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บทนิยาม 
 ความหมายของค าท่ีใช้ในคู่มือกรมปศุสัตว์ เ ร่ืองการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ            
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวมรวมน า้นมดิบ (Good Manufacturing Practice 
for Milk Collecting Center ; GMP) หมายความวา่ วิธีปฏิบตัวิา่ด้วยข้อก าหนดทัว่ไปของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
มาตรฐานท่ีพึงมี วิธีปฏิบตัิในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีดีและถกูสขุลกัษณะ เพื่อให้ได้น า้นมดิบท่ีมีคุณภาพ 
ถกูสุขลกัษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ  

2. ผู้ประกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ จัดการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีขอรับรองการปฏิบตัิ 
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือผู้ได้รับใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ 

3. ผู้ขอรับรอง หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ แทนท่ีมีความประสงค์จะขอรับรองการปฏิบัต ิ 
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4. ผู้ได้รับการรับรอง หมายความว่า ผู้ ขอรับรองท่ีผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง       
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

5. คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทาง    
สขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบที่ได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณา 
การให้การรับรองครัง้แรกการพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายใุบรับรอง  

6. คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึ่งเป็นคณะบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุตัว์ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมิน
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

7. ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์
ให้ท าหน้าท่ีพิจารณาการคงไว้ ซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

8. ผู้ตรวจรับรอง (Auditor) หมายความว่า ผู้ ตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ             
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิซึง่เป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

9. ผู้ตรวจรับรองฝึกหัด (Provisional Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทาง    
สุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบฝึกหัดซึ่งเป็นบุคคลหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีอยู่ระหว่าง   
การฝึกหัดการตรวจประเมินการปฏิบัติทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยปฏิบัติงาน
ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะผู้ ตรวจรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ 
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10. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Technical Expert) หมายความว่า บุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญ 
เฉพาะด้านเป็นพิเศษ 

11. ผู้ สังเกตการณ์ (Observer) หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะผู้ ตรวจรับรอง 
ให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะผู้ตรวจรับรอง 

12. การตรวจประเมิน (Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อก าหนด 

13. การให้การรับรอง (Granting Certification) หมายความว่า การอนมุตัิให้การรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ แก่ผู้ประกอบการท่ียงัไม่เคยได้รับการรับรอง โดคณะกรรมการ
ภายหลงัการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

14. การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความว่า การอนมุตัิให้คงการรับรอง
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและยงัอยู่
ระหว่างอายุใบรับรอง โดยผู้ ตดัสินการรับรอง ภายหลงัการตรวจตดิตามผลของคณะผู้ตรวจรับรอง 

15. การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายความว่า การอนุมัติให้การรับรองการปฏิบัต ิ 
ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ แก่ผู้ ประกอบการท่ีย่ืนขอต่ออายุการรับรองโดย
คณะกรรมการ ภายหลงัการตรวจตอ่อายกุารรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

16. การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมตัิพกัใช้การรับรอง
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการจากผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การรับรอง ซึ่งไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง และ/หรือระบบท่ีได้รับการ
รับรอง และ/หรือไมป่รับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

17. การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนุมตัิเพิกถอน 
การรับรองการปฏิบตั ิทางสุขลักษณะที่ด ีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบโดยคณะกรรมการจาก
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองซึ่งไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง 
และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรองในสาระส าคญั และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการ
รับรองภายหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่การรับรอง 

18. การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนมุตัิยกเลิกการรับรอง
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยผู้ตดัสินการรับรองจากผู้ประกอบการท่ีเลิก
ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว หรือขอยกเลิกการรับรอง
หรือไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

19. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
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เกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประ เม ินอย ่างละ เอียดในท ุกข้อก า หนดของการปฏิบตัิ               
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองครัง้แรก 

20. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
ท่ีได้รับใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตามรอบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือตดิตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง 
การตรวจประเภทนีอ้าจเลือกตรวจในบางข้อของข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับ   
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือบง่ชีถ้ึงภาพรวมของการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน 

21. การตรวจตดิตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายความวา่ การตรวจประเมินเพ่ือติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครัง้ก่อน 

22. การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทกุข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิน้อาย ุ

23. การตรวจกรณีพเิศษ (Special Audit) หมายความว่า เป็นการตรวจศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับ
การรับรองซึ่งมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเก่ียวกับคณุภาพผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น 
การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดนีจ้ะมุ่งเน้นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ โดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบลว่งหน้า 

24. ข้อบกพร่อง หมายความว่า กรณีท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองของกรมปศสุตัว์ยงัไม่ได้
จัดท าระบบหรือจัดท าระบบแต่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 
หรือน าไปปฏิบตับ้ิางไมป่ฏิบตับ้ิาง 

25. ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบสง่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

26. ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิในบางสว่นและไมมี่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

27. ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แตห่าก
ปลอ่ยไว้หรือละเลยอาจน าไปสูข้่อบกพร่องได้  

28. ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีกรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 
 
 
 



 

 

ตรวจประเมินศุนยร์วบรวมน ้ ำนมดิบ 

รวบรวมรำยช่ือผูป้ระกอบกำร 

ตรวจสอบเอกสำร 

ขั้นตอนการขอรับรองการปฏิบัตทิางสุขลกัษณะที่ดสี าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

ยืน่ค ำขอรับรองกำรตรวจกำรปฏิบติัทำงสุขลกัษณะท่ีดี
ส ำหรับศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบ 

(แบบ ศ.ร.น.1 พร้อมหลกัฐำน) 

ผูป้ระกอบกำร 

แกไ้ขเอกสำร ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดั 

ผำ่น ไม่ผำ่น 

ฝึกอบรมผูป้ระกอบกำร 

ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 

ไม่ผำ่น 

ขอ้มูลผูผ้ำ่นกำรฝึกอบรม 

คณะผูต้รวจรับรองกำรตรวจกำรปฏิบติัทำง
สุขลกัษณะท่ีดีส ำหรับศูนยร์วบรวมน ้ำนมดิบ 

ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินคำ้ปศุสัตว ์

ผำ่น 

ผูป้ระกอบกำร 

แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ออกใบรับรองกำรปฏิบติัทำงสุขลกัษณะท่ีดี 

ส ำหรับศูนยน์ ้ำนมดิบ 
รำยงำนผล 

ผูป้ระกอบกำร 

ส ำนกัพฒันำระบบและรับรอง
มำตรฐำนสินคำ้ปศุสัตว ์

ส ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 



  

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตัดสินกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ         
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ        
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             
ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจ          
กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)              
พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  
เป็นผู้ตัดสินกำรรับรอง (Decision Person) 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตำมวรรคหนึ่ง ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำยสัตวแพทย์ส่วนกำร
รับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ท ำหน้ำที่ผู้ตัดสินกำรรับรองแทน 

ข้อ ๒ ให้ผู้ตัดสินกำรรับรอง มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำตัดสินกำรคงไว้ซึ่ งกำรรับรอง และกำรยกเลิกกำรรับร องกำรปฏิบัติ                  

ทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
   (๒) สรุปผลกำรพิจำรณำตำมข้อ (๑) เพ่ือให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต และส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำนั้น 
  (๓) รำยงำนผลให้กรมปศุสัตว์ทรำบ 
  (๔) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินให้กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดี
ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ตำมที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

    (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 
           อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 



 

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 
ที่   ๒๔๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ         
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ        
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             
ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตั วของภำคธุรกิจ          
กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)              
พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค ำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๐๐/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจรับรอง         
กำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒ แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวม          
น้ ำนมดิบ (Certification Committee) ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์หรือผู้แทน        หัวหน้ำผู้ตรวจรับรอง 
       ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 
  (๒) ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำและพัฒนำกำรปศุสัตว์หรือผู้แทน                 ผู้ตรวจรับรอง 
       ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

(๑) หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์หรือผู้แทน                            ผู้ตรวจรับรอง 
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

(๒) นำยสัตวแพทย์ส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์                           ผู้ตรวจรับรอง 
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

  ข้อ ๓ ให้คณะผู้ตรวจรับรองตำมข้อ ๑ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วำงแผน และเตรียมกำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวม          

น้ ำนมดิบ 
  (๒) ก ำหนดนัดหมำยผู้ประกอบกำร เพ่ือตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
 (๓) ด ำเนินกำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ               
ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด ในกรณีที่หัวหน้ำผู้ตรวจรับรองไม่อำจปฏิบัติ          
หน้ำที่ ได้  ให้มอบหมำยผู้ ตรวจรับรองบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  เป็นหัวหน้ำผู้ ตรวจรับรองแทน ทั้ งนี้ 
 
       ในกำรตรวจ... 
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ในกำรตรวจรับรองจะต้องมีผู้ตรวจรับรอง อย่ำงน้อย ๒ คน หรืออำจมีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหรือผู้สังเกตกำรณ์
ร่วมด้วยก็ได้ 
 (๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ในกรณีที่ผู้ประกอบกำร           
ไม่ปฏิบัติตำมกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด 
 (๕) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวม 
น้ ำนมดิบ หรือผลกำรสอบสวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ โดยละเอียด 
 (๖) ชี้แจงผลกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ       
ต่อคณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เพ่ือพิจำรณำตัดสิน            
ให้กำรรับรองครั้งแรก กำรต่ออำยุใบรับรอง กำรพักใช้ และกำรเพิกถอนใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดี
ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ แล้วแต่กรณี 
 (๗) ตรวจติดตำมศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบที่ได้รับใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และส่งผลกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดี
ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบให้ผู้ตัดสินกำรรับรองพิจำรณำเพื่อกำรคงไว้ซึ่งกำรรับรอง 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 
            อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 
ที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตัง้ผู้ตัดสินกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ         
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับ        
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             
ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจ          
กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกยิ่งข้ึน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)              
พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  
เป็นผู้ตัดสินกำรรับรอง (Decision Person) 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตำมวรรคหนึ่ง ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำยสัตวแพทย์ส่วนกำร
รับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ท ำหน้ำที่ผู้ตัดสินกำรรับรองแทน 

ข้อ ๒ ให้ผู้ตัดสินกำรรับรอง มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำตัดสินกำรคงไว้ซึ่ งกำรรับรอง และกำรยกเลิกกำรรับรองกำรปฏิบัติ                  

ทำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 
   (๒) สรุปผลกำรพิจำรณำตำมข้อ (๑) เพ่ือให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต และส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำนั้น 
  (๓) รำยงำนผลให้กรมปศุสัตว์ทรำบ 
  (๔) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินให้กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดี
ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ตำมที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

    (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 
           อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 



 

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 

ท่ี  ๒๓๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติ

ทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ         ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือ

กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ        

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวม

น้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตัวของภำค

ธุรกิจ          กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกย่ิงขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕)              

พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำส่ังไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะ

ท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวม          น้ ำนมดิบ (Certification Committee) 

ประกอบด้วย 

(๑) ปศุสัตว์เขต            

ประธำนกรรมกำร 

(๒) ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์หรือ

ผู้แทน                      กรรมกำร 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

(๓) ผู้แทนจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด                             

กรรมกำร 

(๔) นำยสัตวแพทย์ ส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

                           กรรมกำร 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต จ ำนวน ๒ คน 



  ให้ประธำนกรรมกำรเลือกคนใดคนหนึ่งจำกข้อ ๑ (๔) ท ำ

หน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 

  ข้อ ๒ ให้คณะกรรมกำรตำมข้อ ๑ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจำรณำให้ค ำตัดสินกำรรับรองครั้งแรก กำรพักใช้ กำร

เพิกถอน และกำรต่ออำยุใบรับรอง 

  (๒) ทบทวนควำมถูกต้องของผลกำรตรวจรับรองศูนย์

รวบรวมน้ ำนมดิบของคณะผู้ตรวจรับรอง 

 (๓) ทบทวนควำมเหมำะสมของแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ

ของผู้ประกอบกำร 

 (๔) เชิญผู้ตรวจรับรอง มำชี้แจงเรื่องกำรตรวจประเมินศูนย์

รวบรวมน้ ำนมดิบในกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 (๕) สรุปผลกำรพิจำรณำตัดสินกำรรับรองครั้งแรก กำรพัก

ใช้ กำรเพิกถอน กำรต่ออำยุ             กำรรับรอง เพ่ือให้ส ำนักงำนปศุ

สัตว์จังหวัดด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำนั้น 

 

       (๖) รำย

งำน... 
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 (๖) รำยงำนผลกำรพิจำรณำตัดสินกำรรับรองครั้งแรก กำร

พักใช้ กำรเพิกถอน กำรต่ออำยุ กำรรับรอง ให้กรมปศุสัตว์ทรำบ 

 (๗) ด ำเนินกำรเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับรองกำร

ปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ        ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ตำมท่ีอธิบดี

กรมปศุสัตว์มอบหมำย 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

 

     (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 



           อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 

ท่ี   ๒๔๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติ

ทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ         ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือ

กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ        

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวม

น้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตัวของภำค

ธุรกิจ          กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕)              

พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำส่ังไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค ำสั่งกรมปศุสัตว์ ท่ี ๑๐๐๐/๒๕๔๙ เรื่อง 

แต่งต้ังคณะผู้ตรวจรับรอง         กำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒ แต่งต้ังคณะผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ี

ดีส ำหรับศูนย์รวบรวม          น้ ำนมดิบ (Certification Committee) 

ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์หรือ

ผู้แทน        หัวหน้ำผู้ตรวจรับรอง 

       ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

  (๒) ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำและพัฒนำกำรปศุสัตว์หรือ

ผู้แทน                 ผู้ตรวจรับรอง 

       ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 



(๑) หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์หรือผู้แทน                            

ผู้ตรวจรับรอง 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด 

(๒) นำยสัตวแพทย์ส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์                           

ผู้ตรวจรับรอง 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

  ข้อ ๓ ให้คณะผู้ตรวจรับรองตำมข้อ ๑ มีอ ำนำจหน้ำท่ี 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) วำงแผน และเตรียมกำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำง

สุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวม          น้ ำนมดิบ 

  (๒) ก ำหนดนัดหมำยผู้ประกอบกำร เพ่ือตรวจรับรองกำร

ปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

 (๓) ด ำเนินกำรตรวจรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดี

ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ               ให้เป็นไปตำมคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด ในกรณีท่ีหัวหน้ำผู้ตรวจรับรองไม่อำจ

ปฏิบัติ          หน้ำท่ีได้ ให้มอบหมำยผู้ตรวจรับรองบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เ ป็ น หั ว ห น้ ำ ผู้ ต ร ว จ รั บ ร อ ง แ ท น  ท้ั ง นี้ 

 

       ใ น ก ำ ร

ตรวจ... 

 

- ๒ – 

 

ในกำรตรวจรับรองจะต้องมีผู้ตรวจรับรอง อย่ำงน้อย ๒ คน หรืออำจมี

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหรือผู้สังเกตกำรณ์ร่วมด้วยก็ได้ 

 (๔) ด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกำร           ไม่ปฏิบัติตำมกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ี

ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีกรมปศุสัตว์ก ำหนด 

 (๕) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับรองกำรปฏิบั ติทำง

สุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวม น้ ำนมดิบ หรือผลกำรสอบสวนศูนย์

รวบรวมน้ ำนมดิบ โดยละเอียด 



 (๖) ชี้แจงผลกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดี

ส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ       ต่อคณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบัติ

ทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เพ่ือพิจำรณำตัดสิน            

ให้กำรรับรองครั้งแรก กำรต่ออำยุใบรับรอง กำรพักใช้ และกำรเพิกถอน

ใบรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

แล้วแต่กรณี 

 (๗) ตรวจติดตำมศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบท่ีได้รับใบรับรองกำร

ปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด และส่งผลกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบให้ผู้ตัดสินกำรรับรองพิจำรณำเพ่ือกำรคงไว้ซึ่ง

กำรรับรอง 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

 

      (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 

            อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ค ำสั่งกรมปศุสัตว์ 

ท่ี ๒๔๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้ตัดสินกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ 

____________________________ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกใบรับรองกำรปฏิบัติ

ทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ         ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ เป็นไปตำมคู่มือ

กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับ        

ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำศูนย์รวบรวม

น้ ำนมดิบ คุณภำพน้ ำนม และ             ผลิตภัณฑ์นม และเพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ รองรับกำรขยำยตัวของภำค

ธุรกิจ          กำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์มำกยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒ วรรคสอง แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕)              

พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกค ำส่ังไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แต่งต้ังให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำ

ปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  เป็นผู้ ตัดสินกำรรับรอง (Decision 

Person) 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับแต่งต้ังตำมวรรคหนึ่ง ไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ี

ได้ ให้นำยสัตวแพทย์ส่วนกำรรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ท ำหน้ำท่ีผู้

ตัดสินกำรรับรองแทน 

ข้อ ๒ ให้ผู้ตัดสินกำรรับรอง มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจำรณำตัดสินกำรคงไว้ซึ่งกำรรับรอง และกำรยกเลิก

กำรรับรองกำรปฏิบัติ                  ทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์

รวบรวมน้ ำนมดิบ 



   (๒) สรุปผลกำรพิจำรณำตำมข้อ (๑) เพ่ือให้ส ำนักงำนปศุ

สัตว์เขต และส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำ

นั้น 

  (๓) รำยงำนผลให้กรมปศุสัตว์ทรำบ 

  (๔) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินให้กำรรับรอง

กำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะท่ีดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ตำมท่ีอธิบดี

กรมปศุสัตว์มอบหมำย 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

 

    (นำยทษฤดี  ชำวสวนเจริญ) 

           อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏบิัตทิี่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
 วนัท่ีตรวจ......................................... 

ช่ือผู้ประกอบการ…………………….........................ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ....................................................................... 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี……….......หมูท่ี่ .............ต าบล...............................อ าเภอ.............................จงัหวดั............................................ 
เลขทะเบียนมาตฐานศนูย์รวบรวบน า้นมดิบ (ถ้ามี)..................................................................................................................  

 
 

รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

1. องค์ประกอบของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ       

1.1 สถานที่ตัง้ 
1)   ต้องอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และปลอดภยัจากแหล่งปนเปื้อน 
2) พืน้ท่ีน า้ไมท่ว่ม มกีารระบายน า้ได้ดี น า้ไมข่งั 
3) มีพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยั บริเวณทีจ่อดรถ บอ่บ าบดัน า้เสยี 

และปัจจยัอื่นๆ ที่จ าเป็น 
4) ถนนรอบอาคารศนูย์ฯ และบริเวณลานรับน า้นมดิบ เรียบ และไมม่ีฝุ่ นฟุ้ ง

กระจาย 
5) มีการคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณปูโภคเพยีงพอ 
6) ได้รับการยินยอมจากองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

 
 

MA 
MA 
MI 
 
MA 
 
MI 
MA 
 

 
  
1.2.1 
1.2.2, 1.2.7 
1.2.3 
 
1.2.4 
 
1.2.5 
1.2.8 
 

   

1.2 อาคารรับน า้นมดิบ 
1) โครงสร้างแข็งแรง ถกูสขุลกัษณะและสามารถป้องกนัการปนเปือ้นข้าม

จากภายนอกที่สง่ผลต่อคณุภาพน า้นมดิบ 
2) ผนงัท าด้วยวสัดทุี่ไมก่่อให้เกิดการปนเปือ้น 
3) ช่องเปิดตา่งๆ สามารถป้องกนัสตัว์ที่เป็นพาหะได้ 
4) เพดาน คาน ก่อสร้างด้วยวสัดทุี่เหมาะสม สะอาด ไมม่ีฝุ่ น หยากไยแ่ละไม่

ช ารุด 
5) พืน้อาคารควรเป็นวสัดทุี่ทนตอ่แรงกระแทกและการกดักร่อนของสารเคมี 

สะอาด ไมช่ ารุด ไมม่ีน า้ขงั รอยตอ่ระหวา่งพืน้กบัผนงัต้องไมเ่ป็นมมุฉาก 
6) ระบบการระบายน า้ ระบายน า้ได้ดี ทอ่ระบายน า้ต้องไมช่ ารุด มีตะแกรง

กรองก่อนออกสูภ่ายนอกอาคาร 
7) ห้องหรือบริเวณรับน า้นมดิบ แยกเป็นสดัสว่นชดัเจน 
8) ห้องหรือบริเวณรับน า้นมดิบมีประตหูรือมา่นปิดได้สนิท 

 
MA 
 
MA 
MA 
MA 
 
MA 
 
MA 
 
MA 
MA 

 
1.3.1.1 
 
1.3.1.2 
1.3.1.2 
1.3.1.3 
 
1.3.1.4, 
1.3.2.3 
1.3.1.5 
 
1.3.2 
1.3.2.2 

   

1/10 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

9) มีระบบหรืออปุกรณ์ระบายอากาศที่ท าให้อากาศถา่ยเทได้ดี ไมอ่บัชืน้ ไมต่ัง้
ในบริเวณทีเ่สยีงตอ่การปนเปือ้นน า้นมดิบ 

10) ห้องสขุาในบริเวณศนูย์ฯ ต้องถกูสขุลกัษณะ ตัง้อยูใ่นต าแหนง่ทีเ่หมาะสม 
สามารถป้องกนัการปนเปือ้นข้ามและมีอา่งล้างมอื 

11) บริเวณที่วางอา่งรับน า้นมดิบ มรีะยะหา่งจากที่จอดรถ และอยูใ่นระดบั
ความสงูที่ไมเ่สีย่งตอ่การปนเปือ้น 

MA 
 
MA 
 
MA 

1.3.2.5 
 
1.3.2.6 
 
2.2.1, 
1.3.3.1,1.3.3.2 

2. การจัดการภายในศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ       

2.1  มีมาตรการทางด้านสขุลกัษณะก่อนเข้าอาคาร ห้องหรือบริเวณรับน า้นมดิบ เช่น 
มีอา่งล้างมือ จุ่มเท้า 

2.2  มีมาตรการทัว่ไป เพื่อความปลอดภยัและสขุลกัษณะที่ดีในการปฏิบตัิงาน  เช่น 
ป้ายห้ามบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องเข้าบริเวณรับน า้นมดิบ ป้ายห้ามสบูบหุร่ี 

2.3  จัดแบ่งพืน้ที่เป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นระเบียบ สะอาดและไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนข้ามระหว่างบริเวณน า้นมดิบ ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ 
ส านกังาน บริเวณติดตัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ห้องเก็บสารเคมี     ห้องสขุาและ
ห้องอื่นๆ  

2.4  พืน้ที่มีความลาดเอียง สามารถระบายน า้ไปสูท่อ่ระบายน า้โดยสะดวกรวดเร็ว 
2.5  จดับริเวณล้างถงัน า้นมดิบของสมาชิก 
2.6  มีอปุกรณ์ล้างท าความสะอาดถงัน า้นมดิบอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
2.7  จดัให้มีสถานที่เก็บอปุกรณ์ล้างท าความสะอาดอยา่งเพียงพอ 

MI 
 
MI 
 
MA 
 
 
 
MA 
MA 
MA 
MA 

1.3.2.2 
 
1.3.1.6 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 

   
 
 
 

 

3. การจัดการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์รับน า้นมดิบ      

3.1 มีการออกแบบและติดตัง้เคร่ืองจกัรอย่างเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
สะดวกในการปฏิบตัิงาน 

3.2 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ผิวสมัผสัน า้นมดิบต้องท าด้วยโลหะ ไร้สนิม  
3.3 อา่งรับน า้นมดิบท าด้วยโลหะ ไร้สนิม ไมม่ีมมุอบั 
3.4 มีอุปกรณ์กรองน า้นมดิบก่อนเทน า้นมดิบลงอ่างรับน า้นมดิบ และมีอุปกรณ์

กรองน า้นมดิบหลงัออกจากอา่งรับน า้นมดิบ 
3.5 เคร่ืองชัง่น า้นมดิบมีความเที่ยงตรง 
3.6 ระบบท่อที่สมัผสัน า้นมดิบต้องสะอาด ไม่ช ารุด ไม่แตกร่อน หรือเป็นสนิม ไม่

ก่อให้เกิดการปนเปือ้นกบัน า้นมดิบ มีฉนวนเหมาะสมกบัการใช้งาน  ไม่ช ารุด 
มีสญัลกัษณ์แยกประเภททิศทางการไหลของของเหลวชดัเจน 

MA 
 
MA 
MA 
MA 
 
MA 
MI 
 
 

 3.1, 3.1.1 
 
3.1.3 
3.2.2 
3.2.1, 3.2.2 
 
3.2.3 
3.4.1, 3.4.2 
3.4.3, 3.4.4 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

3.7 สายยางนม สายยางน า้ และอปุกรณ์ที่ใช้ร่วมกบัสายยาง แยกการใช้งานตาม
ประเภทอย่างชดัเจน ต้องสะอาด ไม่ช ารุด จดัวาง จดัเก็บเหมาะสม ไม่สมัผสั
พืน้ขณะใช้งาน 

3.8 สายยางนมท าด้วยวสัดทุี่ไมท่ าให้เกิดการปนเปือ้นสูอ่าหาร 
3.9 อปุกรณ์ที่ใช้ร่วมรับสายยาง เช่น เข็มขดัรัดสายยางไมเ่ป็นสนิม 

MA 
 
 
MA 
MA 

3.3.1, 3.3.3, 
3.3.5 
 
3.3.2 
3.3.4 

 
 

4. การจัดการระบบท าความเยน็น า้นมดบิ  
     

 

4.1 ระบบแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchange, PHE) และท่อ 
     1) เป็นโลหะไร้สนิม และออกแบบติดตัง้ถกูสขุลกัษณะ 
     2) สามารถท าให้น า้นมดิบทัง้หมดผา่นระบบ PHE มีอณุหภมูิไมส่งูกวา่ 4 องศา
เซลเซยีส ทนัที 
     3) มีระบบท าความสะอาด PHE และทอ่ตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถงึ 
     4) สามารถระบายของเหลวทีอ่ยูภ่ายใน PHE และทอ่ตา่งๆ ออกได้หมด 
     5) น า้ที่ใช้ในระบบน า้เย็นต้องเป็นน า้ที่มีการปรับคณุภาพ หากมีการใช้สารเคมี
จะต้องเป็นชนิดทีใ่ช้กบัอาหารได้ 
     6) มีเคร่ืองมือวดัอณุหภมูิน า้เย็นก่อนเข้า PHE และติดตัง้ในต าแหนง่ที่เหมาะสม 
     7) มีการบนัทกึเวลา และอณุหภมูิน า้เย็นก่อน ระหวา่ง และหลงัการรับน า้นมดิบ 
     8) มีเคร่ืองมือวดัอณุหภมูิน า้นมดิบที่ออกจาก PHE และติดตัง้ในต าแหนง่ที่
เหมาะสม 

 

 
MA 
MA 
 
MA 
MA 
MA 
 
MA 
MA 
MA 

 
4.1.1 
4.1.2 
 
4.1.4 
4.1.5 
4.2.1 
 
4.1.3, 4.2.2 
4.2.3 
4.1.3 
 

   

 

4.2  ถงัเก็บน า้นมดิบชนิดมีระบบท าความเยน็ (Cooling Tank) 
     1) ตวัถงัท าด้วยโลหะไร้สนิม รอยเช่ือมภายในเรียบ 
     2) สามารถลดอณุหภมูิของน า้นมดิบให้ไมส่งูกวา่ 4 องศาเซลเซียส ภายใน 2 
ชัว่โมง และรักษาอณุหภมูิน า้นมดิบได้คงที่ 
     3) มีเคร่ืองมือวดัอณุหภมูติิดตัง้ในต าแหนง่ที่เหมาะสม และสภาพท่ีใช้งานได้
ปกต ิ
     4) ฝาถงัท าด้วยโลหะไร้สนิม สภาพสะอาดทัง้ในและนอก 
     5) มอเตอร์กวนนมและใบพดัออกแบบถกูสขุลกัษณะ สภาพสะอาด ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปือ้นข้าม ใช้สารหลอ่ลืน่ชนิด food grade 
     6) ติดตัง้วาล์วในต าแหนง่ทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะ และสามารถระบาย
ของเหลวได้หมด 
 

 
MI 
MA 
 
MI 
 
MI 
MA 
 
MA 
 

 
5.3.1 
4.3 
 
5.1.2 
 
5.3.3, 5.3.5 
5.3.5 
 
4.3, 5.3.1 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

 

4.3  ถงัเก็บน า้นมดิบแบบรักษาความเยน็ (Storage Tank, ST) 
     1) ออกแบบถกูสขุลกัษณะ ท าด้วยโลหะไร้สนิม รอยเช่ือมภายในเรียบ สภาพ
สะอาด สามารถรักษาอณุหภมูิของน า้นมดิบให้ไมส่งูเกิน 4 องศาเซลเซียส 
     2) ฝาถงัท าด้วยโลหะไร้สนิม สภาพสะอาด ปิดสนิท มียางรองสภาพสมบรูณ์ 
สะอาดไมข่ึน้รา 
      3) มอเตอร์กวนนมพร้อมใบพดั ก้านเช่ือมออกแบบถกูสขุลกัษณะ ไมก่่อให้เกิด
การปนเปือ้นข้าม และมีการใช้สารหลอ่ลืน่ชนิด food grade 
     4) ติดตัง้เคร่ืองวดัอณุหภมูใินที่ๆ เหมาะสม ใช้งานได้เทีย่งตรง ไมก่่อให้เกิดการ
ปนเปือ้น 
     5) มีอปุกรณ์หรือระบบท่ีใช้ในการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ได้อยา่งทัว่ถึง 
     6) ติดตัง้วาล์วในต าแหนง่ทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะ และสามารถระบาย
ของเหลวได้หมด 
 
5. การจัดการถงัเก็บน า้นมดิบ (Storage Tank and Cooling Tank) 

1) มีการบนัทกึเวลา และอณุหภมูิน า้นมก่อน ระหวา่ง และหลงัการรับน า้นมดิบ 
2) มีการควบคุมการท าความสะอาด การฆ่าเชือ้ และการเก็บรักษาอุณหภูมิ

ภายในถงัอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3) ถงัเก็บน า้นมดิบ ทอ่และวาล์วสามารถท าความสะอาดได้อย่างทัว่ถึงรวมทัง้

สามารถระบายของเหลวออกได้หมมด 
 

6. การจัดการระบบท าความสะอาดเฉพาะที่ (CIP) 
 
6.1 ระบบท าความสะอาดเฉพาะที่ต้องสะอาด ถกูสขุลกัษณะ สามารถท าความ  
       สะอาดได้ทัว่ถึง และสามารถป้องกนัการปนเปือ้นข้าม 
6.2 อปุกรณ์ในระบบ CIP มีประสิทธิภาพที่สามารถสง่น า้ และสารเคมีไปท าความ
สะอาดท่อนมได้อย่างเพียงพอทัง้ อตัราการไหล ความเข้มข้นของสารเคมี เวลา 
และอณุหภมูิที่เหมาะสม 
6.3 มีอปุกรณ์ผลติน า้ร้อนพอเพียง 
6.4 เคร่ืองวดัอณุหภมูิติดตัง้ในต าแหนง่ที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้และเที่ยงตรง 
6.5 ทอ่ถกูสขุลกัษณะ ไมม่ีจดุอบัหรือซอกที่ท าให้การล้างท าความสะอาดไมท่ัว่ถึง  
       หรือเกิดการปนเปือ้นข้าม 

 
 

MA 
 
MI 
 
MA 
 
MA 
 
MI 
MA 
 
 
 
MI 
MA 
 

MA 
 
 
 
 

MA 
 
MA 
 
 
MA 
MA 
MA 
 

 
 

4.3, 5.3.1 
 
5.3.1, 5.3.2 
 
5.3.3, 5.3.4 
 
5.1.2 
 
5.1.1 
5.3.5 

 
 
 
 

4 
5.1 
 

5.3 
 
 
 
 

6.1.1 
 
6.1.2 
 
 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

6.6 มีการแยกลกัษณะทอ่ที่ชดัเจน ได้แก่ ทอ่น า้ร้อน ทอ่น า้เย็น ทอ่กรด ทอ่ดา่ง และ 
      ทอ่น า้นมดิบ 
6.7 มีการตรวจสอบคณุภาพน า้ใช้ และสารเคมีในการท าระบบ CIP 
6.8 มีบนัทกึการตรวจสอบการจดัการระบบท าความสะอาดเฉพาะที่ (CIP) ได้แก่  
       เวลาที่ใช้ท าความสะอาด ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ การควบคมุอตัราการ 
       ไหลเวียนของสารเคมีและน า้ อณุหภมูิ 
6.9 ตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในทอ่สง่น า้นมดิบโดยวิธีวดั pH 
 

 

7.  การจัดการระบบบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 

7.1 มีแผนการซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
7.2 มีบนัทกึารใช้งาน บนัทกึการตรวจเช็ค และการซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร หรือ 
      อปุกรณ์และเก็บข้อมลูไว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
7.3 มีการสอบเทียบมาตรฐานของเคร่ืองชัง่และเคร่ืองวดัอณุหภมูิที่ใช้อยา่งน้อย     
       ปีละ 1 ครัง้ พร้อมบนัทกึ 
 

8.  การจัดการระบบสาธารณูปโภค 
 

8.1 ระบบไฟฟ้า 
     1)   มีการออกแบบและระบบไฟฟ้าให้มีก าลงัไฟเพียงพอกับการใช้งานภายใน
ศนูย์รับน า้นมดิบ 
    2) ตู้ควบคมุระบบการไฟฟ้าติดตัง้ในต าแหนง่ที่ปลอดภยั สะอาด ไมช่ ารุด มีป้าย
บง่ชี ้ควบคมุการท างานไว้ชดัเจนทกุจดุ 
    3) หลอดไฟมีความสว่างเพียงพอ และมีฝาครอบที่สะอาด ไม่ช ารุด โดบเฉพาะ
บริเวณที่เสีย่งตอ่การปนเปือ้นน า้นมดิบ 
    4) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ การติดตัง้ปลั๊กไฟมีสภาพเรียบร้อย อยู่ใน
ต าแหนง่ที่ไมก่่อให้เกิดการปนเปือ้นและมีความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 
    5) มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
 
8.2)  ระบบน า้ 
    1) มีปริมาณน า้อยา่งเพียงพอ 

   2) มีคณุภาพตามมาตรฐานน า้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
 

MA 
 
MA 
MA 
 
 
MA 
 

 
MA 
MA 
 
MA 
 
 
 

 
MA 
 
MI 
 
MA 
 
MA 
 
MI 

 
MA 
MA 

6.1.6 
 
6.2.1 
6.2.2 
 
 
6.2.3 
 

 
7.1 
7.4, 7.5 
 
7.2 
 
 
 
 

8.1.1 
 
8.2.1 
 
7.1.3, 8.1.4 
 
8.1.5 
 
8.1.6 

 
8.2.1 
8.2.1 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

9.  การจัดการระบบขนส่งและรถขนส่งน า้นมดิบ 
 

9.1  ระบบขนส่ง 
1) เตรียมการขนสง่น า้นมดิบอยา่งเหมาะสม และถกูสขุลกัษณะสามารถป้องกนั

การปนเปือ้นข้าม  
        2) มีวิธีการเก็บตวัอยา่งน า้นมดิบจากรถขนสง่ เพื่อตรวจสอบคณุภาพ 
        3) มีการควบคมุคณุภาพการขนสง่น า้นมดิบเข้าโรงงาน 
        4) ท าความสะอาดรถขนสง่น า้นมดิบทกุครัง้หลงัสิน้สดุการขนสง่ 
        5) ท าบนัทกึหรือรายงานเก็บไว้ ณ สถานที่ผลติไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

9.2) รถขนส่งน า้นมดิบ 
             1) การออกแบบถงัน า้นมดิบให้รักษาอณุหภูมิให้คงที่ หรือเปลี่ยนแปลงไม่
เกิน 2 องศาเซลเซียส จนถึงปลายทางที่รับน า้นมดิบ โดยมีเคร่ืองวดัอณุหภมูิแสดงไว้
ชดัเจน 
             2) ระบบท่อและวาล์วที่ใช้ระบายนมออกจากถังบรรจุน า้นมต้องมีการ
ควบคุมแยกกันอิสระ ติดตัง้ในต าแหน่งที่ เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ ไม่มีจุดอับ 
หรือซอกมมุที่ท าให้ตกค้างและมีอปุกรณ์ป้องกนัการปนเปือ้นข้าม ท่อระบายมีฉนวน
ป้องกนัอณุหภมูิเปลีย่นแปลง 
            3) ฝาถงับรรจตุ้องมียางรองฝาอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ สะอาด มีช่องเปิดอากาศ
ที่ถกูสขุลกัษณะ สามารถป้องกนัสตัว์พาหะ แมลง และน า้เข้าสูถ่งั 
            4) ติดตัง้ระบบป้องกนัการเปิดฝาถงั และวาล์วขณะขนสง่น า้นมดิบ 
            5) สามารถท าความสะอาดถังนมในแต่ละช่องวาล์ว ฝาถัง และท่อได้อย่าง
ทัว่ถึง โดยระบบ CIP หรือการท าความสะอาดอื่นๆ รวมทัง้ท าความสะอาดที่ผิว
ภายนอกถงั 
 

10.  การจัดการระบบรับซือ้น า้นมดิบ 
10.1 มีการก าหนดเวลารับซือ้น า้นมดิบที่แนน่อน 
10.2 ตรวจสอบคณุภาพน า้นมดิบที่รับซือ้จากสมาชิก และมีเกณฑ์การไมรั่บซือ้ที่ 
         ชดัเจน 
10.3 ก าหนดราคารับซือ้น า้นมดิบคณุภาพ 
10.4 ก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินให้แก่สมาชิก 
 

 
 
MA 
 
MA 
MA 
MA 
MA 

 
MA 
 
 
MA 
 

 
 
MA 
 

MA 
MA 
 
 

 
MA 
MA 
 
MA 
MA 
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9.1.6 

 
9.2.1 
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รายการตรวจ 

  
เกณฑ์
ก าหนด 
มกอช.  

 

ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

11.  การจัดการด้านบุคลากร 
 

11.1 สขุลกัษณะของผู้ปฏิบตัิหน้าที่รับน า้นมดิบ 
11.2 มีการฝึกอบรมและตรวจสอบผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวกบัน า้นมดิบให้มีความรู้ ความ 
         เข้าใจขัน้พืน้ฐานการปฏิบตัิทางโรงงานที่ดี (GMP) ของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  
         และมีการอบรมเพื่อฟืน้ฟแูละทบทวนความรู้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมจด 
         บนัทกึการฝึกอบรม 
11.3 บนัทกึผลการตรวจสขุลกัษณะสว่นบคุคลและการแตง่กายทกุสปัดาห์ 
 

12.  มาตรการความปลอดภยัและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 
 
12.1 มาตรฐานความปลอดภยั 
          1) สถานท่ีท างานมีอปุกรณ์หรือระบบเตือนภยั เพื่อเป็นการเตือนให้พนกังาน
เพิ่มความระมดัระวงั และช่วยเหลอืถึงอนัตรายอนัเกิดขึน้ในบริเวณที่เสีย่ง 
          2) มีชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
         3) มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีในขณะเตรียมสารเคมีและมีป้าย
แสดง สามารถหยิบใช้ได้อยา่งสะดวกและถกูต้อง 
         4) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากแดง และเก็บไว้ในชัน้ หรือตู้ เก็บที่เหมาะสม     
และมีป้ายแสดง 
        5) มีเคร่ืองดบัเพลงิไว้ในท่ีเหมาะสม 
 

12.2 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
        1) ระบบบ าบัดน า้เสียไม่ให้มีกลิ่นรบกวน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่
ปนเปือ้นกลบัเข้าสูศ่นูย์ ฯ 
       2)  มีการตรวจติดตามประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสีย มีการบนัทึกและเก็บ
เอกสารไว้ให้ตรวจสอบย้อนหลงัได้อยา่งน้อย 2 ปี 
      3)  มีมาตรการติดตามแผนงานและประเมินผลงานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
แผนท่ีก าหนดเป็นระยะ 
       4) มีระบบการควบคมุป้องกนัและก าจดัสตัว์พาหะน าโรคอย่างถกูสขุลกัษณะ
และมีประสทิธิภาพ 
       5) ห้ามน าสตัว์เลีย้งเข้ามาบริเวณศนูย์ฯ 
       6) มีระบบจดัเก็บและก าจดัสิง่ปฏิกลูอยา่งถกูสขุลกัษณะ 
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MI 
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MA 
 
MA 
MA 

 
 

11.1 
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รายการตรวจ 
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ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

       7) มีระบบการจดัการสารเคมีและภาชนะบรรจสุารเคมีที่ไมใ่ช้แล้ว 
       8) มีวิธีการท าลาย ก าจัดสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว และภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้
หมดแล้วอยา่งเหมาะสม 
      9) ทอ่ระบายน า้แบบปิด มีตะแกรงกรองเศษสกปรก 
     10) ทอ่ระบายน า้แบบเปิด ภายในทอ่ให้มีลกัษณะเป็นรูปโค้งมน หรือคล้ายตวัยู 
     11) การระบายน า้ทิง้ โดยไม่ใช้ระบบท่อระบายภายในอาคารผลิต พืน้ที่อาคาร
ต้องมีความลาดเอียง และระบายน า้สูภ่ายนอกได้อยา่งรวดเร็ว และบริเวณที่รองรับ
น า้ต้องไมม่ีน า้ขงั 
 

13.  การจัดการควบคุมคุณภาพของน า้นม 
 

13.1 ข้อก าหนดขัน้ตอนการจัดการน า้นมดิบ 
      1) น า้นมดิบต้องรับมาจากฟาร์มที่ได้ รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานของ       
กรมปศสุตัว์ 
      2) การเตรียมรับน า้นมดิบ การล้าง และการฆ่าเชือ้อุปกรณ์ต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง
กบัการรับน า้นมดิบ และการเตรียมระบบน า้เย็นส าหรับลดอณุหภมูิ 
      3) ทดสอบและปรับตัง้เคร่ืองชั่งในการปรับเทียบความเที่ยงตรงของเคร่ืองชั่ง
ก่อนใช้งาน 
      4)  บันทึก ช่ือ -สกุล สมาชิกผู้ ส่งน า้นมดิบรายฟาร์ม ปริมาณน า้นมดิบ          
เวลารับน า้นมดิบ 
     5) เก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานจากสมาชิกภาพฟาร์มเพื่อตรวจวิเคราะห์
คณุภาพ 
     6) วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดเบือ้งต้นในการรับและปฏิเสธน า้นมดิบที่
เป็นมาตรฐานในกรณีตรวจพบสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารปฏิชีวนะ จุลินทรีย์
เกินท่ีก าหนด 

7) ก าหนดเวลารับน า้นมดิบของรถยนต์แตล่ะคนัให้แล้วเสร็จภายในคร่ึงชัว่โมง 
8) ก าหนดเวลารวมที่ต้องรับน า้นมดิบที่ศนูย์ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชัว่โมง 
 

13.2  การดูแลรักษาคุณภาพน า้นมดิบในถงัรวบรวมน า้นมดิบ 
1) ขัน้ตอนการเก็บตวัอยา่งที่เป็นมาตรฐาน 
2) วิธีการปฏิบตัิงานและข้อก าหนดเบือ้งต้นในการรักษาคณุภาพน า้นมดิบ 
3) ชัน้ตอนการจดัการเมื่อทราบผลของคณุภาพน า้นมดิบ 

MA 
MI 
 
MI 
MI 
MI 
 
 
 
 
 
MI 
 
MA 
 
MA 
 
MA 
 
MA 
 
MA 
 
 
MA 
MA 

 
MA 
MA 
MA 

12.4 
12.4.2 
 
12.5.1 
12.5.2 
12.5.3 
 
 
 
 
 
บทนิยาม 2.2 
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รายการตรวจ 
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ก าหนด 
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ผลการตรวจ 
ข้อคดิเห็น/
เสนอแนะ 

ยอมรับ ไม่
ยอมรับ  

4) การแจ้งผลให้สมาชิกทราบ 
5) แจ้งผลรวบรวมคุณภาพน า้นมดิบในภาพรวมของสมาชิก และน า้นมดิบที่

โรงงานแปรรูปไมรั่บซือ้ให้แก่ผู้บริหารศนูย์ ฯ ทราบ  
6) แจ้งผลคณุภาพน า้นมดิบที่โรงงานแปรรูปไมรั่บซือ้ให้สมาชิกทัง้หมดทราบ 
7) แจ้งมาตรการเพื่อแก้ไขและติดตามการยกระดับคุณภาพน า้นมดิบของ

สมาชิกที่มีปัญหาทนัทีที่พบวา่คณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน 
 
13.3 การควบคุมคุณภาพน า้นมดิบ 
     1) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบต้องได้
มาตรฐานสะอาดพร้อมใช้งาน และมีปริมาณเพียงพอกบัการใช้งาน 
    2) การจัดเก็บสารเคมีเป็นระเบียบและปิดฉลากไว้ชัดเจน วางไว้ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 
    3) มีเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับรับซือ้และไมรั่บซือ้น า้นมดิบจากสมาชิกรายฟาร์มที่
เก่ียวกบัปริมาณไขมนั ปริมาณจลุนิทรีย์ สารปฏิชีวนะ ลกัษณะทางกายภาพ 
    4) น า้ที่ใช้ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่สมัผัสน า้นมดิบ เป็นน า้สะอาดที่ผ่านการ
ปรับคุณภาพ น า้ที่ใช้เป็นน า้สดุท้ายและสมัผสัน า้นมดิบต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
    5) ความสะอาดของอปุกรณ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือมีการตรวจโดยใช้ประสาท
สมัผสั หรือการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ 
    6) ตรวจความสะอาดของรถบรรทกุน า้นมดิบ โดยใช้ประสาทสมัผสั หรือทดสอบ
ทางห้องปฏิบตัิการ 
    7) เกณฑ์ข้อก าหนด 
         (1) ตรวจคณุภาพคณุลกัษณะตา่งๆ ของน า้นมดิบโดยใช้ประสาทสมัผสั และ
ดจูากลกัษณะที่ปรากฏภายนอก 
         (2) การตรวจสอบการตกตะกอนของโปรตีนในน า้นมดิบ โดยใช้ Ethyl 
alcohol หรือ Alizarin ethyl alcohol ที่เข้มข้น 68% และตรวจยืนยนัด้วยวิธีการต้ม
ในน า้เดือด (clot on boiling)  
        (3) การทดสอบความถ่วงจ าเพาะของน า้นมดิบ 
        (4) การตรวจสอบหาปริมาณน า้ที่ปลอมปนในน า้นมดิบ 
        (5) การตรวจสอบหาปริมาณไขมนั 
        (6) การตรวจสอบหาปริมาณเนือ้นมทัง้หมด 

MA 
MA 
 
MA 
MA 
 
 

 
MA 
 
MA 
 
MA 
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MA 
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13.2.3.5 
 
 
 

13.3.1 
 
13.3.3 
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        (7) การตรวจสอบปริมาณเนือ้นมไมร่วมมนัเนย 
        (8) การตรวจสอบปริมาณโปรตีน 
       (9) การทดสอบด้วยวิธีเมธิลนีบล ูหรือรีซาซูริน 
       (10) การตรวจสอบนบัจลุนิทรีย์ทัง้หมดในน า้นมดิบ 
       (11) การตรวจหาปริมาณเซลล์โซมาติก 
       (12) การตรวจหาสารปฏิชีวนะ 
       (13) การตรวจหาการปนเปือ้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 
13.4 ระบบการส่งเสริมการผลิตน า้นมดิบคุณภาพดี 
      1) มีนโยบายหรือแผนสง่เสริมการผลติน า้นมดิบ 
      2) มีระบบการสง่เสริมการผลติน า้นมคณุภาพดีระดบัฟาร์มของสมาชิก 
      3) มีฐานข้อมูลจ านวนสมาชิกทัง้หมด จ านวนโคทัง้หมด ปริมาณน า้นมดิบ
ทัง้หมดแต่ละมือ้ที่รับในแต่ละวัน จ านวนน า้นมดิบที่ส่งจ าหน่ายและช่ือบริษัท/
สหกรณ์ที่รับซือ้น า้นมดิบที่เป็นปัจจบุนั 

MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
 
 
MA 
MA 
MA 

13.3.3.7 
13.3.3.8 
13.3.3.9 
13.3.3.10 
13.3.3.11 
13.3.3.12 
13.3.3.13 
 
 
13.4.1 
13.4.2 
13.4.3.7 
 
 

 

หมายเหตุ 
MA =  ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิท่ี ดีส าหรับ    

ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบและส่งผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 
MI  =  ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิท่ีดี 

ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในบางสว่นและไมมี่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 
REC  = ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความวา่ สิ่งท่ีไมถื่อเป็นข้อบกพร่อง แตห่ากปล่อยไว้หรือละเลย 

อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได้   
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
ครัง้ท่ี....................................................... 

วันท่ี............................................................. 
เวลา.........................................ณ....................... 

 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ลายมือช่ือ 
     

     

     

     

     

     

     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ลายมือช่ือ 
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แบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ / ผู้ตัดสินการรับรอง 
 

ล าดับที่ ช่ือผู้ประกอบการ 
ขอบข่ายที่ขอรับการ

รับรอง 
วันท่ีมีมต ิ สรุปผลการตัดสิน หมายเหตุ 
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แบบฟอร์มบันทกึข้อบกพร่อง (Corrective Action Request) 
การตรวจรับรองการปฏบิัติทางสุขลักษณะที่ดสี าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

ช่ือศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ............................................................ที่ตัง้ .................................................................. 
ใบรับรองการปฏิบัตทิี่ดีฯ เลขที่.............................................................................................................................   
จุดประสงค์ของการตรวจ    ขอการรับรองใหม ่                     ตอ่อายใุบรับรอง 
                                             ตรวจติดตามผล ครัง้ท่ี...........    อ่ืนๆ................................................................ 

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

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

ล าดับที่ รายละเอียดข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ลงช่ือ............................................ผู้ประกอบการ        ลงช่ือ...........................................หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง                                                    
(.............................................)                                   (.............................................) 

            วนัท่ี ..................................                                         วนัท่ี ...................................          
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ผลการตรวจตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 

 ยอมรับ                           ไมย่อมรับ การแก้ไขข้อบกพร่อง เลขท่ี .................................... 

ผลการตรวจติดตามการแก้ไข.....................................................................................................................................  

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

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

                                                              ลงช่ือ..............................................หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง 
                                                                      (..............................................) 
                                                                        วนัท่ี..................................... 
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แบบฟอร์มรายงานผล 
การตรวจรับรองหลักการปฏบิัตทิี่ดี (GMP)ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 

ข้อมูลผู้ประกอบการ 

ช่ือผู้ประกอบการ...............................................................ช่ือสถานท่ีประกอบการ................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี........................หมูท่ี่.....................ต าบล...............................................อ าเภอ...................................... 
จงัหวดั........................................................โทรศพัท์...........................................โทรสาร...................................... 

 

ข้อมูลศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ..................................................................................................................................... 
ใบรับรองการปฏิบตัท่ีิดีฯ เลขท่ี............................................................................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี........................หมูท่ี่.....................ต าบล...........................................อ าเภอ.......................................... 
จงัหวดั........................................................โทรศพัท์.......................................โทรสาร.......................................... 
ช่ือ-นามสกลุ พนกังานเจ้าหน้าท่ี.................................................................ท่ีอยู.่................................................... 
.............................................................................เบอร์โทรศพัท์...............................ตัง้แตว่นัท่ี......../........./......... 
ช่ือ-นามสกลุ พนกังานเจ้าหน้าท่ี........................................................................ท่ีอยู.่............................................ 
.............................................................................เบอร์โทรศพัท์...............................ตัง้แตว่นัท่ี......../........./......... 

 

รายช่ือผู้ตรวจประเมิน 

1. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 

2. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 

3. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 

4. ช่ือ.........................................ต าแหนง่...............................หน่วยงาน.............................ลายมือช่ือ................... 
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รายช่ือผู้รับการตรวจประเมิน 

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

ข้อมูลการตรวจรับรอง 

จดุประสงค์ของการตรวจ                                              ขอการรับรองใหม ่                   ตอ่อายใุบรับรอง 
                                                                                  ตรวจตดิตามครัง้ท่ี..........         อ่ืนๆ 
วนัท่ีตรวจรับรอง.....................................................................................เวลา...................................................... 
 

สรุปผลการตรวจ                       ผา่น                               ผา่นต้องแก้ไข                          ไมผ่า่น 

ข้อบกพร่องท่ีพบ.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี.้.................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ความเหน็ของคณะผู้ตรวจรับรอง 

 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพ่ือพิจารณาให้การรับรอง/ตอ่อายกุารรับรอง เม่ือได้รับแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และป้องกนัข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ประกอบการ 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพ่ือพิจารณาพกัใช้การรับรอง 
 เห็นควรเสนอคณะกรรมการรับรองฯเพ่ือพิจารณาเพิกถอนการรับรอง 
 เห็นควรเสนอผู้ตดัสินการรับรองเพ่ือพิจารณายกเลิกการรับรอง 
 เห็นควรเสนอผู้ตดัสินการรับรองเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึง่การรับรอง เม่ือได้รับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและป้องกนั
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี) จากผู้ได้รับการรับรอง 

 

 ลงช่ือ..............................................ผู้ประกอบการ                        

           (..............................................) 

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

ลงช่ือ.................................................หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง                       

       (.................................................) 

   วนัท่ี................................................. 
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แบบฟอร์มก ำหนดกำรตรวจประเมิน (Audit Plan) 
กำรตรวจรับรองหลักกำรปฏบิัตทิี่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน ำ้นมดบิ 

 

ข้อมูลผู้ประกอบกำร 

 
ช่ือผู้ประกอบการ...................................................ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี..................หมูท่ี่...........ต าบล........................................อ าเภอ................................................... 
จงัหวดั.......................................................โทรศพัท์................................................................................. 
ใบอนญุาตตัง้ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เลขท่ี   .................................................................................................. 

 
 

ข้อมูลกำรตรวจรับรอง 
 
วตัถปุระสงค์ของการตรวจ                      ขอการรับรอง (ใหม)่                         ตอ่อายใุบรับรอง 
                                                            ตรวจตดิตามผล ครัง้ท่ี.......               อ่ืนๆ 
ก าหนดวนัท่ีตรวจรับรอง............................................................................เวลา............................................ 
 
 

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

วันท่ี 
ตรวจประเมิน 

เวลำ ข้อก ำหนด/สถำนท่ี ผู้ตรวจรับรอง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

หมำยเหตุ : 
1. ก าหนดการนีอ้าจมีการปรับเปล่ียนได้ตามสภาวะการณ์ท่ีพบระหว่างการตรวจประเมิน 
2. กรณีท่ีผู้ ประกอบการมีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของก าหนดการตรวจประเมิน 

หรือมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัรายช่ือคณะผู้ตรวจรับรอง โปรดตดิตอ่หวัหน้าคณะผู้ตวจรับรอง  
 ช่ือ..........................................................................หมายเลขติดตอ่.................................................... 

 
               ลงช่ือ......................................................หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 
                    (...........................................................) 

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

2/2 



95 
 
 

 
แบบค ำขอยกเลิกใบรับรองกำรปฏบิัตทิี่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน ำ้นมดิบ 

เขียนท่ี…….....................………………… 

       วนัท่ี…….….เดือน….......................พ.ศ….…...…… 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกลุ............................................................ 

ท่ีอยู่เลขท่ี.......................................ช่ือหมูบ้่าน ........................................................หมูท่ี่.............................  
ถนน...................................................................ตรอก/ซอย........................................................................ 
แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ..................................... จงัหวดั......................................... 
รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์..................................... โทรศพัท์มือถือ.................................... 

2. นิติบคุคล หรือกลุม่ ระบช่ืุอ........................................................................................................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี...........................................ช่ือหมูบ้่าน .........................................................หมูท่ี่........................ 
ถนน.................................................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
แขวง/ต าบล.....................................................................เขต/อ าเภอ............................................................ 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์ 
โทรศพัท์.......................................โทรศพัท์มือถือ................................โทรสาร.............................................. 

3. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ประกอบการ/ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล……………....……………….. 
4. กรณีผู้ขอยกเลิกเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ/นิติบุคคลให้ระบุช่ือ-นามสกุล ………………......………………

และเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้แทน……………………………………………………............……….. 
5. มีความประสงค์ขอยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ......................................................หมายเลขการรับรอง.......................................... 
ท่ีอยู่เลขท่ี........................หมูท่ี่................... ถนน...........................ตรอก/ซอย............................................... 
แขวง/ต าบล...................................... เขต/อ าเภอ..................................... จงัหวดั......................................... 

6. เหตผุลในการยกเลิกการรับรองโปรดระบุ……………………………………………………………….….......….. 
            …………………………………………………………………………..…………………………...………...……. 
 

ทัง้นี ้ได้แนบใบรับรองฉบบัเดมิหรือส าเนาใบแจ้งความกรณีใบรับรองฉบบัเดิมสญูหายมาพร้อมค าร้อง 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประกอบการ/นิติบคุคล/หรือผู้ รับมอบอ านาจ 
                  (..................................................) 

 วนัท่ี…..…../……....…./…....……… 
 
หมำยเหตุ กรณียื่นค าร้องขอยกเลกิใบรับรองโดยผู้แทนให้ยื่นหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมค าร้องฉบบันี ้  

     

     

แบบ  ศรน. 2 
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  ขอรับรอง 
  ขอตอ่อาย ุ

 

 
              

แบบฟอร์มค ำขอรับรองกำรตรวจกำรปฏบัิตทิำงสุขลักษณะที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน ำ้นมดบิ 
 

                          
 
 1.ช่ือผู้ ย่ืนค าขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………. 
    บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี................................................................................ท่ีอยูเ่ลขท่ี........................ 
    หมูท่ี่……….ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...........................    
    อ าเภอ/เขต……………..…….…..จงัหวดั……………………….…………โทรศพัท์......................................... 
    โทรศพัท์มือถือ..............................................................โทรสาร……………………….....……………………. 
    ผู้ประกอบการผา่นการฝึกอบรมวนัท่ี..........................................สถานท่ีฝึกอบรม........................................... 
 2. ชนิดของศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
    สหกรณ์  เอกชน  หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  อ่ืนๆ ระบ.ุ...................... 
    ขอการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบช่ือ........................................................ 
    สถานท่ีตัง้ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิอยูเ่ลขท่ี.............................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.................................... 
    ถนน…………......................ต าบล/แขวง.................……………....…อ าเภอ/เขต……………......…………....     
.จงัหวดั……………….......………….โทรศพัท์…………………………....โทรสาร............................................ 

    โดยมี.........................................................ต าแหนง่........................................................    เป็นผู้ด าเนินการ 
  วนั/เดือน/ปี ท่ีก่อสร้างเสร็จ................................................................................................................... 
  วนั/เดือน/ปี ท่ีได้รับการรับรองครัง้แรกจากกรมปศสุตัว์ (ถ้ามี)................................................................. 
  พืน้ท่ีศนูย์ฯ ทัง้หมด (ตารางเมตร)........................................................................................................ 
  พืน้ท่ีอาคารรับน า้นมดบิ (ตารางเมตร).................................................................................................. 
  น า้นมดิบสง่ไปแปรรูปท่ีบริษัท.............................................................................................................. 
  จ านวนสมาชิกท่ีสง่น า้นมดิบทัง้หมด...............................................................................................ราย 
  จ านวนสมาชิกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน า้นมดิบ.....................................ราย 
 

3. ข้อมลู... 
 

    แบบ ศรน. 1 
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3. ข้อมลูเก่ียวกบัการผลิต 
 แบบแผนผงัศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  มี (พร้อมแนบแผนผงั)  ไมมี่ 
 ก าหนดเวลารับน า้นมดบิ  รอบเช้าระหวา่งเวลา......................................................................... 

     รอบบา่ยระหวา่งเวลา....................................................................... 
 จ านวนพนกังานในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ.........................................................คน 

จ านวนพนกังานควบคมุคณุภาพ......................................................................คน 
 จ านวนห้องเปล่ียนเสือ้ผ้าพนกังาน...................................................................ห้อง 

ปริมาณความจถุงัเก็บน า้นมดบิ (Storage tank)................................................ตนั 
ปริมาณความจถุงัเก็บน า้นมดบิ (Cooling tank)................................................ตนั 
ปริมาณการรับน า้นมดิบเฉล่ีย..........................................................................ตนั/วนั 
ปริมาณการสง่น า้นมดิบออกจากศนูย์..............................................................ตนั/ปี 

4. ระบบน า้ใช้ในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
 ท่ีมาของแหลง่น า้  ผิวดนิ  บาดาล  ประปา  อ่ืนๆ.............................. 
 ระบบผลิตน า้สะอาด (Potable water) ในศนูย์   มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)   ไมมี่ 
 การตรวจวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา, กายภาพและเคมี  มี  ไมมี่ ถ้ามีก่ีครัง้/ปี........................ 
5. ระบบการท าความสะอาดเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์น า้นมดบิ   
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยมือ (Manual cleaning)     มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)  ไมมี่ 
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยวิธี COP (cleaning out place)    มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)  ไมมี่ 
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยวิธี CIP (cleaning in place)       มี (ถ้ามีแนบเอกสาร)  ไมมี่ 
 ชนิดของสารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาด  (ให้แนบรายการสารเคมีท่ีใช้) 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
6. ระบบบ าบดัน า้เสีย         มี   ไมมี่ 
7. ระบบป้องกนัการควบคมุสตัว์พาหะน าโรค      มี   ไมมี่ 
8. การตรวจสขุภาพบคุลากร 
 การตรวจสขุภาพและมีใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าท างาน    มี   ไมมี่ 
 การเก็บบนัทึกผลการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี    มี   ไมมี่ 
 การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปีโดยการเอ็กซ์เรย์ปอด    มี   ไมมี่ 
 การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปีโดยการหาเชือ้ในระบบทางเดนิอาหาร  มี   ไมมี่ 
9. ประวตักิารฝึกอบรมบคุลากร           มี   ไมมี่ 
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หลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ย่ืนขอ จ านวน 1  ฉบบั 
2. แผนท่ีท่ีตัง้ของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ จ านวน 1 ฉบบั 
3.   รูปถ่ายสภาพภายในศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
4.   ในกรณีตอ่อายใุบรับรองต้องแนบใบรับรองฉบบัท่ีหมดอายุ 
5. เอกสารแนบ ดงันี ้
 แบบแผนผงัศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
 เอกสารระบบผลิตน า้สะอาด 
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยมือ 
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยวิธี COP 
 คูมื่อการท าความสะอาดด้วยวิธี CIP 
 รายการสารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาด 

 
                        

           (ลงช่ือ)……………………………......ผู้ ย่ืนขอ 
                                                                                                           (………………………………..) 
                                       ผู้ ย่ืนค าขอ 
                                                                                                            ……...../……………./……….. 
 

           (ลงช่ือ)……………………………......ผู้ ย่ืนขอ 
                                                                                                           (………………………………..) 
                                       ผู้ รับค าขอ 
                                                                                                            ……...../……………./……….. 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการจัดท าใบรับรอง ให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง และก าหนดผู้ รับผิดชอบใน                              
แตล่ะสว่นของการด าเนินการ  

2. ขอบเขต 
คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิการออกใบรับรองฉบบันีค้รอบคลมุเฉพาะการจดัท าใบรับรองให้แก่ผู้ ได้รับการรับรอง
การปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ  

3. นิยาม 

3.1 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติท่ีกรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 

3.2  ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์เขต หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบมติให้การรับรองในรายงานการประชุม
คณะกรรมการหรือแบบสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการ/ผู้ ตัดสินการรับรองเพื ่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ประกอบการท่ีผ่านการรับรองตามมติของคณะกรรมการ และจัดท าใบรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
4.2 การจดัท าใบรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ด าเนินการดงันี ้

4.2.1 ใบรับรองตามแบบท่ีก าหนด 
4.2.2 จดัพิมพ์รายละเอียดดงันี ้ (ดงัตวัอยา่ง) 

บรรทดัท่ี 1:  กรมปศสุตัว์ 
บรรทดัท่ี 2:  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บรรทดัท่ี 3:  ให้ใบรับรองฉบบันีเ้พ่ือแสดงวา่ 
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บรรทดัท่ี 4:  ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดบิท่ีได้รับการรับรอง 
บรรทดัท่ี 5:  ท่ีอยูศ่นูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
บรรทดัท่ี 6:  ได้รับการรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
บรรทดัท่ี 7:  หมายเลขรับรอง  
บรรทดัท่ี 8:  ออกให้ ณ วนัท่ี / เดือน / พ.ศ. (มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้การรับรอง)            
        กรณีตอ่อายใุห้เตมิค าว่า (ตอ่อาย)ุ 
บรรทดัท่ี 9:  ถึง วนัท่ี / เดือน / พ.ศ. (เป็นวนัท่ีครบก าหนด 3 ปี หลงัจากวนัท่ีออกใบรับรอง)  
บรรทดัท่ี 10: ลงนามโดยปศสุตัว์เขต  
         หรือผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ แล้วแตก่รณี  
บรรทดัท่ี 11: ช่ือ-นามสกลุ ปศสุตัว์เขต 
         หรือผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ แล้วแตก่รณี 
บรรทดัท่ี 12: ต าแหนง่ปศสุตัว์เขต 
         หรือผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ แล้วแตก่รณี 

4.2.3 หมายเลขรับรอง  
 

      มกษ. XXXX / X - X 
      รหสัท่ี 1  2  3 
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การออกหมายเลขการรับรองการปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
รหัสที่  1 XXXX (4 หลกั) การปฏิบตัิทางสุชลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีให้การรับรอง 

(ตามบัญชีรหัสมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)     
เป็นดงันี ้  

 - การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ = 6401  
รหัสที่  2 X เป็นหมายเลขของส านักงานปศุสัตว์เขตท่ีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตัง้อยู่ หรืออักษรย่อ   

ของส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ (คือ สพส.) แล้วแตก่รณี 
รหัสที่  3 X เป็นล าดบัท่ีของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการรับรองของแตล่ะประเภทของส านกังาน

ปศสุตัว์เขต หรือส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ แล้วแตก่รณี    
ตัวอย่าง   การออกหมายเลขรับรองในใบรับรองการปฏิบตั ิทางสุขล ักษณะที่ดีส าหรับศูนย์

รวบรวมน า้นมดบิ ซึ่งตัง้อยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
                                                                 หมายเลขรับรอง  มกษ. 6401 / 5 - 1                 
                                                                                  

วิธีการปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 
ส านักงานปศุสัตว์เขตที่ศูนย์รวบรวมน า้นมดบิตัง้อยู่ 
ล าดับของศูนย์รวบรวมน า้นมดบิที่ได้รับการรับรองของส านักงานปศุสัตว์เขต 
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                                - 

                                                                

                                                                      

           

                     

……………………….….….

                                   

             

          

 
 

จากตวัอย่างใบรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีตวัแปรที่ต้อง
เปล่ียนแปลงเม่ือมีการออกใบรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ได้แก่ 

1. ช่ือศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ   = จากตวัอย่าง คือ สหกรณ์โคนมวิวฒัน์พฒันา 
2. ท่ีตัง้ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ = จากตวัอย่าง คือ เลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลเกษตรดี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่  
3. ประเภทของการรับรอง = จากตวัอย่าง คือ การรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์  
    รวบรวมน า้นมดิบ 
4. หมายเลขการรับรอง = จากตวัอย่างคือ มกษ.6401/5-1 
5. วนัท่ีออกใบรับรอง = จากตวัอย่าง คือ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2555  
                                  กรณีต่ออายุ คือ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2555 (ต่ออายุ) 
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6. วนัหมดอายุใบรับรอง = จากตวัอย่าง คือ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2557 
7. ส านกังานปศสุตัว์เขต = จากตวัอยา่ง คือ ส านกังานปศสุตัว์เขต 5 
การก าหนดวันที่ มีผลให้การรับรอง  จะด าเนินการเป็นกรณีดงันี ้คือ 

 กรณีให้การรับรองครัง้แรก  วนัท่ีมีผลให้การรับรองมีผลตามวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 กรณีขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ใบรับรองท่ีออกใหม่มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบบัเดิม
ท่ีเหลืออยู่ 

 กรณีต่ออายุการรับรอง 
กรณีท่ี 1 ผู้ประกอบการแจ้งต ่ออาย ุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม ่น้อยกว ่า 3 เดือน        

และการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตดัสินการ
รับรองแล้วเสร็จก่อนใบรับรองฉบบัเดิมหมดอายุให้ด าเนินการออกใบรับรองฉบบัใหม่ 
วนัท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลต่อเน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดิม   

กรณีท่ี 2 ผู้ ประกอบการแจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า  3 เดือน และ       
การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองด าเนินการหลงัจากใบรับรองหมดอาย ุโดยมีสาเหตจุาก 
1) กรมปศสุตัว์ไมไ่ด้ตรวจประเมินภายในวนัสิน้อายขุองใบรับรองฉบบัเดิม โดยมีการตรวจ

ประเมินภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้อายุของใบรับรองฉบบัเดิม และไม่เกิน 12 เดือน
จากการตรวจติดตามผลครัง้ก่อน ให้ก าหนดวันท่ีมีผลให้การรับรองต่อเน่ืองจาก
ใบรับรองฉบบัเดมิ โดยถือวา่เป็นการตอ่อายกุารรับรอง  

2) ผู้ ประกอบการไม่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินภายในวันสิน้อายุของ
ใบรับรองฉบบัเดิม โดยมีเหตผุลความจ าเป็นหรือเหตฉุกุเฉินท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 
และมีการตรวจประเมินภายใน 60 วนั นับจากวนัสิน้อายุของใบรับรองฉบบัเดิม และ 
ไม่เกิน 12 เดือนจากการตรวจติดตามผลครัง้ก่อน ให้ก าหนดวันท่ีมีผลให้การรับรอง
ตอ่เน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดมิ โดยถือวา่เป็นการตอ่อายกุารรับรอง 

3) หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวให้ถือว่าเป็นการขอรับการรับรองครัง้ใหม่ ให้ก าหนด
วนัท่ีมีผลให้การรับรองเป็นไปตามมตคิณะกรรมการให้การรับรอง 
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กรณีท่ี 3 ผู้ประกอบการไม่ได้แจ้งต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน   
และมีการตรวจประเมินหลงัใบรับรองหมดอาย ุหรือกรณีท่ีผู้ ประกอบการไม่ได้แจ้งตอ่อาย ุ        
การรับรอง ให้ถือเป็นการขอรับการรับรองครัง้ใหม่ (ไม่ได้รับการต่ออายุการรับรอง)  
ให้ก าหนดวนัท่ีมีผลให้การรับรองเป็นไปตามมติคณะกรรมการให้การรับรอง 

กรณีท่ี 4 กรมปศุสัตว์ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิม
หมดอาย ุไมเ่กิน 4 เดือน วนัท่ีมีผลการรับรองให้นบัตอ่เน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดมิ  

กรณีท่ี 5    การเปล่ียนแปลงขอบขา่ยการรับรองให้ด าเนินการแจ้งส านกังานปศสุตัว์เขตผ่านส านกังาน
ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือให้ผู้ ตัดสินการรับรองพิจารณา เม่ือผู้ ตัดสินการรับรองอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงขอบข่ายแล้ว ส านกังานปศสุตัว์เขตจะออกใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม 
โดยมีอายเุท่ากบัใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิม
ให้แก่ส านกังานปศสุตัว์เขต 
กรณีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านกัพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

กรณีท่ี 6    การโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านกังานปศสุตัว์เขตผ่านส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมิน และน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม ใบรับรองฉบบั
ใหมมี่อายเุทา่กบัใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบบั
เดมิให้แก่ส านกังานปศสุตัว์เขต 
กรณีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านกัพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

กรณีท่ี 7    การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อระบบท่ีให้การรับรอง เช่น การเปลี่ยนระบบการผลิต          
การเปล่ียนนโยบายการบริหาร เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขตผ่าน
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพิจารณาแล้วมีผลกระทบต่อ
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ระบบท่ีให้การรับรอง ให้ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ 
การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม ใบรับรองฉบบัใหม่มีอายุเท่ากับ
ใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ประกอบการต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่
ส านกังานปศสุตัว์เขต 
กรณีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านกัพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

กรณีท่ี 8   กรณีการเปล่ียนช่ือสถานประกอบการ หากพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อระบบท่ีให้การ
รับรอง ให้แจ้งผู้ ประกอบการส่งหลักฐานการเปล่ียนแปลงเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม โดยไม่ต้องมีการตรวจ
ประเมิน โดยใบรับรองฉบบัใหม่มีอายเุท่ากบัใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ประกอบการ
ต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดมิให้แก่ส านกังานปศสุตัว์เขต 
กรณีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านกัพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 

กรณีท่ี 9    กรณีย้ายสถานท่ีประกอบการ ให้ผู้ ประกอบการแจ้งส านกังานปศสุตัว์เขตผ่านส านกังาน 
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือพิจารณายกเลิกใบรับรองเดิม  และให้
ผู้ประกอบการย่ืนค าขอใหม ่เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้การรับรอง ใบรับรองฉบับใหม่จะมีผลตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมการ มีมติให้การรับรอง  
ทัง้นีผู้้ ได้รับการรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดมิให้แก่ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
กรณีศนูย์รวบรวมน า้นมดบิเพ่ือการสง่ออก ให้แจ้งส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสตัว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส านักพฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 
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กรณีท่ี 10   กรณีอ่ืนนอกจากข้างต้น ให้ผู้ประกอบการแจ้งส านกังานปศสุตัว์เขตผา่นส านกังาน   
                ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา   
                โดยการด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  

       กรณีศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งส านักพฒันาระบบและรับรอง   
       มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือด าเนินการ และส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่   
       ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 

4.3  ปศสุตัว์เขตหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้อ านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า     
ปศสุตัว์หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแตก่รณี ลงนามในใบรับรอง 

4.4  เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์เขต หรือเจ้าหน้าท่ีส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์   
แล้วแตก่รณี ท าส าเนาจากต้นฉบบัใบรับรอง และสง่ต้นฉบบัใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 

4.5  เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์เขต หรือเจ้าหน้าท่ีส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตั ว์
แล้วแตก่รณี จดัเก็บส าเนาใบรับรอง เข้าแฟ้มประวตัิผู้ ย่ืนค าขอ จากนัน้จดัท าทะเบียนรายช่ือผู้ ได้รับการรับรอง 
โดยปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจบุนั และจดัส่งทะเบียนรายชื่อ ผู้ ได้รับ
การรับรองท่ีเป็นปัจจุบนัให้กรมปศสุตัว์ ทุกสิน้เดือนเพ่ือท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 
 

 

8/8 



 

คู่มือขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน  
การพักใช้และเพกิถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing Certification) 

รหัส  P-SC/WC-MCC-01 

หน้า                              
แก้ไขครัง้ที่          0 
ประกาศใช้วนัท่ี   15  มีนาคม  2556 

 

80 
 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการพกัใช้ และการเพิกถอนใบรับรองให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบบันีค้รอบคลุมการปฏิบตัิงาน การพกัใช้ การเพิกถอนใบรับรอง ตัง้แต่การตรวจพบสาเหตแุละหลักฐาน       
ซึ่งจะน าไปสู่การพักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรอง การตรวจประเมินของผู้ตรวจรับรอง จนถึงการพิจารณาตัดสิน 
การพกัใช้ และเพิกถอนใบรับรองของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

3.1 การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมัติพักใช้การรับรอง        
การปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งไม่
ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรอง และ/หรือระบบท่ีได้รับการรับรอง และหรือไม่
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.2 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนมุตัิเพิกถอนการปฏิบตัิท่ีดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองซึ่งไม่ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง  และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรองใน
สาระส าคญั  และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรองภายหลงัการถกูพกัใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าอาจท าให้เกิดความ
เสียหายตอ่การรับรอง 

3.3 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาตท่ีิกรมปศสุตัว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

3.4 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

 

1/4 



 

คู่มือขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน  
การพักใช้และเพกิถอนการรับรอง 

(Suspending and Withdrawing Certification) 

รหัส  P-SC/WC-MCC-01 

หน้า                              
แก้ไขครัง้ที่          0 
ประกาศใช้วนัท่ี   15  มีนาคม  2556 

 

81 
 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 การพกัใช้การรับรอง 

4.1.1 คณะผู้ ตรวจรับรองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตรวจพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตาม  
กรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของการรับรองการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

ตวัอยา่ง เชน่ ผู้ประกอบการน าเคร่ืองหมายรับรองของกรมปศสุตัว์ไปติดท่ีผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 
(2) ไมป่ฏิบตัติามระบบท่ีได้รับการรับรอง  
(3) ไมแ่ก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

4.1.2 คณะผู้ตรวจรับรองท าหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 

4.1.3 คณะผู้ ตรวจรับรองท าการตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้เม่ือครบก าหนดระยะเวลา        
ท่ีผู้ประกอบการเสนอไว้หรือครบ 90 วนั 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่งการรับรอง

ตอ่ไป 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ  หรือแก้ไขปรับปรุงแล้วยงัไม่มีประสิทธิผล        

ให้คณะผู้ตรวจรับรองน าผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาพกัใช้ใบรับรอง 
4.1.4 คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผลการด าเนินการปฏิบัติตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับ          
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (รหสั P-CC-MCC-01) 

4.1.5 กรณีคณะกรรมการมีมติให้พักใช้ใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงาน 
ปศสุตัว์เขต ด าเนินการ  
 ทัง้นีก้ารพักใช้การรับรองแต่ละครัง้ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน  
และก าหนดวนัท่ีพกัใช้การรับรองให้มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมต ิ15 วนั 

4.1.6 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศสุตัว์เขต จดัท าหนังสือผ่านส านักงานปศสุตัว์จังหวดัแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบวา่ถกูพกัใช้การรับรอง และให้หยดุการอ้างถึงการรับรองในวนัท่ีถกูพกัใช้ 
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4.1.7 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ ได้รับการรับรองว่าถูกพักใช้   
และแจ้งให้กรมปศสุตัว์และส าเนาให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทราบ 

4.1.8 คณะผู้ ตรวจรับรอง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบท่ีได้รับการรับรองอีกครัง้ ก่อนครบ
ระยะเวลาพกัใช้การรับรองอย่างน้อย 15 วนั 
- กรณีผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผลให้คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป 

(กรณีท่ียงัอยูใ่นชว่งอายใุบรับรอง) แตถ้่าใบรับรองหมดอาย ุให้ย่ืนขอตอ่อายใุบรับรองใหม่ 
- กรณีผู้ประกอบการยงัไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบท่ีได้รับการรับรองได้อีก ให้ด าเนินตาม        

ข้อ 4.1.2- 4.1.5 อีกครัง้หนึ่ง และหากผลการด าเนินการในรอบท่ี 2 นีพ้บว่าคณะกรรมการ       
มีมติให้พักใช้การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้ใบรับรอง 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี              
ให้ด าเนินการในกรณีเพิกถอนใบรับรองตอ่ไป (ด าเนินการตามข้อ 4.2.2 - 4.2.7) 

- ให้ผู้ ถูกพักใช้ใบรับรองหยุดการแสดงเคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน
ในชว่งระยะเวลาถกูพกัใช้ 

4.1.9 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนรายช่ือผู้ ได้รับการรับรองว่าถูกพักใช้  
และแจ้งให้กรมปศสุตัว์และส าเนาให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทราบ 

4.2 การเพิกถอนการรับรอง 

4.2.1 คณะผู้ ตรวจรับรองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตรวจพบหรือรับทราบว่าผู้ประกอบการเป็นไปตาม  
กรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการรับรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวม 

น า้นมดิบ และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง ตวัอย่างเช่น ผู้ประกอบการปลอมแปลง
ใบรับรองให้ผู้ อ่ืนน าไปใช้หรือน าผลผลิตจากศนูย์รวบรวมน า้นมดิบอ่ืนมาอ้างอิงการรับรอง  
ในช่ือของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการรับรอง 

(2) ไมป่ฏิบตัติามระบบท่ีได้รับการรับรองหลงัจากถกูพกัใช้การรับรอง 2 ครัง้ ในระยะเวลา 1 ปี 
(3) มีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่การรับรอง 

ตวัอย่างเช่น มีหลกัฐานท่ีพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบการมีการปล่อยน า้เสียท่ีมีคา่ไม่ได้มาตรฐาน
ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ และสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่สภาพแวดล้อม 
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4.2.2 คณะผู้ ตรวจรับรอง ท าหนังสือแจ้งผู้ ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน         
นบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 

4.2.3 คณะผู้ตรวจรับรอง ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ี
ผู้ประกอบการเสนอไว้ 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการ สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้คงไว้ซึ่งการรับรอง

ตอ่ไป 
- กรณีพบว่าผู้ประกอบการไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ หรือแก้ไขระบบแล้วยงัไม่มีประสิทธิผล ให้คณะ

ผู้ตรวจรับรองน าผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเพิกถอนใบรับรอง 
4.2.4 คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผล ตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานองค์ประกอบ หน้าท่ี         

และการด าเนินงาน ส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ ท่ี ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ                           
(รหสั P-CC-MCC-01) 

4.2.5 กรณีคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนใบรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปศสุัตว์เขต ด าเนินการ ทัง้นีว้นัเพิกถอนการรับรองให้มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการ    
มีมต ิ15 วนั 

4.2.6 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์เขต จดัท าหนงัสือผ่านส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัแจ้งผู้ประกอบการทราบ
วา่ถกูเพิกถอนและขอใบรับรองฉบบัเดมิคืนภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ 

4.2.7 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์เขต ปรับปรุงข้อมลูในทะเบียนรายช่ือผู้ ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบนั
และแจ้งให้กรมปศสุตัว์และส าเนาส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัให้ทราบ 

   กรณีถกูเพิกถอนใบรับรอง ให้ผู้ถกูเพิกถอนใบรับรอง หยดุการใช้หรืออ้างถึงใบรับรอง 
 ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีอยู่ในทะเบียนประวัติเป็นศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีถูกเพิกถอน
ใบรับรองจะไมไ่ด้รับการพิจารณารับรองการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เป็นเวลา 1 ปี 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานการยกเลิกการรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมื่อฉบบันีค้รอบคลุมการปฏิบตัิงานการยกเลิกการรับรอง ตัง้แต่สาเหตกุารยกเลิกการรับรอง การด าเนินงาน
การพิจารณายกเลิกการรับรอง จนถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

3. นิยาม 

3.1 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนุมตัิยกเลิกการรับรองการ
ปฏิบตัิท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยผู้ตดัสินการรับรองแก่ผู้ประกอบการท่ีเลิกประกอบกิจการ 
เสียชีวิต โอนกิจการให้บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 การยกเลิกการรับรอง 

4.1.1 การรับรองจะถกูยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
2) ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบคุคลล้มละลาย  
3) ผู้ได้รับการรับรองเสียชีวิต  
4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ชส่มาชิกในครอบครัว 
5) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6) มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง และผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดใหมไ่ด้ 
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การด าเนินการส าหรับกรณีที่ (1) - (4) 

เม่ือคณะผู้ ตรวจรับรองได้รับทราบจากหน่วยงานราชการ หรือข้อมูลข่าวสาร และ   
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากส่ือตา่ง ๆ ว่าผู้ ได้รับการรับรองได้เลิกกิจการท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
หรือเป็นบคุคลล้มละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ให้
สืบหาข้อเท็จจริงและจัดหาหลักฐานประกอบอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร เม่ือได้
หลักฐานชัดเจนว่าผู้ ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง หรือเป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือเสียชีวิต หรือโอนกิจการให้บคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวให้จดัท าบนัทึกสรุป
รายละเอียดข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตดัสินการรับรองพิจารณาตามข้อ 4.1.2 
การด าเนินการส าหรับกรณีที่ (5) 

เม่ือคณะผู้ตรวจรับรองได้รับค าขอยกเลิกการรับรองจากผู้ ได้รับการรับรองตามแบบค าขอ
ยกเลิกใบรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ กรมปศสุตัว์  ท่ีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิก   
การรับรอง ให้จดัท าบนัทึกสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริงและสรุปรายงานเสนอผู้ตดัสินการรับรอง
พิจารณาตามข้อ 4.1.2 
การด าเนินการส าหรับกรณีที่ (6) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง คณะผู้ ตรวจรับรองต้องแจ้งให้       
ผู้ ได้รับการรับรองทุกรายทราบล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใหม ่       
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเม่ือครบก าหนดเวลาคณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจประเมิน
ตามข้อก าหนดใหม่ ตามคูมื่อขัน้ตอนปฏิบตัิงาน เร่ือง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง หรือคูมื่อ
ขัน้ตอนปฏิบตังิานเร่ืองการตรวจตดิตามผล หากพบว่าผู้ ได้รับการรับรองสามารถแก้ไขปรับปรุงได้
อย่างมีประสิทธิผลให้ด าเนินการตามขัน้ตอนให้การรับรอง แต่หากพบว่าผู้ ได้รับการรับรอง            
ไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ ให้คณะผู้ ตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ตดัสินการรับรอง
พิจารณายกเลิกการรับรองตามข้อ 4.1.2 

4.1.2 ผู้ตดัสินการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรองและจดัท ารายงานการตดัสินของผู้ตดัสินการรับรอง
จากนัน้จดัสง่ให้ส านกังานปศสุตัว์เขต ด าเนินการ 

2/3 



 

คู่มือขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) 

รหัส  P-CNC-MCC-01 

หน้า                                
แก้ไขครัง้ที่          0 
ประกาศใช้วนัท่ี   15  มีนาคม  2556 

 

79 
 

4.1.3 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการตามค าตัดสินของผู้ ตัดสินการรับรอง หากผู้ ตัดสิน 
การรับรองมีมติให้ยกเลิกการรับรอง ให้จัดท าหนังสือลงทะเบียนแจ้งผู้ ได้รับการรับรองทราบ  
เพ่ือขอใบรับรองฉบบัเดิมคืนภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ แล้วปรับปรุงข้อมูลในทะเบียน
รายช่ือผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจบุนัและจดัสง่ให้กรมปศสุตัว์เพ่ือทราบ 

  กรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองท าใบรับรองฉบบัเดิมสญูหาย ให้จดัส่งส าเนาใบแจ้งความมายงั
ส านกังานปศสุตัว์เขต เพ่ือเป็นหลกัฐาน   
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง ในการตรวจต่ออายกุารรับรอง (Recertification Audit) 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมื่อฉบบันีค้รอบคลมุการปฏิบตัิงานการตรวจต่ออายุการรับรองส าหรับคณะผู้ ตรวจรับรอง ตัง้แตก่ารท าหนงัสือ
แจ้งเตือนผู้ประกอบการ การย่ืนขอตอ่อายุ การตรวจประเมิน การพิจารณาตดัสินการตอ่อายุใบรับรองจนถึงการ
จดัท าใบรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ    
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิน้อาย ุ 

3.2 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ        
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาตท่ีิกรมปศสุตัว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ 

3.3 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
  เม่ือผู้ประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครบ 3 ปี    
คณะผู้ตรวจรับรอง จะตรวจประเมินตามข้อก าหนดทัง้หมดเพ่ือออกใบรับรองฉบบัใหม่ โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งยืนยนัการตอ่อายกุารรับรอง 
พร้อมย่ืนค าขอการรับรอง ภายใน 3 เดือนก่อนใบรับรองหมดอาย ุจากนัน้คณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจประเมนิ
เพ่ือตอ่อายกุารรับรองก่อนใบรับรองฉบบัเดมิหมดอาย ุไมเ่กิน 2 เดือน 
4.1 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขตหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบทะเบียนรายช่ือผู้ ประกอบการ และท า

หนังสือแจ้งผู้ ประกอบการผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัด(ตามตัวอย่างหนังสือแจ้งการต่ออายุใบรับรอง)           
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หรือติดต่อโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งอย่างน้อย 4 เดือนก่อนใบรับรองหมดอายุ เพ่ือให้ผู้ประกอบการด าเนินการ 
ย่ืนค าขอตอ่อายกุารรับรอง 

ทัง้นีผู้้ประกอบการต้องย่ืนค าขอตอ่อายกุารรับรองก่อนใบรับรองหมดอายอุยา่งน้อย 3 เดือน  
4.2 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัแจ้งรายช่ือผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอต่ออายกุารรับรองให้คณะผู้ตรวจรับรอง 

คณะผู้ ตรวจรับรองจัดท าแผนการตรวจประเมินและจัดท าหนังสือ โทรสาร โทรศัพท์ หรือ e-mail แจ้ง
ก าหนดการตรวจตอ่อายกุารรับรองตามแบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) รหสั F-AUD-MCC-01 
ให้ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมินอย่างน้อย 7 วนั 

 การตรวจตอ่อายกุารรับรองจะต้องด าเนินการตรวจประเมินไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน 
ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสุด โดยหากจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามผลครัง้ท่ี 3 สามารถด าเนินการ
เป็นการตรวจต่ออายุการรับรองได้ โดยตรวจประเมินครบทุกข้อก าหนดและด าเนินการตรวจประเมินก่อน
ใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 2 เดือนแตไ่ม่เกิน 4 เดือนและต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน ณ 
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ 

4.3 คณะผู้ตรวจรับรอง เตรียมการก่อนการตรวจประเมิน โดยท าการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ จากแฟ้มประวตัิผู้ประกอบการ 
รวมทัง้ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ        
และด าเนินการประเมินเอกสารตา่งๆ ของผู้ ประกอบการเพ่ือประเมินความสอดคล้องตามข้อก าหนดพร้อมทัง้
จัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ในการตรวจประเมิน ได้แก่ แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทาง
สุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ รหัส F-AUD-MCC-02 และแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง          
รหสั F-AUD-MCC-03 

 กรณีท่ีพบวา่เอกสารไมส่อดคล้องตามข้อก าหนด คณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ประกอบการทราบ
และร้องขอให้มีการแก้ไขก่อนท่ีจะด าเนินการตรวจตอ่อายกุารรับรองตอ่ไป 

4.4 เม่ือเดินทางถึงศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการเปิดประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดใน
การตรวจประเมิน 

4.5 คณะผู้ตรวจรับรอง ด าเนินการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบตามก าหนดการตรวจประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ 
โดยตรวจประเมินระบบเอกสารของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบและตรวจประเมินเพ่ือหาข้อมูลหลักฐานให้
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดย
การตรวจประเมินประกอบด้วยการสมัภาษณ์ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสงัเกตกิจกรรม และสภาวะ
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ของพืน้ท่ีท่ีตรวจ และตรวจพืน้ท่ีโดยรอบศนูย์รวบรวมน า้นมดิบทัง้ภายในและภายนอก จากนัน้บนัทึกสิ่งท่ีพบ
จากการตรวจประเมินในหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น า้นมดบิ เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จคณะผู้ตรวจรับรองประชมุเพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

4.6 การพิจารณาผลการตรวจตอ่อายกุารรับรอง 
4.6.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง แต่อาจมีข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงาน  

ผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่อายกุารรับรอง 
4.6.2 กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณา   

แนวทางการแก้ไขและป้องกนัข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขท่ียอมรับได้ ให้คณะผู้ ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่อายกุารรับรอง 

4.6.3 กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตาม
ผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้วพบว่าผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่อายกุารรับรอง 

4.6.4 ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วนัท่ีตรวจตอ่อาย ุหากพ้นระยะเวลาดงักล่าวให้ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทกุข้อก าหนดโดยไม่ย่ืน
ค าขอรับรองใหม ่กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขอตอ่อายกุารรับรองภายในระยะเวลา 1 ปี 

4.6.5 กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) 
และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมด
แล้วพบว่าผู้ ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว       
ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่อายุ
การรับรอง 

4.6.6 ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วนัท่ีตรวจต่ออายุ หากพ้นระยะเวลาดงักล่าวให้ด าเนินตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนดโดยไม่ต้องย่ืน 
ค าขอใหม ่กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขอตอ่อายกุารรับรองภายใน 1 ปี 
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4.7 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมิน และบนัทึกผลการประเมินในหลกัเกณฑ์การตรวจประเมิน 
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ และจดัท ารายงานผลการตรวจรับรองในแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (Audit Report) รหสั F-AUD-MCC-02 
พร้อมส าเนา และบันทึกข้อบกพร่องในแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง (CAR) รหัส F-AUD-MCC-03 (ถ้ามี)         
พร้อมส าเนา ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.8 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้ ประกอบการหรือผู้แทนรับทราบในการปิดประชมุ 
(Closing Meeting) รวมทัง้แจ้งสิ่งท่ีกรมปศสุตัว์จะด าเนินการต่อไปและสิ่งท่ีผู้ ประกอบการต้องด าเนินการ 
พร้อมทัง้มอบส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
รหัส F-AUD-MCC-02 และส าเนาแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง รหัส F-AUD-MCC-03 (ถ้ามี) จากนัน้คณะ
ผู้ตรวจรับรองแจ้งให้ผู้ประกอบการจดัสง่แนวทางการแก้ไขภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือราชการแจ้ง
อย่างเป็นทางการ โดยให้ผู้ประกอบการระบุสาเหตุของปัญหาท่ีพบ แนวทางแก้ไข และแนวทางป้องกัน      
การเกิดซ า้ พร้อมระบรุะยะเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือน าไปสูก่ารทวนสอบความมีประสิทธิผลตอ่ไป   

4.9 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองจดัท าหนงัสือราชการแจ้งผลการตรวจรับรองให้ผู้ประกอบการภายใน 15 วนัท าการ 
นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน โดยแนบส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ (Audit Report) รหสั F-AUD-MCC-02 และส าเนาแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง 
(CAR) รหสั F-AUD-MCC-03 (ถ้ามี)  

4.10 หลงัจากท่ีได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองทวนสอบแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีผู้ ประกอบการเสนอมา เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไข และ/หรือ     
คณะผู้ ตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแก้ไข ณ ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบของผู้ ขอรับรอง (กรณีจ าเป็น)          
โดยแนวทางการทวนสอบนัน้ขึน้อยูก่บัความรุนแรงของข้อบกพร่องท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

กรณีท่ีแนวทางการแก้ไขไม่เหมาะสมให้แจ้งผู้ประกอบการจดัส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องใหม ่
ทัง้นีผู้้ ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพ้น
ระยะเวลาดงักล่าวให้คณะผู้ตรวจรับรองแจ้งผู้ ประกอบการด าเนินการแก้ไขและแจ้งคณะผู้ตรวจรับรอง
ตรวจตอ่อายกุารรับรองใหมเ่ม่ือมีความพร้อม 

4.11 คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่อายกุารรับรอง โดยจะต้องน าเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่องหรือวนัท่ีได้
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ด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวันท่ียอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง     
ไมรุ่นแรงจากผู้ประกอบการ ทัง้นีก้ารพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการให้ด าเนินการตามรายละเอียด
ในคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เร่ือง องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินการส าหรับคณะกรรมการรับรองการ
ปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.12  คณะกรรมการส่งมติการพิจารณาการตอ่อายกุารรับรองให้ส านกังานปศสุตัว์เขตด าเนินการจดัท าใบรับรอง 
รายละเอียดการจดัท าใบรับรอง ด าเนินการตามคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานการจดัท าใบรับรอง รหสั P-C-MCC-01 

ทัง้นีก้ารตรวจตอ่อายกุารรับรองให้ยึดแนวทางการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
กรณีการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองด าเนินแล้วเสร็จและคณะกรรมการพิจารณาตดัสินตอ่อายกุาร 

รับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ให้ด าเนินการออกใบรับรองฉบบัใหม่ วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผล
ตอ่เน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดมิ 

กรณีการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จและใบรับรองหมดอายกุ่อนตรวจ 
ประเมินแล้วเสร็จให้พิจารณา ดงันี ้

 หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากผู้ประกอบการ วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลไม่ต่อเน่ือง
จากใบรับรองฉบบัเดมิ โดยวนัท่ีให้การตอ่อายกุารรับรองเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 

 หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผู้ ตรวจรับรอง วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลต่อเน่ือง                  
จากใบรับรองฉบบัเดมิ 

 หากผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลา 6 เดือน หลงัการตรวจตอ่อายุ
การรับรองแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจรับรองแจ้งผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขและให้ผู้ประกอบการ
แจ้งการขอรับรองตอ่อายกุารรับรองใหมเ่ม่ือมีความพร้อม 
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5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 

-  แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับ   
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั F-AUD-MCC-01 

-  แบบฟอร์มรายงานผล (Audit Report) การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ รหสั F-AUD-MCC-02 
-  แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี

ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ รหสั F-AUD-MCC-03 
-    หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั F-MCC-AUD-01 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานการตอ่อายใุบรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมการต่ออายุใบรับรอง ตัง้แต่การท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ ประกอบการ  การย่ืนขอต่ออายุ       
การตรวจประเมิน การพิจารณาตดัสินการตอ่อายใุบรับรอง จนถึงการจดัท าใบรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การต่ออายุใบรับรอง (Recertification) หมายความว่า การอนมุตัิให้การรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะ
ท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิแก่ผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอตอ่อายกุารรับรองโดยคณะกรรมการ ภายหลงั
การตรวจตอ่อายกุารรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.2 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ท่ีกรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 

3.3 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 เจ้าหน้าท่ีส านกัสขุงานปศสุตัว์เขต  

4.1.1 ตรวจสอบทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการท่ีใบรับรองจะหมดอาย ุ

4.1.2 ท าหนังสือแจ้งผู้ ประกอบการผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ตามแบบตวัอย่างหนังสือแจ้งการ 
ตอ่อายใุบรับรอง) หรือติดตอ่โดยวิธีการใดวิธีหนึ่งอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอาย ุเพ่ือให้
ผู้ ประกอบการด าเนินการย่ืนค าขอต่ออายุการรับรอง ทัง้นีผู้้ ประกอบการต้องย่ืนค าขอต่ออายุ  
การรับรองก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 3 เดือน 

4.2 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
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4.2.1 รับและตรวจสอบเอกสารการย่ืนขอตอ่อายใุบรับรองของผู้ประกอบการ 

4.2.2 สง่รายช่ือผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอตอ่อายใุบรับรองและมีคณุสมบตัิครบให้คณะผู้ตรวจรับรอง 

4.3  คณะผู้ตรวจรับรอง 

4.3.1 ด าเนินการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน า้นมดิบเพ่ือการต่ออายุใบรับรอง การตรวจต่ออายุ          
การรับรองสามารถตรวจก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 3 เดือน แตไ่ม่เกิน 4 เดือน และต้องไม่เกิน 
12 เดือน นับจากวันตรวจประเมิน ณ ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสุด การปฏิบตัิงานตามคู่มือ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การตรวจตอ่อายุการรับรอง (Recertification Audit) รหสั P-AUD-MCC-05  
ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 

4.3.2 รายงานผลการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบและหลกัฐานไปยงัคณะกรรมการ 

4.4    คณะกรรมการ 

4.4.1 จดัประชมุเพ่ือพิจารณาให้ค าตดัสินการตอ่อายใุบรับรอง การปฏิบตัิงานปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั P-CC-MCC-01 

4.4.2 สรุปผลมตกิารพิจารณาค าตดัสินการตอ่อายใุบรับรองให้ส านกังานปศสุตัว์เขต ด าเนินการตามมติ 

4.5   เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการจัดท าใบรับรองรายละเอียดการจัดท าใบรับรองปฏิบตัิตาม  
คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานการจดัท าใบรับรอง รหสั P-CC-MCC-01 

  ทัง้นีก้ารตรวจตอ่อายกุารรับรองให้ยึดแนวทางการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  กรณีการตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองและคณะกรรมการพิจารณาตดัสินต่ออายุการรับรอง
ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุให้ด าเนินการออกใบรับรองใหม่ วันท่ีต่ออายุ  
การรับรองจะมีผลตอ่เน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดมิ 

   การตรวจประเมินเพ่ือตอ่อายกุารรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จและใบรับรองหมดอายกุ่อนการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้พิจารณาดงันี ้
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- หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากผู้ประกอบการ วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลไม่ต่อเน่ืองจาก
ใบรับรองฉบบัเดมิ โดยวนัท่ีให้การตอ่อายกุารรับรองเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

- หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผู้ ตรวจรับรอง วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลต่อเน่ือง                              
จากใบรับรองฉบบัเดมิ 

- หากผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังการตรวจต่ออายุการ
รับรองแล้วเสร็จ คณะผู้ ตรวจรับรองแจ้งผู้ ประกอบการด าเนินการแก้ไขและให้ผู้ ประกอบการแจ้ง          
การขอการรับรองใหม่เม่ือมีความพร้อม 

4.6 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต จัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ ผ่านการต่ออายุใบรับรอง และรายงานให้ 
กรมปศสุตัว์ทราบ ทกุเดือน พร้อมส าเนาให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทราบ 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง ในการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบบันีค้รอบคลุมตัง้แต่การจัดแผนการตรวจติดตาม การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
จนถึงการตดัสินการคงไว้ซึง่การรับรองของผู้ตดัสินการรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การตรวจตดิตามผล (Surveillance Audit) หมายความวา่  การตรวจประเมินศนูย์รวมรวมน า้นมดิบท่ีได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตามรอบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง 
การตรวจประเภทนีอ้าจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบ เพ่ือบ่งชีถ้ึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ       
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
4.1 คณะผู้ ตรวจรับรอง จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจติดตามการปฏิบัติท่ีดีส าหรับศูนย์รวมรวมน า้นมดิบ

ประจ าเดือน  
  การรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวมรวมน า้นมดิบมีอายุการรับรองคราวละ 3 ปี 
ดงันัน้คณะผู้ตรวจรับรองจะมีการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยจะด าเนินการทกุ 11-12 เดือน นบัจาก
วนัท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ โดยการตรวจตดิตามผลจะต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ  
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  กรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจติดตามผลครัง้ท่ี 3 ให้ด าเนินการเป็นการตรวจต่ออายุการรับรอง  
โดยตรวจประเมินครบทุกข้อก าหนดและด าเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 3 เดือน      
แตไ่มเ่กิน 4 เดือนและต้องไมเ่กิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ 

4.2 ผู้ประกอบการต้องรักษาและปฏิบตัิตามหลักการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ   
และหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการรับรอง หากผู้ ประกอบการไม่สามารถปฏิบตัิได้ อาจมีผลให้ต้องพกัใช้
หรือเพิกถอนการรับรอง 

4.3 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีความถ่ีมากขึน้และให้มีการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยไม่
แจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  มีเหตอุนัท าให้สงสยัว่าหลกัการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีประสิทธิภาพลดลง 

เช่น  อณุหภูมิถังเก็บน า้นมดิบไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิ หรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติท่ีดีส าหรับ           
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ  และ/หรือหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกรมปศสุตัว์ 

(3) มีมตขิองคณะกรรมการหรือผู้ตดัสินการรับรองให้มีการตรวจตดิตามผลเพิ่มเตมิจากท่ีก าหนดไว้ 
4.4 คณะผู้ตรวจรับรอง เตรียมการตรวจติดตามผล โดยท าการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ จากแฟ้มประวตัิผู้ ประกอบการ 

ในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองหรือการตรวจตอ่อายกุารรับรองหรือผลวิเคราะห์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(แล้วแต่กรณี) จากนัน้จัดท าก าหนดการตรวจประเมิน และจัดเตรียมหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน 
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (Checklist) แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่องแบบฟอร์ม
รายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ      

4.5 คณะผู้ตรวจรับรอง จดัท าหนงัสือ โทรสาร โทรศพัท์ หรือ e-mail แจ้งก าหนดการตรวจติดตามผลตามแบบฟอร์ม
ก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมินอย่างน้อย 7 วนั  

4.6 เม่ือเดนิทางถึงศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ  หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองเปิดประชมุเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดในการตรวจ 

      ประเมิน 

4.7 คณะผู้ตรวจรับรอง ด าเนินการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  ตามก าหนดการตรวจประเมินท่ีได้ก าหนดไว้ 
โดยตรวจประเมินระบบเอกสารของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และตรวจประเมินเพ่ือหาข้อมูลหลักฐานให้
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สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  การตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ       
โดยการตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรม            
และสภาวะของพืน้ท่ีท่ีตรวจ และตรวจพืน้ท่ีโดยรอบศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  ทัง้ภายในและภายนอก จากนัน้ให้
บนัทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินในหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ  
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ     

  เม่ือการตรวจติดตามผลแล้วเสร็จ  คณะผู้ตรวจรับรองประชุมเพ่ือพิจารณาผลการตรวจติดตามผล  
เพ่ือหาจดุแข็ง จดุออ่น ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและระบรุะดบัของข้อบกพร่องท่ีพบ 

  ทัง้ นี  ้การตรวจติดตามผลเป็นการตรวจประเมินแบบย่อซึ่งอาจไม่ครบทุกข้อก าหนดของ               
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ  โดยการตรวจตดิตามผลทกุครัง้รวมกนัในรอบการ
รับรอง 3 ปี จะต้องตรวจประเมินให้ครบทกุข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิ   

4.8 การพิจารณาผลการตรวจตดิตามผลของคณะผู้ตรวจรับรอง 
(1)  กรณีไมพ่บข้อบกพร่อง แตอ่าจมีข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการ

ตรวจประเมินเสนอผู้ตดัสินการรับรองเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึง่การรับรอง 
(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจรับรองพิจารณาแนวทาง 

การแก้ไขและป้องกนัข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นวา่เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข    
ท่ียอมรับได้ ให้คณะผู้ ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอผู้ ตัดสินการรับรอง             
เพ่ือพิจารณาคงไว้การรับรอง 

(3) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตามผลการ
แก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้วพบว่าผู้ ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ 
ผู้ตดัสินการรับรองเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึง่การรับรอง 

 ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ี
ตรวจติดตามผล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาพักใช้        
หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแตก่รณี 
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(4) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity)  
และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว
พบวา่ผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว ให้คณะผู้ตรวจ
รับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอผู้ตดัสินการรับรองเพ่ือพิจารณาคงไว้ซึง่การรับรอง 

 ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ี
ตรวจติดตามผล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาพักใช้           
หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแตก่รณี 

4.9 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองสรุปผลการตรวจประเมินและบนัทึกผลการตรวจประเมินในหลกัเกณฑ์การตรวจ
ประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และจัดท ารายงานผลการตรวจติดตามใน
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (Audit Report) 
รหัส F-AUD-MCC-02 พร้อมส าเนา รวมทัง้บนัทึกข้อบกพร่องในแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (CAR)      
รหสั F-AUD-MCC-03 พร้อมส าเนา ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ   

4.10 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองรายงานผลการตรวจติดตามผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนรับทราบในการปิดประชุม
(Closing Meeting) รวมทัง้แจ้งสิ่งท่ีกรมปศสุตัว์จะด าเนินการตอ่ไปและสิ่งท่ีผู้ ประกอบการต้องด าเนินการ
พร้อมทัง้มอบส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบ รหสั F-AUD-MCC-02 และส าเนาแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง(CAR) รหสั F-AUD-MCC-03 (ถ้ามี) และ
แจ้งให้ผู้ประกอบการจดัส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 
โดยให้ผู้ประกอบการระบุสาเหตุของปัญหาท่ีพบแนวทางแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ า้และระยะเวลา  
แล้วเสร็จ เพ่ือน าไปสูก่ารทวนสอบความมีประสิทธิผลตอ่ไป   

4.11 หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองจัดท าร่างหนงัสือราชการเพ่ือแจ้งผลการตรวจติดตามผลให้ผู้ ได้รับการรับรอง
ภายใน 15 วนัท าการ หลงัจากวนัท่ีตรวจติดตามผล โดยแนบส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรอง
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (Audit Report) รหสั F-AUD-MCC-02 และส าเนา
แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (CAR) รหสั F-AUD-MCC-03 (ถ้ามี)    

4.12 หลงัจากท่ีได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ ประกอบการ หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองทวนสอบแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีผู้ ประกอบการเสนอมา เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไข และ/หรือ  
คณะผู้ตรวจรับรองตดิตามผลการแก้ไข ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิของผู้ประกอบการ (ถ้าจ าเป็น)             
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   โดยแนวทางการทวนสอบนัน้ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การตรวจ    
         ประเมินการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ   

  กรณีท่ีแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมให้แจ้งผู้ ประกอบการจัดส่งแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องใหม ่

  การตรวจตดิตามผลการแก้ไข ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ  (ถ้าจ าเป็น) คณะผู้ตรวจรับรองอาจพิจารณา
ตรวจตดิตามผลการแก้ไข ในระหว่างการตรวจติดตามผลหรือการตรวจตอ่อายกุารรับรองครัง้ตอ่ไป ยกเว้น
กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง คณะผู้ตรวจรับรองจะต้องตรวจตดิตามผลการแก้ไข ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ี   
พบข้อบกพร่อง 

  ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพ้น
ระยะเวลาดงักล่าวให้ผู้ตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้    
การรับรอง 

4.13  คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมผลการตรวจติดตามผลเสนอผู้ตดัสินการรับรองพิจารณาด าเนินการคงไว้ซึ่ ง 
การรับรอง โดยจะต้องน าเร่ืองเสนอผู้ตดัสินการรับรองพิจารณาภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจแล้วเสร็จ
โดยไมพ่บข้อบกพร่อง หรือวนัท่ีได้ด าเนินการตรวจตดิตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวนัท่ี
ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไมรุ่นแรงจากผู้ประกอบการ ทัง้นีก้ารพิจารณาให้การคงไว้ซึ่งการับรอง
ของผู้ตดัสินการรับรองให้ด าเนินการตามรายละเอียดในคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เร่ือง บทบาท หน้าท่ี
และการด าเนินงานส าหรับผู้ตดัสินการรับรอง (รหสั P-DP-MCC-01) 

4.14  ผู้ ตัดสินการรับรอง แจ้งผลการพิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรองให้คณะผู้ ตรวจรับรองด าเนินการแจ้ง
ผู้ประกอบการทราบ 

 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
-  แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับ   

ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ รหสั F-AUD-MCC-01 
-  แบบฟอร์มรายงานผล (Audit Report) การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ                  
       รหสั F-AUD-MCC-02 
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-  แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ รหสั F-AUD-MCC-03 

- หลกัเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ   
      แล้วแตก่รณี ดงันี ้
-    หลกัเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ        

รหสั F-MCC-AUD-01 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานการคงไว้ซึง่การรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมื่อฉบบันีค้รอบคลุมการปฏิบตัิงานการคงไว้ซึ่งการรับรองตัง้แต่ การตรวจติดตามผลระหว่างอายใุบรับรอง
จนถึงการพิจารณาการคงไว้ซึง่การรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความว่า การอนุมตัิให้คงการรับรองการ
ปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวมรวมน า้นมดิบแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง   และยังอยู่
ระหวา่งอายใุบรับรอง โดยผู้ตดัสินการรับรอง ภายหลงัการตรวจตดิตามผลของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 ผู้ประกอบการผู้ได้รับใบรับรองจะมีอายใุนการรับรองคราวละ 3 ปี คณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการ
ตรวจตดิตามผล (Surveillance Audit) อย่างน้อย 2 ครัง้ โดยจะด าเนินการปีละครัง้ และต้องไม่เกิน 
12 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิ ครัง้ลา่สดุ 

4.2 คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจติดตามผล ณ ศนูย์รวมรวมน า้นมดิบ การปฏิบตัิงานปฏิบตัิตาม
คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง     
(รหสั P-AUD-MCC-04) 

4.3 คณะผู้ตรวจรับรองสง่รายงานผลการตรวจติดตาม และหลกัฐานไปยงัผู้ตดัสินการรับรอง  

4.4 ผู้ตดัสินการรับรองพิจารณาให้ค าตดัสิน เพื่อการคงไว้ซึ่งการรับรอง การปฏิบตัิงานปฏิบตัิตาม
คู่มือขัน้ตอนการปฏิบตั ิงานบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงานส าหรับผู้ตดัสินการรับรอง      
(รหัส P-DP-MCC-01) และส่งผลการพิจารณาให้คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการ 
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4.5 คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการแจ้งผลการคงไว้ซึง่การรับรองให้ผู้ประกอบการทราบ 

4.6 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต รายงานผลการคงไว้ซึ่งการรับรองของผู้ประกอบการให้กรมปศุสัตว์
ทราบทกุเดือน และส าเนาให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของคณะผู้ตรวจรับรอง ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง(Initial Audit)    
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินของคณะผู้ ตรวจรับรอง เพ่ือให้การรับรองครัง้แรก 
(Granting Certification) ตัง้แต่การจัดแผนการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน การพิจารณาให้การรับรอง 
จนถึงการจดัท าใบรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความว่า การตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ  
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองครัง้แรก 

3.2 คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ซึ่งเป็นคณะบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์  ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมินการ
ปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวมรวมน า้นมดิบ 

3.3 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 คณะผู้ตรวจรับรองจดัท าแผนการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรอง (Initial Audit) ตามรายช่ือผู้สมคัรของผู้ประกอบการ
ท่ีมีคณุสมบตัิและเอกสารครบถ้วน และศกึษาข้อมลูจากแฟ้มประวตัิผู้ประกอบการ พร้อมจดัเตรียมหลกัเกณฑ์
การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามชนิด          
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีจะด าเนินการตรวจประเมิน แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง แบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
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4.2 คณะผู้ตรวจรับรอง จดัท าหนงัสือ โทรสาร โทรศพัท์ หรือ e-mail แจ้งก าหนดการตรวจรับรอง ตามแบบฟอร์ม
ก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) ให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตรวจประเมิน อยา่งน้อย 7 วนั 

4.3 คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

4.4 เม่ือเดินทางถึงศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หัวหน้าคณะผู้ ตรวจรับรองด าเนินการเปิดประชุม เพ่ือชีแ้จง
รายละเอียดในการตรวจประเมิน 

4.5 คณะผู้ ตรวจรับรอง ด าเนินการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามก าหนดการตรวจประเมินท่ีได้
ก าหนดไว้ โดยตรวจประเมินระบบเอกสารของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และตรวจประเมินเพ่ือหาข้อมูล
หลักฐานให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น า้นมดิบ (ตามชนิดศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ) ด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร ตรวจพินิจ การสังเกต
กิจกรรม และสภาวะของพืน้ท่ีท่ีตรวจ และตรวจพืน้ท่ีโดยรอบศูนย์รวบรวมน า้นมดิบทัง้ภายในและภายนอก 
จากนัน้บนัทึกสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินในหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

เม่ือการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ ตรวจรับรองประชุม เพ่ือพิจารณาผลการตรวจประเมิน เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและระบรุะดบัของข้อบกพร่องท่ีพบ 

4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 
(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง แต่อาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้คณะผู้ ตรวจรับรองรวบรวม

รายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจรับรองพิจารณา

แนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตามท่ีผู้ ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขท่ียอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
เสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
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(3) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตาม 
ผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว พบว่าผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจ
ประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วันท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุก
ข้อก าหนดโดยไมต้่องย่ืนค าขอรับรองใหม ่กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขอรับรองใหม่
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

(4) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) 
และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจตดิตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว 
พบว่าผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว ให้
คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้
การรับรอง 
ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วนัท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลาดงักลา่ว ให้ด าเนินตรวจประเมินใหม่ทกุข้อก าหนด
โดยไม่ต้องย่ืนค าขอรับรองใหม่ กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขอรับรองใหม่ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

4.7 หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง สรุปผลการตรวจประเมิน และบนัทึกผลการประเมินในหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และจัดท ารายงานผลการตรวจรับรอง        
ในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ          
(Audit Report) พร้อมส าเนา และบนัทึกข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (รหสั F-AUD-MCC-03) 
พร้อมส าเนา ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

4.8 หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง รายงานผลการตรวจประเมินเบือ้งต้น ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ แทนรับทราบ  
ในการปิดประชมุ (Closing Meeting) รวมทัง้แจ้งสิ่งท่ีกรมปศสุตัว์จะด าเนินการตอ่ไป และสิ่งท่ีผู้ประกอบการ
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ต้องด าเนินการพร้อมทัง้มอบส าเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์
รวบรวมน า้นมดบิ และส าเนาบนัทกึข้อบกพร่อง (ถ้ามี) 

4.9 หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง จดัท าหนงัสือราชการ แจ้งผลการตรวจรับรองเบือ้งต้นให้ผู้ประกอบการ ภายใน 15 วนั
ท าการนับจากวันท่ีตรวจประเมิน โดยแนบส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรอง การปฏิบตัิทาง
สุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (Audit Report) และส าเนาแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง 
(รหสั F-AUD-MCC-03) (ถ้ามี) 

  กรณีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจรับรองแจ้งให้ผู้ประกอบการ จดัส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีออกหนงัสือราชการแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยให้ผู้ประกอบการระบุสาเหตขุองปัญหาท่ีพบแนวทางแก้ไข 
และแนวทางป้องกันการเกิดซ า้ พร้อมระบรุะยะเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือน าไปสู่การทวนสอบความมีประสิทธิผล
ตอ่ไป   

4.10 กรณีท่ีพบข้อบกพร่อง เม่ือได้รับแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองทวนสอบ
แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีผู้ ประกอบการเสนอมา เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไข 
และ/หรือคณะผู้ตรวจรับรองตรวจติดตามผลการแก้ไข ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบของผู้ประกอบการ (กรณีจ าเป็น) 
โดยแนวทางการทวนสอบนัน้ ขึน้อยูก่บัความรุนแรงของสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

กรณีท่ีแนวทางการแก้ไขไมเ่หมาะสม ให้แจ้งผู้ประกอบการจดัสง่แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องใหม่ 

ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพ้นระยะเวลา
ดงักลา่ว ให้คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทกุข้อก าหนด โดยผู้ประกอบการไม่ต้องย่ืนขอรับรอง
ใหม ่กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อม ในการขอรับรองใหมภ่ายในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

4.11 คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง โดยจะต้องน าเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือวนัท่ี
ได้ด าเนินการตรวจติดตาม ผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องไม่รุนแรงจากผู้ขอรับรอง ทัง้นีก้ารพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการ ให้ด าเนินการตาม
รายละเอียดในคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เร่ือง องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการ
รับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ (รหสั P-CC-MCC-01) 
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 รายละเอียดในคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เ ร่ือง องค์ประกอบ หน้าท่ี  และก าด าเนินงานส าหรับ
คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ (รหสั P-CC-MCC-01) 

4.12 คณะกรรมการสง่มต ิการพิจารณาให้ส านกังานปศสุตัว์เขตจดัท าใบรับรอง 

4.13 ส านกังานปศสุตัว์เขต ด าเนินการจดัท าใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผ่านส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ทัง้นีว้นัท่ี
มีผลบงัคบัใช้ในใบรับรอง นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการมีมติ การจดัท าใบรับรอง ด าเนินการตามคูมื่อขัน้ตอน
การปฏิบตังิานการจดัท าใบรับรอง (รหสั P-C-MCC-01) 

5. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
-  แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ  

ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ รหสั F-AUD-MCC-01 
-  แบบฟอร์มรายงานผล (Audit Report) การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  
      รหสั F-AUD-MCC-02 
-  แบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (Corrective Action Request) การปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ          

ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั F-AUD-MCC-03 
-   หลกัเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  
 แล้วแตก่รณี 
-    หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั F-MCC-AUD-01 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการให้การรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
ครัง้แรก ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมื่อฉบบันีค้รอบคลมุการปฏิบตัิงาน การให้การรับรองตัง้แตก่ารรับสมคัรผู้ประกอบการ คณุสมบตัิผู้ประกอบการ 
การตรวจประเมินการพิจารณาตดัสินให้การรับรอง จนถึงการจดัท าใบรับรอง 

3. นิยาม 

3.1 การให้การรับรอง (Granting Certification) หมายความว่า การอนมุตัิให้การรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะ 
ท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ แก่ผู้ประกอบการท่ียงัไมเ่คยได้รับการรับรอง โดยคณะกรรมการภายหลงั
การตรวจประเมินการรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั รับสมคัรผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะขอรับใบรับรอง 

4.2 ผู้ประกอบการ ย่ืนเร่ืองขอรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีส านกังาน
ปศสุตัว์จงัหวดั ณ ท้องท่ีท่ีศนูย์รวบรวมน า้นมดบิตัง้อยู ่

4.3 เจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตัผิู้ประกอบการ  

 เอกสารการสมัครของผู้ประกอบการ 

1) แบบฟอร์มค าขอรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (ศรน.1) ส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
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2) หลกัฐานประกอบการขอรับรอง 
 2.1) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ย่ืนค าขอ 1 ฉบบั 

 2.2) หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ย่ืนค าขอแทน 1 ฉบบั 
 2.3) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีระบใุนแบบฟอร์มค าขอรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม  
           น า้นมดบิ 

 คุณสมบัตผู้ิประกอบการ 
1) เป็นผู้ ท่ีสมคัรใจขอรับการรับรอง และยินดีท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองการ

ปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

2) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ เว้นแต่
พ้นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีเพิกถอนการรับรองมาแล้ว 

3) ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะ   
ท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบไปปฏิบตัแิล้ว 

4) ต้องมีคณะท างานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบและมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
จากกรมปศสุตัว์เป็นคณะท างานอย่างน้อยหนึง่คน 

4.4 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่งรายช่ือผู้ ประกอบการท่ีมีหลักฐาน และคุณสมบัติครบให้  
คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจประเมิน 

4.5 คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ การปฏิบตัิงานปฏิบตัิตามคูมื่อขัน้ตอน
การปฏิบตังิานการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 

4.6 คณะผู้ตรวจรับรอง ส่งรายงานผลการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบโดยละเอียด พร้อมหลกัฐาน
ไปยงัคณะกรรมการ 

4.7 คณะกรรมการ พิจารณาให้ค าตัดสิน เพ่ือให้การรับรอง รายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามคู่มือขัน้ตอน  
การปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ        
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (รหสั P-CC-MCC-01) 
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4.8 คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาสง่ให้ส านกังานปศสุตัว์เขต ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการ 

4.9 ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ด าเนินการออกใบรับรองให้แก่ผู้ ประกอบการ โดยวันท่ีมีผลบังคับใช้                 
นับตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมการมีมติ การจัดท าใบรับรองด าเนินการตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
การจดัท าใบรับรอง (รหสั P-C-MCC-01) 

4.10 ส านกังานปศสุตัว์เขต จดัสง่ใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ผา่นส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

4.11 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต จัดท ารายช่ือผู้ ได้รับการรับรอง และรายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบ  
และสง่ส าเนาผลการรับรองให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทราบ 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานส าหรับผู้ ตัดสินการรับรอง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คูมื่อฉบบันีค้รอบคลมุบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ คณุสมบตัิและประสบการณ์ จนถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
ของผู้ตดัสินการรับรอง   

3. นิยาม 

3.1 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุตัว์  
ให้ท าหน้าท่ีพิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรอง และยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. ผู้ตัดสินการรับรอง   

4.1  ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ท่ี 241/2556 เร่ือง แต่งตัง้ผู้ ตดัสินการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556  แต่งตัง้ให้ผู้ อ านวยการส่วนการรับรอง     
คณุภาพสินค้าปศสุตัว์ ส านกังานปศสุตัว์เขต เป็นผู้ตดัสินการรับรอง 

4.2  ในกรณีท่ีผู้ อ านวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขตไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้  ให้นายสัตวแพทย์ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ท าหน้าท่ี เป็นผู้ ตัดสิน 
การรับรองแทน 

4.3 เกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้ตดัสินการรับรอง 
(1) ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาท่ีต้องการ หรือมี

ต าแหนง่ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
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(2) ต้องมีคณุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรับรอง
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.4 หน้าท่ีของผู้ตดัสินการรับรอง 
(1)  พิจารณาตัดสินการคงไว้ซึ่งการรับรอง และการยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี

ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
(2)  สรุปผลการพิจารณาตามข้อ (1) เสนอส านกังานปศสุตัว์เขตและส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัด าเนินการตาม

ผลการพิจารณานัน้ 
(3)  รายงานผลให้กรมปศสุตัว์ทราบ  
(4)  ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ    

ศนูย์รวมรวมน า้นมดบิ ตามท่ีอธิบดีกรมปศสุตัว์มอบหมาย 

4.5 การรักษาความลบัและการแสดงความไมมี่สว่นได้ส่วนเสีย 

ผู้ตดัสินการรับรอง ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการตรวจประเมินศูนย์รวบรวม
น า้นมดิบท่ีพิจารณาตดัสิน 
 

5. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิานผู้ตัดสินการรับรอง 
5.1 กรณีคงไว้ซึง่การรับรอง 

ผู้ตรวจรับรองส่งรายงานผลการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ซึ่งจะด าเนินการทุก 11-12 เดือน 
หลงัผู้ประกอบการได้รับใบรับรอง 
1. ผู้ตดัสินการรับรองพิจารณาผลตามรายงานผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง 
2. กรณีต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิสามารถเชิญผู้ตรวจรับรองมาให้ข้อมลูได้ 
3. ผู้ ตัดสินการรับรอง พิจารณาผลและจัดท าสรุปผลการพิจารณา ตามแบบสรุปผลการตัดสิน  

ของคณะกรรมการ/ผู้ตดัสินการรับรอง เสนอให้ส านกัสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามยั และส านักงาน 
ปศสุตัว์จงัหวดั ด าเนินการตามผลการพิจารณา 

4. ผู้ตดัสินการรับรอง จดัท าสรุปผลการพิจารณา ให้กรมปศสุตัว์ทราบ 
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5.2 กรณียกเลิกการรับรอง 
เม่ือคณะผู้ตรวจรับรอง ตรวจพบเหตใุดเหตหุนึ่งดงัต่อไปนี ้ให้เสนอผู้ตดัสินการรับรอง เพ่ือพิจารณา
ยกเลิกการรับรอง 
1. ผู้ประกอบการ ยกเลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
2. ผู้ประกอบการ เสียชีวิต 
3. ผู้ประกอบการ โอนกิจการให้บคุคลอ่ืน ท่ีไมใ่ชส่มาชิกในครอบครัว 
4. ผู้ประกอบการ แจ้งขอยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5. มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง และผู้ ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดท่ีเปล่ียนแปลงใหมไ่ด้ 

ผู้ตัดสินการรับรองด าเนินการ 
1. พิจารณาตรวจสอบหลักฐานคงไว้ซึ่งการรับรอง และพิจารณายกเลิกการรับรอง แล้วเสนอให้

ส านกังานปศสุตัว์เขต และส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ด าเนินงานตามผลดงักลา่ว 
2. รายงานผลการพิจารณาให้กรมปศสุตัว์ทราบ 
 

6. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
แบบสรุปผลการตดัสินของคณะกรรมการ / ผู้ตดัสินการรับรอง 
 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยกบัผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคดัค้านกบัผลการ
ตดัสินของผู้ตดัสินการรับรอง หรือสัง่ให้ผู้ตดัสินการรับรองเปล่ียนแปลงมติ โดยมีเหตผุลอนัไม่สมควร ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางในการคงไว้ซึ่งการรับรอง ให้ผู้ตดัสินการรับรองแจ้งกรมปศุสตัว์ เพ่ือแสดงความโปร่งใส 
และเป็นกลางในการรับรอง 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ       
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมองค์ประกอบ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์  จนถึงขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

3. นิยาม 

3.1 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทาง
สุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าท่ีพิจารณาให้
การรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอนและการตอ่อายใุบรับรอง 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 
 

4. คณะกรรมการ 
4.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ท่ี 239/2556 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการรับรอง 

การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย 
1.  ปศสุตัว์เขต  ประธานกรรมการ 
2.  ผู้อ านวยการส่วนการรับรองคณุภาพสินค้าปศสุตัว์  กรรมการ 
     ส านกังานปศสุตัว์เขต 
3.  ผู้อ านวยการส่วนศกึษาและพฒันาการปศสุตัว์         กรรมการ 
     ส านกังานปศสุตัว์เขต 
4. ผู้แทนจากส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั กรรมการ  
5.  นายสตัวแพทย์ ส่วนการรับรองคณุภาพสินค้าปศสุตัว์   กรรมการ 
     ส านกังานปศสุตัว์เขต จ านวน 2 คน 
ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่จากข้อ  5. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร 
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4.2. เกณฑ์คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
4.2.1 ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาท่ีต้องการ หรือมี

ต าแหนง่ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
4.2.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน          

การรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

4.3. หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
4.2.1 พิจารณาให้ค าตดัสินการรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายใุบรับรอง 
4.2.2 ทบทวนความถกูต้องของผลการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดบิของคณะผู้ตรวจรับรอง  
4.2.3 ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
4.2.4 เชิญผู้ตรวจรับรอง มาชีแ้จงเร่ืองการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดบิในการประชมุ 
 คณะกรรมการ 
4.2.5 สรุปผลการพิจารณาตัดสินการรับรองครัง้แรก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุ 

การรับรอง เพ่ือให้ส านกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยั ด าเนินการตามผลการพิจารณานัน้ 
4.2.6 รายงานผลการพิจารณาตดัสินการรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายุการ

รับรองให้กรมปศสุตัว์ทราบ 
4.2.7 ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินให้การรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับ

ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิตามท่ีอธิบดีกรมปศสุตัว์มอบหมาย 

4.4. การรักษาความลบัและการแสดงความไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 
คณะกรรมการ ต้องรักษาความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจประเมินศูนย์รวบรวม     

น า้นมดบิท่ีพิจารณาตดัสิน 
 

5. รายละเอียดการปฏิบัตงิานคณะกรรมการ 
คณะผู้ตรวจรับรองสง่รายงานผลการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายุการรับรอง แล้วแตก่รณีมายงั
คณะกรรมการ 
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5.1 การวางแผนและการด าเนินการก่อนการประชมุ เป็นหน้าท่ีของเลขานกุารคณะกรรมการ ดงันี ้

5.1.1 วางแผนการประชมุคณะกรรมการ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

5.1.2 จ ัดท าหน ังสือเชิญประช ุม ก าหนดว ัน เวลา สถานที่การประชุม  และวาระการประช ุม  
รวมทัง้รวบรวม เอกสารประกอบการประชมุ ประกอบด้วย 

(1) รายงานผลการตรวจประเมิน การตรวจเพ่ือการรับรองครัง้แรก การตอ่อาย ุหรือการตรวจพบ
สาเหตแุละหลกัฐาน ซึง่จะน าไปถึงการพกัใช้และการเพิกถอนใบรับรอง แล้วแตก่รณี 

(2) แนวทางการแก้ไขของผู้ประกอบการ 

(3) แฟ้มประวตัผิู้ประกอบการ 

(4) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5.1.3 ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการ และผู้ตรวจรับรองท่ีเก่ียวข้อง ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  
และเอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการ (กรณีมีเหตเุร่งด่วน เลขานุการคณะกรรมการ
อาจให้มีการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนได้) และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
ลว่งหน้า 

5.2 การประชมุคณะกรรมการ 

5.2.1 องค์ประชมุของคณะกรรมการต้องไมน้่อยกว่าสองในสาม กรณีท่ีคณะกรรมการมาประชมุไม่ถึงสอง
ในสามขององค์ประกอบคณะกรรมการ ให้เลขานกุารคณะกรรมการ ด าเนินการนดัประชมุใหม่หรือ
พิจารณาเร่ืองท่ีต้องพิจารณาโดยวิธีอ่ืน เช่น เวียนหนงัสือ หรือประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

5.2.2  คณะกรรมการ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ และลงนาม  
ในรายช่ือผู้ เข้าประชมุคณะกรรมการ 

5.2.3  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการหนึ่งคน ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงชีข้าด และหากเร่ืองใดไม่มีผู้ คัดค้านถือว่าท่ี
ประชมุมีมตเิห็นชอบ  
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5.2.4  ในกรณีท่ีมีการพิจารณาให้การรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน  การต่ออายุการรับรอง 
แก่ผู้ประกอบการ คณะกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการนัน้ ต้องงดออกเสียงและ 
ไมแ่สดงความคดิเห็นใดๆ 

5.2.5  เลขานุการคณะกรรมการ บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ           
ตามมตคิณะกรรมการ 

5.2.6  เลขานกุารคณะกรรมการ จดัท าสรุปผลการพิจารณาการรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน 
หรือการต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณี ให้ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย และส านักงาน 
ปศสุตัว์จงัหวดั ด าเนินการตามมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการ 

5.2.7  เลขานุการคณะกรรมการ จดัท าสรุปผลการพิจารณา การรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิให้กรมปศสุตัว์ทราบ 

5.2.8 เอกสารท่ีเก่ียวข้องการประชมุ 
(1) แผนการประชมุคณะกรรมการ 
(2) หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการ 
(3) ระเบียบวาระการประชมุ 
(4) เอกสารประกอบการประชมุ 
(5) รายช่ือผู้ เข้าประชมุคณะกรรมการ (รหสั F-CC-MCC-01) 
(6) รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
(7) แบบสรุปผลการตดัสินของคณะกรรมการ/ผู้ตดัสินการรับรอง (รหสั F-CC/DP-MCC-01) 

5.3  มตคิณะกรรมการในการให้การรับรอง 
การรับรองครัง้แรก  
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ในใบรับรอง นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 การพักใช้การรับรอง 
  การพกัใช้การรับรองแตล่ะครัง้ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั แตไ่ม่เกิน 180 วนั และก าหนดวนัท่ีพกัใช้
การรับรอง ให้มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมต ิ15 วนั 
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 การเพกิถอนการรับรอง 
  การเพิกถอนการรับรองให้มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 15 วนั และศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีอยู่
ในทะเบียนประวัติเป็นศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีถูกเพิกถอนใบรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติ     
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิเป็นเวลา 1 ปี 
 การต่ออายุการรับรอง 
  กรณีการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง และคณะกรรมการพิจารณาตดัสินการรับรองแล้วเสร็จ  
ก่อนใบรับรองฉบบัเดมิหมดอาย ุให้ด าเนินการออกใบรับรองฉบบัใหม่ วนัท่ีตอ่อายกุารรับรอง จะมีผลตอ่เน่ืองจาก
ใบรับรองฉบบัเดมิ 

กรณีการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และใบรับรองหมดอายุก่อนตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จให้พิจารณา ดงันี ้

 หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากผู้ประกอบการ วนัท่ีตอ่อายกุารรับรองจะมีผลไม่ตอ่เน่ืองจาก
ใบรับรองฉบบัเดมิ โดยวนัท่ีให้การตอ่อายกุารรับรองเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 

 หากปัญหาการตรวจประเมินเกิดจากคณะผู้ตรวจรับรอง วันท่ีต่ออายุการรับรองจะมีผลต่อเน่ือง
จากใบรับรองฉบบัเดมิ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมีการคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยกบัผลการพิจารณา หรือมีความเห็นคดัค้านกบัผลการตดัสิน  
ของคณะกรรมการ หรือสั่งให้คณะกรรมการเปล่ียนแปลงมติ โดยมีเหตุผลอันไม่สมควร ซึ่งแสดงให้เห็นถึง       
ความไม่เป็นกลางในการให้การรับรอง การพักใช้ การเพิกถอน และการต่ออายุการรับรอง ให้คณะกรรมการแจ้ง 
กรมปศสุตัว์เพ่ือแสดงความโปร่งใส และเป็นกลางในการรับรอง 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานของคณะผู้ตรวจรับรอง ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่ำย 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุม รูปแบบการตรวจ ขัน้ตอนการตรวจประเมิน แบบฟอร์มท่ีใช้ในการตรวจประเมิน  
จนถึงขัน้ตอนการสง่ผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการและ/หรือผู้ตดัสินการรับรอง 

3. นิยำม 

3.1 คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ซึ่งเป็นคณะบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมินการปฏิบตัิ
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

3.2 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 
 

4. รูปแบบกำรตรวจประเมินส ำหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 

รูปแบบการตรวจประเมิน มี 5 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง (Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี

ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยตรวจ
ประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ      
ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองครัง้แรก  

(2) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
จากการตรวจประเมินครัง้ก่อน 

(3) การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) เป็นการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับใบรับรอง  
จากกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตามรอบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือติดตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง การตรวจ
ประเภทนีอ้าจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ   
เพ่ือบ่งชีถ้ึงภาพรวมของการปฏิบตังิานตามการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ  
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(4) การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการปฏิบตัิ             
ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ          
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิน้อาย ุ

(5) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เป็นการตรวจศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งมีปัญหาหรือ 
มีการร้องเรียนเก่ียวกับคณุภาพผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 
ของน า้นมดิบไม่ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดนีจ้ะมุ่งเน้นเก่ียวกับ               
เร่ืองท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า  เหตท่ีุจะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ มีได้
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) มีเหตอุนัควรสงสยัวา่การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีประสิทธิภาพลดลง เช่น 

การรวบรวมนมไม่ถูกวิธีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต มีเหตุสงสัยว่ามีการปล่อยน า้เสียลงสู่        
แหลง่น า้สาธารณะ หรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(ข) เม่ือมีการวิ เคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้ว พบว่าผู้ ปร ะกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัต ิ              
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกรมปศสุตัว์ก าหนด 

(ค) มีมตขิองคณะกรรมการหรือผู้ตดัสินการรับรอง ให้มีการตรวจติดตามผลเพิ่มเตมิจากท่ีก าหนดไว้ 
 

 

5. ขัน้ตอนกำรตรวจประเมิน 
 

5.1 ขัน้ตอนกำรเตรียมกำร 
5.1.1 คณะผู้ตรวจรับรองจดัท าหนงัสือ โทรสาร โทรศพัท์ หรือ e-mail ก าหนดการตรวจประเมิน โดยใช้

แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) รหสั F-AUD-MCC-01 และจดัส่งให้ผู้ประกอบการ
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนการตรวจประเมิน 

 5.1.2 จดัเตรียมหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 
(Checklist) ตามชนิดศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ท่ีจะด าเนินการตรวจประเมิน และแบบฟอร์มท่ีใช้ใน
การตรวจประเมิน ดงันี ้
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(1) หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ                       
รหสั F-MCC-AUD-01 

(2) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ         
(Audit Report) รหสั F-MCC-AUD-02 

(3) แบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง (Corrective Action Request)  รหสั F-MCC-AUD-03  
 

5.2 ขัน้ตอนกำรตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง 
 

ขัน้ตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
5.2.1 ประชมุเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 

คณะผู้ ตรวจรับรองประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับผู้ ประกอบการ หรือผู้ แทน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง       
โดยมีวตัถปุระสงค์ของการประชมุเปิดการตรวจประเมิน คือ 

(1) เป็นการแนะน าคณะผู้ตรวจรับรองตอ่ผู้ประกอบการ หรือผู้แทน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
(2) เพ่ือเป็นการทบทวนขอบขา่ย และวตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมิน 
(3) เพ่ือชีแ้จงรูปแบบและวิธีการท่ีใช้ในการตรวจประเมิน 
(4) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในการส่ือสารระหวา่งผู้ตรวจรับรองและผู้ประกอบการ 
(5) เพ่ือเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง และความเป็นปัจจบุนัของเอกสารท่ีได้รับ 
(6) เพ่ือยืนยนัวนัและเวลาในการประชมุปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
(7) เพ่ือท าความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ จุดท่ียังไม่ชัดเจนในก าหนดการตรวจประเมิน  

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

5.2.2 การตรวจประเมิน 
 การตรวจประเมินประกอบด้วย 

(1) การสมัภาษณ์ ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ จะต้องยืนยนัจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น 
โดยการสงัเกต การวดั และการบนัทกึ เป็นต้น 

(2) การตรวจเอกสารและบนัทกึ 
(3) การสงัเกตกิจกรรม และสภาวะของพืน้ท่ีท่ีตรวจ  
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ในการตรวจประเมิน ให้บันทึกสิ่ ง ท่ีอาจเป็นเหตุน าไปสู่ความไม่ เป็นไปตามข้อก าหนด 
การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียด ท่ีไม่ได้ เ ขียนไว้ในหลักเกณฑ์ตรวจประเมิน 
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ(Checklist) ก็ได้   

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ ตรวจรับรองอาจเปล่ียนแปลงก าหนดการตรวจ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้ประกอบการ เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล และบรรลวุตัถปุระสงค์ของการตรวจประเมิน 

 
 

5.2.3 การบนัทกึสิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน 
สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมินทัง้หมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ น้การตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจรับรอง ต้องประชมุร่วมกนัเพ่ือสรุปว่าสิ่งท่ีตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง การเขียนรายงาน
ข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อก าหนดในการปฏิบัติทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบให้ชดัเจน โดยเขียนรายงานข้อบกพร่องในแบบฟอร์มรายงาน
ข้อบกพร่อง (รหสั F-AUD-MCC-03) 

 

5.2.4 ประชมุปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
หลงัจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน 

เพ่ือรายงานผลการตรวจประเมิน และสิ่งท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้ประกอบการ เพ่ือท าความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน 
และผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงช่ือรับทราบสิ่งท่ีตรวจพบหรือข้อบกพร่อง(ถ้ามี)จากนัน้คณะผู้ตรวจรับรอง
มอบส าเนารายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ   
และส าเนาบนัทกึข้อบกพร่อง (ถ้ามี)  

กรณีท่ีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ ตรวจรับรองจะแจ้งผู้ ประกอบการ ให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข 
และป้องกันการเกิดซ า้ของข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจรับรองพิจารณาภายใน 30 วัน นบัจากวันท่ีได้ 
รับหนงัสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หากผู้ ประกอบการไม่จดัส่งแนวทางการแก้ไขในระยะเวลาท่ีก าหนด 
คณะผู้ตรวจรับรองจะแจ้งเตือนให้จดัสง่แนวทางการแก้ไขในระยะเวลา 30 วนั (ครัง้ท่ี 2) รวมเป็น 60 วนั 
นบัแตว่นัท่ีออกหนงัสือราชการแจ้งอย่างเป็นทางการ หากผู้ประกอบการยงัไม่จดัส่งแนวทางการแก้ไข 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนด ทัง้ นี ้                 
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ให้ผู้ ประกอบการแจ้งความประสงค์การขอรับรองท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเม่ือมีความพร้อม         
กรณีระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี ผู้ประกอบการไมต้่องย่ืนค าขอรับรองใหม่ 

ระหว่างการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองหากพบข้อบกพร่องรุนแรงจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการยงัมิได้ด าเนินการตามข้อก าหนดการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
อยา่งมีประสิทธิผลเพียงพอ และผู้ประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะขอยตุกิารตรวจประเมิน เพ่ือให้มีการ
ตรวจประเมินทัง้ระบบใหม่ ให้ผู้ประกอบการแจ้งต่อหวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองทราบ และเม่ือมีความ
พร้อมท่ีจะรับการตรวจประเมินใหม่ทัง้ระบบ ให้แจ้งคณะผู้ตรวจรับรอง  ทัง้นีก้ารตรวจประเมินครัง้ใหม่
ต้องไม่เกิน 1 ปี นบัจากวันท่ีด าเนินการตรวจประเมินครัง้แรก หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
ให้ผู้ประกอบการย่ืนค าขอใหม ่

 

 5.2.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมิน 
หลงัจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง/ผู้ตรวจรับรอง จดัท ารายงานผลการ

ตรวจรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในเบือ้งต้น เพ่ือแจ้งผลการตรวจ
ประเมินให้ผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วนั หลงัการตรวจประเมิน 

ทัง้นีก้ารแจ้งผลนี ้เป็นการแจ้งผลการตรวจประเมินในเบือ้งต้นเท่านัน้ ยังไม่มีการตัดสินว่า
ผู้ประกอบการได้รับการรับรองหรือไม ่โดยเอกสารท่ีสง่ให้ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

(1) หนงัสือราชการแจ้งรายงานผลการตรวจประเมิน 
(2) ส าเนารายงานผลการตรวจประเมิน   
(3) ส าเนารายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) 
(4) ส าเนาผลทดสอบตวัอยา่ง (ถ้ามี) 
จากนัน้คณะผู้ ตรวจรับรองพิจารณาผลการตรวจประเมิน เ พ่ือเสนอคณะกรรมการหรือ  

ผู้ตดัสินการรับรอง พิจารณาตดัสินให้การรับรองแล้วแตก่รณี 
 

5.2.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
(1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง แต่อาจมีข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวม

รายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
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(2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจรับรอพิจารณา
แนวทางการแก้ไข และป้องกนัข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตามท่ีผู้ประกอบการเสนอ หากเห็นว่าเป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขท่ียอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมิน
เสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 

(3) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจ
ตดิตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้วพบวา่ผู้ประกอบการได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผล
การตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง 
ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลาดงักล่าวให้ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทกุข้อก าหนด 
โดยไม่ต้องย่ืนค าขอรับการรับรองใหม่  กรณีผู้ ประกอบการมีความพร้อมในการขอรับรองใหม่ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

(4) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) 
และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมด
แล้ว พบว่าผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว 
ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ 
การรับรอง 

ทัง้นีผู้้ประกอบการสามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก
วันท่ีตรวจประเมินครัง้แรก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนด 
โดยไม่ต้องย่ืนค าขอรับการรับรองใหม่ กรณีผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขอรับรองใหม่ ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 
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5.3  ขัน้ตอนกำรพจิำรณำตัดสินกำรรับรอง 

5.3.1 กรณีกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองครัง้แรก หรือตรวจต่ออำยุกำรรับรอง 

วิธีด าเนินการ 

(1) คณะผู้ตรวจรับรองท าการตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ จนได้ข้อสรุปผล ในดงักรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ไมพ่บข้อบกพร่อง แตอ่าจมีข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะ 
(ข) พบเฉพาะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) และผู้ประกอบการได้เสนอ

แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้คณะผู้ตรวจรับรองพิจารณาแล้วยอมรับได้ 
(ค) พบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรอง ได้ท าการตรวจ

ตดิตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว พบว่าผู้ประกอบการ
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว  

(ง) พบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) 
และคณะผู้ตรวจรับรอง ได้ท าการตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow up Audit) 
ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว พบว่าผู้ประกอบการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว 

(2) คณะผู้ ตรวจรับรองด าเนินการรวบรวมผลการตรวจประเมินและเอกสารทัง้หมด เช่น 
แผนผังศูนย์รวบรวมน า้นมดิบรายงานผลการตรวจประเมิน ผลวิเคราะห์(ถ้ามี) รายงาน 
ข้อบกพร่อง(ถ้ามี) แนวทางการแก้ไขของผู้ ประกอบการในกรณีข้อบกพร่องไม่รุนแรง      
หรือภาพถ่ายแสดงสภาพภายในศูนย์รวบรวมน า้นมดิบในจุดท่ีส าคญั เช่น โรงพักสัตว์ 
สถานท่ีฆา่สตัว์   ห้องเย็น ระบบบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การ
รับรองครัง้แรกหรือต่ออายกุารรับรอง โดยจะต้องน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน  
1 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือวนัท่ีได้ด าเนินการ
ตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวันท่ียอมรับแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องไมรุ่นแรงจากผู้ขอรับรอง 
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(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง เพื่อให้การรับรอง  
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้แรก หรือต่ออายุการรับรองการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ปฏิบตัิตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน องค์ประกอบ หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับ
คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

(4)  คณะกรรมการส่งมติพิจารณาผลให้ส านกัสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามยั จดัท าใบรับรอง  
การจัดท าใบรับรองปฏิบัติตามคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการจัดท าใบรับรอง ทัง้นี  ้
ในการรับรองครัง้แรก วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ให้มีผลตัง้แตค่ณะกรรมการมีมติให้การรับรอง 

 

5.3.2 กรณีกำรตรวจประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งกำรรับรอง 

วิธีด าเนินการ 
(1) คณะผู้ ตรวจรับรองจัดท าแผนการตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ทัง้นีใ้นรอบ 

การรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีอายคุราวละ 3 ปี 
คณะผู้ ตรวจรับรองจะต้องท าการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยจะด าเนินการ          
ทกุ  11-12  เดือนนบัจากวนัตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสดุ โดยการตรวจ
ติดตามผลจะต้องไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้
ล่าสุด กรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจติดตามผลครัง้ท่ี 3 ให้ด าเนินการเป็นการตรวจ 
ต่ออายุการรับรอง โดยตรวจประเมินทุกข้อก าหนด และด าเนินการตรวจประเมินก่อน
ใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน และต้องไม่เกิน 12 เดือน   
นบัจากวนัตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ 

(2) คณะผู้ตรวจรับรอง รวบรวมผลการตรวจตดิตามผลเสนอผู้ตดัสินการรับรองในกรณีท่ี 
(ก) วนัท่ีตรวจตดิตามผลแล้วเสร็จ โดยไมพ่บข้อบกพร่อง  
(ข) หรือวนัท่ีได้ด าเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ  
(ค) หรือวนัท่ียอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องไมรุ่นแรงจากผู้ประกอบการ 

 
(3) ผู้ตดัสินการรับรอง พิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง เพื่อให้การ

คงไว้ของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ การปฏิบตัิงานของผู้ตดัสินการรับรองให้ด าเนินการตาม

8/9 



 

คู่มือขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 
ส ำหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 

รูปแบบกำรตรวจ และขัน้ตอนกำรตรวจประเมิน 

 รหัส  P-AUD-MCC-02 

หน้า 
แก้ไขครัง้ที่           0 
ประกาศใช้วนัท่ี   15  มีนาคม  2556 

 

43 
 

คู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน บทบาท หน้าท่ี และการด าเนินงานส าหรับผู้ตดัสินการรับรอง                 
(รหสั P-DP-MCC-01) 

(4) ผู้ตดัสินการรับรอง ส่งการพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง ให้คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการ
แจ้งผู้ประกอบการตอ่ไป 

 

9/9 



 

คู่มือขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 
องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะผู้ตรวจรับรอง 

รหัส   P-AUD-MCC-01 

หน้า                                 

แก้ไขครัง้ที ่           0 
ประกาศใช้วนัท่ี    15  มีนาคม  2556 

 

32 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานส าหรับคณะผู้ตรวจรับรองเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ขอบเขต 
คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมองค์ประกอบ หน้า ที ่ ความร ับผ ิดชอบ จนถ ึงค ุณสมบตั ิและประสบการณ์ 
ของคณะผู้ตรวจรับรอง  
3. นิยาม 
3.1 คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความวา่ คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับ

ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึ่งเป็นคณะบุคคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมินการ
ปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

3.2 ผู้ตรวจรับรอง (Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

3.3 ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. คณะผู้ตรวจรับรอง 

4.1 องค์ประกอบของคณะผู้ตรวจรับรอง ตามค าสัง่กรมปศสุตัว์ท่ี 240/2556 เร่ือง แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจรับรอง      

      การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสว่นการรับรองคณุภาพสินค้าปศสุตัว์   หวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง 
 ส านกังานปศสุตัว์เขต  

2. ผู้แทนสว่นการศกึษาและพฒันาการปศสุตัว์   ผู้ตรวจรับรอง 

    ส านกังานปศสุตัว์เขต   

3. หวัหน้ากลุม่พฒันาคณุภาพสินค้าปศสุตัว์   ผู้ตรวจรับรอง 
           ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั หรือผู้แทน 

4. นายสตัวแพทย์สว่นการรับรองคณุภาพสินค้าปศสุตัว์  ผู้ตรวจรับรอง 
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4.2 คณุสมบตัขิองคณะผู้ตรวจรับรอง 

1. ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาท่ีต้องการ หรือมีต าแหน่ง  
ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

2. ต้องมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ผ่านการฝึกอบรม และต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน    
ด้านการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
4.3.1 วางแผน และเตรียมการตรวจประเมินการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
4.3.2 ก าหนดนัดหมายผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์

รวบรวมน า้นมดบิ 
4.3.3 ด าเนินการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ให้เป็นไป

ตามระเบียบและคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีกรมปศสุตัว์ก าหนด ในกรณีท่ีหวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรอง
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะผู้ ตรวจรับรอง เป็นหัวหน้า    
คณะผู้ตรวจรับรองแทน ทัง้นีใ้นการตรวจรับรองจะต้องมีผู้ตรวจรับรองอย่างน้อย 2 คน หรืออาจมี
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้สงัเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้  

4.3.4 ด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ปฏิบตัิตาม 
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีกรมปศสุตัว์ก าหนด  

4.3.5 จดัท ารายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
หรือผลสอบสวนศนูย์รวบรวมน า้นมดบิโดยละเอียด 

4.3.6 ชีแ้จงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ             
ตอ่คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือพิจารณา
ตดัสินให้การรับรองครัง้แรก การต่ออายุใบรับรอง การพกัใช้ และการเพิกถอนใบรับรองการปฏิบตัิ
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ แล้วแตก่รณี 
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4.3.7 ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ       
ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและส่งผลการตรวจประเมินการปฏิบัติ            
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบให้ผู้ตดัสินการรับรอง พิจารณาเพ่ือการคงไว้ซึ่ง
การรับรอง  

4.3.8 ตรวจสอบรายช่ือทะเบียนผู้ประกอบการท่ีใบรับรองจะหมดอาย ุและท าหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการทราบ
อยา่งน้อย 4 เดือนก่อนใบรับรองหมดอาย ุเพ่ือย่ืนขอตอ่อายกุารรับรอง 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นคู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของส านักงานปศุสัตว์จ ังหวัด ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย  
และส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ในการด าเนินการอบรมหลักสูตร “การปฏิบตัิ
ทางสุขลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบส าหรับผู้ประกอบการ” ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและ    
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนีค้รอบคลุมตัง้แต่การรับสมัครผู้ ประกอบการ การจัดการฝึกอบรมจนถึงการออกใบประกาศนียบัตร  
ผา่นการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 

3. นิยาม 

1) ผู้ประกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ จัดการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีขอรับรองการปฏิบัติ       
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือผู้ได้รับใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ 

2) ความหมายของค าอ่ืนๆ ท่ีใช้ในเอกสารนีใ้ห้เป็นไปตามบทค านิยาม 

4. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

4.1 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั  
4.1.1 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัด าเนินการเปิดรับสมคัรผู้ประกอบการ หรือบุคคลในคณะท างานท่ี

รับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบัติทางลักษณะท่ีดีของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ท่ีมีความ
ประสงค์จะอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบส าหรับ
ผู้ประกอบการ” 

4.1.2 รวบรวมรายช่ือสง่ไปยงัส านกังานปศสุตัว์เขต  
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4.2 ส านกังานปศสุตัว์เขตด าเนินการจดัฝึกอบรม 

4.2.1 ให้คณะจัดการฝึกอบรมผู้ ประกอบการแจ้ง วัน เวลา สถานท่ีท่ี ฝึกอบรมให้ผู้ ประกอบการ 
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมทราบ 

4.2.2 ในการฝึกอบรมผู้ ประกอบการต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตว์
ก าหนดไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 จงึผา่นการฝึกอบรม 

4.2.3 คณะจัดการฝึกอบรมผู้ ประกอบการจัดท าใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ประกอบการท่ีผ่าน 
การฝึกอบรมเสนอกรมปศสุตัว์ลงนาม และมอบใบประกาศนียบตัรให้ผู้ประกอบการ  

4.2.4 ส่งรายช่ือผู้ประกอบการท่ีผ่านการฝึกอบรมให้ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดั และส านักพฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ทราบ 

4.2.5 จัดท า และบันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิส าหรับผู้ประกอบการ” 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ส าหรับเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิของผู้ประกอบการ คณะผู้ตรวจรับรอง คณะกรรมการและผู้ตดัสินการรับรอง ให้เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
2.1 ข้อก าหนดนีค้รอบคลุมคุณสมบตัิของผู้ประกอบการ เงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการ การตรวจประเมิน 

เพ่ือการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจตอ่อายกุารรับรอง การพกัใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง 
การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลบั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

2.2 ข้อก าหนดนีใ้ช้ส าหรับการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

3. นิยาม 
3.1   การปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ เร่ือง การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 

3.2 ผู้ตรวจรับรองการปฏิบัตทิางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความว่า บคุคลซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าท่ีกรมปศสุัตว์ หรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุัตว์ ให้ท าหน้าท่ี
ตรวจรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.3   คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความว่า 
คณะเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุัตว์ ให้ท าหน้าท่ีตรวจรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.4 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หมายความว่า บคุคลซึ่งเป็นบคุลากรจากกรมปศสุตัว์ ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ
หนว่ยงานอ่ืน ท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ 

1/12 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง 

 รหัส  RE-DLD-MCC-01 

หน้า                                         
แก้ไขครัง้ที ่           0 
ประกาศใช้วนัท่ี    15  มีนาคม  2556  

 

19 
 

3.5 ผู้สังเกตการณ์ หมายความว่า บคุคลท่ีได้รับอนุญาตจากกรมปศสุตัว์ให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.6 การตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความว่า การ
ตรวจศนูย์รวบรวมน า้นมดิบเพ่ือประเมินและตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.7 ผู้ประกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือผู้ ได้ รับการรับรองการ
ปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบจากกรมปศสุตัว์ 

3.8 การรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความว่า การผ่านการ
ตรวจประเมินตามหลกัเกณฑ์การตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.9 ใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลัษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หมายความว่า ใบรับรองท่ี
ส านกังานปศสุตัว์เขต ออกให้ผู้ประกอบการท่ีผ่านการตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี ส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ จากคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
โดยท่ีใบรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบมีอายกุารใช้งาน 3 ปี นบัแตว่นั
ออกใบรับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

3.10 คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติ ทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าท่ีพิจารณาการ
ให้การรับรองครัง้แรก การพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายใุบรับรอง 

3.11 คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ซึ่งเป็นคณะบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมิน
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

3.12 ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ให้ท า
หน้าท่ีพิจารณาการคงไว้ ซึง่การรับรองและการยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์
รวบรวมน า้นมดบิ 

3.13 ผู้ตรวจรับรอง (Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิ ซึง่เป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ  
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3.14 ผู้ตรวจรับรองฝึกหัด (Provisional Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบฝึกหดัซึ่งเป็นบุคคลหรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่อยู่ระหว่างการฝึกหดั
การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยปฏิบตัิงานภายใต้   
การควบคมุของหวัหน้าคณะผู้ตรวจรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ 

3.15 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Technical Expert) หมายความว่า บุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน    
เป็นพิเศษ 

3.16 ผู้สังเกตการณ์ (Observer) หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะผู้ ตรวจรับรองให้เ ข้าร่วม
สงัเกตการณ์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.17 การตรวจประเมิน (Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์
รวบรวมน า้นมดบิ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 

3.18 การให้การรับรอง (Granting Certification) หมายความว่า การอนุมัติให้การรับรองการปฏิบตัิทาง
สุขล ักษณะที่ดีส าหรับศ ูนย์รวบรวมน า้นมดิบแก่ผู้ประกอบการที่ย ังไม่เคยได้รับการรับรอง โดย
คณะกรรมการภายหลังการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง  

3.19 การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความว่า การอนุมัติให้คงการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง และยงัอยู่ระหว่าง
อายุใบรับรอง โดยผู้ ตดัสินการรับรอง ภายหลงัการตรวจตดิตามผลของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.20 การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายความว่า การอนมุตั ิให้การรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ แก่ผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอต่ออายกุารรับรองโดยคณะกรรมการ 
ภายหลงัการตรวจตอ่อายกุารรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

3.21 การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมัติพักใช้การรับรอง   
การปฏิบตัิทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการแก่ผู้ประกอบการท่ี
ได้รับการรับรอง ซึ่งไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการรับรอง และ/หรือระบบ     
ท่ีได้รับการรับรอง และ/หรือไม่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.22 การเพกิถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความวา่ การอนมุตัเิพิกถอนการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการ แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองซึ่ง 
ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรอง และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรอง
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ในสาระส าคญั และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรองภายหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหาย  
ตอ่การรับรอง 

3.23 การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนุมตัิยกเลิกการรับรองการปฏิบตั ิ
ทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยผู้ตดัสินการรับรองแก่ผู้ประกอบการท่ีเลิกประกอบ
กิจการ เสียชีวิต โอนกิจการให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ขอยกเลิกการรับรองหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

3.24 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร   
และอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองครัง้แรก 

3.25 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับ
ใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตามรอบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือตดิตามผลการรักษาระบบ ท่ีได้รับการรับรอง
การตรวจประเภทนีอ้าจเลือกตรวจในบางข้อก าหนดของการปฏิบตั ิทางส ุขลกัษณะที่ด ีส าหรับ           
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เพ่ือบง่ชีถ้ึงภาพรวมของการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน 

3.26 การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครัง้ก่อน 

3.27 การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) หมายความวา่ การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองการปฏิบตัิ
ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร   
และอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะที่ดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ ซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิน้อาย ุ

3.28 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายความว่า เป็นการตรวจศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการรับรอง
ซึ่งมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดนีจ้ะมุ่งเน้นเก่ียวกับเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ โดยไม่แจ้ง  
ให้ผู้ประกอบการทราบลว่งหน้า 
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3.29 ข้อบกพร่อง หมายความว่า กรณีท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองของกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้  
จัดท าระบบหรือจัดท าระบบไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ  
หรือน าไปปฏิบตับ้ิางไมป่ฏิบตับ้ิาง 

3.30 ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความวา่ สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะ
ท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ และสง่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

3.31 ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity)  หมายความว่า สิ ่ง ที ่ไม ่เป็นไปตามข้อก าหนด 
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ในบางสว่นและไมมี่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

3.32 ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แตห่ากปล่อยไว้
หรือละเลยอาจน าไปสูข้่อบกพร่องได้  

3.33 ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีกรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 

 
4. คุณสมบัตขิองผู้ขอรับรอง 

4.1  เป็นผู้ ท่ีสมัครใจขอรับการรับรอง  และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง 
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.2  ไม่เป็นผู้ ถูกเพิกถอนการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบในชนิดศนูย์
รวบรวมน า้นมดบินัน้ๆ เว้นแตพ้่นระยะเวลาท่ีเพิกถอนการรับรองแล้ว 

4.3  ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิไปปฏิบตัแิล้ว 

4.4  ต้องมีคณะท างานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการด้านการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
และมีผู้ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบจาก       
กรมปศสุตัว์เป็นคณะท างานอยา่งน้อยหนึง่คน 
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5.การรับรอง 

5.1 กรมปศสุตัว์ด าเนินการให้การรับรองตามขอบขา่ยท่ีกรมปศสุตัว์ประกาศเทา่นัน้ 
5.2 ก่อนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู้ประกอบการต้องมีการน าระบบการปฏิบตัิทางสุขลักษณะท่ีดี

ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิไปปฏิบตัแิล้ว รวมทัง้มีการด าเนินกิจกรรมในทกุข้อก าหนด 
5.3 การขอรับรองให้ย่ืนค าขอรับรองต่อเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศสุตัว์จงัหวดั ในพืน้ท่ีท่ีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ

ตัง้อยู่พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั ตามรายการในแบบค าขอรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ (แบบ ศรน.1) 

5.4 เม่ือผู้ประกอบการด าเนินการตามข้อ 5.3 แล้ว ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัจะด าเนินการดงันี ้
(1) พิจารณาค าขอรับรองและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ประกอบการ หากมีรายละเอียดท่ีจ าเป็นต้องแก้ไข

ปรับปรุงจะส่งคืนค าขอรับรอง และเอกสารประกอบค าขอรับรองให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข
เอกสารและย่ืนค าขอรับรองใหม ่

(2) สง่รายช่ือผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และเอกสารตา่งๆ ให้คณะผู้ตรวจรับรอง 
5.5 เม่ือคณะผู้ตรวจรับรองได้รับรายช่ือผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และเอกสารตา่งๆ แล้ว  

(1) แจ้งก าหนดการเข้าตรวจประเมิน GMP 
(2) ตรวจประเมินตามขัน้ตอนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจ

รับรอง 
(3) แจ้งผลการตรวจประเมินเบือ้งต้นให้ผู้ประกอบการรับทราบ กรณีพบข้อบกพร่อง จะแจ้งข้อบกพร่องให้

ผู้ประกอบการรับทราบ 
(4) คณะผู้ตรวจรับรอง สรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตดัสินให้การรับรอง  

5.6 เ ม่ือคณะกรรมการมีมติให้การรับรองแล้ว กรมปศุสัตว์จะออกใบรับรองให้  โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุคราวละ 3 ปี และไม่สามารถโอนใบรับรอง 
ให้แก่ผู้ อ่ืนได้ ทัง้นีก้ารออกใบรับรอง กรมปศสุตัว์จะด าเนินการออกให้ในนามศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีผ่าน
การตรวจประเมินเทา่นัน้ 

5.7 กรณีศนูย์รวบรวมน า้นมดิบเพ่ือการส่งออก ให้ย่ืนขอรับรองต่อส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศสุตัว์ และให้ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ พิจารณาออกใบรับรองให้  
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6. เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 
ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
6.1     ต้องรักษาไว้ซึง่การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับการรับรอง 
6.2 การรับรองใช้แสดงได้เฉพาะในกิจกรรม และขอบขา่ยท่ีได้รับการรับรองเทา่นัน้ 
6.3 ต้องไมน่ าใบรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมายรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมายรับรองระบบงานไปใช้ในทางท่ีท า

ให้เกิดความเส่ือมเสียตอ่กรมปศสุตัว์ ซึง่อาจพิจารณาได้วา่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
6.4 ยตุกิารใช้สิ่งพิมพ์ ส่ือโฆษณาท่ีมีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนัน้ทัง้หมด เม่ือมีการพกัใช้ เพิกถอน หรือ

ยกเลิกการรับรองไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
6.5 ผู้ ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับผู้ ตรวจรับรองกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครัง้           

โดยผู้ได้รับการรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจรับรองเข้าตรวจสอบในพืน้ท่ีศนูย์รวบรวมน า้นมดิบทัง้หมด
ท่ีถือครองทัง้พืน้ท่ีของตนเอง พืน้ท่ีเชา่ และพืน้ท่ีให้เชา่  

6.6 ผู้ ได้รับการรับรองต้องจดัท าบนัทึกตามท่ีก าหนดไว้ในการปฏิบตัิท่ีทางสุขลกัษณะดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดบิอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้ตรวจรับรองสามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบตัิ
ทางลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

6.7 ผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองท่ีเป็นปัจจุบัน  ให้แก่ 
กรมปศสุตัว์เม่ือได้รับการร้องขอ 

6.8 หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบใบรับรองคืนให้ 
กรมปศสุตัว์ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีผู้ ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ หรือภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวันท่ีแจ้งความประสงค์จะยกเลิกการรับรอง และหากใบรับรองฉบบัเดิมสูญหายต้องส่งส าเนา
หลกัฐานการแจ้งความเอกสารสญูหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมายงัส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
เพ่ือสง่ให้ส านกังานปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้ 

       กรณีศนูย์รวบรวมน า้นมดบิเพ่ือการสง่ออก ให้สง่ใบรับรองฉบบัเดมิคืนท่ีส านกัพฒันาระบบและรับรอง  
          มาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ 
6.9 หากผู้ ได้รับการรับรองประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุการรับรองต่อกรมปศสุตัว์ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 เดือน ก่อนวนัท่ีใบรับรองหมดอาย ุ
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6.10 หากมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขระบบการผลิตในสาระส าคัญ เช่น เพิ่มหรือลดจ านวนเคร่ืองจักร 
เพิ่มหรือลด การปรับปรุงศนุย์รวบรวมน า้นมดิบ การเปล่ียนกระบวนการผลิต เปล่ียนผู้จดัการศนูย์รวบรม
น า้นมดิบ เป็นต้น ให้แจ้งกรมปศสุตัว์ (ส านกังานปศสุตัว์เขต หรือส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศสุตัว์)ทราบโดยทนัที ซึ่งในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนี ้กรมปศสุตัว์ (ส านกังานปศสุตัว์เขต หรือ
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์) อาจพิจารณารับรองตอ่เน่ือง หรืออาจก าหนดให้มี
การตรวจประเมินเพิ่มเตมิ  

6.11 การโอนกิจการให้สมาชิกในครอบครัวด า เน ินการแทน ให้ผู้ ได้ร ับการร ับรองแจ้ง กรมปศุสัตว์  
(ส านกังานปศสุตัว์เขต หรือส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์)ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร พร้อมยืนยนัว่ายงัคงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามท่ี
ได้รับการรับรองไว้ โดยคณะผู้ตรวจรับรองอาจด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้การรับรองใหม ่และยกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม ซึ่งผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิม ภายใน 
7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรองฉบบัใหม่มายงัส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัเพ่ือส่งให้ส านกังานปศสุตัว์เขต
ท่ีออกใบรับรองให้ กรณีศนูย์รวบรวบน า้นมดิบเพ่ือการส่งออก ให้ส่งใบรับรองฉบบัเดิมคืนท่ีส านกัพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์โดยใบรับรองฉบบัใหมจ่ะมีอายเุทา่ใบรับรองฉบบัเดมิท่ีเหลืออยู่ 

6.12 การโอนกิจการให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวด าเนินการแทน ให้ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศสุตัว์
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือยกเลิกการรับรอง  

6.13 การย้ายสถานท่ีตัง้ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ให้ผู้ ได้รับการรับรองแจ้งกรมปศสุตัว์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือยกเลิกการรับรอง  

6.14 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ แต่ยังคงสถานท่ีตัง้เดิม ให้ผู้ ได้รับการรับรองแจ้ง     
กรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปล่ียนแปลง กรมปศุสัตว์จะพิจารณาออก
ใบรับรองฉบบัใหม่ โดยมีอายเุท่ากับฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิม
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรองฉบบัใหม่มายงัส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั เพ่ือส่งให้ส านกังาน
ปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้ 

6.15 กรณีท่ีขอยกเลิกการรับรอง หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูในใบรับรอง  ซึ่งก าหนดให้ผู้ ได้รับการรับรองต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม หากผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมได้เน่ืองจากสูญหาย  
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ให้สง่ส าเนาหลกัฐานการแจ้งความเอกสารสญูหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมายงัส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
เพ่ือสง่ให้ส านกังานปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้ 

6.16 กรณีใบรับรองสญูหาย ผู้ ได้รับการรับรองต้องแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมย่ืนค าขอใบแทนใบรับรอง
และแนบส าเนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องมายังส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตเพ่ือออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอายุเท่าใบรับรอง 
ฉบบัเดมิท่ีเหลืออยู ่ 
 

7. การตรวจตดิตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) 
7.1 กรมปศุสัตว์จะตรวจติดตามผล เพ่ือติดตามการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้              

ทัง้นี ้ในรอบการรับรองอายุคราวละ 3 ปี จะมีการตรวจติดตามผลอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยจะด าเนินการ 
ทกุ 11-12 เดือน นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสุด โดยการตรวจติดตามผล
จะต้องไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวันท่ีตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสุด และการตรวจ
ตดิตามผลจะด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจติดตามส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 

7.2 การตรวจตดิตามผลเป็นการตรวจประเมินแบบยอ่ ซึง่อาจไมค่รบทกุข้อก าหนดของการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ทัง้นีก้ารตรวจติดตามผลทุกครัง้รวมกนัในรอบการรับรอง 3 ปี จะต้องตรวจ
ประเมินให้ครบทกุข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

7.3 การตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการทกุ 3 ปี โดยกรมปศสุตัว์จะแจ้งผู้ประกอบการ ย่ืนค าขอต่ออายุ
การรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 4 เดือน และผู้ประกอบการต้องย่ืนค าขอตอ่อายกุารรับรอง 
ก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 3 เดือน 

7.4 กรณีท่ีผู้ประกอบการไมย่ื่นค าขอตอ่อายกุารรับรอง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและกรมปศสุตัว์ไม่สามารถ
ตรวจตอ่อายกุารรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดมิหมดอาย ุหรือผู้ ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง
ท่ีพบได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดิมหมดอาย ุใบรับรองฉบบัใหม่ท่ีผู้ ประกอบการได้รับจะมีอายุไม่ตอ่เน่ืองจาก
ใบรับรองฉบบัเดิม โดยช่วงท่ีใบรับรองขาดอาย ุผู้ประกอบการไม่สามารถอ้างอิงการรับรองของกรมปศสุตัว์ได้ 
และให้งดใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายรับรองระบบงานในชว่งเวลาดงักลา่ว 
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7.5 กรณีท่ีผู้ ประกอบการย่ืนค าขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถ
ตรวจตอ่อายกุารรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดมิหมดอาย ุกรมปศสุตัว์จะพิจารณาออกใบรับรองฉบบัใหม่
โดยมีอายตุอ่เน่ืองจากใบรับรองฉบบัเดมิ   

7.6 การตรวจตอ่อายกุารรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินระบบทัง้หมด กรณีท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจ
ตดิตามผลครัง้ท่ี 3 ให้ด าเนินการเป็นการตรวจตอ่อายกุารรับรอง โดยตรวจประเมินครบทกุข้อก าหนดและ
ด าเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายอุย่างน้อย 3 เดือน และต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ี 
ตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบครัง้ล่าสุด โดยการตรวจต่ออายุการรับรองจะด าเนินการตามขัน้ตอน
การตรวจตอ่อายกุารรับรองส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง  

7.7 การตรวจตอ่อายกุารรับรองสามารถด าเนินการได้ก่อนใบรับรองสิน้อายไุมเ่กิน 4 เดือน 
7.8 คณะผู้ตรวจรับรองสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีตอ่ไปนี ้
(1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางสุขลัษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบมี

ประสิทธิภาพลดลง เช่น กระบวนการผลิตไม่ถกูต้องและ/หรือไม่ถูกสุขลกัษณะ มีการปนเปือ้นในน า้นม
หรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

(2) เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้ว  พบว่าผู้ ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติ           
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ และ/หรือหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของกรมปศสุตัว์ 

(3) มีมตขิองคณะกรรมการหรือผู้ตดัสินการรับรองให้มีการตรวรจติดตามผลเพิ่มเตมิจากท่ีก าหนดไว้ 

8. การพักใช้และการเพกิถอนการรับรอง 

8.1 การพกัใช้การรับรอง 
    กรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองด าเนินการเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ได้รับการรับรองไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรอง ตวัอย่างเช่น ผู้ ได้รับการรับรอง     
น าเคร่ืองหมายรับรองของกรมปศสุตัว์ไปติดท่ีผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 

(2) ไมป่ฏิบตัติามระบบท่ีได้รับการรับรอง  
(3) ไมแ่ก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
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คณะผู้ตรวจรับรองด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือหาหลักฐานหลังพบเหตุดงักล่าวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาพกัใช้การรับรอง โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน แตไ่ม่เกิน 6 เดือน และก าหนดวนัท่ีพกัใช้
การรับรองให้มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 15 วนั เมื่อผู้ประกอบการถูกพกัใช้การรับรอง ต้องหยุด
การอ้างถึงการรับรอง หรือการใช้เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี) 

8.2 การเพิกถอนการรับรอง 
กรณีท่ีผู้ ได้รับการรับรองด าเนินการเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี  ดงันี ้
(1) ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง ตวัอย่าง 

เช่น ผู้ ได้รับการรับรองปลอมแปลงใบรับรองให้ผู้ อ่ืนน าไปใช้ หรือน าผลผลิตจากศนูย์รวบรวมน า้นมดิบอ่ืน
มาอ้างอิงการรับรองในช่ือของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับการรับรอง เป็นต้น 

(2) ไมป่ฏิบตัติามระบบท่ีได้รับการรับรองหลงัจากถกูพกัใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
(3) มีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง 

ตวัอย่างเช่น มีหลักฐานท่ีพิสูจน์ได้ว่าผู้ ได้รับการรับรองน าของเสียไปทิง้ในแหล่งน า้สาธารณะ 
หรือมีการปล่อยน า้เสียท่ีมีค่าไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สภาพแวดล้อม 

คณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือหาหลกัฐาน หลงัพบเหตดุงักล่าวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทัง้นี ้ผู้ ได้รับการรับรองท่ีถกูเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ส านกังานปศสุตัว์เขต 
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีผู้ ได้รับการรับรองได้รับหนงัสือแจ้งเพิกถอน 

ทัง้นีส้ิทธิในการใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายรับรองระบบงานจะสิน้สดุลงทนัทีนบัจาก
วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เพิกถอน ซึง่ผู้ถกูเพิกถอนการรับรองต้องงดใช้หรืออ้างถึงการใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมาย
รับรอง เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แผน่พบั ใบปลิว เป็นต้น 

 ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีอยู่ในทะเบียนประวตัิศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือถูกเพิกถอน
ใบรับรองจะไมไ่ด้รับการพิจารณารับรองการปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบเป็นเวลา 1 ปี 
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9. การยกเลิกการรับรอง 
การรับรองจะถกูยกเลิกในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรอง 
(2) ผู้ได้รับการรับรอง เป็นบคุคลล้มละลาย กรณีนิตบิคุคล  
(3) ผู้ได้รับการรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้บคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ชส่มาชิกในครอบครัว 
(5) ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(6) มีการเปล่ียนแปลงการปฎิบัติท่ีดีท่ีได้รับการรับรอง และผู้ ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดใหมไ่ด้ 
 

10. การรักษาความลับ 

 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้ประกอบการไว้เป็นความลับ แต่จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กับผู้ประกอบการ อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยความลบัโดยบุคคลอ่ืน 
เว้นแตจ่ะเกิดขึน้จากการกระท าของกรมปศสุตัว์  

 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลท่ี
สามารถเปิดเผยได้ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 

11. อ่ืนๆ 
11.1 กรณีท่ีมีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองนี ้กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้

ผู้ประกอบการทราบ 
11.2 ผู้ ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใหม่ตามข้อ 11.1 ให้ถูกต้องภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด จากนัน้กรมปศสุตัว์จะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง 
11.3 กรมปศสุตัว์ไมรั่บผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ ได้รับการรับรองท่ีได้กระท าไปโดยไม่สจุริต หรือไม่ปฏิบตัิตาม 

หรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
11.4 กรมปศสุตัว์จะท าการเผยแพร่รายช่ือผู้ได้รับการรับรอง และยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ 
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สรุประยะเวลาในการด าเนินการขอรับและออกใบรับรอง 
การปฏิบัตทิี่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิในแต่ละขัน้ตอน 

 
การด าเนินการ ระยะเวลา 

1.   ขัน้ตอนการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจรับรอง              
     1. 1 คณะผู้ตรวจรับรองจดัท าแผนการตรวจ เพ่ือการรับรอง      
ครัง้แรก ตรวจติดตาม หรือการตรวจต่ออายุ การรับรอง
โดยใช้แบบฟอร์มก าหนดการตรวจประเมิน (Audit Plan) 
รหสั F-AUD-MCC-01 สง่ให้ผู้ประกอบการก่อนการตรวจ
ประเมิน 

- อย่างน้อย 7 วนั 

    1.2 ในระหว่างการตรวจประเมิน กรณีพบข้อบกพร่อง
คณะผู้ตรวจรับรองแจ้งให้ผู้ประกอบการจดัส่งแนวทางใน
การแก้ไข โดยให้ผู้ประกอบการระบ ุ
    - สาเหตขุองปัญหาท่ีพบ 
    - แนวทางการแก้ไข 
    - แนวทางการป้องกนัการเกิดซ า้ 
    - ระบเุวลาแล้วเสร็จ 
       
 

- ให้ผู้ประกอบการจดัส่งแนวทางการแก้ไขภายใน    
30 วัน  นับแต่วัน ท่ีออกหนังสือราชการแจ้ง
ผู้ประกอบการอยา่งเป็นทางการ 

- กรณีผู้ประกอบการไม่จดัส่งแนวทางการแก้ไขตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้แจ้งเตือนผู้ ประกอบการ 
ให้จดัส่งแนวทางการแก้ไขครัง้ท่ี 2 ภายใน 30 วัน 
หากผู้ประกอบการยงัไม่ส่งแนวทางการแก้ไขให้น า
เร่ืองดงักล่าวเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ตรวจประเมินใหมท่ัง้ระบบ 

    1.3 ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ประกอบการ 
ในการตรวจเพ่ือการรับรอง การตรวจติดตาม การตรวจ
ต อ่อาย กุ า ร ร ับ รอ ง  ห ากคณะผู้ต ร วจ รับรองพบ
ข้อบกพร่องผู้ตรวจรับรองสามารถให้ผู้ประกอบการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ในเง่ือนไขเวลา 
 

- แก้ไขได้ 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากพ้น
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้คณะผู้ตรวจรับรอง
ด าเนินการตรวจประเมินใหม่ทุกข้อก าหนด โดย
ให้ผู้ประกอบการแจ้งเม่ือมีความพร้อม 
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สรุประยะเวลาในการด าเนินการขอรับและออกใบรับรอง 
การปฏิบัตทิี่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิในแต่ละขัน้ตอน (ต่อ) 

 

การด าเนินการ ระยะเวลา 
    1.4 ภายหลงัการตรวจประเมิน การตรวจเพื่อการ
รับรองครัง้แรก การตรวจติดตาม การตรวจตอ่อายกุาร
รับรอง ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ คณะผู้ตรวจรับรอง
จดัท าหนงัสือราชการ สรุปผลการตรวจประเมินแจ้ง
ผู้ประกอบการทราบ โดยเอกสารประกอบด้วย 

- ส าเนาแบบฟอร์มรายงานผล (Audit Report)  
- ส าเนาแบบฟอร์มบนัทึกข้อบกพร่อง (CAR) 

ถ้ามี  

-  ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีตรวจประเมิน ณ  
   ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

 

    1.5 ภายหลงัการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจ
รับรองเสนอผลการตรวจประเมินและหลักฐานให้
คณะกรรมการหรือผู้ตดัสินการรับรองดงันี ้
    -  กรณีการรับรองครัง้แรก การต่ออายุการรับรอง
สง่ผลการตรวจประเมินและหลกัฐาน ให้คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาให้การรับรองครัง้แรกหรือต่ออายุการ
รับรอง  
    - กรณีคงไว้ซึง่การรับรองและยกเลิกการรับรองส่งผล
การตรวจประเมินและหลักฐานให้ผู้ตัดสินการรับรอง 
เพ่ือพิจารณาการคงไว้หรือยกเลิกการรับรอง 

-   ภายใน 1 เดือน หลงัจากวนัท่ีตรวจประเมินแล้ว 
    เสร็จโดยไมพ่บข้อบกพร่อง หรือวนัท่ีได้ด าเนิน   
   การตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
   รุนแรงแล้วเสร็จ หรือวนัท่ียอมรับแนวทางการ 
   แก้ไขข้อบกพร่องไมรุ่นแรง จากผู้ประกอบการ 

    1.6 ภายหลงัผู้ประกอบการได้รับใบรับรอง 
         1.6.1 กรณีตรวจติดตาม 
                  - คณะผู้ตรวจรับรองจะด าเนินการตรวจ
ตดิตามผลอยา่งน้อย 2 ครัง้ ในรอบใบรับรอง 
 

 
-  ตรวจตดิตามทกุๆ 11-12 เดือน แตต้่องไมเ่กิน   
   12  เดือน นบัจากวนัตรวจประเมิน                        
   ณ  ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิครัง้ลา่สดุ 
-  ภายในรอบระยะการรับรอง 3 ปี จะด าเนิน 
   การตรวจติดตามอย่างน้อย 2 ครัง้ กรณีการ 
   ตรวจตดิตามครัง้ท่ี 3 ให้ด าเนินการเป็น  
   การตรวจตอ่อายกุารรับรอง 
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สรุประยะเวลาในการด าเนินการขอรับและออกใบรับรอง 
การปฏิบัตทิี่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิในแต่ละขัน้ตอน (ต่อ) 

 
การด าเนินการ ระยะเวลา 

        1.6.2 การตรวจตอ่อายกุารรับรอง 
                 - ส านักงานปศุสัตว์เขต ท าหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบการให้ตอ่อายกุารรับรอง 
                - ผู้ประกอบการย่ืนค าขอต่ออายกุารรับรอง
ก่อนใบรับรองหมดอาย ุ
               - คณะผู้ตรวจรับรองตรวจตอ่อายกุารรับรอง 
 

 
-  4 เดือน ก่อนใบรับรองหมดอายุ 

 
-  อยา่งน้อย 3 เดือน 

 
-   ตรวจก่อนใบรับรองหมดอายอุยา่งน้อย  2  เดือน       
   แต่ไม่เ กิน 4 เดือน และต้องไม่เ กิน 12 เดือน 
   นบัจากวนัตรวจประเมิน ณ ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ    
   ครัง้ลา่สดุ 

2. มตคิณะกรรมการในการให้การรับรอง การพกัใช้
และเพิกถอนการรับรอง 
    2.1 การให้การรับรองครัง้แรก การตอ่อายกุารรับรอง 
   2.2 การพกัใช้ และการเพิกถอนใบรับรอง 
   2.3 การพกัใช้ใบรับรองมีระยะเวลา 

 
 
-  มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการมีมติ 
-  มีผลหลงัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 15 วนั 
-  มีระยะเวลาครัง้ละไมน้่อยกวา่ 30 วนั แต ่
   ไมเ่กิน 180 วนั 

3. ผู้ประกอบการ 
    3.1 ใบรับรองมีอาย ุ
    3.2 ผู้ประกอบการท่ีถกูเพิกถอนใบรับรองจะไม่ได้รับ
การรับรองการปฏิบตัท่ีิดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 
-  3 ปี 
-  เป็นเวลา 1 ปี 
 
 

 



7 
 

สรุปขัน้ตอนการขอรับและออกใบรับรองการปฏบิัติทางสุขลักษณะที่ดี 
ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 
1. บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์

รวบรวมน า้นมดิบ 

2. ขัน้ตอนการให้การรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ (ครัง้แรก) 
Granting Certification 

3. ขัน้ตอนการคงไว้ซึง่การรับรอง (Maintaining Certification) 
4. ขัน้ตอนการตอ่อายกุารรับรอง (Recertification) 
5. ขัน้ตอนการยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) 
6. ขัน้ตอนการพกัใช้และเพิกถอนการรับรอง (Suspending and Withdrawing Certification) 
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1. บุคคลที่เก่ียวข้องกับการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดี 
ส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 

- เป็นผู้ สมัครใจเพื่อขอรับการรับรอง     
การปฏิบัติทางสุขลกัษณะที่ดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

- หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง  
รหสั RE-DLD-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการฝึกอบรมผู้ประกอบการ 
รหสั P-ABT-MCC-01 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการให้การรับรอง  

(Granting Certification)  
รหสั P-GC-MCC-01 

2. คณะผู้ตรวจรับรอง 
   (Audit Team) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นผู้ ตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
สุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น า้นมดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง 
รหสั   RE-DLD-MCC-01 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจรับรอง 
รหสั  P-AUD-MCC-01 
- คู่ มื อ ขั ้น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ห รั บ 
คณะผู้ ตรวจรับรอง รูปแบบการตรวจ และ
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
รหสั P-AUD-MCC-02 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรอง (Initial Audit) ส าหรับคณะ
ผู้ตรวจรับรอง รหสั P-AUD-MCC-03 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตรวจติดตามผล 
(Surveillance Audit) ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง 
รหสั P-AUD-MCC-04 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการตรวจต่ออายุ 
การ รับรอง  (Recertification Audit)  ส าห รับ
คณะผู้ตรวจรับรอง รหสั P-AUD-MCC-05 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการให้การรับรอง 
(Granting Certification) 
รหสั P-GC-MCC-01 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการคงไว้ซึ่งการรับรอง 
(Maintaining certification) 
รหสั  P-MC-MCC-01  

   



9 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) การด าเนินการ (ต่อ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
  - คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตอ่อายใุบรับรอง 

(Recertification) รหสั P-RC-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการยกเลกิการ
รับรอง (Cancelling Certification) 
รหสั P-CNC-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการพกัใช้และ     
การเพกิถอนการรับรอง(Suspending and 
Withdrawing Certification) 
รหสั P-SC/WC-MCC-01 

3. คณะกรรมการ 
    (Certification 
    Committee) 

- เป็นผู้พิจารณาตดัสินการรับรองครัง้แรก การ
พักใช้  การเพิกถอน และการต่ออายุการ
รับรองจากผลการตรวจประเมินและหลกัฐาน
ของคณะผู้ตรวจรับรอง 

- หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง 
รหสั RE-DLD-MCC-01 
- คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานองค์ประกอบ หน้าที่ และการ
ด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะทีด่ีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

 
รหสั P-CC-MCC-01 
- คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการให้การรับรอง  (Granting 

Certification) 
รหสั P-GC-MCC-01 
- คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตอ่อายใุบรับรอง 
(Recertification ) รหสั P-RC-MCC-01 
- คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการพกัใช้และการเพิกถอน
การรับรอง(Suspending and Withdrawing 
Certification) 
รหสั P-SC/WC-MCC-01 

4. ผู้ตดัสนิการรับรอง    
    (Decision Person)        

-  เป็นผู้ พิจารณาตัดสินการคงไว้และ 
กา รย ก เ ลิ ก ก า ร รั บ ร อ ง  จ า ก ผล 
การตรวจประเมินและหลักฐานของ 
คณะผู้ตรวจรับรอง 

- หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรอง 
รหสั RE-DLD-MCC-01 
- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานบทบาท หน้าที่และ
การด าเนินงานส าหรับผู้ตดัสนิการรับรอง  
รหสั P-DP-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการคงไว้ ซึ่งการรับรอง 
(Maintaining certification) 
รหสั  P-MC-MCC-01  
- คู่ มื อ ขั น้ ตอนกา รป ฏิบัติ ง านก า รยก เ ลิ ก 
การรับรอง (Cancelling Certification) 
รหสั P-CNC-MCC-01 
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2. ขัน้ตอนการให้การรับรองการปฏิบัตทิางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
(ครัง้แรก)  Granting Certification 

 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
2. ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 
 
3. ส านกังานปศสุตัว์เขต 

- สมคัรรับการฝึกอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิ
ทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบส าหรับผู้ประกอบการที่ส านกังาน
ปศสุตัว์จงัหวดัที่ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
ตัง้อยู ่

-  รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการสง่ไปยงั 
    ส านกังานปศสุตัว์เขต 
- ด าเนินการฝึกอบรม 

 

- คูม่ือขัน้ตอนการฝึกอบรบ ผู้ประกอบการ    
    รหสั  P-ABT-MCC-01 
 
 

 

4. ผู้ประกอบการ 
 
5. ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

- สมัครขอการรับรองที่ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัทีศ่นูย์รวบรวมน า้นมดิบมีภมูิล าเนาอยู ่
- รับสมคัร และตรวจสอบคณุสมบตัิ และสง่
รายช่ือผู้ ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบ 
ให้คณะผู้ตรวจรับรอง 
 

- คู่ มื อ ขั ้น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ใ ห้ 
การรับรอง  (Granting Certification)    

    รหสั  P-GC-MCC-01 
 

6. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- ด าเนินการตรวจประเมินศูนย์รวบรวม
น า้นมดิบและสง่ผลการตรวจประเมินศนูย์
รวบรวมน า้นมดิบ ใ ห้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสิน ให้การรับรองภายใน
ระยะเวลา  1  เดื อนนับจากวันตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง 
ห รือนับจากวันที่ ไ ด้ด า เนินการตรวจ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้ว
เสร็จ หรือนบัจากวนัที่ยอมรับแนวทางการ
แก้ไขข้อบกพร่องไม่รุนแรงจากผู้ ขอการ
รับรอง 
 

- คู่มื อขั น้ตอนการปฏิบัติ ง านการตรวจ 
ประ เมิ น เพื่ อ ก า ร รับ รอ ง ( Initial Audit) 
ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง   

    รหสั P-AUD-MCC-03 
 

7. คณะกรรมการ 
   (Certification  Committee) 

- ด าเนินการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง 
จากผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจ
รั บ ร อ ง แ ล้ ว ส่ ง ผ ลก า รพิ จ า รณา ใ ห้
ส านกังานปศสุตัว์เขต  
 

- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานองค์ประกอบ หน้าที่ 
และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการ
รับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะที่ดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ รหสั  P-CC-MCC-01 

8. ส านกังานปศสุตัว์เขต - ด าเนินการจัดท าใบรับรองมอบให้แก่
ผู้ประกอบการผา่นส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

- คู่ มื อ ขั ้น ต อ น ก า ร จั ด ท า ใ บ รั บ ร อ ง                   
รหสั P-C-MCC-01 
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3.  ขัน้ตอนการคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- ด าเนินการตรวจประเมินศูนย์รวบรวม
น า้นมดิบ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง และ
ส่งผลการตรวจประเมินให้ผู้ ตัดสินการ
รับรองพิจารณาการคงไว้ซึง่การรับรอง 

- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการคงไว้ซึง่การ
รับรอง (Maintaining Certification)     
รหสั P-MC-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตรวจ 
ติดตามผล (Surveillance Audit) ส าหรับ
คณะผู้ตรวจรับรอง รหสั P-AUD-MCC-04 

2. ผู้ตดัสนิการรับรอง 
    (Decision Person)        

- พิจารณาการคงไว้ซึ่ งการรับรองจาก 
ผลการตรวจประเมินของคณะผู้ ตรวจ
รับรองแล้วสง่ผลให้คณะผู้ตรวจรับรอง 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานบทบาท หน้าที่ 
และการด าเนินงานส าหรับผู้ ตัดสินการ
รับรอง รหสั  P-DP-MCC-01    

3. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- แจ้งผลการคงไว้ให้ผู้ประกอบการทราบ - คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการคงไว้ซึง่การ
รับรอง (Maintaining Certification)     
รหสั P-MC-MCC-01 
- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการตรวจตดิตาม
ผล (Surveillance Audit) ส าหรับคณะ
ผู้ตรวจรับรอง รหสั P-AUD-MCC-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

4.  ขัน้ตอนการต่ออายุการรับรอง (Recertification) 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ส านกังานปศสุตัว์เขต 
 
 
 
2. ผู้ประกอบการ 
 
 
 
3. ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

- ตรวจสอบรายช่ือทะเบียนผู้ประกอบการที่
ใบรับรองจะหมดอายุ และท าหนงัสือแจ้ง
ผู้ ประกอบการทราบอย่างน้อย 4 เดือน   
ก่อนใบรับรองหมดอาย ุ
- ด าเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรองก่อน
ใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน          
ที่ส านกังานปศสุตัว์จังหวดัที่ศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบตัง้อยู ่
- ด าเนินการรับสมัครผู้ ประกอบการและ
ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอต่ออาย ุ 
ใบรับรองของผู้ประกอบการและสง่รายช่ือ
ผู้ ประกอบการที่ มี คุณสมบัติ ครบใ ห้       
คณะผู้ตรวจรับรอง 
 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการต่ออายุ
ใบรับรอง (Recertification )  
รหสั  P-RC-MCC-01 

 
 

4. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- ด าเนินการตรวจประเมิ นเพื่ อต่ออาย ุ          
การรับรองของผู้ ประกอบการ และส่งผล
การตรวจประเมินให้คณะกรรมการภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง 
หรือวนัท่ีได้ด าเนินการตรวจตดิตามผลการ
แก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือ 
วนัที่ยอมรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
ไมรุ่นแรงจากผู้ขอการรับรอง 

- คู่ม ือขัน้ตอนการปฏิบตั ิงานการตรวจต่อ
อายกุารร ับรอง  (Recertification Audit) 
ส าหรับคณะผู้ตรวจรับรอง    
รหสั P-AUD-MCC-05 

5. คณะกรรมการ 
   (Certification  Committee) 
 
 

- ด าเนินการพิจารณาตดัสินให้การต่ออายุ
การรับรองจากผลการตรวจประเมินของ      
คณะผู้ ต ร ว จ รับ รอง  และส่ ง ผลกา ร
พิจารณาให้ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานองค์ประกอบ 
ห น้ า ที่  แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ห รั บ 
คณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
รหสั  P-CC-MCC-01 
 

6. ส านกังานปศสุตัว์เขต -  ด าเนินการจดัท าใบรับรอง (ตอ่อาย)ุ มอบ
ให้ผู้ประกอบการ 

 
 

- คูม่ือขัน้ตอนการจดัท าใบรับรอง         
รหสั P-C-MCC-01 
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5.  ขัน้ตอนการยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้ประกอบการ 
 

 
2. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- มีความประสงค์จะยกเลกิการรับรอง หรือ 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะได้ รับการ
รับรอง 
- ด าเนินการตรวจประเมินเพื่อหาข้อเท็จจริง 
แล ะจั ด ท า บันทึ ก ส รุ ป ร า ยละ เ อี ย ด
ข้อเท็จจ ริ ง  เสนอผู้ ตัดสินการ รับรอง 
พิจารณายกเลกิการรับรอง 
 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก 
การรับรอง (Cancelling Certification)   
รหสั  P-CNC-MCC-01 

 

3. ผู้ตดัสนิการรับรอง 
    (Decision Person)        

- พิจารณาตดัสินยกเลิกการรับรองจากผล
รายละเอียดข้อเท็จจริงของคณะผู้ ตรวจ
รับรอง แล้วเสนอส านักงานปศุสัตว์เขต 
เพื่อด าเนินการด าเนินการตอ่ไป 
 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานบทบาท หน้าที่ 
และการด าเนินงานส าหรับผู้ ตัดสินการ
รับรอง รหสั  P-DP-MCC-01    

4. ส านกังานปศสุตัว์เขต - ด าเนินการตามมติผู้ ตัดสินการรับรอง 
เพื่อแจ้งผู้ประกอบการทราบ 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานการยกเลิก 
การรับรอง (Cancelling Certification)  
รหสั  P-CNC-MCC-01 
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6.  ขัน้ตอนการพักใช้และเพกิถอนการรับรอง 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. คณะผู้ตรวจรับรอง 
    (Audit Team) 

- ด า เนินการตรวจประเมินติดตามผล  
และ/หรือ การตรวจต่ออายุการรับรอง 
และ/หรือตรวจพบเหตุหรือรับทราบว่า
ผู้ ประกอบการปฏิบัติ ไม่ เ ป็น ไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองซึ่งอาจ
เ ป็น เ หตุ ใ ห้ ต้ องพัก ใ ช้ ห รื อ เพิ กถอน
ใบรับรอง 
- ด าเนินการตรวจประเมินและหาหลกัฐาน
พ ร้ อมส รุ ปผล เสนอคณะก ร รมก า ร
พิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบรับรอง 
แล้วแตก่รณี 
 

- คู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  การพักใช้ และ
การเพิกถอนการรับรอง (Suspending 
and Withdrawing Certification)  
รหัส P-SC/WC-MCC-01 

2. คณะกรรมการ 
    (Certification  Committee) 
 

- ด าเนินการพิจารณาตัดสินการพักใช้ 
หรือเพิกถอนการรับรองจากผลการตรวจ
ประเมินของคณะผู้ ตรวจ รับรองและ 
ส่งผลการพิจารณาเสนอให้ส านักงาน 
ปศสุตัว์เขตด าเนินการตอ่ไป 
 

- คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานองค์ประกอบ หน้าที่ 
และการด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการรับรอง
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ                          
รหสั  P-CC-MCC-01 

3. ส านกังานปศสุตัว์เขต  - ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ - คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตังิาน การพกัใช้และ 
การเพกิถอนการรับรอง (Suspending and 
Withdrawing Certification)  
รหสั P-SC/WC-MCC-01 
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แผนผังขัน้ตอนการขอรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ประกอบการหรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมาย 

สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม “การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะ
ที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ส าหรับผู้ประกอบการ” 

 

ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการในจงัหวดั 

ผูป้ระกอบการมีความประสงคข์อรับรองการ
ปฏิบติัทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูยร์วบรวม

น ้านมดิบ 

 

ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

ยืน่ค  าขอรับรองการปฏิบติัทาง
สุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศูนยร์วบรวม
น ้ านมดิบ 

ตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตั ิ

ไม่ผ่าน 

แก้ไขเอกสาร 

ต่อหน้าถดัไป 

ผ่าน 

 

ส านกังานปศสุตัว์เขต 

รวบรวมรายช่ือผู้ประกอบการจากจงัหวดัในพืน้ท่ีของ ปศข. 
และจดัฝึกอบรม 
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แผนผังขัน้ตอนการขอรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ่าน 

ตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตั ิ

คณะผู้ตรวจรับรอง 
การปฏิบตัิที่ดีทางสขุลกัษณะส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ผู้ประกอบการ 

แก้ไขข้อบกพร่อง 

คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะทีด่ี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 

มติให้การรับรอง 

พิจารณาตดัสนิให้การรับรอง 

ส านกังานปศสุตัว์เขต 

ผู้ประกอบการ 

ออกใบรับรองการปฏิบตัิที่ดีทางสขุลกัษณะ
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

 

รายงานผล                                                                          
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์/ 

ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั 

ตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 



4 
 

อักษรย่อที่ใช้ในการจัดท าเอกสารเล่มนี ้ 
P  = Procedure หมายถึง ขัน้ตอนท่ีเป็นล าดบัมีจดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุในการประกอบกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึง่ โดยมีรายละเอียดท่ีชดัเจนวา่ใครท าอะไร เม่ือไร อยา่งไร 
RE  =    Regulation หมายถึง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการปฏิบตัิ 
F = Form หมายถึง เอกสารสนบัสนุนท่ีจดัท าขึน้ส าหรับใช้ในการบนัทึกข้อมูลการปฏิบตัิงาน 

ให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานนัน้ๆ 
WI = Working Instruction หมายถึง วิธีการปฏิบตังิาน 
DLD  = Department of Livestock Development หมายถึง กรมปศสุตัว์ 
AUD = Auditor หมายถึง คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวม

น า้นมดบิ 
CC = Certification Committee หมายถึง คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดี

ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 
DP = Decision Person หมายถึง ผู้ตดัสินการรับรอง 
MCC = Milk Collecting Center หมายถึง ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

E = Export หมายถึง การสง่ออก   

CN = Certification หมายถึง การรับรอง 
GC = Granting Certification หมายถึง การให้การรับรอง 
MC = Maintaining Certification หมายถึง การคงไว้ซึง่การรับรอง 
SC = Suspending Certification หมายถึง การพกัใช้การรับรอง 
WC = Withdrawing Certification หมายถึง การเพิกถอนการรับรอง 
CNC = Cancelling Certification หมายถึง การยกเลิกการรับรอง 
RC = Recertification หมายถึง การตอ่อายกุารรับรอง 
C = Certificate หมายถึง ใบรับรอง 
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บทนิยาม 
 ความหมายของค าท่ีใช้ในคู่มือกรมปศุสัตว์ เ ร่ืองการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ            
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การปฏิบัตทิางสุขลักษณะที่ดีส าหรับศูนย์รวมรวมน า้นมดิบ (Good Manufacturing Practice 
for Milk Collecting Center ; GMP) หมายความวา่ วิธีปฏิบตัวิา่ด้วยข้อก าหนดทัว่ไปของศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
มาตรฐานท่ีพึงมี วิธีปฏิบตัิในศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีดีและถกูสขุลกัษณะ เพื่อให้ได้น า้นมดิบท่ีมีคุณภาพ 
ถกูสุขลกัษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ  

2. ผู้ประกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ จัดการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีขอรับรองการปฏิบตัิ 
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือผู้ได้รับใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ 

3. ผู้ขอรับรอง หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ แทนท่ีมีความประสงค์จะขอรับรองการปฏิบัต ิ 
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4. ผู้ได้รับการรับรอง หมายความว่า ผู้ ขอรับรองท่ีผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง       
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

5. คณะกรรมการ (Certification Committee) หมายความว่า คณะกรรมการรับรองการปฏิบตัิทาง    
สขุลกัษณะที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบที่ได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณา 
การให้การรับรองครัง้แรกการพกัใช้ การเพิกถอน และการตอ่อายใุบรับรอง  

6. คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึ่งเป็นคณะบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกรมปศสุตัว์ให้ท าหน้าท่ีตรวจประเมิน
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

7. ผู้ตัดสินการรับรอง (Decision Person) หมายความว่า บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์
ให้ท าหน้าท่ีพิจารณาการคงไว้ ซึ่งการรับรองและการยกเลิกการรับรองการปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 

8. ผู้ตรวจรับรอง (Auditor) หมายความว่า ผู้ ตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับ             
ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิซึง่เป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ 

9. ผู้ตรวจรับรองฝึกหัด (Provisional Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจรับรองการปฏิบตัิทาง    
สุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบฝึกหัดซึ่งเป็นบุคคลหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีอยู่ระหว่าง   
การฝึกหัดการตรวจประเมินการปฏิบัติทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยปฏิบัติงาน
ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะผู้ ตรวจรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากกรมปศสุตัว์ 
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10. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Technical Expert) หมายความว่า บุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญ 
เฉพาะด้านเป็นพิเศษ 

11. ผู้ สังเกตการณ์ (Observer) หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะผู้ ตรวจรับรอง 
ให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะผู้ตรวจรับรอง 

12. การตรวจประเมิน (Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ เพ่ือประเมินและตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อก าหนด 

13. การให้การรับรอง (Granting Certification) หมายความว่า การอนมุตัิให้การรับรองการปฏิบตัิทาง
สขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ แก่ผู้ประกอบการท่ียงัไม่เคยได้รับการรับรอง โดคณะกรรมการ
ภายหลงัการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

14. การคงไว้ซึ่งการรับรอง (Maintaining Certification) หมายความว่า การอนมุตัิให้คงการรับรอง
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและยงัอยู่
ระหว่างอายุใบรับรอง โดยผู้ ตดัสินการรับรอง ภายหลงัการตรวจตดิตามผลของคณะผู้ตรวจรับรอง 

15. การต่ออายุการรับรอง (Recertification) หมายความว่า การอนุมัติให้การรับรองการปฏิบัต ิ 
ทางสุขลักษณะท่ีดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ แก่ผู้ ประกอบการท่ีย่ืนขอต่ออายุการรับรองโดย
คณะกรรมการ ภายหลงัการตรวจตอ่อายกุารรับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง 

16. การพักใช้การรับรอง (Suspending Certification) หมายความว่า การอนุมตัิพกัใช้การรับรอง
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยคณะกรรมการจากผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การรับรอง ซึ่งไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการรับรอง และ/หรือระบบท่ีได้รับการ
รับรอง และ/หรือไมป่รับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

17. การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawing Certification) หมายความว่า การอนุมตัิเพิกถอน 
การรับรองการปฏิบตั ิทางสุขลักษณะที่ด ีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบโดยคณะกรรมการจาก
ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองซึ่งไม่ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง 
และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการรับรองในสาระส าคญั และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามระบบท่ีได้รับการ
รับรองภายหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี และ/หรือมีข้อร้องเรียนท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่การรับรอง 

18. การยกเลิกการรับรอง (Cancelling Certification) หมายความว่า การอนมุตัิยกเลิกการรับรอง
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยผู้ตดัสินการรับรองจากผู้ประกอบการท่ีเลิก
ประกอบกิจการ เสียชีวิต โอนกิจการให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว หรือขอยกเลิกการรับรอง
หรือไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

19. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
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เกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประ เม ินอย ่างละ เอียดในท ุกข้อก า หนดของการปฏิบตัิ               
ทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมิน เพ่ือการรับรองครัง้แรก 

20. การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ
ท่ีได้รับใบรับรองจากกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตามรอบท่ีก าหนดไว้ เพ่ือตดิตามผลการรักษาระบบท่ีได้รับการรับรอง 
การตรวจประเภทนีอ้าจเลือกตรวจในบางข้อของข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับ   
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือบง่ชีถ้ึงภาพรวมของการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน 

21. การตรวจตดิตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) หมายความวา่ การตรวจประเมินเพ่ือติดตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครัง้ก่อน 

22. การตรวจต่ออายุใบรับรอง (Recertification Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
การปฏิบตัิทางสุขลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทกุข้อก าหนดของการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดี
ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบซึง่จะด าเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองสิน้อาย ุ

23. การตรวจกรณีพเิศษ (Special Audit) หมายความว่า เป็นการตรวจศนูย์รวบรวมน า้นมดิบท่ีได้รับ
การรับรองซึ่งมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเก่ียวกับคณุภาพผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น 
การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดนีจ้ะมุ่งเน้นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเท่านัน้ โดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบลว่งหน้า 

24. ข้อบกพร่อง หมายความว่า กรณีท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับรองของกรมปศสุตัว์ยงัไม่ได้
จัดท าระบบหรือจัดท าระบบแต่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ 
หรือน าไปปฏิบตับ้ิางไมป่ฏิบตับ้ิาง 

25. ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
การปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบสง่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

26. ข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดบิในบางสว่นและไมมี่ผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 

27. ข้อสังเกต (Recommendation/Observation) หมายความว่า สิ่งท่ีไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แตห่าก
ปลอ่ยไว้หรือละเลยอาจน าไปสูข้่อบกพร่องได้  

28. ใบรับรอง หมายความว่า ใบรับรองระบบการปฏิบตัิทางสขุลกัษณะท่ีดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบ 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีกรมปศุสัตว์ออกให้แก่
ผู้ประกอบการ 
 
 
 


