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เกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk) 

ป 2559 
 

1.ขอบขายการรับรอง 
 

  นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) เปนสินคาน้ํานมดิบและผลิตภัณฑนม

จากน้ํานมดิบคุณภาพสูงในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใตโครงการยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ผลิตภัณฑนมโคคุณภาพสูง โดยฟารมโคนม ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมและสถานที่

จําหนายผลิตภัณฑนม ที่ผานการรับรองจะไดใบรับรองซึ่งออกโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและปศุสัตวเขต 5 

ซึ่งแบงประเภทการรับรองเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา 

  2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา 

  3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา 

  4. สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา 

2.หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรอง ประกอบดวย 

 2.1 ขอบขาย 

 1. ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง ฟารมโคนมที่ไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีสําหรับฟารมโคนม(Good Agricultural Practice ; GAP) และ  เขารวมโครงการฯ 

 2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผาน        

การรบัรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ 

 3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ผานการรับรอง 

การปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ  

 4. สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง หมายถึง สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมที่เขารวม

โครงการฯ 

 5. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ผลิตภัณฑนมโคคุณภาพสูงตามประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 6. คณะทํางาน หมายถึง คณะทํางานตรวจรับรองฟารมโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสําหรับน้ํานมดิบ

คุณภาพสูง และคณะทํางานตรวจรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมสําหรับ

น้ํานมดิบคุณภาพสูงตามประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 7. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองผูประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนม

คุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk) ซึ่งออกโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและปศุสัตวเขต 5 
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8. น้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง น้ํานมโคดิบที่มีเกณฑคุณภาพดังนี ้

คุณลักษณะ รายการที่ประเมิน เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูง 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

คร้ังแรก ตรวจติดตาม 

คุณภาพ

น้ํานมดิบ 

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด                                 

(Standard Plate Count ; SPC) 

ไมเกิน 200,000 colony/ml อยางนอย 6 เดือน 

ในระยะเวลา 1 ป  

ทุกเดือน ๆ  ละ 1 ครั้ง 

จํานวนเซลลเมด็เลือดขาว                            

(Somatic Cell Count ; SCC) 

ไมเกิน 200,000 cell/ml  

โปรตีน (Protein) ไมนอยกวารอยละ 3.00  

ไขมัน (Fat) ไมนอยกวารอยละ 3.50   

เนื้อนมทั้งหมด (Total Solid ; TS) ไมนอยกวารอยละ 12.20  

 เนื้อนมไมรวมมันเนย 

(Solid Not Fat ; SNF) 

ไมนอยกวารอยละ 8.7  

สารตกคาง ยาปฏิชีวนะ ตรวจไมพบสารตกคางยาปฏิชีวนะ อยางนอย 6 เดือน 

ในระยะเวลา 1 ป  

ทุกเดือน ๆ  ละ 1 ครั้ง 

 2.2 หลักเกณฑการรับรอง 

2.2.1 ฟารมโคนม 

  1. ฟารมที่จะเขารวมโครงการฯ ตองเปนฟารมโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 และฟารม   

ตองผานเกณฑประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม (GAP) 

2. ฟารมตองมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยที่แข็งแรงถาวร มีหลังคากัน

แดดและฝน เปนสัดสวน หางจากบริเวณที่เลี้ยงสัตวปกติ ในระยะที่เหมาะสม และ ไมมีการระบายน้ําเสียจาก

คอกพักสัตวปวยไปยังคอกสัตวปกต ิโดยมีมาตรการทําลายเชื้อโรคกอนเขาคอกหรือบริเวณที่แยกสัตวปวย 

                    3. ฟารมที่จะเขารวมโครงการฯ ตองปรับปรุงคุณภาพน้ํานมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน   

การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk) 

  4. ฟารมที่เขารวมโครงการฯตองผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบ

คุณภาพสูงลานนาที่กําหนด อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน

การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) 

  5. ฟารมจะตองมีการจดบันทึกปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโคนมทุกตัวเปนประจําทุกวัน 

และสามารถใชขอมูลในการตรวจสอบยอนกลับได 

  6. มีการตรวจเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ํานม(Somatic Cell Count ; SCC) ดวยน้ํายาซีเอ็มที    

ในโคนมทุกตัวเปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง และมีบันทึกรายงานโคนมตัวที่ไมผานเกณฑ 
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         7. มีการตรวจสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

         8. หากพบฟารมโคนมใดมีการนําน้ํานมดิบจากฟารมอื่นมาปะปนหรือรวมกับน้ํานมดิบ     

ของฟารมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) หากพบการกระทําผิดดังกลาวคณะ

กรรมการฯ จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ   

  9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย 

 

2.2.2 ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

  1. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯตองผานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (Good Manufacturing Practice; GMP)  

2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯ ตองมีฟารมโคนมทีผ่านการรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม (GAP) ไมนอยกวารอยละ 70 ของสมาชิกที่สงน้ํานมดิบทั้งหมด 

3. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ จะตองมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

  3.1 กรณีที่ 1 ขอรับรองโดยแยกถังรวมนม ตองมีการแยกการรับน้ํานมดิบคุณภาพสูง (High 

Quality Milk) ออกจากน้ํานมดิบคุณภาพมาตรฐาน (Standard) ไดแก การกําหนดเวลาการรับนม การแยก

ชองรับนม การแยกทอรับนม การแยกถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ และการขนสงน้ํานมดิบทั้งนี้ศูนยรวบรวมน้ํานม

ดิบที่เขารวมโครงการตองรวบรวมน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาที่

กําหนด อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูง

ลานนา 

          3.2 กรณีที่ 2 ขอรับรองโดยไมแยกถังรวมนม ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่เขารวมโครงการตอง

รวบรวมน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาที่กําหนด อยางนอย 6 เดือน 

ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา 

       4. มีบันทึกรายชื่อสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบที่รับซื้อ และมีระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับได 

          5. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่รับซื้อเปนประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

          6. มีนโยบายการใหราคาน้ํานมดิบคุณภาพสูง (High Quality Milk) ตามเกณฑน้ํานมดิบ

คุณภาพสูงลานนา 

          7. กรณีที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบนําน้ํานมดิบที่ไมผานการรับรองตามตามเกณฑมาตรฐาน

น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาเขามาจําหนาย ภายใตชื่อ“น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality 

Milk)” หากพบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการเพิก

ถอนใบรับรองฯ 

           8. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย 

 

 



4 

 

 
 

2.2.3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 

  1. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่จะเขารวมโครงการตองผานการรับรองการปฏิบัติที่ดี   

(Good Manufacturing Practice ; GMP) ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

  2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะตองมีมาตรการหรือวิธีการแยกการรับน้ํานมดิบคุณภาพสูง

ลานนา (Lanna High Quality Milk) ออกจากน้ํานมดิบคุณภาพมาตรฐาน และตองไมมีการนําน้ํานมชนิดอื่น

มารวมกับนมคุณภาพสูงลานนา 

  3. มีบันทึกรายชื่อสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบที่รับซื้อ และระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับได 

  4. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่รับซื้อจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตามเกณฑน้ํานมดิบ

คุณภาพสูงลานนาอยางสม่ําเสมอ  

  5. มีนโยบายการใหราคาน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) ตาม

เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา 

              6. กรณีที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม นําน้ํานมดิบที่ไมผานการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน

น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาเขามาจําหนายภายใตชื่อ “น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality 

Milk)”   หากพบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการ

เพิกถอนใบรับรองฯ 

  7. ในกรณีที่ผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงพบปญหาจากการปนเปอนสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเกิด

ขอผิดพลาดจากกระบวนการผลิตที่ทําใหคุณภาพผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑที่

กําหนด ใหโรงงานจัดทําระบบและวิธีการในการเรียกคืนสินคาชุดดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานให

คณะกรรมการทราบฯโดยทันที            

   8. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบนมคุณภาพสูงลานนา ซึ่งมีตราสัญลักษณ

ของโครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดท่ีสามารถสังเกตไดชัดเจน  

   9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย 
 

2.2.4 สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม 

  2.2.4.1 ประเภทหางสรรพสินคาและรานจําหนาย 

1. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบคุณภาพสูง ซึ่งมีตราสัญลักษณของ

โครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน และมีบันทึกพรอมเอกสารหลักฐาน

แสดงแหลงที่มาจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ไดรับรองน้ํานมคุณภาพสูง ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ  

2. มีการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงขณะทําการขนสงตามเกณฑมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑที่กําหนด 
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3. มีพื้นที่สําหรับจําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงแยกเปนสัดสวนจากผลิตภัณฑนมทั่วไป 

และมีปายประชาสัมพันธ 

4. มีชั้นวางหรือตูแชเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงไดระหวาง 2-8 

องศาเซลเซียสตลอดเวลาสําหรับนมหรือผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส หรือเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามเกณฑ

มาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด 

5. มีบันทึกอุณหภูมิของชั้นวางหรือตูแชเย็นโดยสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง  ในรอบเชา

และรอบเย็น 

6. มีโปรแกรมการทําความสะอาดชั้นวางและตูแชเย็นผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงเปนประจํา อยาง

นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

7. มีโปรแกรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิอยางมี

ประสิทธิภาพ  

8. หามวางผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงปะปนกับอาหารหรือสิ่งทีอ่าจกอใหเกิดการปนเปอนได 

9. มีบันทึกรายการสินคาเก็บไวเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาหรือสามารถตรวจสอบยอนกลับได

อยางนอยเทียบเทากับอายุของสินคา 

10. กรณีที่สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงนําน้ํานมที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐาน

น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาเขามาภายใตชื่อ “น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk)” หาก

พบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการรับรอง พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรอง 

11. ในกรณีที่ผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงพบปญหาจากการปนเปอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเกิด

ขอผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ที่ทําใหคุณภาพผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑที่

กําหนด ใหผูจําหนายแจงมายังคณะกรรมการฯและโรงงานที่ผลิตสินคาดังกลาว และจัดทําระบบและวิธีการใน

การเรียกคืนสินคาชุดดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบฯโดยทันท ี

12. ตองอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานฯ สุมตัวอยางตรวจสอบคุณภาพน้ํานมหรือ

ผลิตภัณฑนมทางหองปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม และน้ํานมหรือผลิตภัณฑนมที่ตรวจสอบตองผานตาม

เกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) 

13. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย 
    

2.2.4.2 ประเภทรานจําหนายนมตม 

1. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบคุณภาพสูง ซึ่งมีตราสัญลักษณของ

โครงการ (Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน และมีบันทึกพรอมเอกสารหลักฐาน

แสดงแหลงที่มาของน้ํานมโคดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ไดรับรองน้ํานม

คุณภาพสูง 

2. มีการควบคุมอุณหภูมิน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงขณะทําการขนสงตามเกณฑ

มาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด 
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3. มีถังแชเย็นหรือตูแชเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง

ไดระหวาง 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา 

4. มีพื้นที่ที่สะอาดและเหมาะสมสําหรับจัดวางถังหรือภาชนะบรรจุน้ํานมดิบแยกเปนสัดสวน 

สามารถปองกันการปนเปอนได 

5. มีการทําความสะอาดพื้นท่ี เครื่องมือ อุปกรณและสถานที่จําหนายเปนประจําทุกวัน 

6. มีการควบคุมปองกันแมลงและสัตวพาหะ 

7. มีการบํารุงรักษาภาชนะ อุปกรณหรือเครื่องมือท่ีควบคุมอุณหภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ผูจําหนายตองสวมเครื่องแตงกายที่สะอาด สวมหมวกหรือผาคลุมผมและ ผากันเปอน 

9. ผูจําหนายตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและสุขาภิบาล  

10. น้ํานมโคดิบที่จําหนายใหแกผูบริโภคตองผานการตมใหเดือด 

11. มีปายประชาสัมพันธน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง 

12. ตองอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานฯ สุมตัวอยางตรวจสอบคุณภาพน้ํานมหรือ

ผลิตภัณฑนมทางหองปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม และน้ํานมหรือผลิตภัณฑนมที่ตรวจสอบตองผานตาม

เกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) 

13. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย  
 

เงื่อนไขการรับรอง 

 1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและปศุสัตวเขต 5 รับรองและมอบใบรับรองแกเกษตรกร

เจาของฟารมโคนมและผูประกอบการฯ ที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ โดยมีระยะเวลาในการ

รับรอง 1 ปนับจากวันที่ออกใบรับรอง และใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย 

 2. กรณีที่ผูประกอบการไมผานการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯตองแจงใหผูประกอบการ

ทราบ   เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดจึงแจงใหคณะทํางานฯเขาตรวจ

ประเมินใหม  

 3. คณะทํางานฯจะสุมตรวจติดตามผลคุณภาพน้ํานมดิบของฟารมโคนมและศูนยรวบรวม

น้ํานมดิบที่ใหการรับรองเปนประจําทุกเดือนหลังการรับรอง กรณีที่ผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติไดตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะดําเนินการแจงหนังสือเตือนใหผูประกอบการ

ดําเนินการแกไขขอบกพรอง (แจงครั้งที่ 1)ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากผูประกอบการไมปฏิบัติตาม 

เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา (แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และดําเนินการพัก

ใชใบรับรอง หากผูประกอบการไมสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองได คณะกรรมการฯจะ

ดําเนินการเพิกถอนการรับรอง  

 4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมที่ผานการรับรอง คณะ

ทํางานฯ จะสุมตรวจติดตามภายใน 6 เดือนหลังจากการรับรอง หรือเมื่อปรากฏขอมูลวาผูประกอบการไม

สามารถปฏิบัติ ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะดําเนินการแจงหนังสือ

เตือนใหผูประกอบการดําเนินการแกไขขอบกพรอง(แจงครั้งที่ 1)ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากผูประกอบการ     
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ไมปฏิบัติตาม เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา(แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และ

ดําเนินการพักใชใบรับรอง หากผูประกอบการไมสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองได คณะ

กรรมการฯจะดําเนินการเพิกถอนการรับรอง  

 5. กรณีตออายุการรับรองใหผูประกอบการยื่นขอตออายุการรับรองลวงหนา 60 วัน กอน

วันที่หมดอายุ 

 6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูยื่นขอการรับรองตามที่ระบุไว ในใบรับรอง ให

ผูประกอบการดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม   


