องน้ า 
ไม่มี อุปกรณ์ท า
ความสะอาดและ
ฆ่าเช้ือมือ 
ห้ อ ง สุ ข า เ ปิ ด
โดยตรงสู่ บ ริ เวณ
ปฏิบัติงาน 

ไม่มี อุปกรณ์ท า
ให้มือแห้ง  
อุปกรณ์ในการ
ท าความสะอาดไม่
เพียงพอหรือใช้ได้
ไม่เหมาะสม  
ห้องสุขาสกปรก 
ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนคนงาน (1:15) 

สิ่งอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ส า ห รั บ
เปลี่ยนเสื้อผ้าของ
พ นั ก ง า น ไ ม่
เพียงพอ 
 

1.17 มีพื้นที่พร้อมทั้งอุปกรณ์เพียงพอส าหรับล้างภาชนะบรรจุน้ านมดิบ
ภายหลังการเทน้ านมดิบลงอ่างรับ 
      -พ้ืนที่ท้าความสะอาดต้องสามารถระบายน้้าได้ดีและมีอุปกรณ์ในการท้าความ
สะอาดอย่างเหมาะสม เช่น แปรง สายยางฉีดน้้า 

 ไม่มีพ้ืนที่พร้อม
ทั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ล้างถังนม 

พ้ื น ที่ ห รื อ
อุปกรณ์ล้างถังนม
ไม่ เพี ยงพอ  ต าม
จ านวนอ่าง 

พ้ืนที่ท าความ
สะอาดถังนม
ระบายน้ าไม่ด ี

(5) ระบบสำธำรณูปโภค 
1.18 มีระบบไฟฟ้าที่มีก าลังไฟเพียงพอกับการใช้งานภายในศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 
     -ก้าลังไฟฟ้าต้องท้าให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท้างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การลดอุณหภูมิน้้านมดิบไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 
 

ไฟดับโดยที่ไม่
ด าเนินการแก้ไข
และอุณหภูมิน้ านม
ดิบสูงเกิน 4๐C 

ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
และไม่มีอุปกรณ์
ส ารองไฟหรือ
มาตรการแก้ไข
กรณีไฟฟ้าดับ 

ไฟฟ้าไม่เพียงพอ
มีอุปกรณ์ส ารองไฟ
หรือมาตรการแก้ไข
กรณีไฟฟ้าดับแต่ไม่
เหมาะสม 

 

1.19 อุปกรณ์การให้แสงสว่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
     -กรณีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างในบริเวณ
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  
    -มีการป้องกันอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพ่ือให้แน่ใจว่าหากเกิดการแตกหักเสียหายจะไม่
ปนเป้ือนกับน้้านมดิบ มีฝาครอบหลอดไฟ หลอดไฟและฝาครอบไม่แตกหักช้ารุด 
โดยเฉพาะบริเวณเหนืออ่างรับน้้านมดิบ 
 

        แหล่งก าเนิดแสง 
สกปรกและไม่มีฝา
ครอบหลอดไฟ 
 

แหล่งก าเนิดแสง
มีฝาครอบหลอดไฟ
แต่สกปรกหรือแตก
ช ารุด 
เพ่ิมแหล่งก าเนิด
แสงในพ้ืนที่ของ
ศูนย์ฯบางบริเวณ 

 

1.20 มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือมีมาตรการ 
จัดการน้ านมดิบในช่วงเวลาไฟดับอย่างเหมาะสม 
 

ไฟดับโดยไม่
แก้ไขและอุณหภูมิ
น้ านมดิบสูงเกิน 4๐

C 

ไม่มีอุปกรณ์
ส ารองไฟหรือ
มาตรการแก้ไข
กรณีไฟฟ้าดับ 

มีอุปกรณ์ส ารอง
ไฟหรือมาตรการ
แก้ไขกรณีไฟฟ้าดับ
แต่ไม่เหมาะสม 

 

1.21 น้ าที่ใช้สัมผัสโดยตรงกับน้ านมดิบหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับน้ านมดิบต้อง
มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และมีปริมาณเพียงพอ 
    -น้้าที่สัมผัสกับน้้านมดิบ รวมถึงที่จะสัมผัสกับพ้ืนผิวที่สัมผัสกับน้้านมดิบ เช่น 
ภายในท่อ อ่างรับน้้านม ให้ใช้น้้าที่บริโภคได้ตามภาคผนวก 

ผลตรวจน้ าด้าน
จุลินทรีย์ไม่ผ่าน
และไม่มีการแก้ไข
หรือแผนแก้ไข 
 

ผลตรวจน้ าด้าน
อ่ืนไม่ผ่านและไม่มี
การแก้ไขหรือ
แผนการแก้ไข 
ผลตรวจน้ าไม่
ผ่านและไม่มีระบบ
การบ าบัดน้ าก่อน
ใช ้
 

ห้องปฏิบัติการที่
ส่งตรวจน้ าที่ใช้
สัมผัสนมไม่ได้
รับรองมาตรฐาน 
(แนบท้ายบัญชี) 
 

 

99 



รหัส  F-AUD-MCC-05 

หน้า                6/15 
แก้ไขครั้งที่           1                                          
ประกาศใช้วันที่ 29 ธันวาคม 2559   

 

 

 

 

รำยกำรตรวจ 

แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 

CRI MA MI REC 

1.22 น้ าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตต้องเป็นน้ าสะอาด ให้มีการปรับคุณภาพ
น้ าตามความจ าเป็น 
   -น้้าใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดการปนเป้ือนสู่น้้านมดิบได้ เช่น น้้าใช้
ท้าความสะอาดพ้ืนในบริเวณรับน้้านมดิบ อาจใช้น้้าบริโภคหรือน้้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพให้เหมาะสมตามความจ้าเป็น 
  -น้้าใช้ส้าหรับกรณีอ่ืนๆอาจปรับปรุงคุณภาพน้้าใช้ให้เหมาะสมตามความจ้าเป็น 
 

 กรณีมีการสง่
ตรวจน้ าใช้อ่ืนๆ 
และมีผลตรวจ
วิเคราะห์ไม่ผ่าน
และไม่มีการแก้ไข
หรือแผนแก้ไข  
น้ าใช้อ่ืนๆ
สกปรกเมื่อตรวจ
พินิจด้วยสายตา
และไม่มีผลแลป
อ้างอิง            

 น้ าใช้อ่ืนๆควรมี
การส่งตรวจ
เพ่ิมเติมตามดุลย
พินิจ 

1.23 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละครั้ง 
   -ส้าหรับน้้าใช้คุณภาพระดับน้้าบริโภค ในการตรวจครั้งแรกควรตรวจทุกรายการ
ตามมาตรฐาน เพ่ือให้ทราบถึงความเส่ียงของอันตรายโดยเฉพาะด้านเคมี แล้วก้าหนด
แผนการตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่มีความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีเกณฑ์
มาตรฐานด้านเช้ือจุลินทรีย์ อาจก้าหนดแผนตรวจเฝ้าระวังให้มีความถี่มากขึ้น 

 ไม่มีเคยมีการส่ง
ตรวจน้ าในศูนย์
ทางห้องปฏิบัติการ 
--------หรือ--------- 
ไม่มีผลตรวจน้ า
มาแสดงให้ผู้ตรวจ
ได้พิจารณา 
 

ไม่มีผลตรวจน้ าที่
ใช้สัมผัสนมอย่าง
น้อยปีละครั้ง 
--------หรือ--------- 
ความถี่ในการ
ตรวจด้านจุลินทรีย์
กรณีที่ผลประวัติ
น้ าไม่ผ่านไม่
เหมาะสม 

ภาคผนวก 
ความถี่ในการ
ตรวจด้านจุลินทรีย์
ไม่เหมาะสม 
ห้องปฏิบัติการที่
ส่งตรวจน้ าไม่ได้
รับรองมาตรฐาน 

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน     
(1) กำรรับน  ำนมดิบ 
2.1 ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ และวิธีการตรวจรับน้ านมดิบ 
  -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบควรวางแผนเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามรายการเบ้ืองต้นที่
แนะน้าในการตรวจรับน้้านมดิบจากสมาชิกแต่ละราย (ก่อนเทน้้านม) ดังนี้  
1. สี และกลิ่น 2. CMT test หรือมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถแสดงว่า Somatic Cell 
Count (SCC) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 3. Alcohol test  
ให้ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบรับน้้านมดิบที่ผ่านการตรวจสอบตามรายการข้างต้น  
  -เมื่อเทน้้านมดิบของสมาชิกในถังรวมแล้ว ให้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ
และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทางอ้อมด้วยวิธีการเปลี่ยนสีของเมทิลีนบลู (methylene 
blue) หรือ รีซาซูริน (resazurin) โดยชั่วโมงการเปลี่ยนสีตามเกณฑ์ก้าหนดและท้าการ
ตรวจสอบยาปฏิชีวนะ โดยให้ผลลบเมื่อทดสอบด้วย Delvo test หรือเทียบเท่า 
-ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๖๐๐๓-๒๕๕๓ เรื่อง น้้านม
โคดิบ 

ไม่มีการก าหนด
เกณฑ์คุณภาพ  
ไม่มีการก าหนด
วิธีการตรวจรับ
น้ านมดิบแต่ละราย
หรือในถังรวม 
 

ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพตรวจรับ
น้ านมดิบขั้นต่ าอ้าง  
ไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานน้ านมโค
ดิบ มกษ.6003 
กระบวนการ
ตรวจรับน้ านมดิบ
แต่ละรายหรือในถัง
รวมด าเนินการไม่
สอดคล้องตามแผน
ที่วางไว ้
 

  

2.2 รับน้ านมดิบจากสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอ่ืน 
กรณีรับน้ านมดิบต่อจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอ่ืนอุณหภูมิของน้ านมดิบ
ต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส (oC) 
    -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบต้องไม่รับน้้านมดิบจากผู้รวบรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติที่
ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

รั บ น้ า น ม ดิ บ
อุณหภูมิเกิน 8๐C 
จาก ศรน อ่ืน  
รับน้ านมดิบจาก
ศรน.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
GMP 
 รับน้ านมดิบจาก
ผูท้ี่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

   

2.3 มีมาตรการควบคุมเวลาในการขนส่งน้ านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวม 
น้ านมดิบ 
   -ฟาร์มสมาชิกไม่ควรอยู่ห่างจากศูนย์ฯ มากหลังจากรีดนมโคเสร็จ สมาชิกควรวางถัง
นมไว้ใต้ร่มเงา หลีกเล่ียงไม่ให้ถูกแสงแดด (ตรวจ ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ) 

 ไม่มีมาตรการ
ควบคุมเวลาในการ
ขนส่งน้ านมดิบจาก
ฟาร์มถึงศูนย์
รวบรวม 

พบสมาชิกไม่
ปฏิบัติตาม
มาตรการคุมเวลา
ขนส่งและรับนม
และศูนย์ไม่

ข้อแนะน า
ส าหรับเวลาในการ
ขนส่งหรือรับนมที่
ไม่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 
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   -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบต้องก้าหนดช่วงเวลาการรับน้้านมดิบจากสมาชิกที่ชัดเจนทั้ง
รอบเช้าและบ่าย  

น้ านมดิบ ด าเนินการแก้ไข 

2.4 มีการจัดการให้สามารถน าน้ านมดิบเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิได้
อย่างรวดเร็ว 
  -ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบควรมีการจัดการ  เช่น  จัดให้มีอ่างรับน้้านมดิบมีจ้านวน
เพียงพอ เหมาะสม การวางแผนโดยระบุเวลาการส่งน้้านมดิบของรถขนส่งแต่ละคัน 

 อ่างรับน้ านมดิบ
จ านวนไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณนม 
เกษตรกรรอส่งนม
จ านวนมาก 
ไม่มีการวางแผน
ล าดับการส่งนม 

  

(2) กำรลดอุณหภูมิน  ำนมดิบ 
2.5 ระบบท าความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้ านมดิบมีก าลังท าความเย็นที่
เหมาะสมกับปริมาณน้ านมดิบ 
   -อุปกรณ์แหลง่ให้ก้าเนิดความเย็นที่ใช้ ต้องมีการออกแบบและเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับ
ก้าลังการผลิตและระยะเวลาที่ใช้ 

ระบบท าความ
เย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ
น้ า น ม ดิ บ ไ ม่
เพียงพอ ที่จะลด T 
นมในระบบให้ต่ า
กว่า 4๐C 

ระบบท าความ
เย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ
น้ า น ม ดิ บ ไ ม่
เพียงพอ พบน้ านม
ดิบหลังลด T เกิน   
4๐C ในบางครั้ง 

  

2.6 กรณีใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ให้ลดอุณหภูมิน้ านมดิบภายหลัง 
รับน้ านมดิบ โดยอุณหภูมิน้ านมดิบต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (oC) ทันที 
หรือกรณีใช้ถังเก็บน้ านมดิบชนิดมีระบบท าความเย็น อุณหภูมิน้ านมดิบ
ต้องไม่เกิน 4 oC ภายใน 2 ชั่วโมง 

อุณหภูมิน้ านม
ดิบหลังลดเกิน 4๐C 
และไม่มีมาตรการ
รองรับ 

อุณหภูมิน้ านม
ดิบหลังลดเกิน 4๐C 
มีมาตรการรองรับ
เพ่ือแก้ไขแต่ไม่
เหมาะสม หรือไม่
ด าเนินการตาม  

  

2.7 มีการควบคุมคุณภาพน้ าใช้และการกรองในระบบท่อส่งน้ าเย็น 
  -ในกรณีของ PHE น้้าที่ใช้ในระบบท่อส่งน้้าเย็นไปยังแผ่นท้าความเย็นในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนควรมีการกรองและควบคุมคุณภาพน้้าที่ใช้ 

 PHE: น้ า เย็น ใน
ร ะ บ บ ไม่ มี ก า ร
ควบคุมคุณภาพน้ า
ใช้และการกรอง 
 

PHE: น้ า เย็น ใน
ระบบมีการควบคุม
คุณภาพน้ าใช้และ
ก า ร ก ร อ ง แ ต่
ประสิ ท ธิภ าพ ไม่
เหมาะสม 

 

2.8 ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิน้ าเข้า-น้ าออก และอุณหภูมิน้ านมดิบออก 
ในต าแหน่งที่เหมาะสม และใช้งานได้ 
  -ควรติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสม อ่านค่าได้สะดวกและอยู่ในสภาพใช้งานได้ 

ไ ม่ ติ ด ตั้ ง
เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด
อุณหภูมิน้ าเข้า-น้ า
ออก และอุณหภูมิ
น้ านมดิบออก  

ติดตั้ งเครื่องมือ
วัดอุณหภูมิน้ าเข้า-
น้ า อ อ ก แ ล ะ
อุณหภูมิน้ านมดิบ
ออก ผิดต าแหน่ ง
จุดวัด 

ติดตั้ งเครื่องมือ
วัดอุณหภูมิน้ าเข้า-
น้ า อ อ ก  แ ล ะ
อุณหภูมิน้ านมดิบ
ออก ในต าแหน่ ง
อ่านผลได้ยาก 

 

2.9 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้ าเย็น ก่อนและระหว่างการลดอุณหภูมิ
น้ านมดิบ 

ไม่มีบันทึก 
 

บันทึกไม่
ครบถว้นหรือขอ้มูล
มีความผดิพลาด 

  

2.10 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้ านมดิบที่ผ่านการลดอุณหภูมิ ไม่มีบันทึก บันทึกไม่
ครบถว้นหรือขอ้มูล
มีความผดิพลาด 

  

(3) กำรเก็บรักษำน  ำนมดิบ 
2.11 เก็บรักษาน้ านมดิบในถังเก็บน้ านมดิบที่สะอาด สามารถป้องกัน 
การปนเปื้อนน้ านมดิบในระหว่างการเก็บรักษา 
  -อุปกรณ์ต่อพ่วงกับถัง เช่น ท่อ และวาล์ว ต้องสามารถท้าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง 
และระบายของเหลวออกได้หมด  

ถังเก็บน้ านมดิบ
ภายในสกปรก 

ถังเก็บน้ านมดิบ
ระบายนมออกจาก
ถังได้ไม่หมด 
อุปกรณ์ต่อพ่วง
กับถังภายใน
สกปรก 

ถังเก็บน้ านมดิบ
ภายนอกสกปรก 
อุปกรณ์ต่อพ่วง
กับถังภายนอก
สกปรก 
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  -จาระบีที่ใช้ในอุปกรณ์ต้องเป็นจาระบีที่ใช้กับอาหารได้ (food grade) 

2.12 ถังเก็บน้ านมดิบสามารถรักษาอุณหภูมิน้ านมดิบภายในได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและให้บันทึกอุณหภูมิน้ านมดิบเป็นระยะ 
  -ถังเก็บน้้านมดิบอาจเป็นชนิดมีระบบท้าความเย็นหรือไม่มีระบบท้าความเย็น  
  -สามารถรักษาอุณหภูมิให้ไม่เกิน 4 oC ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา  
  -มีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ถังเก็บน้้านมดิบ มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และบันทึก
อุณหภูมิเป็นระยะ  

อุณหภูมินมที่เก็บ
ในถงัเกิน 4 oC โดย
ไม่มีมาตรการ
ด าเนินการแก้ไข 
ไม่มีบันทึก 
 

บันทึกไม่
ครบถว้นหรือขอ้มูล
มีความผดิพลาด 

 ควรใช้ระยะเวลา
การเก็บรักษ าให้
น้อยที่สุดก่อนขนสง่
น้ านมดิบ 
กรณี เก็บรักษ า
น้ า น ม ดิ บ เ กิ น      
48 ชั่ ว โม ง  ใ ห้ มี
มาตรการจัดการที่
เหมาะสม 

(4) กำรตรวจสอบคุณภำพน  ำนม 
2.13 มีแผนการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบและปฏิบัติงานตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
  -ก้าหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพน้้านมในขั้นตอนส้าคัญ เช่น การเก็บรักษาน้้านม
ดิบก่อนการขนส่ง และปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 

ไม่มีแผนการ
ตรวจสอบ/
วิเคราะห์คุณภาพ
น้ านมดิบ 
 
 

ก าหนดแผนการ
ตรวจคุณภาพไม่
สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 2.1  
การปฏิบัติดา้น
ตรวจสอบน้ านมดิบ
ไม่สอดคล้องตาม
แผนที่วางไว ้

 แนะน าการเพ่ิม
ความถี่ของการ
ตรวจสอบน้ านมดิบ
บางรายการ กรณีที่
มีประวัติคุณภาพไม่
ผ่าน 

2.14 เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ
ได้มาตรฐาน 
   -เช่น Thermometer, Balance, Incubator, Autoclave, Pipette, Water bath 
เป็นต้น ด้าเนินการอย่างเหมาะสม เช่น 
1.) การจัดหาเครื่องมือ  
 จัดหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน  
        จัดท้าประวัติเครื่องมือ อุปกรณ์หลักที่ใช้ และผู้รับผิดชอบเครื่องมือนั้นๆ 
2.) การบ่งชี้และแสดงสถานะของเครื่องมือ 
 ติดหมายเลขเครื่องมือ เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ตรงกับประวัติเครื่องมือ  
        ติดป้าย ระบุ แสดง บอกสถานะสอบเทียบเครื่องมือ ระบุวันที่สอบเทียบครั้งล่าสุด
และก้าหนดสอบเทียบครั้งต่อไป  
       กรณีมีข้อห้ามพิเศษให้ติดป้ายก้ากับด้วย เช่น ห้ามปรับแต่งเครื่องมือ 
       หากเครื่องเสียหรือไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ให้แจ้งหัวหน้างานและจัดท้าป้ายให้
ชัดเจนว่าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
3.) การใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องมือ  
 มีคู่มือใช้งานและวิธีดูแลเครื่องมือ โดยต้องดูแลปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
        มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานและบ้ารุงรักษาเครื่องมือ  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผ่านการฝึกหัดใช้เครื่องมือจนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง  
       จัดท้าแผนสอบเทียบเครื่องมือและติดตามให้เครื่องมือได้รับการสอบเทียบ 
4.) การติดตามดูแลเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้งานไม่ได้ หรือถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้งานมากเกินก้าหนด 
เมื่อได้รับการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว ต้องสอบเทียบก่อนใช้งานและทวนสอบผลการใช้งาน 

 ไม่มีผู้รับผิดชอบ
เครื่องมือ 
ไม่ มี ก า ร ส อ บ
เทียบเครื่องมือ  
กรณี เครื่องเสีย
หรือไม่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ ไม่มีป้าย
บ่งชี้สถานะ 
ไม่มี คู่มือใช้งาน
แ ล ะ วิ ธี ดู แ ล
เครื่องมือ 
เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ไม่เคยผา่น
การฝึกหัดใช้
เครื่องมือ 
เครื่องมือ
ตรวจสอบไม่
เพียงพอ 
ไม่มีประวัติ
เครื่องมือ  
ไม่ตดิหมายเลข
เครื่องมือ 
ไม่ มี ป้ า ย  ระ บุ 
แสดง บอกสถานะ
สอบเทียบเครื่องมือ 

แ ผ น ก า รส อ บ
เทียบเครื่องมือไม่
เหมาะสม  
ไม่ ด า เนิ น ก า ร
สอบเทียบเครื่องมือ
ตามแผนที่วางไว้  
เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ใช้
เครื่องมือไม่
เหมาะสม 

กรณีมีข้อห้าม
พิเศษให้ติดป้าย
ก ากับเครื่องมือด้วย 

2.15 มีวิธีการ และอุปกรณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ านมดิบ ที่ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ 
       ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อแนะน้าตามภาคผนวก ค 

 ปฏิบัติไม่
สอดคล้องซ่ึง
ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนในตวัอยา่ง 

ปฏิบัติไม่
สอดคล้องซ่ึงสง่ผล
ต่อผลการตรวจ
แลปทีเ่บ่ียงเบนไป 

ปฏิบัติไม่
สอดคล้องแต่ไม่
กระทบต่อการ
ตรวจแลป 
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3. กำรบ ำรุงรักษำและกำรสุขำภิบำล     
(1) กำรท ำควำมสะอำด 
3.1 มีมาตรการในการท าความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
     -รักษาบริเวณทั้งภายใน ภายนอกอาคารปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
เศษของทีไ่ม่ใช้แลว้ ควรเก็บอย่างเหมาะสมไม่ให้เป็นแหลง่อาศัยของสตัว์พาหะนา้เช้ือ 

 ไม่มีมาตรการใน
การท าความ
สะอาดอาคาร
ปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อม
ภายนอก  
--------หรือ--------- 
มีมาตรการใน
การท าความ
สะอาด แต่ไม่
ด าเนินการตาม 

มีมาตรการใน
การท าความ
สะอาดไม่เหมาะสม 

ปรับปรุงความถี่
และประสิทธิภาพ
ในการท าความ
สะอาด 
 

3.2 มีมาตรการในการท าความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่
ต้องถอดหรือแยกชิ้นส่วน หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากระบบการท าความ
สะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) อย่างเหมาะสม 
  -ผู้ปฏิบัติงานควรดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตให้สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
มีการท้าความสะอาดทั้งก่อนและหลงัการใชง้านดว้ยน้้าหรือสารเคมีส้าหรับทา้ความ
สะอาดอย่างเหมาะสม 
  -ส้าหรับอุปกรณ์บางชนดิ ที่ไม่อยู่ในระบบการทา้ความสะอาดแบบ CIP และเป็น
อุปกรณ์ที่ทา้ความสะอาดให้ทัว่ถงึไดย้าก จ้าเป็นต้องถอด แยก ชิน้ส่วนเพ่ือให้ทา้ความ
สะอาดได้อยา่งทัว่ถงึ ก่อนใชง้านต่อไป  

ไม่มีมาตรการใน
การท าความสะอาด 
 

มีมาตรการใน
การท าความ
สะอาดแต่ไม่
ด าเนินการตาม     
--------หรือ--------- 
มีมาตรการใน
การท าความ
สะอาดไม่เหมาะสม
และพบว่าสกปรก 

  

(2) กำรท ำควำมสะอำดแบบไม่ถอดชิ นส่วน (CIP) 
3.3 มีระบบท าความสะอาดแบบ CIP ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถท า
ความสะอาดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 -ระบบท่อควรมีการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอับหรือซอกที่ท้าให้การล้างท้า
ความสะอาดไม่ทั่วถึง  
 -ระบบ CIP ต้องด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จะท้าให้ไม่เกิดการตกค้างของน้้านม
ดิบในระบบท่อและอุปกรณ์และมีการทวนสอบ เช่น rinse test, swab test ตามแผนที่
ก้าหนด เพ่ือตรวจสอบหลังการท้าความสะอาด CIP ให้มั่นใจว่าสะอาดและไม่มีสารเคมี
ตกค้าง 

ไม่มีระบบ CIP 
หรือการท าความ
สะอาดระบบส่งนม 
  

มีระบบ CIP แต่
ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ด าเนินการ
ตามคู่มือที่ก าหนด
ไว้ โดยพบสารเคม ี
หรือมีจุลินทรีย์หรือ
สิ่งสกปรกจาก
ตะกอนนมตกคา้ง
ในระบบท่อ 
ไม่มีการทวน
สอบความสะอาด 

มีระบบ CIP แต่
การก าหนดวิธีการ
หรือการปฏิบัติไม่
เหมาะสมตาม
หลักการ CIP 
ไม่ด าเนินการ
ตามคู่มือ         
CIP ที่ก าหนดไว้ 
ความถี่ในการ
การทวนสอบความ
สะอาดไม่เหมาะสม 
(อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง) 

 

3.4 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสอบการจัดการระบบท า
ความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ทั้งอุปกรณ์และรถขนส่งน้ านมดิบ 
ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ท าความสะอาด อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารเคมีที่
ใช้ และอัตรำกำรไหลเวียนของสำรเคมีและน  ำ 

ไม่มีคู่มือ CIP 
ไม่มีบันทึก CIP 
 

มีคู่มือ CIP แต่
เนื้อหาไมเ่หมาะสม
หรือไม่มีข้อมูล
อ้างอิงว่ามี
ประสทิธิภาพ 
มีบันทึก CIP แต่
ไม่ครบถว้นหรือ
ผิดพลาด 

  

3.5 ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิในระบบ CIP ในต าแหน่งที่ เหมาะสม 
สามารถใช้การได้และเที่ยงตรง 
 -เครื่องมือวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรง และควรติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสม 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ไม่มีการตดิตัง้
เครื่องมือวดั
อุณหภูมิในระบบ 
CIP และไม่มีวิธีการ
ตรวจวัดวิธีอ่ืน 

เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
ในระบบ CIP  
ติดตัง้ผิดต าแหน่ง 

เครื่องมือวดั
อุณหภูมิ CIP ติดตัง้
ในต าแหน่งอ่าน
ผลได้ยาก 
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รำยกำรตรวจ 
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ระดับความไม่สอดคล้อง 
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เครื่องมือวดั
อุณหภูมิช ารุด 

3.6 ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ทุกครั้ง 
 -มีการตรวจสอบและบันทึกความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในระบบ CIP ดังกล่าว 
ตามที่ระบุในคู่มือตามข้อ 3.4   

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 
ไม่มีบันทึก 
 

การตรวจสอบไม่
สอดคล้องตามคู่มือ 
มีบันทึกแต่ไม่
ครบถว้นหรือ
ผิดพลาด 

  

3.7 มีการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในระบบที่เหมาะสม 
 -เมื่อท้า CIP เสร็จสิ้นกระบวนการ ควรก้าหนดแผนในการตรวจสอบการตกค้างของ
สารเคมีในท่อส่งน้้านมดิบและปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนด เช่น ตรวจวัด pH     

ไม่มีการ
ตรวจสอบ 
ไม่มีบันทึก 
 

การตรวจสอบไม่
สอดคล้องตามคู่มือ 
มีบันทึกแต่ไม่
ครบถว้นหรือ
ผิดพลาด 

  

(3) กำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
3.8 มีโปรแกรมการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ 
   -ควรก้าหนดแผนการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และแผนการบ้ารุงรักษาที่ระบุรายการที่จะ
ด้าเนินการตรวจสอบ วิธีการ ความถี่ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนด 
  -เช่น การดูแลบ้ารุงรักษาระบบกวนในถังเก็บน้้านม ไม่ให้น้้ามันหล่อลื่นหรือ
น้้ามันเครื่องไหลปนเป้ือนสู่น้้านมดิบ  
  -มีการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาอย่าง
สม่้าเสมอ  

 ไม่มีโปรแกรม
การตรวจสอบและ
การซ่อมบ ารุง
เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 
 

โปรแกรมการ
ตรวจสอบ วธิีการ 
ความถี่ การก าหนด
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่
เหมาะสม หรือไม่
ครบถ้วนตาม
รายการเครื่องจักร 
มีโปรแกรมแตไ่ม่
ปฏิบัติตาม
โปรแกรมตรวจสอบ 

 

(4) กำรควบคุมสัตว์พำหะน ำเชื อ 
3.9 มีมาตรการควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 
   - หลีกเล่ียงหรือลดการเข้ามาหรือการเขา้อยู่อาศยัของสัตวพ์าหะน้าเช้ือโดยควรมีการ
ซ่อมบ้ารุงอาคารและดูแลให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน้าเชื้อเข้ามาใน
บริเวณปฏิบัติงาน ปิดช่องต่างๆ เช่น ทางระบายน้้า และบริเวณที่สัตว์พาหะน้าเชื้อจะ
เข้ามาได้  
  - มีการตรวจเฝ้าระวัง ตรวจสอบเพ่ือหาร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน้าเช้ือ       
  - มีวิธีการก้าจัด อาจใช้วิธีทางกายภาพ วิธีทางชีวภาพ หรือการใช้สารเคมี โดยไม่ท้าให้
เกิดความเส่ียงต่อความปลอดภัยอาหาร 

ไม่มีมาตรการ
ควบคุมและก าจัด
สัตว์พาหะน าเช้ือ 
 

มาตรการควบคมุ
และก าจัดสตัว์
พาหะน าเช้ือไม่
สามารถป้องกันได้
โดยพบสัตว์พาหะ 
 
 

พบรอ่งรอยของ
สัตว์พาหะซึ่งส่งผล
ต่อความสะอาด
หรือสภาพของ
อุปกรณ์ เครื่องจักร
ในการท างาน  

มาตรการควบคมุ
และก าจัดสตัว์
พาหะควรเพ่ิม
ความถี่และ
ประสิทธิภาพขึ้น 
 

(5) กำรจัดกำรสำรเคมี 
3.10 สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร เช่น สารท าความสะอาด น้ ามันหล่อลื่น 
รวมถึงภาชนะบรรจุสารเคมี มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 
  - ควรมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบในบริเวณที่สามารถระบายอากาศได้ดี 
  - มีระบบการจัดเก็บให้สามารถน้าไปใช้ได้สะดวกตามวันล่วงอายุ  
  - ใช้ด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติตามค้าแนะน้าของผู้ผลิต  
  -ควรเก็บแยกในภาชนะที่มีการชี้บ่งไว้ชัดเจนเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการปนเป้ือนสู่
น้้านมดิบ  
  -สารท้าความสะอาด สารฆ่าเช้ือ ที่ใช้ในศูนย์ฯ ให้ใช้สารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
กรมปศุสัตว์หรือส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  -ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วหรือสารเคมีที่หมดอายุควรก้าจัดหรือจัดการอย่างถูก
สุขลักษณะ หรือวิธีการอ่ืนใดแล้วแต่ประเภทของเสียนั้นๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการปนเป้ือนจากสารเคมีที่เหลือใช้ ที่เส่ือมสภาพ หรือที่หมดอายุ เข้าสู่ระบบ
การผลิตได้ 

 สารเคมีเก็บไม่
แยกภาชนะ/ไม่มี
การบ่งชี้  
สารเคมีไม่มี
ทะเบียนกรมปศุ
สัตว์ หรือ อย 
สภาพการจัดเก็บ
สารเคมีไม่
เหมาะสมด้านการ
ระบายอากาศ/แสง 
 

สภาพการจัดเก็บ
สารเคมีไม่
เหมาะสมด้าน
ความเป็นระเบียบ 
ความสะอาด 
หรือไม่ใช้งาน
ตามล าดับวันล่วง
อายุ 
การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่ใช้แล้ว 
ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 

3.11 แยกเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วน และมีฉลากระบุไว้อย่างชัดเจน  สารเคมีจัดเก็บไม่ สารเคมฉีลากแต่  
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แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 
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    -สารท้าความสะอาด สารฆ่าเช้ือ สารเคมีส้าหรับก้าจัดสัตว์พาหะน้าเชื้อ ควรจัด
บริเวณในเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วนและมีการชี้บ่งแยกไว้เฉพาะ  
    -สารเคมีมีฉลากก้ากับ 
   -น้าไปใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

เป็นสัดสว่น  
ไม่มีการควบคมุ
การเบิกจ่าย 
สารเคมไีม่มี
ฉลาก 
การใช้สารเคมี
หมดอาย ุ 

ช ารุด 
 

(6) กำรจัดกำรน  ำเสียและของเสีย 
3.12 มีวิธีการบ าบัดน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
  -กรณีศูนย์รวบรวมน้้านมดิบปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะต้องมีการบ้าบัดน้้า
เสียก่อนตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

 มีการปล่อยน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะแต่ไม่มี
การบ าบัดน้ าเสีย 

  

3.13 มีวิธีการจัดการขยะ และของเสียอย่างเหมาะสม 
  -ควรมีการจัดเก็บ รวบรวม ขนย้าย และก้าจัดอย่างเหมาะสมทุกวัน ไม่ให้เกิดการ
สะสมหรือตกค้างของขยะและของเสียในบริเวณสถานประกอบการที่จะท้าให้เกิดการ
ปนเป้ือนของอันตราย  
  -ควรเก็บขยะและของเสียในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด  
  -วางถังขยะในบริเวณที่เหมาะสม ไม่วางใกล้อ่างน้้านมดิบ  
  -ควรทิ้งขยะและของเสียเฉพาะในที่ที่จัดไว้  
  -ควรก้าหนดจุดรวบรวมขยะและของเสีย ที่เหมาะสม  
  -ควรมีการท้าความสะอาดที่เก็บและจุดรวบรวมขยะและของเสียอย่างเหมาะสม 
  -มีระบบก้าจัดขยะและของเสียอย่างถูกวิธีและเหมาะสมหรือใช้บริการเก็บขยะจาก
หน่วยงานท้องถิ่น 

 ไม่มีวิธีการ
จัดการขยะและของ
เสีย 
วิธีการจัดการ
ขยะและของเสียไม่
เหมาะสม 
สถานที่รวบรวม
ขยะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์
พาหะ 

วิธีการจัดการ
ขยะและของเสียไม่
เหมาะสม 
ภาชนะรองรับ
ขยะไม่มีฝาปิด
มิดชิด 
จุดวางภาชนะ
รองรับขยะหรือ
สถานที่รวบรวม
ขยะไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนข้ามได้ 
สถานที่รวบรวม
ขยะสกปรกล้น
ออกมานอกจุดที่
ก าหนด 
ความถี่ในการ
จัดการไม่เหมาะสม
ไม่มีภาชนะ
รองรับขยะในศูนย์ 

 

4. สุขลักษณะส่วนบุคคล     

4.1 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งน้ านมดิบต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
ในขณะปฏิบัติงาน และผ่านการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 
  - ห้ามผู้ปฏิบัติงานผู้ที่สัมผัสกับน้้านมดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีอาการเจ็บป่วย 
เช่น ไอ เจ็บคอ อาการท้องร่วง อาเจียน มีไข้ หรือแผลติดเช้ือที่ผิวหนัง เข้าปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ฯ  
  - ต้องรายงานการเจ็บป่วยหรืออาการให้หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพ่ือพิจารณา
แยกผู้ที่เจ็บป่วยออกจากการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับน้้านมดิบ 
  - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์รวมถึงผู้ขนส่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพเก่ียวกับ
โรคติดต่อที่ส่งผ่านสู่น้้านมดบิได้ เช่น โรควัณโรค ตับอักเสบ เป็นประจ้าทุกปีอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

 
 

พบผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องรับน้ านมดิบ
หรือสัมผัสกับน้ านม
ดิบมีอาการเจ็บป่วย
หรือมีผลสุขภาพ
เป็นโรคดังกลา่ว 
ไม่มีผลตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
ไม่มีมาตรการ
ตรวจสอบสขุภาพ
พนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่

ผลตรวจสุขภาพ
ประจ าปีไม่
ครบถว้นของ
เจ้าหน้าที่หรือ
รายการตรวจ
โรคตดิตอ่ 
ไม่มีการตดิตาม
ผลตรวจสุขภาพ 
หรือมาตรการ
ด าเนนิการกรณีผล
ตรวจไม่ผา่น 
 

 

4.2 ผู้ปฏิบัติงาน มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องรับน้ านมดิบ

ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องรับน้ านมดิบ

ผู้ป ฏิ บัติ งานใน
ส่วนอ่ืนของศูนย์มี
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รำยกำรตรวจ 

แนวทำงกำรพิจำรณำควำมไม่สอดคล้อง 
ระดับความไม่สอดคล้อง 

CRI MA MI REC 

ในขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมชุดกันเปื้อน ที่คลุมผม ผ้าปิดปาก 
 - ผู้ปฏิบัติงานควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะปฏิบัติงาน ควร
สวมรองเท้าบูท ชุดกันเป้ือน ที่คลุมผม รวมถึงผ้าปิดปาก  
 -ล้างมือให้สะอาดก่อนเร่ิมการปฏิบัติงานและทันทีหลังจากการใช้ห้องสุขา  
 -ละเว้นจากการประพฤติที่สามารถท้าให้เกิดการปนเป้ือนได้ เช่น การสูบบุหรี่ ถ่ม
น้้าลาย การขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหาร ในบริเวณปฏิบัติงาน 
 -ไม่ควรสวมใส่หรือน้าสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ เข็มกลัด หรือของอย่างอ่ืนเข้า
ไปในบริเวณปฏิบัติงาน  

หรือสัมผัสกับน้ านม
ดิบสกปรกหรือมี
พฤติกรรมก่อการ
ปนเป้ือนต่อนม 

หรือสัมผัสกับน้ านม
ดิบมีแต่งกาย
สกปรก 
ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ไม่ปฏิบัติตาม 
WI ด้านสุขลักษณะ  

แ ต่ ง ก า ย ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม             
หรือมีความสะอาด
ไม่เหมาะสม หรือมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ไ ม่
เหมาะสม 
 

4.3 บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชมที่เข้าในบริเวณปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม 
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 
  - บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชม ที่เข้าสู่บริเวณการปฏิบัติงานภายในศูนย์รวบรวม
น้้านมดิบ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนด
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของศูนย์ฯ 
 - บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชมควรสวมชุดคลุมที่สะอาด มีที่คลุมผม ผ้าปิดปาก และ
สวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าสู่บริเวณปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ 

 ไม่มีการก าหนด
มาตรการควบคมุ
บุคคลภายนอกหรือ
ผู้เยี่ยมชม 
การก าหนด
มาตรการควบคมุ
บุคคลภายนอกหรือ
ผู้เยี่ยมชมไม่
เหมาะสมโดยมี
สุขลักษณะด้อย
กว่าพนักงานผลิต 

เครื่องแตง่กาย
บุคคลภายนอกหรือ
ผู้เยี่ยมชมไม่สะอาด
บุคคลภายนอก
หรือผู้เยี่ยมชมไม่
ปฏิบัติตาม WI 

 

5. กำรขนส่ง     

5.1 รถขนส่งต้องมีฉนวนที่สามารถรักษาอุณหภูมิน้ านมดิบ ให้มีอุณหภูมิ 
ไม่เกิน 8 oC เม่ือถึงปลายทางรับน้ านมดิบ 
 - ควรดูแลรักษาความสะอาดรถขนส่ง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสม  
 - ส่วนที่ใช้บรรจุน้้านมดิบต้องมีฉนวนที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิ  
 - ปะเก็นยางของฝาถังของรถขนส่งน้้านมดิบต้องอยู่ในสภาพดีสามารถรักษาอุณหภูมิ
ของน้้านมดิบตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง  
 - เมื่อถึงปลายทางอุณหภูมิของน้้านมดบิต้องไม่เกิน 8 oC โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
หลักฐานการตรวจรับน้้านมดิบ 

อุณหภูมิน้ านม
ดิบเมื่อขนส่งถึง
ปลายทางเกิน 8 oC 
 

ไม่มีหลักฐาน
แสดงอุณหภูมิ
น้ านมดิบเมื่อขนสง่
ถึงปลายทาง 
อุณหภูมิน้ านม
ดิบระหว่างขนสง่
เกิน 8 oC เนื่องจาก
สภาพของรถไม่ดี 

มีการช ารุดของ
ฉนวน ปะเก็นยาง 
ที่เห็นได้ชัดเจน 

 

5.2 ให้เตรียมการในการขนส่งน้ านมดิบอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
พร้อมบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
เช่น - รถขนส่งให้ใช้ขนส่งเฉพาะน้้านมดิบเท่านั้น 
     - ถังบรรจุน้้านมดิบส้าหรับขนส่งต้องไดร้ับการดูแลรักษาความสะอาด บ้ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพเหมาะสม ก่อนและหลังการขนส่ง ให้ท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือตามความ
เหมาะสมที่สามารถมั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอ  
  - ควรมีการวางแผนการขนส่งเพ่ือให้ส่งน้้านมดิบถึงโรงงานแปรรูปได้ตามก้าหนดเวลา 
และยังคงรักษาอุณหภูมิได้ไม่เกิน 8 oC  
  -มีมาตรการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนของอันตราย 
โดยเฉพาะขั้นตอนการขนถ่ายน้้านมดิบจากถังเก็บสู่ถังบรรจุส้าหรับขนส่งอย่างถูก
สุขลักษณะ  
 -มีการปิดผนึกฝาถังบรรจุและวาล์วท่อนมอย่างถูกต้อง 
- มีแผนการตรวจสอบรอยรั่วของส่วนทีใ่ช้บรรทุกเป็นระยะอย่างสม่้าเสมอ และซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมก่อนใช้งาน 
- ให้บันทึกข้อมูลที่จ้าเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ปริมาณน้้านมดิบที่ขนส่งแต่ละครั้ง รุ่นการ
ผลิต วันที่ขนส่ง อุณหภูมิน้้านมดิบก่อนการขนส่ง 

ถังบรรจุน้ านมดิบ
ส าหรับขนส่ง
สกปรก พบตะกอน
นม หรือสิ่งสกปรก 
พบการปนเป้ือน
ระหวา่งการขนถ่าย
นมกับรถขนสง่ 
พบถังนมรั่วซึม 

รถขนส่งมีการใช้
ขนส่งสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่
น้ านมดิบ 
ไม่มีการปิดผนึก
ฝาถงับรรจุและ
วาลว์ท่อนม 
ไม่มีการก าหนด
มาตรการหรือ
ขั้นตอนการขนถา่ย
น้ านมดิบจากถงั
เก็บสู่ถังบรรจุ
ส าหรับขนส่งหรือ
ก าหนดไม่เหมาะสม 
 

การปิดผนึกฝาถัง
บรรจุและวาล์วท่อ
นมไม่ถูกต้อง 
การบันทึกข้อมูล 
เช่น ปริมาณน้ านม
ดิบที่ ขนส่ งแต่ละ
ครั้ ง  รุ่ น การผลิ ต 
วันที่ขนส่ง อุณหภูมิ
น้ านมดิบก่อนการ
ขนส่ง ไม่ครบถ้วน 

ไม่มีการวาง
แผนการขนสง่
เพ่ือให้ส่งน้ านมดิบ
ถึงโรงงานแปรรูปได้
ตามก าหนดเวลา 

5.3 มีวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐาน และเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากรถ  ไม่มีการเก็บ
ตัวอยา่ง/ผลการ

การเก็บตัวอย่าง
น้ านมดิบจากรถ

ควรปรับปรุงการ
เก็บตัวอยา่งน้ านม
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รำยกำรตรวจ 
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ขนส่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากศูนย์ฯ กรณีผลการตรวจไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ก าหนดให้มีมาตรการแก้ไข 
 - ก่อนขนส่งน้้านมดบิสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้เก็บตัวอย่าง น้้านมดิบ ที่เป็นตัว
แทนที่ดีของรุ่นการผลิต (lot) ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ เช่น 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด(Total solids) จ้านวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) 
และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ไว้  
 - หากพบว่า ผลการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนด ต้องมีมาตรการด้าเนินการแก้ไข 
 - ในกรณีมีการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสัตว์ ให้ติดตามผล
การวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

วิเคราะห์น้ านมดิบ
จากรถขนส่งหรือถงั
นมรวมก่อนออก
จากศนูยฯ์ 
ไม่มีมาตรการ
แก้ไขกรณีผลการ
ตรวจไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพ 

ขนสง่หรือถังนม
รวมก่อนออกจาก
ศูนยฯ์ ไม่ถูกต้อง 
มาตรการแก้ไข
กรณีผลการตรวจไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพไม่
เหมาะสม 

ดิบหรือรายการ
ตรวจวิเคราะห์ให้
สอดคล้องตาม
เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

5.4 มีการควบคุมการขนส่งน้ านมดิบเข้าโรงงานแปรรูป 
  - ควรขนส่งโดยเร็ว มีมาตรการควบคมุระหว่างการขนส่ง ให้เป็นไปตามก้าหนดเวลาส่ง
มอบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  
 - ควรมีมาตรการป้องกันการปลอมปน ในระหว่างการขนส่ง ที่ท้าให้น้้านมดิบไม่ได้
คุณภาพตามที่ต้องการ เช่น ตรวจสอบการปิดผนึกฝาถังและวาล์วท่อนมรถขนส่ง 

 ไม่มีมาตรการ
ควบคุมเวลาในการ
ขนส่งน้ านมดิบ 
ไม่มีมาตรการ
ควบคุมการสวมนม 

มาตรการควบคุม
เวลาในการขนส่ง
น้ านมดิบไม่เหมาะสม 
มาตรการควบคุม
การสวมนมไม่ดี 

 

6. กำรตำมสอบ (Traceability)     

6.1 มีระบบการตามสอบน้ านมดิบ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของน้ านมดิบ 
และสถานที่ส่งมอบน้ านมดิบ 
 - สามารถระบุแหล่งที่มาของสินค้า ย้อนหลังไป 1 ขั้น และบ่งชี้ที่ไปหรือที่หมาย
ปลายทางของสินค้า ถัดไป 1 ขั้น  
 - ควรบันทึกข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการตามสอบแต่ละรุ่นการผลิต เช่น 
1) ข้อมูลแหล่งที่มาของน้้านมดิบ  
2) ข้อมูลที่เก่ียวกับกระบวนการการจัดการและการขนส่งน้้านมดิบ 
3) ข้อมูลปลายทางของน้้านมดิบ 

 ไม่มีระบบการ
ตามสอบน้ านมดิบ 
ไม่มีบันทึกข้อมลู
ที่จ าเป็นส าหรับการ
ตามสอบแตล่ะรุน่
การผลิต 

ระบบการตาม
สอบน้ านมดิบไม่
สามารถระบุที่มา
หรือแหล่งส่งมอบ 
บันทึกข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการ
ตามสอบแตล่ะรุน่
การผลิตไม่ครบ 

ใช้เวลาในการ
ตามสอบน้ านมดิบ
นานหรือซับซ้อน 
 

6.2 มีวิธีการจัดการเก่ียวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า 
- ศูนย์ฯ ต้องมีวิธีจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยก้าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ
หากมีข้อเท็จจริงของปัญหา ให้สืบหาสาเหตุและท้าการแก้ไขโดยเร็ว 

 ไม่มีวิธีการ
จัดการเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียนลูกคา้ 

ไม่ก าหนด
ผู้รับผิดชอบข้อ
ร้องเรียน 

การจัดการข้อ
ร้องเรียนควร
ปรับปรุง 

7. กำรฝึกอบรม     

7.1 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้อง
กับหน้ าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ งานเช่น กระบวนการผลิต 
สุขลักษณะและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 
 -ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องไดร้ับการอบรมความรู้ด้านสุขลักษณะทัว่ไปและ
เฉพาะด้านที่รับผิดชอบ เช่น การตรวจรับน้้านมดิบ การท้าความสะอาด การตรวจเช็ค
ดูแล ซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต   การสอบเทียบเครื่องชั่งและ
เครื่องวัดอุณหภูมิ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 -ให้มีการอบรมพนักงานขับรถขนส่งน้้านมดิบในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้อง
สุขลักษณะที่ดีในการจัดการส่งน้้านมดิบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการขนส่งได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนหรือปลอมปนในระหว่างการขนส่ง  
 -บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม และเก็บหลักฐานการฝึกอบรม 

 ไม่มีการฝึกอบรม
บุคลากรในศูนย์
หรือเจ้าหน้าที่
ส่งเสรมิ 
ไม่มีบันทึกการ
ฝึกอบรมบุคลากร 

การฝึกอบรม
บุคลากรมีเนื้อหาไม่
เหมาะสมหรือไม่
ครอบคลุมเนื้อหาที่
ควรจะรูใ้นการ
ท างานหรือการ
ส่งเสรมิ 
บันทึกการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ผิดพลาดไม่
ครบถ้วน 

แนะน าการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่
ควรด าเนนิการเพ่ิม 
หรือเพ่ิมความถี ่
ก าหนดหลักสตูร
อบรมบุคลากรดา้น
การทดสอบ
คุณภาพน้ านมดิบ
ตามหนา้ที่
รับผิดชอบ 
 

7.2 มีแผนการอบรมบุคลากร และการประเมินผล   
  -จัดท้าแผนการฝึกอบรมประจ้าปี  
  -มีวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม เช่น การสอบถาม การทดสอบ ว่ามีความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ไม่มีแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากร 

ไม่มีการ
ประเมนิผลการ
ฝึกอบรมบุคลากร 

แนะน าแผนการ
ฝึกอบรมและการ
ประเมนิ 
ก าหนดวิธีการ
ประเมนิผลการ
ฝึกอบรมดา้นการ
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ตรวจวิเคราะห์ให้
ชัดเจน 
ประเมิน
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ทดสอบ
อย่างต่อเนื่อง 

8. ระบบกำรส่งเสริมสมำชิก     

(1) กำรส่งเสริมสมำชิกรำยฟำร์ม 
8.1 มีทะเบียนสมาชิกและข้อมูลของฟาร์มที่เป็นปัจจุบัน โดยต้องรับขึ้น 
ทะเบียนสมาชิกไม่ซ้ าซ้อนกับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอ่ืน 
 - การขึ้นทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ ที่อยู่/สถานที่ตั้งฟาร์ม จ้านวนโคนมทั้งหมด จ้านวน
โครีดนม ระยะทางจากฟาร์มถึงศูนย์ฯ การขนส่งนม  
 - ต้องไม่มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกซ้้าซ้อนกับศูนย์อ่ืน 
 - ควรทบทวนปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแต่ละรายเป็นระยะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

 ไม่มีทะเบียน
สมาชกิ 
ขึ้นทะเบียน
สมาชกิซ้ าซ้อนกับ
ศูนยฯ์อ่ืน  

ข้อมูลฟารม์ของ
สมาชกิไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน 
 

ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนและการ
จัดเก็บข้อมูล
สมาชกิให้เหมาะสม 
 

8.2 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและมีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน้ านมดิบของ
สมาชิกให้มีคุณภาพ เช่น การฝึกอบรมสมาชิก 
8.2.1 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ที่มีความรู้ดา้นการเล้ียงโคนม เช่น การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม อาหารโคนม สุขภาพโคนม การรีดนมอย่างถูกสุขลักษณะ ซ่ึง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 - มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถผลิตน้้านมดิบที่มีคุณภาพ  
 -ควรมีจ้านวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เหมาะสมกับจ้านวนสมาชิก  
8.2.2 มีกิจกรรมในการส่งเสริม 
 -เจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน้้านมดิบของสมาชิกให้มีคุณภาพ  
เช่น การฝึกอบรม  
     การฝึกปฏิบัติ  
     จัดหา/จัดท้าเอกสารข้อแนะน้าต่างๆ 
     ให้ค้าแนะน้าที่เก่ียวข้อง 
    เนื้อหา เช่น การรีดนมที่ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การรีดนม
อย่างถูกต้องและการตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์รีดนม การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ
สารเคมีในฟาร์ม การปฏิบัติการขนส่งจากฟาร์มถึงศูนย์ การปรับสูตรอาหาร 
 -มีการส่งเสริมให้สมาชิกน้าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนมไปปฏิบัติ  
8.2.3 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการส่งเสริม 
- มีการบันทึกข้อมูลประเมินผลหลังท้ากิจกรรมส่งเสริม เช่น 
 คุณภาพน้้านมดิบของสมาชิกมีการพัฒนาดีขึ้น 
 ปริมาณน้้านมดิบของสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

 อัตราการผสมติดเพ่ิมขึ้นหรือวันท้องว่างลดลง 
  มีจ้านวนสมาชิกที่เข้าสู่ระบบการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์ม

โคนม (GAP) เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่อง 

 ไม่มีเจ้าหนา้ที่
ส่งเสรมิของศนูยฯ์ 
ไม่มีกิจกรรมใน
การสง่เสรมิการ
ผลิตน้ านมดิบของ
สมาชกิ 
ไม่มีการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์
ในการส่งเสริม 
ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลการ
ประเมนิผลหลงั
ส่งเสรมิ 
 
 
 
 
 
ไม่มีแผนการ
ส่งเสรมิสมาชิกให้
พัฒนาฟารม์เขา้สู่
การรับรอง GAP 
เพ่ิมขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

บทบาทของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ไม่เหมาะสม 
เจ้าหน้าที่สง่เสรมิ
ไม่มีทักษะเพียงพอ
ในการส่งเสริม 
กิจกรรมในการ
ส่งเสรมิสมาชิกไม่
ช่วยให้การผลติ
น้ านมดิบดีขึน้ 
รูปแบบการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์
ในการส่งเสริมไม่
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
สมาชิกมีการ
พัฒนาฟารม์เขา้สู่
การรับรอง GAP ไม่
ตรงตามแผนการ
ส่งเสรมิทีว่างไว ้
 
 

เจ้าหน้าที่สง่เสรมิ
ควรเป็นสตัวบาล
สัตวแพทย ์ หรือผู้มี
ความรูด้้านสุขภาพ
สัตวแ์ละควรเพ่ิม
ความรูใ้นการอบรม
อย่างต่อเนือ่ง 
เจ้าหน้าที่สง่เสรมิ
ควรเพ่ิมความรู้หรือ
การฝึกอบรม 
กิจกรรมในการ
ส่งเสรมิสมาชิกควร
มีการปรับปรงุ
รูปแบบให้
สอดคล้องกับ
คุณภาพนมรายถงั 
 
 

(2) กำรประเมินสมำชิกรำยฟำร์ม 
8.3 มีระบบการประเมินคุณภาพน้ านมดิบของสมาชิก 
- ศูนย์ฯก้าหนดแนวทางหรือก้าหนดเกณฑ์การประเมินสมาชิก มีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจนและเป็นธรรมส้าหรับสมาชิกทุกราย เช่น เกณฑ์การประเมินจากผลการตรวจ

 ไม่มีระบบการ
ประเมนิคุณภาพ
น้ านมดิบของ
สมาชกิ 

ระบบการ
ประเมนิคุณภาพ
น้ านมดิบของ
สมาชกิไม่เหมาะสม 

กรณีนมอ่ืนๆไม่
ตั้งเกณฑ์รับซ้ือตาม 
Milk board 
ระบบข้อมลู
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วิเคราะห์น้้านมดิบของสมาชิกแต่ละราย  
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้้านมดิบควรอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม เร่ือง มาตรฐานการรับซ้ือน้้านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
- หากพบปัญหา หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดให้แจ้งสมาชิกทราบพร้อมแนวทางการแก้ไข  
- ศูนย์ฯควรมีข้อมูลสมาชิกที่มีประวัติปัญหาเก่ียวกับคุณภาพน้้านมดิบ เพ่ือจัดท้าแนว
ทางการส่งเสริมให้สอดคล้องกับปัญหาตามความเหมาะสม 

ไม่มีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชดัเจนที่
ประกาศไว้ให้ทราบ 
กรณีนมโรงเรียน 
ไม่ตั้งเกณฑ์รับซ้ือ
ตาม Milk board 

เกณฑ์การให้
คะแนนไม่ชดัเจน 
ไม่เป็นธรรม 
ไม่แจ้งปัญหา 
หรือผลไม่ผา่น
เกณฑ์ให้สมาชิก 

สมาชกิและการ
วางแผนแนวทาง
ส่งเสรมิควร
ปรับปรุง 

8.4 มีการแจ้งข้อมูลคุณภาพน้ านมดิบ และผลการประเมินให้สมาชิก
รับทราบ 
ผลการตรวจคุณภาพน้้านมดิบของสมาชิก ที่ศูนย์ด้าเนินการหรือจากการเก็บตัวอย่าง
ตรวจสอบโดยกรมปศุสัตว์ ให้แจ้งผลดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยเร็ว เพ่ือให้สมาชิกเก็บ
รวบรวมข้อมูลและน้ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ 

 ไม่แจ้งข้อมลู
คุณภาพน้ านมดิบ
และผลการประเมนิ
ให้สมาชกิรับทราบ 

รูปแบบหรือ
ความถี่ในการแจ้ง
ข้อมูลให้สมาชิก
รับทราบไม่
เหมาะสม 

ปรับปรุงการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ านมให้ตอบสนอง
ได้เร็วขึ้น 

(3) กำรส่งเสริมคุณภำพน  ำนมดิบของสมำชิก 
8.5 ต้องก าหนดช่วงเวลารับซ้ือน้ านมดิบที่แน่นอน 
     ก้าหนดช่วงเวลารับซ้ือน้้านมดิบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  

 ไม่ก าหนด
ช่วงเวลารับซ้ือที่
แน่นอน 

ช่วงเวลารับซ้ือที่
ก าหนดไม่เหมาะสม
กับพ้ืนที่หรือ
คุณภาพนม 

 

8.6 ก าหนดราคารับซ้ือน้ านมดิบตามคุณภาพ 
-ควรมีการก้าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งดา้นคุณภาพหรือชั้นคุณภาพและราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง จากราคาปกติ  
-การเพ่ิมราคาเมื่อฟาร์มได้มาตรฐาน GAP  
- เกณฑ์ราคารับซ้ือน้้านมดิบตามคุณภาพควรอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม เร่ือง มาตรฐานการรับซ้ือน้้านมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 

 ไม่ก าหนดราคา
รับซ้ือน้ านมดิบตาม
คุณภาพ 
กรณีนมโรงเรียน 
ไม่ตั้งเกณฑ์รับซ้ือ
ตาม Milk board 

ไม่มีการเพ่ิมราคา
เมื่อฟาร์มได้
มาตรฐาน GAP 

กรณีนมอ่ืนๆ        
ไม่ตั้งเกณฑ์รับซ้ือ
ตาม Milk board 

9. ระบบเอกสำรและกำรบันทึกข้อมูล     

9.1 มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปน้ี 
   1) การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือ (ข้อ 1.12) 
   2) การปรับสภาพน้ าใช้ในกระบวนการผลิตและผลการตรวจคุณภาพน้ า 
      ใช้(ข้อ 1.22 และข้อ 1.23) 
   3) การควบคุมกระบวนการรับน้ านมดิบ การลดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ 
      การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา และการขนส่ง (ข้อ 2 และข้อ 5) 
   4) ผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบในขั้นตอนต่างๆ (ข้อ 2(2)) 
   5) การท าความสะอาด และการบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ  
      และอุปกรณ์ (ข้อ 3(1) และข้อ 3(3)) 
   6) บันทึกที่เก่ียวข้องกับระบบ CIP (ข้อ 3(2)) 
   7) การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ และสารเคมี (ข้อ 3(4) และข้อ 3(5)) 
   8) การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อ 4) 
   9) ประวัติการฝึกอบรม (ข้อ 7) 
   10) กิจกรรมการส่งเสริมและผลการประเมินคุณภาพน้ านมดิบของ 
       สมาชิก (ข้อ 8) 
 

 ไม่มีบันทึกข้อใด
ข้อหนึ่งตาม 9.1 
บันทึกไม่
ครบถว้นหรือขอ้มูล
มีความผดิพลาด 

บันทึกจาก
เครื่องมือวดัที่
ผิดพลาด 

บันทึกไม่เป็น
ระเบียบ 

9.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 
     -เก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 3 ปี ตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูล 

 เก็บข้อมูลไว้ไม่ถงึ 
1 ปี 

เก็บข้อมูลไว้ไม่ถงึ 
3 ปี 

เก็บข้อมูล 3 ปี 
แต่ตกหล่น 
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