คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

กระบวนการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
( Lanna High Quality Milk )

สํานักงานปศุสตั วเขต 5
กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานปศุสัตวเขต 5

1 มิถุนายน 2559

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงค
ขอบขายการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
คําจํากัดความ
หนาที่ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
ขั้นตอนการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
หลักเกณฑการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
เงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
เอกสารอางอิง

-

ประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการ
ผลิตสินคาเกษตรที่มศี ักยภาพและโอกาสทางการตลาด กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน

-

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา

-

มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดสี ําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

หนา
1
1
1
3
3
7
8
12
14

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําใบรับรอง
ระเบียบกรมปศุสัตววาดวย การขอรับและออกใบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี
ดานปศุสตั ว พ.ศ. 2558

10. แบบฟอรมตามขั้นตอน
- แบบคําขอการรับรองฟารมผลิตน้าํ นมดิบคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.1)
- แบบคําขอการรับรองศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.2)
- แบบคําขอการรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล3)
- แบบคําขอการรับรองสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล 4)
- หลักเกณฑการตรวจประเมินฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FARM-AUD-01)
- หลักเกณฑการตรวจประเมินศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (F-LM-MCC-AUD-01)
- หลักเกณฑการตรวจประเมินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม (F-LM-FAC-AUD-01)
- หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม (F-LM-SHOP-AUD-01)
- รายงานผลการตรวจประเมิน ฟารมนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FARM-AUD-02)
- รายงานผลการตรวจประเมิน ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-MCC-AUD-02)
- รายงานผลการตรวจประเมิน โรงงานแปรรูปนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FAC-AUD-02)
- รายงานผลการตรวจประเมิน สถานที่จําหนายนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-SHOP-AUD-02)
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หนา
- แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/
สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูงลานนา
- ใบรับรองฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูง
ลานนา
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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
(Lanna High Quality Milk)
1. วัตถุประสงค
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ก รมปศุ สั ต ว ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนและ
ผูเกี่ยวของ ในการขอรับและออกใบรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนาใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
เพื่อเปนเอกสารอางอิงสําหรับการตรวจประเมิน สําหรับผูตรวจประเมิน และคณะกรรมการรับรอง
สรางความนาเชื่อถือสําหรับการเปนหนวยรับรองของกรมปศุสัตวระดับภูมิภาค
เพื่อ ให มีก ระบวนการการรั บ รองตั้ งแต ต น ทาง จนถึง ปลายทางได แ ก เกษตรกรโคนมในพื้น ที่
ภาคเหนือตอนบน จนถึงสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได
เพื่อยกระดั บมูลคาน้ํานมดิบ ซึ่งเป นสินคาเกษตรที่สํ าคัญของพื้น ที่ภาคเหนือตอนบน และเป น
น้ํานมที่คุณภาพดีที่สุด
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรโคนมในพื้นที่ เขาสูระดับมาตรฐานสากล

2. ขอบขายการรับรอง
นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) เปนสินคาน้ํานมดิบและผลิตภัณฑนมจากน้ํานม
ดิบคุณภาพสูงในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใตโครงการยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
นมโคคุณภาพสูง โดยฟาร มโคนม ศูนย รวบรวมน้ํ านมดิบ โรงงานแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑน มและสถานที่จําหน าย
ผลิ ตภั ณฑนม ที่ ผ านการรั บรองจะได ใบรั บรองซึ่ งออกโดยผู ว าราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม (หั วหน ากลุ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1) และปศุสัตวเขต 5 ซึ่งแบงประเภทการรับรองเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
4. สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
3. คําจํากัดความ
1. ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง ฟารมโคนมที่ไดรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีสําหรับฟารมโคนม(Good Agricultural Practice ; GAP) และ เขารวมโครงการฯ
2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผานการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ
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3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ผานการรับรอง
การปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ
4. สถานที่ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ น มคุ ณ ภาพสู ง หมายถึ ง สถานที่ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ น มที่ เ ข า ร ว ม
โครงการฯ
5. คณะกรรมการรั บรอง หมายถึง คณะกรรมการบริห ารงานโครงการยกระดั บการผลิ ตและสร าง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑนมโคคุณภาพสูงตามประกาศกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. คณะผูตรวจประเมิน หมายถึง คณะทํางานตรวจรับรองฟารมโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบสําหรับ
น้ํานมดิบคุณภาพสูง และคณะทํางานตรวจรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม
สําหรับน้ํานมดิบคุณภาพสูงตามประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
7. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองผูประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนม
คุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk) ซึ่งออกโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและปศุสัตวเขต 5 มีอายุ
การรับรอง 1 ป
8. น้ํานมดิบคุณภาพสูง หมายถึง น้ํานมโคดิบที่มีเกณฑคุณภาพดังนี้
คุณลักษณะ
คุณภาพ
น้ํานมดิบ

รายการที่ประเมิน
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
(Standard Plate Count ; SPC)

เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูง
ไมเกิน 200,000
colony/ml
ไมเกิน 200,000 cell/ml

จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว
(Somatic Cell Count ; SCC)
โปรตีน (Protein)
ไมนอยกวารอยละ 3.00
ไขมัน (Fat)
ไมนอยกวารอยละ 3.50
เนื้อนมทั้งหมด
ไมนอยกวารอยละ 12.20
(Total Solid ; TS)
เนื้อนมไมรวมมันเนย
ไมนอยกวารอยละ 8.7
(Solid Not Fat ; SNF)
สารตกคาง ยาปฏิชีวนะ
ตรวจไมพบสารตกคางยา
ปฏิชีวนะ

ความถี่ในการตรวจสอบ
ครั้งแรก
อยางนอย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ป

ตรวจติดตาม
ทุกเดือน ๆ ละ 1
ครั้ง

อยางนอย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ป

ทุกเดือน ๆ ละ 1
ครั้ง
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
บุคคลที่เกี่ยวของ
4.1.ผูประกอบการ

การดําเนินการ
- เปนผู สมัครใจเพื่อขอการรับรอง ฟารม/ ศูน ยรวบรวมน้ํานม
ดิ บ / โรงงานแปรรู ป นม/ สถานที่ จํ า หน า ย นมคุ ณ ภาพสู ง
ลานนา

4.2. คณะกรรมการ - สงเสริมใหเกษตรกรมีการผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพสูง และให
รับรอง
การรับรองฟารมโคนม และศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผลิตน้ํานม
ดิบคุณภาพสูง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ผลิตจากน้ํานมดิบ
คุณภาพสูงและสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง ตาม
เกณฑมาตรฐานการรั บ รองนมและผลิ ต ภั ณฑน มคุ ณภาพสู ง
ลานนา (Lanna High Quality Milk)

เอกสารที่เกี่ยวของ
-

-

- กําหนดเกณฑและปรับปรุงแกไขเกณฑมาตรฐานการรับรองนม
และผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality
Milk)
- รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะทํางานเพื่อพิจารณา
ใหการรับรอง การตออายุ และการเพิกถอนการรับรอง ฟารม
โคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่ผลิต
น้ํานมดิบคุณภาพสูง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna
High Quality Milk)

ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ
เงื่ อ นไขการรั บ รอง
น ม คุ ณ ภ า พ สู ง
ลานนา
ประกาศกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
บริหารงานโครงการ
พัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ
และโอกาสทางการ
ตลาด กิ จ กรรมการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิ ต
น้ํานมดิบคุณภาพสูง
เพื่อการแขงขัน

- ประชาสัมพันธใหผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภคน้ํานมดิบที่มี
คุณภาพสูง ปลอดภัย จากสารตกคาง และเชื้อจุลินทรีย
4.3. คณะทํางาน - ปฏิบัติงานตรวจประเมินการรับรอง การตออายุ และการเพิก
ตรวจรับรองฟารมโค
ถอนการรับรอง ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง ศูนย
นมและศูนยรวบรวม
รวบรวมน้ํานมดิบที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง ตามเกณฑ
น้ํ า นมดิ บ สํ า หรั บ
มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา

-

ประกาศกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
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บุคคลที่เกี่ยวของ
น้ํานมดิบคุณภาพสูง

การดําเนินการ
(Lanna High Quality Milk)

เอกสารที่เกี่ยวของ
บริหารงานโครงการ
พัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ
และโอกาสทางการ
ตลาด กิ จ กรรมการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิ ต
น้ํานมดิบคุณภาพสูง
เพื่อการแขงขัน

- จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ
และโอกาสทางการตลาด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และพัฒ นา
มาตรฐาน การผลิ ต น้ํ านมดิ บ คุณ ภาพสู งเพื่อ การแขง ขั น
พิ จ ารณาให ก ารรั บ รอง การต อ อายุ และการเพิ ก ถอนการ
รับรอง ฟารมโคนมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna
High Quality Milk)
4.4. คณะทํางาน
- ปฏิบัติงานตรวจประเมินการรับรอง การตออายุและการเพิก
ตรวจรับรองโรงงาน
ถอนการรับรอง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมและสถานที่
แปรรูปผลิตภัณฑนม
จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง ตามเกณฑมาตรฐานการ
และสถานที่จําหนาย
รับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High
ผลิตภัณฑนม
Quality Milk)
คุณภาพสูง
- จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ
และโอกาสทางการตลาด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และพัฒ นา
มาตรฐาน การผลิ ต น้ํ านมดิ บ คุณ ภาพสู งเพื่อ การแขง ขั น
พิ จ ารณาให ก ารรั บ รอง การต อ อายุ และการเพิ ก ถอนการ
รับรอง การรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมและสถานที่
จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง ตามเกณฑมาตรฐาน การ
รับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High
Quality Milk)

-

ประกาศกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
บริหารงานโครงการ
พัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพ
และโอกาสทางการ
ตลาด กิ จ กรรมการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิ ต
น้ํานมดิบคุณภาพสูง
เพื่อการแขงขัน
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5. Work Flow กระบวนการรับรองฟารมโคนม/ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม/สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม คุณภาพสูงลานนา
ลํา
ดับ
1.

ผังกระบวนการ
-

ผูป ระกอบ ผูประสงค ขอการรับรอง
นมคุณภาพสูงลานนา

2.

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ตรวจสอบเอกสาร
แบบคําขอ

ผูรับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

ผูประกอบการมีความประสงคขอรับการ
รับรองการนมคุณภาพสูงลานา
มีคุณสมบัตคิ รบถวน ใหสมัครขอการ
รับรองที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทีส่ ถาน
ประกอบการตั้งอยู

ผูประกอบการ

-

ไมผาน

คณะผูตรวจรับรอง
ดําเนินการตรวจรับรองให
คําแนะนําฟารมที่เขารวมโครงการ

-

สํานักงานปศุสตั วเขต 5 ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ และ
ผูประกอบการเพื่อนัดหมายเขาตรวจ
รับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง
ลานนา

แบบคําขอการรับรอง

เอกสารอางอิง
-

ฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
(แบบ นล.1)
- ศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา
(แบบ นล.2)
- โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
ลานนา (แบบ นล3)
- สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
ลานนา (แบบ นล 4)

รับสมัครผูป ระกอบการที่มีความประสงคขอ
เจาหนาที่
ใบรับรอง
สํานักงาน
- ตรวจสอบคุณสมบัติและสงรายชื่อผูประกอบการ
ปศุสัตวจังหวัด
ที่มีคุณสมบัติครบใหคณะผูตรวจรับรอง
- รวบรวมเอกสาร แบบคําขอของผูประกอบการที่มี
ความประสงคขอรับรองใหสํานักงานปศุสัตวเขต 5
-

แบบฟอรม

-

-

ผาน

3.

-

รายละเอียด

คณะผูตรวจ
รับรองฟารม
ผลิตน้าํ นมดิบ
คุณภาพสูง
ลานนา

-

15วัน

-

1 วัน

-

หลักเกณฑการตรวจประเมิน
- ฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (F-

LM-FARM-AUD-01)
- ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (F-LM-MCC-AUD01)
- การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ
นม (F-LM-FAC-AUD-01)

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนม
คุณภาพสูงลานนา

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูง
ลานนา
- ระเบียบกรมปศุสัตววาดวย การขอรับและออก
ใบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีดานปศุสัตว พ.ศ. 2558
- มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.6401-2558 การ
ปฏิบัติที่ดสี ําหรับศูนยรวบรวมน้าํ นมดิบ
- ประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการ
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
โอกาสทางการตลาด กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง
เพื่อการแขงขัน
-
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พบ
ขอบกพรอง

คณะกรรมการตรวจประเมิน
สรุปผลการตรวจ

-

ไมพบขอบกพรอง

4.

คณะกรรมการใหการรับรอง

-

1วัน

ออกใบรับรองฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/
โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จาํ หนาย นม
คุณภาพสูงลานนา โดยมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่
คณะกรรมการมีมติรับรอง
- เสนอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หัวหนากลุม
ภาคเหนือตอนบน 1) และปศุสัตวเขต 5 ลงนาม
ในใบรับรองฯ
- สงมอบใบรับรองใหแกผูประกอบการทีผ่ านการ
รับรอง

เลขานุการ
คณะกรรมกา
รบริหารงาน
โครงการฯ

-

15
วัน

-

6.

-

ผูประกอบการ
ไดรับการรับรอง

ผูประกอบการรักษาสถานประกอบการ
และคุณภาพนมและผลิตภัณฑนมคงไวซึ่ง
สภาพการรับรองนมและผลิตภัณฑนม
คุณภาพสูงลานนา

-

(F-LM-SHOP-AUD-01)

คณะกรรมกา
รรับรองนม
และ
ผลิตภัณฑนม
คุณภาพสูง
ลานนา

-

ออกใบรับรอง สงมอบใบรับรองฯ แก
ผูประกอบการ

- สถานที่จาํ หนายผลิตภัณฑนม

คณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจและ
ผลคุณภาพน้ํานมยอนหลัง 1 ป เสนอ
คณะกรรมการรับรองฯ
คณะกรรมการรับรองพิจารณาเอกสารและ
ขอมูลจากคณะผูตรวจประเมิน
มีมติใหการรับรอง/ตออายุ/พักใช/เพิกถอน
การรับรองฯ

-

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและ
ขอมูลที่คณะผูตรวจเสนอ

5.

ดําเนินการตรวจรับรองใหคําแนะนําสถาน
ประกอบการ รวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แจงขอบกพรองที่พบ (หากมี)
หากไมพบขอบกพรอง เสนอ
คณะกรรมการใหการรับรอง

-

-

แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน
ฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงาน
แปรรูปนม/ สถานที่จาํ หนาย นม
คุณภาพสูงลานนา
 แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจ
ประเมินฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/
โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จาํ หนาย นม
คุณภาพสูงลานนา

ประกาศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการ
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
โอกาสทางการตลาด กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง
เพื่อการแขงขัน
- หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูง
ลานนา
-



-

ใบรับรองการฟารม/ ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/
สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูง
ลานนา

-

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูง
ลานนา

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนม
คุณภาพสูงลานนา

-

-

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนม
คุณภาพสูงลานนา
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6. ขั้นตอนการรับรอง
6.1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน1) อนุมัติ ประกาศกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มี
ศั ก ยภาพและโอกาสทางการตลาด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต น้ํ า นมดิ บ
คุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน นมคุณภาพสูงลานนา
6.2. คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ หรือคณะกรรมการรับรองฯ ประชุมพิจารณากําหนดเกณฑและ
ปรับปรุงแกไขเกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality
Milk) เพื่อนําไปเปน หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
6.3.ผูประกอบการมีความประสงคขอรับการรับรองการนมคุณภาพสูงลานนา
มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา ตามแบบคําขอฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูง
ลานนา (แบบ นล.1) ศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.2) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
คุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.3) สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล. 4) ใหสมัคร
ขอการรับรองที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทีส่ ถานประกอบการตั้งอยู
6.4. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและสงรายชื่อผูประกอบการที่มีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออก
ใบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว พ.ศ. 2558 และมาตรฐานสินคาเกษตร
มกษ.6401-2558 การปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ ศู น ย ร วบรวมน้ํ า นมดิ บ รวบรวมเอกสาร แบบคํ า ขอของ
ผูประกอบการที่มีความประสงคขอรับรอง ใหสํานักงานปศุสัตวเขต 5
6.5.สํานักงานปศุสัตวเขต 5 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร และตรวจสอบผลคุณภาพน้ํานมรายเดือน
จากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ แลวแต
ชนิดของสถานประกอบการ ตามคณะทํางานตรวจรับรองฟารมโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ สําหรับ
น้ํานมดิบคุณภาพสูง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมและสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม และผูประกอบการ
เพื่อนัดหมายเขาตรวจรับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
6.6 คณะทํ า งานตรวจรั บ รองฯ ตรวจประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ ก ารตรวจประเมิ น ฟาร ม ผลิ ต น้ํ า นมดิ บ
คุณภาพสูงลานนา (F-LM-FARM-AUD-01) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (F-LM-MCC-AUD-01) การตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม (F-LM-FAC-AUD-01) สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม (F-LM-SHOPAUD-01) ดําเนิน การตรวจรับรองให คําแนะนํ า สถานประกอบการรว มกับเจาหนาที่ที่เกี่ย วของแจ ง
ขอบกพรองที่พบ (หากมี) ตามแบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมิน ฟารม/ ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูงลานนา หากไมพบขอบกพรอง เสนอ

-8-

คณะกรรมการใหการรับรอง ตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน ฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานม
ดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูงลานนา
6.7. คณะผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจและผลคุณภาพน้ํานมรายเดือนจากศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทยภาคเหนือตอนบน ยอนหลัง 1 ป เสนอคณะกรรมการรับรองฯคณะกรรมการรับรองพิจารณา
เอกสารและขอมูลจากคณะผูตรวจประเมิน มีมติใหการรับรอง/ตออายุ/พักใช/เพิกถอน การรับรองฯ
6.8. สํานักงานปศุสัตวเขต 5 ออกใบรับรองฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่
จําหนาย นมคุณภาพสูงล านนา โดยมีผลบังคับใช นับตั้งแตวัน ที่คณะกรรมการมีมติรับรองเสนอผูว า
ราชการจังหวัดเชียงใหม (หัวหนากลุมภาคเหนือตอนบน 1) และปศุสัตวเขต 5 ลงนามในใบรับรองฯ สง
มอบใบรับรองใหแกผูประกอบการที่ผานการรับรอง
6.9. ผูประกอบการรักษาสถานประกอบการและคุณภาพนมและผลิตภัณฑนมคงไวซึ่งสภาพการรับรองนม
และผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
ลานนา
7. หลักเกณฑการรับรอง
ขอบขายการรับรอง
หลักเกณฑการรับรอง
7.1 ฟารมโคนม
1. ฟารมที่จะเขารวมโครงการฯ ตองเปนฟารมโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 และ
ฟารม ตองผานเกณฑประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม (GAP)
2. ฟารมตองมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยที่แข็งแรงถาวร มีหลังคา
กันแดดและฝน เปนสัดสวน หางจากบริเวณที่เลี้ยงสัตวปกติ ในระยะที่เหมาะสม และ ไม
มีการระบายน้ําเสียจากคอกพักสัตวปวยไปยังคอกสัตวปกติ โดยมีมาตรการทําลายเชื้อ
โรคกอนเขาคอกหรือบริเวณที่แยกสัตวปวย
3. ฟาร ม ที่ จ ะเข า ร ว มโครงการฯ ต อ งปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า นมให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐาน การรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality
Milk)
4. ฟารมที่เขารวมโครงการฯตองผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํานม
ดิบคุณภาพสูงลานนาที่กําหนด อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการ
รับรองตามเกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna
High Quality Milk)
5. ฟารมจะตองมีการจดบันทึกปริมาณน้ํานมดิบที่ผลิตไดจากโคนมทุกตัวเปนประจําทุก
วัน และสามารถใชขอมูลในการตรวจสอบยอนกลับได
6. มีการตรวจเซลลเม็ดเลือดขาวในน้ํานม(Somatic Cell Count ; SCC) ดวยน้ํายาซี
เอ็มที ในโคนมทุกตัวเปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง และมีบันทึกรายงานโค
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ขอบขายการรับรอง

7.2 ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบ

หลักเกณฑการรับรอง
นมตัวที่ไมผานเกณฑ
7. มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง
8. หากพบฟารมโคนมใดมีการนําน้ํานมดิบจากฟารมอื่นมาปะปนหรือรวมกับน้ํานมดิบ
ของฟารมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) หากพบการ
กระทําผิดดังกลาวคณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการ
เพิกถอนใบรับรองฯ
9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
1. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯตองผานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (Good Manufacturing Practice; GMP)
2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯ ตองมีฟารมโคนมที่ผานการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม (GAP) ไมนอยกวารอยละ 70 ของสมาชิกที่
สงน้ํานมดิบทั้งหมด
3. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ จะตองมีวิธีดําเนินการดังนี้
3.1 กรณีที่ 1 ขอรับรองโดยแยกถังรวมนม ตองมีการแยกการรับน้ํานมดิบ
คุณภาพสูง (High Quality Milk) ออกจากน้ํานมดิบคุณภาพมาตรฐาน (Standard)
ไดแก การกําหนดเวลาการรับนม การแยกชองรับนม การแยกทอรับนม การแยกถังเก็บ
รักษาน้ํานมดิบ และการขนสงน้ํานมดิบทั้งนี้ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่เขารวมโครงการตอง
รวบรวมน้ํ า นมดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพได ต ามเกณฑ ม าตรฐานน้ํ า นมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ล า นนาที่
กําหนด อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐาน
น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
3.2 กรณีที่ 2 ขอรับรองโดยไมแยกถังรวมนม ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่เขารวม
โครงการตองรวบรวมน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูง
ลานนาที่กําหนด อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ถึงจะไดรับการรับรองตามเกณฑ
มาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
4. มีบันทึกรายชื่อสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบที่รับซื้อ และมีระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับได
5. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่รับซื้อเปนประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง
6. มีนโยบายการใหราคาน้ํานมดิบคุณภาพสูง (High Quality Milk) ตามเกณฑน้ํานมดิบ
คุณภาพสูงลานนา
7. กรณีที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบนําน้ํานมดิบที่ไมผานการรับรองตามตามเกณฑมาตรฐาน
น้ํ านมดิ บ คุณภาพสู ง ล านนาเขามาจํ าหน าย ภายใต ชื่ อ“น้ํ านมดิ บ คุณภาพสู ง ล านนา
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ขอบขายการรับรอง

หลักเกณฑการรับรอง
(Lanna High Quality Milk)” หากพบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิก
การเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ
8. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย

7.3 โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนม

1. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่จะเขารวมโครงการตองผานการรับรองการปฏิบัติที่ดี
(Good Manufacturing Practice ; GMP) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. โรงงานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ น มจะต อ งมี มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารแยกการรั บ น้ํ า นมดิ บ
คุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) ออกจากน้ํานมดิบคุณภาพมาตรฐาน
และตองไมมีการนําน้ํานมชนิดอื่นมารวมกับนมคุณภาพสูงลานนา
3. มีบันทึกรายชื่อสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบที่รับซื้อ และระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับได
4. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่รับซื้อจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ตามเกณฑน้ํานม
ดิบคุณภาพสูงลานนาอยางสม่ําเสมอ
5. มีนโยบายการใหราคาน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) ตาม
เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
6. กรณี ที่ โ รงงานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ น ม นํ า น้ํ า นมดิ บ ที่ ไ ม ผ า นการรั บ รองตามเกณฑ
มาตรฐานน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาเขามาจําหนายภายใตชื่อ “น้ํานมดิบคุณภาพสูง
ลานนา(Lanna High Quality Milk)” หากพบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ
จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ
7. ในกรณีที่ผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงพบปญหาจากการปนเปอนสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเกิด
ขอผิดพลาดจากกระบวนการผลิตที่ทําใหคุณภาพผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของผลิ ต ภั ณ ฑที่ กํ า หนด ให โ รงงานจั ด ทํ า ระบบและวิ ธี ก ารในการเรี ย กคื น สิ น ค า ชุ ด
ดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบฯโดยทันที
8. ผลิ ต ภั ณ ฑน มที่จํ าหน ายต องผลิ ต มาจากน้ํ านมดิ บ นมคุณภาพสู ง ล านนา ซึ่ง มีต รา
สัญลักษณของโครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน
9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย

7.4 สถานที่จําหนาย
ผลิตภัณฑนม
7.4.1 ประเภท
1. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบคุณภาพสูง ซึ่งมีตราสัญลักษณของ
หางสรรพสินคาและ โครงการ(Logo) บนบรรจุ ภั ณฑ โดยมีขนาดที่ส ามารถสั งเกตไดชั ด เจน และมีบั น ทึก
รานจําหนาย
พรอมเอกสารหลักฐานแสดงแหลงที่มาจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑนมที่ไดรับรองน้ํานมคุณภาพสูง ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. มีการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงขณะทําการขนสงตามเกณฑมาตรฐาน
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ขอบขายการรับรอง

หลักเกณฑการรับรอง

ของผลิตภัณฑที่กําหนด
3. มีพื้นที่สํ าหรับ จําหน ายผลิ ตภัณฑนมคุณภาพสูงแยกเปน สัดสว นจากผลิตภั ณฑน ม
ทั่วไป และมีปายประชาสัมพันธ
4. มีชั้นวางหรือตูแชเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงไดระหวาง 28 องศาเซลเซี ย สตลอดเวลาสํ า หรั บ นมหรื อผลิ ต ภั ณฑ น มพาสเจอร ไ รส หรื อเก็ บ ใน
อุณหภูมิที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด
5. มีบันทึกอุณหภูมิของชั้นวางหรือตูแชเย็นโดยสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ใน
รอบเชาและรอบเย็น
6. มีโปรแกรมการทําความสะอาดชั้นวางและตูแชเย็นผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงเปนประจํา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
7. มีโปรแกรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. หามวางผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงปะปนกับอาหารหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน
ได
9. มีบันทึกรายการสินคาเก็บไวเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาหรือสามารถตรวจสอบยอนกลับ
ไดอยางนอยเทียบเทากับอายุของสินคา
10. กรณี ที่ ส ถานที่ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ น มคุ ณ ภาพสู ง นํ า น้ํ า นมที่ ไ ม ผ า นตามเกณฑ
มาตรฐานน้ํานมดิบ คุณภาพสู งล านนาเขามาภายใตชื่ อ “น้ํ านมดิ บคุณภาพสูงลานนา
(Lanna High Quality Milk)” หากพบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิก
การรับรอง พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรอง
11. ในกรณีที่ผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงพบปญหาจากการปนเปอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเกิด
ข อ ผิ ด พลาดจากกระบวนการผลิ ต ที่ ทํ า ให คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด ใหผูจําหนายแจงมายังคณะกรรมการฯและโรงงานที่
ผลิตสินคาดังกลาว และจัดทําระบบและวิธีการในการเรียกคืนสินคาชุดดังกลาว และ
รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบฯโดยทันที
12. ตองอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานฯ สุมตัวอยางตรวจสอบคุณภาพน้ํานมหรือ
ผลิต ภัณฑนมทางหองปฏิ บัติการ ตามความเหมาะสม และน้ํานมหรือผลิต ภัณฑนมที่
ตรวจสอบต องผ า นตามเกณฑ มาตรฐานการรั บ รองนมและผลิ ต ภั ณ ฑน มคุ ณภาพสู ง
ลานนา (Lanna High Quality Milk)
13. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
7.4.2 ประเภทร า น 1. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบคุณภาพสูง ซึ่งมีตราสัญลักษณของ
จําหนายนมตม
โครงการ (Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัด เจน และมีบันทึก
พรอมเอกสารหลักฐานแสดงแหลงที่มาของน้ํานมโคดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือ
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ขอบขายการรับรอง

หลักเกณฑการรับรอง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ไดรับรองน้ํานมคุณภาพสูง
2. มีการควบคุมอุณหภูมิน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงขณะทําการขนสงตาม
เกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด
3. มีถังแช เ ย็ น หรื อตู แช เ ย็ น ที่ส ามารถควบคุมอุณหภู มิ น้ํ านมโคดิ บ หรื อผลิ ต ภั ณฑน ม
คุณภาพสูงไดระหวาง 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
4. มีพื้นที่ที่สะอาดและเหมาะสมสําหรับจัดวางถังหรือภาชนะบรรจุน้ํานมดิบแยกเปน
สัดสวน สามารถปองกันการปนเปอนได
5. มีการทําความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสถานที่จําหนายเปนประจําทุกวัน
6. มีการควบคุมปองกันแมลงและสัตวพาหะ
7. มีการบํารุงรักษาภาชนะ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูจําหนายตองสวมเครื่องแตงกายที่สะอาด สวมหมวกหรือผาคลุมผมและ ผากันเปอน
9. ผูจําหนายตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและสุขาภิบาล
10. น้ํานมโคดิบที่จําหนายใหแกผูบริโภคตองผานการตมใหเดือด
11. มีปายประชาสัมพันธน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
12. ตองอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานฯ สุมตัวอยางตรวจสอบคุณภาพน้ํานมหรือ
ผลิต ภัณฑนมทางหองปฏิ บัติการ ตามความเหมาะสม และน้ํานมหรือผลิต ภัณฑนมที่
ตรวจสอบต องผ า นตามเกณฑ มาตรฐานการรั บ รองนมและผลิ ต ภั ณ ฑน มคุ ณภาพสู ง
ลานนา (Lanna High Quality Milk)
13. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย

8. เงื่อนไขการรับรอง
1. ผู ว าราชการจั งหวั ด เชีย งใหมและปศุสั ต ว เ ขต 5 รั บ รองและมอบใบรั บ รองแกเ กษตรกร
เจาของฟารมโคนมและผูประกอบการฯ ที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑและเงื่อนไขฯ โดยมีระยะเวลาในการ
รับรอง 1 ปนับจากวันที่ออกใบรับรอง และใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
2. กรณีที่ผูประกอบการไมผานการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯตองแจงใหผูประกอบการ
ทราบ เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดจึงแจงใหคณะทํางานฯเขาตรวจ
ประเมินใหม
3. คณะทํางานฯจะสุมตรวจติดตามผลคุณภาพน้ํานมดิบของฟารมโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานม
ดิบที่ใหการรับรองเปนประจําทุกเดือนหลังการรับรอง กรณีที่ผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติไดตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะดําเนินการแจงหนังสือเตือนใหผูประกอบการดําเนินการ
แก ไ ขข อ บกพร อ ง (แจ ง ครั้ ง ที่ 1)ให แล ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น หากผู ป ระกอบการไม ป ฏิ บั ติ ต าม เลขานุ ก าร
คณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา (แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และดําเนินการพักใชใบรับรอง
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หากผูประกอบการไมสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองได คณะกรรมการฯจะดําเนินการเพิกถอนการ
รับรอง
4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมที่ผานการรับรอง คณะทํางาน
ฯ จะสุมตรวจติดตามภายใน 6 เดือนหลังจากการรับรอง หรือเมื่อปรากฏขอมูลวาผูประกอบการไมสามารถ
ปฏิบัติ ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะดําเนินการแจงหนังสือเตือนให
ผูประกอบการดําเนินการแกไขขอบกพรอง(แจงครั้งที่ 1)ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากผูประกอบการ ไม
ปฏิบัติตาม เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา(แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และ
ดํ า เนิ น การพั ก ใช ใ บรั บ รอง หากผู ป ระกอบการไม ส ามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ งได คณะ
กรรมการฯจะดําเนินการเพิกถอนการรับรอง
5. กรณีตออายุการรับรองใหผูประกอบการยื่นขอตออายุการรับรองลวงหนา 60 วัน กอนวันที่
หมดอายุ
6. กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู ยื่ น ขอการรั บ รองตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบรั บ รอง ให
ผูประกอบการดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม
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9. เอกสารอางอิง
9.1. ประกาศกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการผลิต
สินคาเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิต
น้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน
9.2. หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรองนมคุณภาพสูงลานนา
9.3. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวย การขอรับและออกใบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดาน
ปศุสัตว พ.ศ. 2558
9.4. มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

10. แบบฟอรมตามขั้นตอน
10.1. แบบคําขอการรับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.1)
10.2. แบบคําขอการรับรองศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล.2)
10.3. แบบคําขอการรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล3)
10.4. แบบคําขอการรับรองสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (แบบ นล 4)
10.5. หลักเกณฑการตรวจประเมินฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FARM-AUD-01)
10.6. หลักเกณฑการตรวจประเมินศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (F-LM-MCC-AUD-01)
10.7. หลักเกณฑการตรวจประเมินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม (F-LM-FAC-AUD-01)
10.8. หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม (F-LM-SHOP-AUD-01)
10.9. รายงานผลการตรวจประเมิน ฟารมนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FARM-AUD-02)
10.10.รายงานผลการตรวจประเมิน ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-MCC-AUD-02)
10.11.รายงานผลการตรวจประเมิน โรงงานแปรรูปนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-FAC-AUD-02)
10.12.รายงานผลการตรวจประเมิน สถานที่จําหนายนมคุณภาพสูงลานนา (F-LM-SHOP-AUD-02)
10.10. แบบฟอรมบันทึกขอบกพรองการตรวจประเมินฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/
สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูงลานนา
10.11. ใบรับรองฟารม/ ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ/ โรงงานแปรรูปนม/ สถานที่จําหนาย นมคุณภาพสูงลานนา

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. ศู น ย ร วบรวมน้ํ า นมดิ บ ที่ ผ ลิ ต น้ํ า นมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง หมายถึ ง ศู น ย ร วบรวมน้ํ า นมดิ บ ที่ ผ า น
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ผานการรับรอง
การปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเขารวมโครงการฯ
4. สถานที่ จํ า หน า ยผลิต ภั ณ ฑน มคุ ณ ภาพสูง หมายถึง สถานที่จํ า หน ายผลิ ต ภั ณฑน มที่เ ข าร ว ม
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 น้ํานมโคดิบที่มีเกณฑคุณภาพดังนี้
คุณลักษณะ
คุณภาพ
น้ํานมดิบ

รายการที่ประเมิน

เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูง

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
(Standard Plate Count ; SPC)

ไมเกิน 200,000 colony/ml

จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว
(Somatic Cell Count ; SCC)
โปรตีน (Protein)

ไมเกิน 200,000 cell/ml

ไขมัน (Fat)

ไมนอยกวารอยละ 3.50

เนื้อนมทั้งหมด (Total Solid ; TS)

ไมนอยกวารอยละ 12.20

เนื้อนมไมรวมมันเนย
(Solid Not Fat ; SNF)
สารตกคาง ยาปฏิชีวนะ

ความถี่ในการตรวจสอบ
ครั้งแรก

อยางนอย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ป

ตรวจติดตาม
ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ไมนอยกวารอยละ 3.00

ไมนอยกวารอยละ 8.7
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
คอกพักสัตวปวยไปยังคอกสัตวปกติ 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. มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
8. หากพบฟาร มโคนมใดมี ก ารนํ า น้ํ านมดิ บ จากฟาร มอื่ น มาปะปนหรื อรวมกั บ น้ํ า นมดิ บ
ของฟารมที่ผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk) หากพบการกระทําผิดดังกลาวคณะ
กรรมการฯ จะยกเลิกการเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ
9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
2.2.2 ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
1. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯตองผานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (Good Manufacturing Practice; GMP)
2. ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบที่จะเขารวมโครงการฯ ตองมีฟารมโคนมทีผ่ านการรับรองการปฏิบัติ
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. มีบั นทึกรายชื่ อสมาชิกที่เขาร วมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบที่รับ ซื้อ 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
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2.2.3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม
1. โรงงานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ น มที่จ ะเขา ร ว มโครงการต อ งผ า นการรั บ รองการปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Good Manufacturing Practice ; GMP) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมจะตองมีมาตรการหรือวิธีการแยกการรับน้ํานมดิบคุณภาพสูง
ลานนา (Lanna High Quality Milk) ออกจากน้ํานมดิบคุณภาพมาตรฐาน และตองไมมีการนําน้ํานมชนิดอื่น
มารวมกับนมคุณภาพสูงลานนา
3. มีบั น ทึก รายชื่ อสมาชิ กที่ เ ข าร ว มโครงการฯ ปริ ม าณน้ํ านมดิ บ ที่รั บ ซื้อ 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. ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น มคุ ณ ภาพสู ง พบป ญ หาจากการปนเป อ นสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด หรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดจากกระบวนการผลิ ตที่ทําใหคุณภาพผลิ ตภัณฑไมเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานของผลิ ตภัณฑที่
กําหนด ใหโรงงานจัดทําระบบและวิธีการในการเรียกคืนสินคาชุดดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการทราบฯโดยทันที
8. ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบนมคุณภาพสูงลานนา ซึ่งมีตราสัญลักษณ
ของโครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน
9. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
2.2.4 สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม
2.2.4.1 ประเภทหางสรรพสินคาและรานจําหนาย
1. ผลิ ต ภั ณฑ น มที่ จํ า หน า ยต องผลิ ต มาจากน้ํ า นมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ งมี ต ราสั ญ ลั กษณข อง
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. มี โ ปรแกรมการดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
8. หามวางผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงปะปนกับอาหารหรือสิ่งทีอ่ าจกอใหเกิดการปนเปอนได
9. มีบันทึกรายการสินคาเก็บไวเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาหรือสามารถตรวจสอบยอนกลับได
อยางนอยเทียบเทากับอายุของสินคา
10. กรณีที่สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงนําน้ํานมที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐาน
น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนาเขามาภายใตชื่อ “น้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา(Lanna High Quality Milk)” หาก
พบการกระทําผิดดังกลาว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการรับรอง พรอมทั้งดําเนินการเพิกถอนใบรับรอง
11. ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น มคุ ณ ภาพสู ง พบป ญ หาจากการปนเป อ นสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดหรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ที่ทําใหคุณภาพผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑที่
กําหนด ใหผูจําหนายแจงมายังคณะกรรมการฯและโรงงานที่ผลิตสินคาดังกลาว และจัดทําระบบและวิธีการใน
การเรียกคืนสินคาชุดดังกลาว และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบฯโดยทันที
12. ต อ งอํา นวยความสะดวกให คณะทํ า งานฯ สุ ม ตั ว อย า งตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ านมหรื อ
ผลิตภัณฑนมทางหองปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม และน้ํานมหรือผลิตภัณฑนมที่ตรวจสอบตองผานตาม
เกณฑมาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk)
13. ใหแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
2.2.4.2 ประเภทรานจําหนายนมตม
1. ผลิ ต ภั ณฑ น มที่ จํ า หน า ยต องผลิ ต มาจากน้ํ า นมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ งมี ต ราสั ญ ลั กษณข อง
โครงการ (Logo) บนบรรจุภัณฑ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน และมีบันทึกพรอมเอกสารหลักฐาน
แสดงแหลงที่มาของน้ํานมโคดิบจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมที่ไดรับรองน้ํานม
คุณภาพสูง
2. มีการควบคุมอุณหภูมิน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงขณะทําการขนสงตามเกณฑ
มาตรฐานของผลิตภัณฑที่กําหนด
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3. มีถังแชเย็นหรือตูแชเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
ไดระหวาง 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
4. มีพื้นที่ที่สะอาดและเหมาะสมสําหรับจัดวางถังหรือภาชนะบรรจุน้ํานมดิบแยกเปนสัดสวน
สามารถปองกันการปนเปอนได
5. มีการทําความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสถานที่จําหนายเปนประจําทุกวัน
6. มีการควบคุมปองกันแมลงและสัตวพาหะ
7. มีการบํารุงรักษาภาชนะ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูจําหนายตองสวมเครื่องแตงกายที่สะอาด สวมหมวกหรือผาคลุมผมและ ผากันเปอน
9. ผูจําหนายตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและสุขาภิบาล
10. น้ํานมโคดิบที่จําหนายใหแกผูบริโภคตองผานการตมใหเดือด
11. มีปายประชาสัมพันธน้ํานมโคดิบหรือผลิตภัณฑนมคุณภาพสูง
12. ต อ งอํา นวยความสะดวกให คณะทํ า งานฯ สุ ม ตั ว อย า งตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ านมหรื อ
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
ดํ าเนิ น การแกไ ขขอ บกพร อง (แจ งครั้ งที่ 1)ให แล ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น หากผู ป ระกอบการไม ป ฏิ บั ติ ต าม
เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา (แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และดําเนินการพัก
ใช ใบรั บ รอง หากผู ป ระกอบการไมส ามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อบกพร องได คณะกรรมการฯจะ
ดําเนินการเพิกถอนการรับรอง
4. โรงงานแปรรู ปผลิ ตภั ณฑนม และสถานที่จํ าหน ายผลิตภัณฑนมที่ผานการรั บรอง คณะ
ทํางานฯ จะสุมตรวจติดตามภายใน 6 เดือนหลังจากการรับรอง หรือเมื่อปรากฏขอมูลวาผูประกอบการไม
สามารถปฏิบัติ ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะดําเนินการแจงหนังสือ
เตือนใหผูประกอบการดําเนินการแกไขขอบกพรอง(แจงครั้งที่ 1)ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากผูประกอบการ
6

ไมปฏิบัติตาม เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้ํา(แจงครั้งที่ 2) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และ
ดํ า เนิ น การพัก ใช ใบรั บ รอง หากผู ป ระกอบการไมส ามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไขขอ บกพร องได คณะ
กรรมการฯจะดําเนินการเพิกถอนการรับรอง
5. กรณีตออายุการรับรองใหผูประกอบการยื่นขอตออายุการรับรองลวงหนา 60 วัน กอน
วันที่หมดอายุ
6. กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู ยื่ น ขอการรั บ รองตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบรั บ รอง ให
ผูประกอบการดําเนินการยื่นขอการรับรองใหม
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ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อ ให้ การรั บรองการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุ สัต ว์ส อดคล้ อ งกับระบบการรับ รอง
ตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักวิชาการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” (Good Agricultural Practices for Livestock ;
GAP for Livestock) หมายความว่า วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการ
อาหารสัตว์ การจัดการทรัพยากรน้ําที่ใช้เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามประเภทสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ผู้ตรวจประเมิน” (GAP for Livestock Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบฉบับนี้
“คณะผู้ตรวจประเมิน” (GAP for Livestock Audit Team) หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมิน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ
ประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญ และผู้สังเกตการณ์
เข้าร่วมด้วย
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“คณะกรรมการรับรอง” (GAP for Livestock Certification Committee) หมายความว่า
คณะกรรมการรั บรองการปฏิ บัติ ทางการเกษตรที่ดีด้ านปศุ สัต ว์ ที่ไ ด้รั บการแต่ งตั้งจากกรมปศุ สัต ว์
ให้ทําหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง
และยกเลิกการรับรอง
“ผู้เชี่ยวชาญ” (Technical Expert) หมายความว่า บุคคลผู้ให้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแก่คณะผู้ตรวจประเมิน
“ผู้ สั ง เกตการณ์ ” (Observer) หมายความว่ า บุ ค คลผู้ ติ ด ตามมากั บ คณะผู้ ต รวจประเมิ น
แต่ไม่ได้ดําเนินการตรวจประเมิน
“สั ต วแพทย์ ผู้ ค วบคุ ม ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ ” (Farm Veterinarian) หมายความว่ า สั ต วแพทย์
ผู้ควบคุ มฟาร์ มเลี้ ย งสั ต ว์ ตามระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ าด้ ว ยการขอรั บและออกใบรั บรองสั ต วแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“การตรวจประเมิน” (GAP for Livestock Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ เพื่อประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด
“การรับรอง” (GAP for Livestock Certification) หมายความว่า การรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ให้ ก ารรั บ รอง” (GAP for Livestock Granting Certification) หมายความว่ า การให้
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“คงไว้ ซึ่ ง การรั บ รอง” (GAP for Livestock Maintaining Certification) หมายความว่ า
การให้คงไว้ซึ่งการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
และยังอยู่ระหว่างอายุการรับรอง
“ต่ออายุการรับรอง” (GAP for Livestock Recertification) หมายความว่า การต่ออายุ
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอต่ออายุการรับรอง
“พั ก ใช้ ก ารรั บ รอง” (GAP for Livestock Suspending Certification) หมายความว่ า
การพักใช้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“เพิกถอนการรับรอง” (GAP for Livestock Withdrawing Certification) หมายความว่า
การเพิกถอนการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“ยกเลิ ก การรั บ รอง” (GAP for Livestock Cancelling Certification) หมายความว่ า
การยกเลิกการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
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๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) หมายความว่า เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้จัดการ
สถานประกอบการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจจากเจ้ า ของสถานประกอบการ ที่ ยื่ น ขอการรั บ รอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“สถานประกอบการ” (Establishment) หมายความว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
“คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน” (Manual of GAP for Livestock Certification) หมายความว่ า
คู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ที่ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน การออก
ใบรับรอง วิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“แบบฟอร์ม” (Form) หมายความว่า แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง การตรวจประเมิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“ข้ อ กํ า หนด” (Criteria) หมายความว่ า ข้ อ ความที่ ร ะบุ ใ นแบบฟอร์ ม การตรวจประเมิ น
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
“ใบประกาศนียบัตร” (Training Certificate for Entrepreneur) หมายความว่า ใบประกาศนียบัตร
ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม
“ใบรั บ รอง” (GAP for Livestock Certificate) หมายความว่ า ใบรั บ รองการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ที่สํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ผู้ประกอบการ
“ใบแทน” (Replacement of GAP for Livestock Certificate) หมายความว่า ใบแทน
ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง ซึ่งออกโดยสํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์ ในกรณีผู้ประกอบการ
มีความประสงค์ขอใบใหม่ เนื่องจากใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองฉบับเดิมชํารุดหรือสูญหาย
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ
คําสั่ง คู่มือและกําหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง
ข้อ ๖ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือหลักสูตรมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สําหรับผู้ประกอบการ และได้รับใบประกาศนียบัตรจากสํานักงานปศุสัตว์เขต กรมปศุสัตว์
(๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรอง เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วมากกว่า ๓ ปี
(๓) ได้ปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
(๔) สถานประกอบการมี สั ต วแพทย์ ที่ มี ใ บรั บ รองสั ต วแพทย์ ผู้ ค วบคุ ม ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์
จากกรมปศุสัตว์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หมวด ๒
การขอรับการรับรอง การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง
และเงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ส่วนที่ ๑
การยื่นขอรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ข้อ ๗ ผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ ให้ ยื่ น แบบฟอร์ ม และหลั ก ฐานตามคู่ มื อ
การปฏิบัติงานต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่สถานประกอบตั้งอยู่
ข้อ ๘ เมื่ อ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ อํ า เภอหรื อ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ได้ รั บ แบบฟอร์ ม
และหลักฐานแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น และให้สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ดําเนินการตรวจประเมิน และปฏิบัติตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔
ส่วนที่ ๒
การตรวจประเมิน
ข้อ ๙ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
และผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินจะต้องมีบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ คน
และในการตรวจประเมินจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินด้วยก็ได้
ทั้งนี้ ในคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ตรวจประเมินที่มีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภาอย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๑๐ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้
(๑) จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
(๒) ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ต รวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ด้ า นปศุ สั ต ว์
หรือหลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์
(๓) มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม การตรวจประเมิน
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ (นับรวมประสบการณ์ทํางาน
ในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์) และมีประสบการณ์เข้าร่วมการตรวจประเมิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง
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ข้อ ๑๑ คณะผู้ตรวจประเมินมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการตรวจประเมิน ตรวจสอบและสอบสวนสถานประกอบการ รวมทั้งตรวจสอบ
และสอบสวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ
ข้อ ๑๒ รูปแบบการตรวจประเมิน มี ๕ รูปแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจรั บ รองใหม่ (Initial Audit) เป็น การตรวจประเมิ นเพื่ อการรั บ รองครั้ง แรก
โดยการตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด
(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล
การแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจประเมินครั้งก่อน
(๓) การตรวจติ ด ตาม (Surveillance Audit) เป็ น การตรวจประเมิ น สถานประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้สามารถเลือกตรวจ
ในบางข้อกําหนด เพื่อบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การตรวจติดตามทุกครั้งรวมกันในรอบ
การรับรอง ๓ ปี จะต้องตรวจประเมินให้ครบทุกข้อกําหนด
(๔) การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุการรับรอง
โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกําหนด ซึ่งจะดําเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ
(๕) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ซึ่งมีปัญหา มีการร้องเรียน มีการโอนกิจการหรืออื่น ๆ การตรวจรูปแบบนี้อาจไม่แจ้ง ให้ผู้ประกอบการ
ทราบล่วงหน้า
เหตุที่จะดําเนินการตรวจกรณีพิเศษได้ มีดังต่อไปนี้
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพลดลง เช่น
พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือเงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ตามข้อ ๑๙
(ค) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
(ง) มีการโอนกิจการ
(จ) กรณีอื่น ๆ ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ดําเนินการ
ข้อ ๑๓ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลการตรวจประเมิน
เบื้องต้น จัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบ ภายใน
๕ วันทําการ และปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๔ ให้คณะผู้ตรวจประเมิน เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามข้อ ๑๓ พร้อมเอกสาร
ให้คณะกรรมการรับรอง พิจารณาดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ ๓
การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ข้อ ๑๕ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการรั บ รองการปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์” ประกอบด้วยบุคลากรของสํานักงานปศุสัตว์เขตและต้องมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้
(๑) จบการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
(๒) ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ต รวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ด้ า นปศุ สั ต ว์
หรือหลักสูตรผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์
(๓) มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม การตรวจประเมินฟาร์ม
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ (นับรวมประสบการณ์ทํางาน
ในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์) และมีประสบการณ์เข้าร่วมการตรวจประเมิน
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการรับรอง มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอน
การรับรอง และยกเลิกการรับรอง
(๒) ดําเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(๓) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ
ข้อ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการรับรองได้รับรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินแล้ว
ให้คณะกรรมการรับรองดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุ การรับรอง
พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง และยกเลิกการรับรอง แล้วแต่กรณี โดยในการประชุมต้องมีกรรมการ
รับรองเข้าร่วมประชุมจํานวนอย่างน้อย ๓ คน กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียง
และไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณานั้น และให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองพิจารณาแล้ว ให้การรับรอง หรือต่ออายุการรับรอง
ให้กรรมการรับรองแจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการต่อไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๔
เงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) รักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
(๒) อ้างถึงการรับรองเฉพาะในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น
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(๓) ต้องไม่นําใบรับรองไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด
(๔) ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นทั้งหมด เมื่อมีการพักใช้
การรับรอง เพิกถอนการรับรอง หรือยกเลิกการรับรองไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
(๕) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการตรวจประเมินทุกครั้ง
ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการทั้งหมด
ที่ถือครอง ทั้งพื้นที่ของตนเอง พื้นที่เช่า และพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนสถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บ
ปัจจัยการผลิต และยินยอมให้มีการสุ่มตัวอย่าง เช่น อาหารสัตว์ น้ําผึ้ง น้ํา ไข่ฟัก สิ่งปูรอง เป็นต้น
ไปตรวจวิเคราะห์แล้วแต่กรณี
(๖) จัดทําบันทึกตามคู่มือการปฏิบัติงาน และข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน
สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกําหนด
(๗) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ตรวจประเมิน
และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ
(๘) คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง โดยจะดําเนินการ
ทุก ๑๐ - ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
(๙) หากประสงค์จะต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มคําขอรับรองและหลักฐานประกอบ
การยื่นคําขอตามคู่มือการปฏิบัติงาน ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดล่วงหน้า
ก่อนใบรับรองหมดอายุ ๕ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน
(๑๐) หากประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบใบรับรอง
คืนให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการรับรอง
(๑๑) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการผลิตในสาระสําคัญ เช่น เพิ่มหรือลดจํานวนโรงเรือน
เพิ่มหรือลดพื้นที่เลี้ยง ปรับปรุงสถานประกอบการ เปลี่ยนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนผู้จัดการ
สถานประกอบการ เป็นต้น ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงนี้
สํานักงานปศุสัตว์เขตอาจพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง หรืออาจกําหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
(๑๒) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร คณะผู้ตรวจประเมินจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการ
และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่ง
การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ด้ า นปศุ สั ต ว์ ต ามที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ และแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์
เขตทราบ ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนด
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(๑๓) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อยกเลิกการรับรอง
(๑๔) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้แจ้งสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเสนอ
สํานักงานปศุสัตว์เขตเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ต้องส่งคืน
ใบรับรองฉบับเดิม ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับใบรับรองฉบับใหม่ มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(๑๕) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรอง ต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิม มายังสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
(๑๖) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรชํารุดหรือสูญหาย ให้นําใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร
ที่ชํารุดหรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่กรณี มายังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่า
ใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ และเทียบเท่าใบประกาศนียบัตรฉบับเดิม
หมวด ๓
อายุใบรับรองและการต่ออายุใบรับรอง
ส่วนที่ ๑
อายุใบรับรอง
ข้อ ๒๐ ใบรับรองให้มีอายุ ๓ ปี รูปแบบของใบรับรอง ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒
การต่ออายุใบรับรอง
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรองให้ยื่นแบบฟอร์ม และหลักฐาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ต่อสํานักงานปศุสัตว์อําเภอหรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ ๕ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน
ข้อ ๒๒ เมื่ อ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ อํ า เภอหรื อ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ได้ รั บ แบบฟอร์ ม
และหลักฐานแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มและหลักฐานเบื้องต้น และส่ง
เอกสารทั้งหมดให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน และปฏิบัติตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔
ข้อ ๒๓ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จ ก่อนใบรับรอง
หมดอายุ วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
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ข้อ ๒๔ กรณีคณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้วเสร็จ หลังใบรับรอง
หมดอายุ วันที่ต่ออายุการรับรองให้มีผลนับแต่วันที่มีผลการพิจารณาต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการ
รับรอง
ข้อ ๒๕ กรณี ผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
และใบรับรองได้หมดอายุลง ให้ผู้ประกอบการหยุดการใช้ หรืออ้างอิงใบรับรอง และให้สิ้นสุดกระบวนการ
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง และให้เปลี่ยนเป็นการตรวจรับรองใหม่
หมวด ๔
การตรวจติดตาม การยกเลิกการรับรอง
ส่วนที่ ๑
การตรวจติดตาม
ข้อ ๒๖ คณะผู้ ต รวจประเมิ น จะตรวจติ ด ตามสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
ทุก ๑๐ – ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรอง และปฏิบัติตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔
ส่วนที่ ๒
การยกเลิกการรับรอง
ข้อ ๒๗ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ข่ า ยลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ คณะผู้ ต รวจประเมิ น สามารถเสนอ
คณะกรรมการรับรองเพื่อทําการยกเลิกการรับรอง
(๑) ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
(๒) ผู้ประกอบการตายและไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง
(๓) ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรอง และผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๕) ใบรับรองสิ้นสภาพกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ดําเนินการยื่นต่ออายุการรับรอง
ข้อ ๒๘ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๒๗ ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ
เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง และเมื่อคณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิก
การรับรอง ให้จัดทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการทราบการยกเลิกการรับรอง
และขอใบรับรองคืนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ทราบหนังสือยกเลิกการรับรอง
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ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ กํ า หนดหรื อ ขั้ น ตอนการรั บ รอง ให้ ก รมปศุ สั ต ว์
แจ้งผู้ประกอบการทุกรายทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยให้คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตามข้อกําหนดหรือขั้นตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หากพบว่า
ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับการต่ออายุ
การรับรอง
หมวด ๕
การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง
ส่วนที่ ๑
การพักใช้การรับรอง
ข้อ ๓๒ เมื่ อ คณะผู้ ต รวจประเมิ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ต รวจพบหรื อ รั บ ทราบเหตุ
ที่อาจพักใช้การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไข และคณะผู้ตรวจประเมินได้แจ้งเตือนให้จัดส่งแนวทางการแก้ไข
ตามระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
(๒) พ้นระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
(๓) พบสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการ
ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่พิสูจน์
ได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๓๒ เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาพักใช้การรับรอง
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองมีผลการพิจารณาให้พักใช้การรับรอง ให้คณะกรรมการ
รับรองนําผลการพิจารณานั้น แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ
รับรอง และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ
ข้อ ๓๕ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกพักใช้การรับรอง
และให้ผู้ประกอบการหยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้
การรับรอง ทั้งนี้ การพักใช้การรับรองแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน
ข้อ ๓๖ ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจติดตามผลการแก้ไขอีกครั้ง ก่อนครบระยะเวลาพักใช้
การรับรอง ถ้าผู้ประกอบการสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เสนอสํานักงานปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณา
คงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป (กรณีที่ยังอยู่ในช่วงอายุการรับรอง) แต่ถ้าใบรับรองหมดอายุ ให้ยื่นขอ
การรับรองใหม่
ข้อ ๓๗ ในกรณีผู้ประกอบการ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดําเนินการส่งผลการตรวจประเมิน
ให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาการพักใช้การรับรองต่อเนื่องจากการพักใช้การรับรองครั้งที่แล้วอีกครั้ง
และหากผลการดํ า เนิ น การในรอบที่ ๒ พบว่ า ผลการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการรั บ รองให้ พั ก ใช้
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การรับรองอีก ถือว่ามีการพักใช้การรับรอง ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ ปี ให้ดําเนินการเพิกถอน
การรับรองต่อไป
ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๓๘ เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือรับทราบเหตุที่อาจ
เพิกถอนการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง หรือมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อการรับรอง ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงเอกสาร การปลอมใบรับรอง การแก้ไขใบรับรอง การนําผลผลิต
ที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง เป็นต้น
(๒) มีการใช้สารต้องห้ามในสถานประกอบการหรือตรวจพบในผลผลิต
(๓) ไม่ปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรอง ๒ ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี
(๔) มี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองกระทํ า ผิ ด ต่ อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๙ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวบรวมหลักฐานและเอกสาร
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๓๘ เสนอให้คณะกรรมการรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรอง
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองให้เพิกถอนการรับรอง ให้คณะกรรมการ
รับรองนําผลการพิจารณานั้น แจ้งสํานักงานปศุสัตว์เขตให้ดําเนินการตามผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ
รับรอง และแจ้งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดรับทราบ
ข้อ ๔๑ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบว่าถูกเพิกถอนการรับรอง
และให้หยุดการอ้างถึงการได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนการรับรอง
และขอใบรับรองคืนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ทราบคําสั่งนั้น
ข้อ ๔๒ ผู้ที่ถูกเพิกถอนการรับรอง จะไม่ได้รับการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีด้านปศุสัตว์ เป็นเวลา ๓ ปี
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๔๓ ผู้ประกอบการที่ถูกพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง มีสิทธิอุทธรณ์ โดยทําเป็น
หนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบการพักใช้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง
และให้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด
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หมวด ๗
การจัดทําและเก็บข้อมูล
ข้อ ๔๔ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองใหม่ คงไว้ซึ่งการรับรอง
ต่ออายุการรับรอง พักใช้การรับรอง เพิกถอนการรับรอง ยกเลิกการรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ
ส่งให้สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ ตามรูปแบบที่สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ สถานประกอบการใดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าว
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๖ ใบรั บ รองที่ อ อกให้ ต ามระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่ า ด้ ว ยการขอรั บ และออกใบรั บ รอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6401-2548 เรื่อง การปฏิบัติ
ทางสุขลักษณะที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นัน เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานของ
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบให้เหมาะสม โดยปรับปรุงข้อก้าหนดที่ส้าคัญ เช่น การรับวัตถุดิบ การส่งเสริมสมาชิก
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก้าหนดการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ตั้งแต่การรับ น้้านมดิบ
การลดอุณหภูมิ การเก็บรักษา การขนส่ง และการส่งเสริมสมาชิก เพื่อให้ได้น้านมดิบที่มีคุณภาพ ส้าหรับ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. นิยาม
ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 น้้านมดิบ (raw milk) หมายถึง น้้านมที่รีดจากแม่โคหลังจากคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
ต้องปราศจากน้้านมเหลือง (colostrum) โดยมิได้แยกออกหรือเติมวัตถุอื่นใด และไม่ได้ผ่านกรรมวิธี
ใดๆ ยกเว้นการท้าให้เย็น
2.2 ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ (milk collection center) หมายถึง สถานประกอบการที่รับและรวบรวม
น้้านมดิบจากสมาชิกเพื่อน้ามาลดอุณหภูมิ และส่งมอบน้้านมดิบแก่โรงงานแปรรูปหรือศูนย์รวบรวมน้้านม
ดิบอื่นต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงฟาร์มที่มีถังเก็บน้้านมดิบเฉพาะของฟาร์มตนเอง ที่สามารถลดอุณหภูมิและ
รักษาความเย็นได้
2.3 บริเวณรับน้้านมดิบ (milk collecting area) หมายถึง พื้นที่ของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบที่ออกแบบ
ให้สะดวกในการรวบรวม และตรวจรับน้้านมดิบ โดยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ
2.4 อุปกรณ์รับน้้านมดิบ (milk collecting equipment) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อรวบรวม
น้้านมดิบ ประกอบด้วย อ่างรับน้้านม อ่างรวมน้้านม ระบบการกรองนม ท่อส่งน้้านม ปั๊ม เครื่องจักร และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (plate heat exchanger, PHE) หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ลด
อุณหภูมิน้านมดิบให้ต่้าลงทันทีโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมนิ ้านมดิบ
2.6 ถังเก็บน้้านมดิบ หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะส้าหรับเก็บน้้านมดิบ แบ่งเป็น
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2.6.1 ถังเก็บน้้านมดิบชนิดไม่มีระบบท้าความเย็น (storage tank) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะ
ส้าหรับเก็บน้้านมดิบ ให้สามารถรักษาอุณหภูมิน้านมดิบได้ โดยไม่มีอุปกรณ์หรือระบบแลกเปลี่ยนความ
ร้อนเพื่อลดอุณหภูมิน้านมดิบ
2.6.2 ถังเก็บน้้านมดิบชนิดมีระบบท้าความเย็น (cooling tank) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะ
ส้า หรับ เก็ บน้้ า นมดิบ โดยมีอุ ป กรณ์ หรือระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อ ลดอุณ หภูมิน้ านมดิบ และ
สามารถเก็บรักษาน้้านมดิบให้มีอุณหภูมิคงที่
2.7 การท้าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (cleaning in place, CIP) หมายถึง การท้าความสะอาด
ภายในอุปกรณ์รับ เก็บรักษา และส่งน้้านมดิบทั้งระบบโดยไม่แยกชิ้นส่วน
2.8 สมาชิก หมายถึง เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ และ
ต้องส่งน้้านมดิบที่ผลิตได้ต่อศูนย์ฯ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกไว้เท่านั้น โดยไม่ขึ้นทะเบียนซ้้าซ้อนกับศูนย์ฯ
อื่นๆ
2.9 การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถึง การติดตามที่มา และที่หมายต่อไปของ
สิน ค้า เกษตรและอาหาร ตามขั้น ตอนการผลิต การจั ดการ การแปรรูป และการจ้า หน่ า ย ซึ่งก้า หนด
ขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน

3. ข้อก้าหนด
รายการและข้อก้าหนดของการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการและข้อก้าหนดการปฏิบัติที่ดีส้าหรับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
(ข้อ 3)
รายการ

ข้อก้าหนด

1. สถานประกอบการ
และสิ่ ง อ้ า นวยความ
สะดวก
(1) สถานที่ตั้ง

1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่มีผลเสียต่อคุณภาพน้้านมดิบ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน

(2) อาคารปฏิบัติงาน 1.2 มีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการท้าความสะอาด บ้ารุงรักษา และสามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนข้ามที่ส่งผลต่อคุณภาพน้้านมดิบและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค
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1.3 บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบสะอาด
1.4 การออกแบบภายในอาคารและการวางผั ง สายการผลิ ต เอื้ อ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
1.5 มีพื้นทีเ่ พียงพอส้าหรับการปฏิบัติงานและจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน
ระหว่างบริเวณรับน้้า นมดิบ ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริเวณ
ติดตั้งเครื่องจักร ห้องเก็บสารเคมี และส้านักงาน
(3) เครื่ อ งจั ก รและ 1.6 มี เครื่ องจั กรและอุ ป กรณ์ เ พี ยงพอ เครื่ อ งจั ก รติ ด ตั้ง ในต้ า แหน่ ง ที่
อุปกรณ์
เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงานและการท้าความสะอาด
1.7 ปั๊ม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน้้านมดิบ แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับน้้านมดิบท้าด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้สัมผัสอาหารได้
ไม่เป็นสนิม ไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้านมดิบและสามารถท้าความสะอาดได้ทั่วถึง
1.8 สายยางน้้ า นมดิ บ สายยางน้้ า ท่ อและอุ ป กรณ์ ที่ใช้ ร่วมกั บ สายยาง
แยกการใช้งานตามประเภทอย่างชัดเจน
1.9 มีอ่างรับน้้านมดิบที่ถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีจ้านวน
เพียงพอต่อปริมาณน้้านมดิบทีร่ ับในแต่ละครั้ง
1.10 อุปกรณ์รับน้้านมดิบต้องได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และเหมาะสม
กับการใช้งาน
1.11 ออกแบบและติดตั้งถังเก็บน้้านมดิบ ท่อ และวาล์วเพื่อให้สามารถท้าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสามารถระบายของเหลวออกได้หมด
1.12 อุ ป กรณ์ ส้ า หรั บ ชั่ ง ตวง วั ด ซึ่ ง มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ต้องเที่ยงตรง แม่นย้า ให้ท้าการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทวนสอบ
อย่างเหมาะสม
(4) สิ่ ง อ้ า นวยความ 1.13 ในห้องปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
สะดวก
1.14 มีการระบายอากาศที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
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1.15 มีอุปกรณ์ท้าความสะอาดอย่างเพียงพอ
1.16 มีอุปกรณ์ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และห้องสุขาเพียงพอต่อการใช้
1.17 มีพื้นทีพ่ ร้อมทั้งอุปกรณ์เพียงพอส้าหรับล้างภาชนะบรรจุน้านมดิบภายหลัง
การเทน้้านมดิบลงอ่างรับ

(5) ระบบ
สาธารณูปโภค

1.18 มีระบบไฟฟ้าทีม่ ีก้าลังไฟเพียงพอกับการใช้งานภายในศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ
1.19 อุปกรณ์การให้แสงสว่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
1.20 มีเ ครื่อ งก้า เนิ ด ไฟฟ้ า ส้า รองไว้ใ ช้ ในกรณี ไ ฟฟ้ า ดับ หรื อ มีม าตรการ
จัดการน้้านมดิบในช่วงเวลาไฟดับอย่างเหมาะสม
1.21 น้้าทีใ่ ช้สัมผัสโดยตรงกับน้้านมดิบหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับน้้านมดิบต้องมี
คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท และมีปริมาณเพียงพอ
1.22 น้้าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตต้องเป็นน้้าสะอาด ให้มีการปรับคุณภาพน้้า
ตามความจ้าเป็น
1.23 มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าใช้ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละครั้ง

2. การควบคุม
การปฏิบัติงาน
(1) การรับน้้านมดิบ

2.1 ก้าหนดเกณฑ์คุณภาพ และวิธีการตรวจรับน้้านมดิบ
2.2 รับน้้านมดิบจากสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหรือศูนย์รวบรวมน้้านมดิบอื่น กรณี
รับ น้้ า นมดิบ ต่ อ จากศูน ย์ ร วบรวมน้้ า นมดิบ อื่ น อุ ณ หภู มิ ข องน้้ า นมดิ บ ต้ อ ง
ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส (oC)
2.3 มีมาตรการควบคุมเวลาในการขนส่งน้้านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวม
น้้านมดิบ
2.4 มีการจั ดการให้สามารถน้าน้้ านมดิบเข้ าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ ได้อย่าง
รวดเร็ว

5
รายการ

มกษ. 6401-2558
ข้อก้าหนด

(2) การลดอุ ณ หภู มิ 2.5 ระบบท้าความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้านมดิบมีก้าลังท้าความเย็นที่เหมาะสม
น้้านมดิบ
กับปริมาณน้้านมดิบ
2.6 กรณีใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ให้ ลดอุณหภูมิน้านมดิบภายหลัง
รับน้้านมดิบ โดยอุณหภูมิน้านมดิบ ต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (oC) ทันที
หรือกรณีใช้ถังเก็บน้้านมดิบชนิดมีระบบท้าความเย็น อุณหภูมิน้านมดิบต้อง
ไม่เกิน 4 oC ภายใน 2 ชั่วโมง
2.7 มีการควบคุมคุณภาพน้้าใช้และการกรองในระบบท่อส่งน้้าเย็น
2.8 ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิน้าเข้า -น้้าออก และอุณหภูมิน้านมดิบออก
ในต้าแหน่งที่เหมาะสม และใช้งานได้
2.9 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้าเย็น ก่อนและระหว่างการลดอุณหภูมิน้านมดิบ
2.10 ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิน้านมดิบที่ผ่านการลดอุณหภูมิ
(3) ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า 2.11 เก็ บ รั ก ษาน้้ า นมดิ บ ในถั ง เก็ บ น้้ า นมดิ บ ที่ ส ะอาด สามารถป้ อ งกั น
น้้านมดิบ
การปนเปื้อนน้้านมดิบในระหว่างการเก็บรักษา
2.12 ถั ง เก็ บ น้้ า นมดิ บ สามารถรั ก ษาอุ ณ หภู มิ น้ า นมดิ บ ภายในได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และให้บันทึกอุณหภูมิน้านมดิบเป็นระยะ
(4) ก าร ต ร ว จส อ บ 2.13 มีแผนการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบและปฏิบัติงานตาม
คุณภาพน้้านม
แผนทีก่ ้าหนดไว้
2.14 เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบได้
มาตรฐาน
2.15 มีวิธีการ และอุปกรณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้้านมดิบ ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
3. การบ้ า รุ ง รั ก ษา
และการสุขาภิบาล
(1) การท้าความสะอาด 3.1 มีมาตรการในการท้าความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก
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3.2 มีมาตรการในการท้าความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้อง
ถอดหรือแยกชิ้นส่วน หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบการท้าความสะอาด
แบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) อย่างเหมาะสม

(2) การท้าความ
สะอาดแบบไม่ถอด
ชิ้นส่วน (CIP)

3.3 มีระบบท้าความสะอาดแบบ CIP ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถท้า
ความสะอาดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.4 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสอบการจัดการระบบท้าความ
สะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ทั้งอุปกรณ์และรถขนส่งน้้านมดิบ ได้แก่
ระยะเวลาที่ใช้ท้าความสะอาด อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ และ
อัตราการไหลเวียนของสารเคมีและน้้า
3.5 ติดตัง้ เครื่องมือวัดอุณหภูมใิ นระบบ CIP ในต้าแหน่งที่เหมาะสม สามารถ
ใช้การได้และเที่ยงตรง
3.6 ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ทุกครั้ง
3.7 มีการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในระบบที่เหมาะสม

(3) การบ้า รุงรัก ษา 3.8 มีโปรแกรมการตรวจสอบและการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องจักรและ
เครื่ อ งมื อ เครื่อ งจั ก ร อุปกรณ์
และอุปกรณ์
(4) การควบคุ ม สั ต ว์ 3.9 มีมาตรการควบคุมและก้าจัดสัตว์พาหะน้าเชื้อ
พาหะน้าเชื้อ
(5) การจัดการสารเคมี 3.10 สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร เช่น สารท้าความสะอาด น้้ามันหล่อลื่น รวมถึง
ภาชนะบรรจุสารเคมี มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
3.11 แยกเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วน และมีฉลากระบุไว้อย่างชัดเจน
(6) การจัดการน้้าเสีย 3.12 มีวิธีการบ้าบัดน้้าเสีย ก่อนระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
และของเสีย
3.13 มีวิธีการจัดการขยะ และของเสียอย่างเหมาะสม
4. สุขลักษณะส่วน
บุคคล
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4.1 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนส่งน้้านมดิบต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในขณะ
ปฏิบัติงาน และผ่านการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
4.2 ผู้ปฏิบัติงาน มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น สวมชุดกันเปื้อน ที่คลุมผม ผ้าปิดปาก
4.3 บุคคลภายนอกหรือผู้เยี่ยมชมที่เข้าในบริเวณปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม
สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
5. การขนส่ง
5.1 รถขนส่ง ต้อ งมีฉนวนที่สามารถรักษาอุณ หภู มิน้ า นมดิบ ให้ มีอุณ หภู มิ
ไม่เกิน 8 oC เมื่อถึงปลายทางรับน้้านมดิบ
5.2 ให้เตรียมการในการขนส่งน้้านมดิบอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
5.3 มีวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐาน และเก็บตัวอย่างน้้านมดิบจากรถขนส่ง
เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนออกจากศูนย์ฯ กรณีผลการตรวจไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ก้าหนดให้มีมาตรการแก้ไข
5.4 มีการควบคุมการขนส่งน้้านมดิบเข้าโรงงานแปรรูป
6. การตามสอบ
(Traceability)

6.1 มีระบบการตามสอบน้้านมดิบ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของน้้านมดิบ และ
สถานที่ส่งมอบน้้านมดิบ
6.2 มีวิธกี ารจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

7. การฝึกอบรม
7.1 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น กระบวนการผลิต สุขลักษณะ
และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบ
7.2 มีแผนการอบรมบุคลากร และการประเมินผล

มกษ. 6401-2558
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8. ระบบการส่งเสริม
สมาชิก
(1) การส่งเสริม
สมาชิกรายฟาร์ม

8.1 มีทะเบียนสมาชิกและข้อมูลของฟาร์มที่เป็ นปัจจุบัน โดยต้องรับขึ้น
ทะเบียนสมาชิกไม่ซ้าซ้อนกับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบอื่น
8.2 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและมีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน้้านมดิบของ
สมาชิกให้มคี ุณภาพ เช่น การฝึกอบรมสมาชิก

(2) การประเมิน
สมาชิกรายฟาร์ม

8.3 มีระบบการประเมินคุณภาพน้้านมดิบของสมาชิก
8.4 มีการแจ้งข้อมูลคุณภาพน้้านมดิบ และผลการประเมินให้สมาชิกรับทราบ

(3) การส่งเสริม
คุณภาพน้้านมดิบของ
สมาชิก

8.5 ต้องก้าหนดช่วงเวลารับซื้อน้้านมดิบที่แน่นอน
8.6 ก้าหนดราคารับซื้อน้้านมดิบตามคุณภาพ

9. ระบบเอกสารและ
9.1 มีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
การบันทึกข้อมูล
1) การสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือ (ข้อ 1.12)
2) การปรั บสภาพน้้ าใช้ ในกระบวนการผลิ ตและผลการตรวจคุ ณภาพน้้ าใช้
(ข้อ 1.22 และข้อ 1.23)
3) การควบคุมกระบวนการรับ น้้า นมดิบ การลดอุณหภูมิ บัน ทึกอุณ หภูมิ
การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา และการขนส่ง (ข้อ 2 และข้อ 5)
4) ผลการตรวจคุณภาพน้้านมดิบในขั้นตอนต่างๆ (ข้อ 2(2))
5) การท้าความสะอาด และการบ้ารุงรักษาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ (ข้อ 3(1) และข้อ 3(3))
6) บันทึกที่เกี่ยวข้องกับระบบ CIP (ข้อ 3(2))
7) การควบคุมสัตว์พาหะน้าเชื้อ และสารเคมี (ข้อ 3(4) และข้อ 3(5))
8) การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (ข้อ 4)
9) ประวัติการฝึกอบรม (ข้อ 7)
10) กิจกรรมการส่งเสริมและผลการประเมินคุณภาพน้้านมดิบของสมาชิก (ข้อ 8)
9.2 ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี

1
0 สมัครใหม
0 ตออายุ

แบบ นล.1

แบบคําขอการรับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
-------------------------------------เขียนที่ …………………………..…………………………………….
วันที…่ ………..……เดือน………………….……พ.ศ…………….
1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)........................................................นามสกุล.................................................................................................
1.1. เปนบุคคลธรรมดา อายุ............... ป สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร(ระบุ).....................................
เลขที.่ ...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด...................................................................
อยูบานเลขที่....................หมูท.ี่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.........................................
โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร……………….…………….
1.2. เปนนิติบุคคล ประเภท............................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................เลขทะเบียน...............................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่........................... ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. หมูที่..............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท.................................................โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร………………………………
โดยมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................................อายุ.............................ป สัญชาติ...................................
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)..................................................................เลขที่..........................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...............................................................................
อยูบานเลขที่..................................หมูที่.................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท............................................โทรศัพทมือถือ.......................................โทรสาร………………………………………
2. มีความประสงคขอรับการรับรอง
ฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา โดยมี..................................................................................................... เปนผูดําเนินกิจการ ตั้งอยู
เลขที่...............หมูที่..............ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................โทรศัพท.............................โทรศัพทมือถือ........................................................
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่
.
ชื่อสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
.
เลขที่
หมู
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
.
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
โทรสาร
.
( ) ใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เลขที่
วันหมดอายุ
.
ชื่อสัตวบาลประจําฟารม (ถามี)
.
เลขที่
หมู
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
.
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
โทรสาร
.
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3. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
3.1. สําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน
3.2. สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
3.3. หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.4. สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูประกอบการไมไดยนื่ การรับรองดวยตนเอง
3.6. สําเนาใบรับรองการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม
3.7. ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบยอนหลัง 12 เดือน ตามเกณฑคุณภาพน้ํานมดิบลานนา
4. ขาพเจาขอใหสัญญาวา:
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการรับรองกําหนดและทีจ่ ะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนาดวย
2) ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการรับรอง ตรวจประเมิน สถานประกอบการของขาพเจาไดตลอดเวลา
5. ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่จัดสงใหคณะกรรมการรับรองเปนความจริงและเปนปจจุบัน
ลงชื่อ :

ผูย ื่นคําขอ

(

)
./

/

สําหรับเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอ:
ครบถวน
ตองการเอกสารเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
หมายเหตุ ได แ จ ง ให ผู ยื่ น คํ า ขอหรื อ ผู แ ทนรั บ ทราบแล ว ซึ่ ง ผู ยื่ น คํ า ขอจะจั ด ส ง เอกสารดั ง กล า วให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด
ภายใน วันที่
ลงชื่อ :
(
/

./

เจาหนาที่
)
.

1
0 สมัครใหม
0 ตออายุ

แบบ นล.2

แบบคําขอการรับรองศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา
-------------------------------------เขียนที่ …………………………..…………………………………….
วันที…่ ………..……เดือน………………….……พ.ศ…………….
1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)........................................................นามสกุล.................................................................................................
1.1. เปนบุคคลธรรมดา อายุ............... ป สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร(ระบุ).....................................
เลขที.่ ...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด...................................................................
อยูบานเลขที่....................หมูท.ี่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.........................................
โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร……………….…………….
1.2. เปนนิติบุคคล ประเภท............................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................เลขทะเบียน...............................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่........................... ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. หมูที่..............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท.................................................โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร………………………………
โดยมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................................อายุ.............................ป สัญชาติ...................................
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)..................................................................เลขที่..........................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...............................................................................
อยูบานเลขที่..................................หมูที่.................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท............................................โทรศัพทมือถือ.......................................โทรสาร………………………………………
2. มีความประสงคขอรับการรับรอง
ศูนยรวบรวมน้ํานมคุณภาพสูงลานนา โดยมี......................................................................................................... เปนผูดําเนินกิจการ
ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่..............ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................โทรศัพท.............................โทรศัพทมือถือ........................................................
ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีฯ เลขที่
.
ชนิดของศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
 สหกรณ  เอกชน  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  อื่นๆ ระบุ
.
น้ํานมดิบสงไปแปรรูปที่บริษัท
.
จํานวนสมาชิกที่สงน้ํานมดิบทั้งหมด
ราย
จํานวนสมาชิกทีไ่ ดรับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
ราย
ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต
ปริมาณความจุถังเก็บน้ํานมดิบ (Storage tank) จํานวน
ถัง ขนาดบรรจุ
ตัน
ปริมาณความจุถังเก็บน้ํานมดิบ (Cooling tank) จํานวน
ถัง ขนาดบรรจุ
ตัน
ปริมาณการรับน้ํานมดิบเฉลี่ย
ตัน/วัน
ปริมาณการสงน้ํานมดิบออกจากศูนย
ตัน/ป
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3. พรอมกับคําขอนี้ขา พเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
3.1. สําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน
3.2. สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
3.3. หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.4. สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูประกอบการไมไดยื่นการรับรองดวยตนเอง
3.6. สําเนาใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
3.7. ผลการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบยอนหลัง 12 เดือน ตามเกณฑคุณภาพน้ํานมดิบลานนา
3.8. บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ไดรับการรับรองฟารมมาตรฐาน (ตองไมนอยกวา รอยละ 70 ของสมาชิกทั้งหมด)
3.8. บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ไดรับการรับรองฟารมผลิตน้ํานมคุณภาพสูงลานนา (ถามี)
4. ขาพเจาขอใหสัญญาวา:
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการรับรองกําหนดและที่จะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนาดวย
2) ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการรับรอง ตรวจประเมิน สถานประกอบการของขาพเจาไดตลอดเวลา
5. ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่จัดสงใหคณะกรรมการรับรองเปนความจริงและเปนปจจุบัน
ลงชื่อ :

ผูย ื่นคําขอ

(

)
./

/

สําหรับเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอ:
ครบถวน
ตองการเอกสารเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
หมายเหตุ ได แ จ ง ให ผู ยื่ น คํ า ขอหรื อ ผู แ ทนรั บ ทราบแล ว ซึ่ ง ผู ยื่ น คํ า ขอจะจั ด ส ง เอกสารดั ง กล า วให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด
ภายใน วันที่
ลงชื่อ :
(
/

./

เจาหนาที่
)
.

1
0 สมัครใหม
0 ตออายุ

แบบ นล.3

แบบคําขอการรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
-------------------------------------เขียนที่ …………………………..…………………………………….
วันที…่ ………..……เดือน………………….……พ.ศ…………….
1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)........................................................นามสกุล.................................................................................................
1.1. เปนบุคคลธรรมดา อายุ............... ป สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร(ระบุ).....................................
เลขที.่ ...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด...................................................................
อยูบานเลขที่....................หมูท.ี่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.........................................
โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร……………….…………….
1.2. เปนนิติบุคคล ประเภท............................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................เลขทะเบียน...............................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่........................... ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. หมูที่..............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท.................................................โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร………………………………
โดยมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................................อายุ.............................ป สัญชาติ...................................
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)..................................................................เลขที่..........................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...............................................................................
อยูบานเลขที่..................................หมูที่.................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท............................................โทรศัพทมือถือ.......................................โทรสาร………………………………………
2. มีความประสงคขอรับการรับรอง
โรงงานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ น ม  ยู เ อชที
 พลาสเจอร ไ รซ
 อื่ น ๆ ระบุ
.
ดําเนินกิจการ อยูเลขที่..............................................หมูที่........................................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน..................................................................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................................โทรศัพท...................................................โทรศัพทมือถือ........................................................
3. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
3.1. สําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน
3.2. สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
3.3. หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.4. สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูประกอบการไมไดยื่นการรับรองดวยตนเอง
3.6. สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร/คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร/ใบจดทะเบียน
อาหาร/ใบแจงทะเบียนอาหาร (เฉพาะผลิตภัณฑนมที่ขอการรับรอง)
3.7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (ถามี)
3.8. แผนผังโรงงาน
3.9. ผังกระบวนการผลิต
3.10. สําเนาใบรับรองระบบ GMP ของโรงงาน
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4. ขาพเจาขอใหสัญญาวา:
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการรับรองกําหนดและที่จะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนาดวย
2) ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการรับรอง ตรวจประเมิน สถานประกอบการของขาพเจาไดตลอดเวลา
5. ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่จัดสงใหคณะกรรมการรับรองเปนความจริงและเปนปจจุบัน
ลงชื่อ :

ผูย ื่นคําขอ

(

)
./

/

สําหรับเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอ:
ครบถวน
ตองการเอกสารเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
หมายเหตุ ไดแจงใหผูยื่นคําขอหรือผูแทนรับทราบแลว ซึ่งผูยื่นคําขอจะจัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด..................
ภายใน วันที่
ลงชื่อ :
(
/

./

เจาหนาที่
)
.

1

0 สมัครใหม
0 ตออายุ

แบบ นล.4

แบบคําขอรับรองการสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา
-------------------------------------เขียนที่ …………………………..…………………………………….
วันที…่ ………..……เดือน………………….……พ.ศ…………….
1. ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)........................................................นามสกุล.................................................................................................
1.1. เปนบุคคลธรรมดา อายุ............... ป สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร(ระบุ).....................................
เลขที.่ ...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................................................... จังหวัด...................................................................
อยูบานเลขที่....................หมูท.ี่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.........................................
โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร……………….…………….
1.2. เปนนิติบุคคล ประเภท............................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................เลขทะเบียน...............................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่........................... ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. หมูที่..............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท.................................................โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร………………………………
โดยมีผูดําเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................................อายุ.............................ป สัญชาติ...................................
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร (ระบุ)..................................................................เลขที่..........................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต....................................................................จังหวัด...............................................................................
อยูบานเลขที่..................................หมูที่.................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน...........................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท............................................โทรศัพทมือถือ.......................................โทรสาร………………………………………
2. มีความประสงคขอรับการรับรอง
สถานที่จําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา ชื่อราน...........................................................................................................................
ชนิด 1.
........................................................................... 5.
.....................................................................................
2.
........................................................................... 6.
.....................................................................................
3.
........................................................................... 7.
.....................................................................................
4.
........................................................................... 8.
.....................................................................................
โดยมี.......................................................................................................................................................................... เปนผูดําเนินกิจการ
อยูเลขที.่ ..................หมูท.ี่ ......................... ตรอก/ซอย........................... ถนน........................ ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................. โทรศัพท.................................โทรศัพทมือถือ........................................................
วัน เวลา เปดทําการขายนมคุณภาพสูง
.
3. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
3.1. สําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน
3.2. สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
3.3. หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.4. สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
3.5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูประกอบการไมไดยื่นการรับรองดวยตนเอง
3.6. ใบรับรองแพทย
3.7. แผนที่ตั้งสถานที่จําหนาย
3.8. แผนผังสถานที่จําหนาย
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3.9. สําเนาเอกสารหลักฐานการจําหนายผลิตภัณฑนมคุณภาพสูงลานนา (ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ)
4. ขาพเจาขอใหสัญญาวา:
1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการรับรองกําหนดและที่จะมีการกําหนดและ/หรือแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนาดวย
2) ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการรับรอง ตรวจประเมิน สถานประกอบการของขาพเจาไดตลอดเวลา
5. ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่จัดสงใหคณะกรรมการรับรองเปนความจริงและเปนปจจุบัน
ลงชื่อ :

ผูย ื่นคําขอ

(

)
./

/

สําหรับเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอ:
ครบถวน
ตองการเอกสารเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...
หมายเหตุ ไดแจงใหผูยื่นคําขอหรือผูแทนรับทราบแลว ซึ่งผูยื่นคําขอจะจัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ภายใน วันที่
ลงชื่อ :
(
/

./

เจาหนาที่
)
.

รหัส
F-LM-FARM-AUD-01
หนา
1/1
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 4 มีนาคม 2559

หลักเกณฑการตรวจประเมินฟารมโคนม
โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน
นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk)
วันที่ตรวจ
ชื่อผูประกอบการ
ชื่อฟารม
ที่อยูเลขที่
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
เลขทะเบียนมาตรฐานฟารม
รายการตรวจ
ฟารมโคนม
1. ฟารมตองผานเกณฑประเมินมาตรฐานฟารมโคนม
2. ฟารมมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตวปวย
3. ฟารมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบตามเกณฑมาตรฐานนม
คุณภาพสูงลานนา
4.

น้ํานมดิบมีคุณภาพไดคาเฉลี่ยตามเกณฑมาตรฐานนมคุณภาพสูง

เกณฑการ
พิจารณา
Major
Major
Major
Major

ลานนา อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป

4. ฟารมจะตองมีการจดบันทึกปริมาณน้ํานมดิบ ทีผ่ ลิตไดจากโคนม
ทุกตัว/ทุกมื้อ/ทุกวัน และสามารถตรวจสอบยอนกลับได
5. มีการตรวจเซลลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count, SCC) ดวย
น้ํายา ซี เอ็ม ที ในโคนมทุกตัว เปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
และบันทึกโคตัวที่ไมผานเกณฑ
6. มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ํานมดิบ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
7. ไมมีการนําน้ํานมดิบจากฟารมอื่น มาปะปน หรือรวม
กับน้ํานมดิบของฟารมที่ผลิตน้าํ นมคุณภาพสูง
8. มีแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
เกณฑน้ํานมดิบคุณภาพสูง (เฉลีย่ 3 เดือนติดตอกัน)
1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Standard Plate Count)
ไมเกิน 200,000 Colony/ml.
2. จํานวนเซลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count, SCC)
ไมเกิน 200,000 Cell/ml.
3. โปรตีน (Protein) ไมนอยกวา 3.00 %
4. ไขมัน(Fat) ไมนอยกวา 3.50 %
5. ธาตุน้ํานมทั้งหมด (Total Solid, TS) ไมนอยกวา 12.2 %
6. เนื้อนมไมรวมมันเนย (Solid Not Fat; SNF) ไมนอยกวา 8.7 %
สารตกคาง
ไมพบยาปฏิชีวนะ ติดตอกัน 3 เดือน

Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

Major

ผลการตรวจ
ยอมรับ ไมยอมรับ

.
.
.
.
ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

รหัส
F-LM-MCC-AUD-01
หนา
1/1
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 4 มีนาคม 2559

หลักเกณฑการตรวจประเมินศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน
นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk)
วันที่ตรวจ
ชื่อผูประกอบการ
ที่อยูเลขที่
หมูที่
ตําบล
เลขทะเบียนมาตรฐานศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (มกษ.)

ชื่อศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
อําเภอ

รายการตรวจ
1. ศูนยตองผานการประเมินการปฏิบัตทิ ดี่ ีสําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
2. มีฟารมโคนมผานการรับรอง GAP ไมนอยกวารอยละ 70
3. การจัดการภายในศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
3.1. การขอรับรองทั้งศูนยรวมนม โดยไมแยกถังรวมนม
1).ศูนยตองผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตามเกณฑนมคุณภาพสูงลานนา อยาง
นอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป
3.2. การขอรับรองโดยแยกถังนมรวม
1). ถังนมรวมที่แยกรวมนมคุณภาพสูงลานนาตองมีน้ํานมดิบที่มีคุณภาพไดตาม
เกณฑนมคุณภาพสูงลานนา อยางนอย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ป
2). ศูนยรับนมมีการกําหนดเวลาการรับนมคุณภาพสูงลานนา หรือ
3). มีการแยกชองรับนม ทอรับนมคุณภาพสูงลานนา
หรือ
4). มีการแยกถังเก็บรักษาน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
หรือ
5). มีการแยกการขนสงน้ํานมดิบคุณภาพสูง
6). ไมมีการนําน้ํานมดิบอื่น มาปะปน หรือรวมกับน้ํานมดิบคุณภาพสูง
4). มีบันทึกรายชื่อสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ ปริมาณน้ํานมดิบ ทีร่ ับซื้อ และมี
ระบบการตรวจสอบยอนกลับได
5). มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่รับซื้อเปนประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง
6). มีนโยบายการใหราคาน้ํานมดิบคุณภาพสูง (High Quality Milk) ตามเกณฑ
น้ํานมดิบคุณภาพสูง
7). มีแสดงใบรับรองไวในที่เปดเผย
เกณฑน้ํานมคุณภาพสูงในแทงครวมนม
1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Standard Plate Count)
ไมเกิน 200,000 Colony/ml.
2. จํานวนเซลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count, SCC)
ไมเกิน 200,000 Cell/ml.
3. โปรตีน (Protein) ไมนอยกวา 3.0 %
4. ไขมัน(Fat) ไมนอยกวา 3.5 %
5. ธาตุนา้ํ นมทั้งหมด (Total Solid, TS) ไมนอยกวา 12.2 %
6. เนื้อนมไมรวมมันเนย (Solid Not Fat; SNF) ไมนอยกวา 8.7 %
สารตกคาง
ไมพบยาปฏิชีวนะ ติดตอกัน 3 เดือน

เกณฑการ
พิจารณา
Major
Major

Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

.
.
.

จังหวัด
ผลการตรวจ
ยอมรับ
ไมยอมรับ

.

ขอคิดเห็น/เสนอแนะ

รหัส
F-LM-FAC-AUD-01
หนา
1/8
แกไขครั้งที่
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หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส
โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน
นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk)
วันที่ตรวจ
ชื่อผูประกอบการ
ชื่อโรงงานผลิต
ที่อยูเลขที่
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จํานวนศูนยรวบรวมนํ้านมดิบที่รับน้ํานมดิบมาผลิตนมโคคุณภาพสูง
ชื่อศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 1.
2.
3.
4.
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่
รายการตรวจ
1. สถานที่ตั้ง และอาคารผลิต
1.1 สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และที่ใกลเคียงมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว
(2) ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล
(3) ไมมีคอกปศุสัตว หรือสถานที่เลี้ยงสัตว
(4) ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ
(5) ไมมีวัตถุอันตราย
(6) ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
(7) มีทอ หรือทางระบายน้าํ นอกอาคารเพื่อระบายน้ําทิ้ง
(8) มีบริเวณลางรถ และอุปกรณที่ใชขนสงน้ํานมดิบ กรณีใช
น้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ (สะอาด พื้นคงทน เรียบ ไมมีน้ําขัง มีอุปกรณ
การลาง ไมเกิดการปนเปอน)
1.2 อาคารผลิตมีลักษณะดังตอไปนี้
1.2.1 มีการออกแบบและกอสรางอยางมั่นคง งายตอการ
ทําความสะอาด และบํารุงรักษา (พื้น ผนัง เพดาน มั่นคง ไมชํารุด
ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันสัตวแมลง)
1.2.2 มีพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
1.2.3 มีการจัดพื้นที่ใหเปนไปตามสายงานการผลิต
1.2.4 มีการแบงแยกพื้นที่เปนสัดสวน
1.2.5 มีการแบงแยกพื้นที่ผลิตอาหารออกเปนสัดสวน จากที่
พักอาศัย และผลิตภัณฑอื่นๆ

จังหวัด
ศูนย ปริมาณน้ํานมดิบรวม
ปริมาณน้ํานมดิบ
ปริมาณน้ํานมดิบ
ปริมาณน้ํานมดิบ
ปริมาณน้ํานมดิบ

ผลการตรวจ
เกณฑการ
พิจารณา ยอมรับ ไมยอมรับ

Minor
Major
Major
Major
Major
Minor
Major
Major

Major

Major
Major
Major
Major

.
.
.
ตันตอวัน
ตันตอวัน
ตันตอวัน
ตันตอวัน
ตันตอวัน
.
ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

รหัส
F-LM-FAC-AUD-01
หนา
2/8
แกไขครั้งที่
0
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รายการตรวจ
1.2.6 ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลว หรือไมเกีย่ วของกับการผลิตอยูใน
บริเวณผลิต
1.2.7 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และเพียงพอ
1.2.8 มีแสงสวางเพียงพอ สําหรับการปฏิบตั ิงาน
1.2.9 อาคารผลิต
(1) หองหรือบริเวณรับน้าํ นมดิบ และถังเก็บรักษาน้ํานมดิบเปน
วัตถุดิบ (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน)
(2) หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดบิ สวนผสม และบรรจุภณ
ั ฑ (สะอาด
พื้นแหง มีชั้นหรือยกพื้น แดดไมสอ ง)
(3) หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ และปรุงผสม (Mixing) กรณีการ
ผลิตนมที่มีการปรุงแตง (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน)
(4) หองหรือบริเวณเตรียมจุลินทรียสําหรับผลิตนมเปรีย้ ว กรณีใช
จุลินทรียในการหมัก (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน)
(5) หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง การระบาย
อากาศเหมาะสม)
(6) หองหรือบริเวณบรรจุ (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง มีชั้นรองรับ
ผลิตภัณฑ ไมเปนทางเดินผาน)
(7) หองเย็นหรือตูเย็นสําหรับเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป (สะอาด ไมมี
น้ําขัง มีชั้นหรือยกพื้น อุณหภูมเิ ก็บรักษาไมเกิน 8 องศาเซลเซียส)
(8) หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อบรรจุภณ
ั ฑ และแตกรณี
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง ไมเกิดการปนเปอน)
(9) หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะอุปกรณการผลิต
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง ไมเกิดการปนเปอน)
(10) หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณลางระบบปด (CIP) (สะอาด
พื้นไมมีน้ําขังการระบายอากาศเหมาะสม มีปายแสดงบริเวณ)
(11) หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณการผลิตที่ลา งทําความสะอาดแลว
(สะอาด พื้นแหง มีชั้นหรือยกพื้น)
(12) หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห (สะอาด ไมเกิดการปนเปอน
การระบายอากาศเหมาะสม)
(13) หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่ไมใชในอาหาร (สะอาด พื้นแหง
การระบายอากาศเหมาะสม)
(14) หองหรือบริเวณเปลี่ยนเสือ้ ผา และเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน
(สะอาด)
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
2.1 การออกแบบ
2.1.1 ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกอใหเกิดการปนเปอ น
ตออาหาร ทนตอการกัดกรอน

ผลการตรวจ
เกณฑการ
พิจารณา ยอมรับ ไมยอมรับ
Major
Major
Major
Minor
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Minor
Major

Major

ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ
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รายการตรวจ
2.1.2 รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก
2.1.3 ปม ขอตอ ซีล ประเก็น วาลวตางๆ ที่สัมผัสน้ํานม สามารถ
ถอดลางทําความสะอาดและฆาเชือ้ ได
2.1.4 ทอสงน้ํานม ไมมีจดุ อับหรือซอกมุมที่ทําความสะอาดยาก
2.1.5 ถังบรรจุน้ํานมมีพื้นถังภายในลาดเอียง
2.2 การติดตั้ง
2.2.1 ถูกตองเหมาะสม และเปนไปตามสายงานการผลิต
2.2.2 อยูในตําแหนงที่ทําความสะอาด และบํารุงรักษางาย
2.3 มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต
ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา
2.3.1 อุปกรณรับน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต
น้ํานมดิบตองมาจากฟารมและศูนยรวบรวมนมที่ไดรับการรับรอง
2.3.2 อุปกรณชั่ง ตวง วัด ปริมาณน้ํานมดิบ
2.3.3 เครื่องหรืออุปกรณกรอง
2.3.4 เครื่องหรืออุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบ
เปนวัตถุดิบในการผลิต
2.3.5 ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่รักษาอุณหภูมิไดไมเกิน 8 องศาเซลเซียส
พรอมอุปกรณวดั อุณหภูมิ
2.3.6 เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสม กรณีผลิตนมปรุงแตง
2.3.7 เครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี
2.3.8 เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ
บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณกวน กรณีฆา เชื้อน้ํานมดิบโดยวิธไี มตอเนื่อง
2.3.9 อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม อุปกรณวดั และ
บันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมี
มาตรการปองกันการปรับเปลีย่ นอุณหภูมิในอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหล
ของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนือ่ ง
2.3.10 ถังบมหรือถังหมัก (Fermented Tank) พรอมอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ กรณีผลิตนมเปรี้ยว
2.3.11 เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาด และฆาเชื้อบรรจุภณ
ั ฑ
2.3.12 ถังรอบรรจุ (ฝาถังลาดเอียง สามารถลางทําความสะอาด ดวย
ระบบ CIP อุปกรณวัดอุณหภูมิเทีย่ งตรง)
2.3.13 เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุและปดผนึกอัตโนมัติ
(สามารถลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP)
2.3.14 เครื่องมือหรืออุปกรณประทับตรา วันหมดอายุ ของ
ผลิตภัณฑ (เครื่องสามารถระบุวันหมดอายุที่อานไดชัดเจน)
2.3.15 เครื่องมือหรืออุปกรณทําความสะอาด ฆาเชื้อในระบบปด
กรณีใชระบบทอ
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2.3.16 เครื่องมือหรืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา (เหมาะสม)
2.3.17 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และนาฬิกาจับเวลา แลวแตกรณี
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ
3.1.1 น้ํานมดิบ วัตถุดิบ และสวนผสมอื่นๆ
3.1.1.1 น้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต)
(1) มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนด
(เกณฑขอกําหนด)
(2) มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย ทุกครั้งกอน
ใชผลิต และบันทึกผล
(3) มีการกรองเพื่อขจัดสิ่งปนเปอน ที่อาจติดมาอยางเหมาะสม
(4) มีการเก็บรักษาและการนําไปใชอยางเหมาะสม (อุณหภูมิ ระยะเวลา
ระบบ FIFO)
3.1.1.2 วัตถุดิบอื่นๆ และสวนผสมในการผลิตอาหาร
(1) มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนด
(เกณฑขอกําหนด)
(2) มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพ และบันทึกผล
(3) มีการลางทําความสะอาดอยางเหมาะสมในบางประเภทที่จาํ เปน
(4) มีการเก็บรักษาและการนําไปใชอยางเหมาะสม (ระบบ FIFO)
3.1.2 บรรจุภัณฑ
(1) ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ
(2) มีการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อกอนนําไปใชบรรจุ และนําไปใช
บรรจุทันที
(3) มีการตรวจสอบสภาพกอนนําไปใชบรรจุ
(4) เก็บรักษา โดยไมกอใหเกิดการปนเปอน (การจัดเก็บระบบ FIFO)
3.2 การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต
3.2.1 การปรุงผสม การปรุงแตง หรือการบม (แลวแตกรณี)
(1) การตรวจสอบอัตราสวนการปรุง ผสม การปรุงแตงหรือการบม
และบันทึกผล
(2) เก็บรักษาอยางเหมาะสม (อุณหภูมิ เวลา ระบบ FIFO)
3.2.2 การพาสเจอรไรส
(1) มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ เวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส
(กอนผลิต : อุณหภูมิและ FFD กรณีระบบตอเนื่อง, ระหวางผลิต : อุณหภูมิ
ฆาเชื้อ น้ํานมเย็น เวลา)
(2) มีการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส และบันทึกผล
(3) ระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอนมีการควบคุมความดันของน้ํานม
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ที่ผานการฆาเชื้อแลว ใหสูงกวาน้ํานมดิบในสวน Regenertive Section หรือ
มีมาตรการอื่นที่เทียบเทา
3.2.3 การบรรจุ
(1) บรรจุในหองหรือบริเวณบรรจุ ในสภาพที่สามารถปองกันการ
ปนเปอน
(2) บรรจุจากเครื่องหรืออุปกรณการบรรจุโดยตรง และปดผนึกทันที
(3) มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับบรรจุภัณฑ ขณะทําการบรรจุ และปดผนึก
(4) ตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ (ความสมบูรณของบรรจุภณ
ั ฑ ฉลาก
วันหมดอายุ)
(5) อุณหภูมิของน้ํานมที่ผานการพาสเจอรไรสแลว และระหวางบรรจุ
จนกระทั่งนําเขาหองเย็นตองไมเกิน 8 องศาเซลเซียส
3.3 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
3.3.1 การเก็บรักษาในหองเย็นหรือตูเ ย็น (อุณหภูมไิ มเกิน 8 องศา
เซลเซียส)
3.3.2 มีการขนสงในลักษณะที่ปองกันการปนเปอนและเสื่อมสลาย
และบันทึกผลอุณหภูมิขนสง
3.3.3 มีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ และบันทึกผล
(ทางดานกายภาพ เคมี อยางนอยปละ 1 ครั้ง ดานจุลินทรียอยางนอย 6
เดือน)
3.3.4 มีการตรวจเฝาระวังตนเอง (In-House Control) ตาม
ความเหมาะสม และบันทึกผล
3.4 ในระหวางกระบวนการผลิตมีการขนยายวัตถุดิบสวนผสม
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยางเหมาะสม
3.5 มีการบงชี้สถานภาพวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ และผลิตภัณฑ
3.6 น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต
3.6.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
3.6.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา และการนําไปใชในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ
3.7 ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต
3.7.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
3.7.2 มีการขนยาย การเก็บรักษา และการนําไปใชในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ
3.8 มีมาตรการจัดการในกรณีไฟฟาดับ
3.8.1 การจัดการน้ํานมดิบและผลิตภัณฑที่อยูระหวางกระบวนการ
ผลิต(วิธีการ ความเหมาะสม)
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3.8.2 การจัดการผลิตภัณฑสุดทาย (วิธีการ ความเหมาะสม อุณหภูมิ
การเก็บรักษา)
4. การทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการบํารุงรักษา
4.1 การทําความสะอาด และการฆาเชื้อ
4.1.1 ขั้นตอนวิธีการลางทําความสะอาด และฆาเชื้อ
4.1.2 ชนิดของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด และฆาเชื้อ
(1) ชนิดของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด และฆาเชื้อเหมาะสม
(ชื่อสารเคมี / สารออกฤทธิ)์
(2) มีขอมูลเกี่ยวกับการใชสารทําความสะอาด และฆาเชื้อที่ถูกตอง
(ปริมาณสารที่ใช ปริมาณน้ํา วิธีใช)
4.1.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต มีการทําความ
สะอาดกอน ระหวาง และหลังปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
4.1.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร
มีการฆาเชื้ออยางเหมาะสมตามความจําเปน
4.1.5 มีการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี ภายหลังการลาง
ทําความสะอาด และฆาเชื้อ
4.1.6 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาด และฆา
เชื้อและบันทึกผล
4.1.7 มีการเก็บอุปกรณที่ทาํ ความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวน
และอยูในสภาพที่เหมาะสม
4.1.8 การลําเลียงขนสงภาชนะ และอุปกรณที่ทําความสะอาดแลว
อยูในลักษณะที่ปองกันการปนเปอนจากภายนอกได
4.1.9 มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการรักษาสุขลักษณะ และมีปายแสดงชื่อแยกเปนสัดสวน และปลอดภัย
4.2 มีแผนงานการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ในการ
ผลิตอยางเหมาะสม
4.3 มีแผนงานการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ในการ
ผลิตอยางเหมาะสม
5. การสุขาภิบาล
5.1 น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่นๆ (ปริมาณเพียงพอ
มีสัญลักษณแยกประเภทน้ําชัดเจน
5.2 มีการจัดการขยะมูลฝอย
(1) มีภาชนะสําหรับใสขยะ พรอมฝาปดจํานวนเพียงพอ และตั้งอยูในที่ที่
เหมาะสม
(2) มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยตามสภาพที่เหมาะสม
5.3 มีการจัดการระบายน้ําทิ้ง และสิ่งโสโครกออกจากอาคารผลิตอยาง
เหมาะสม
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5.4 หองสวม และอางลางมือหนาหองสวม
(1) แยกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง
(2) อยูในสภาพที่ใชงานได และสะอาด
(3) มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน
(4) มีอางลางมือพรอมสบูเหลวหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค และอุปกรณทําให
มือแหง
5.5 อางลางมือบริเวณผลิต
(1) มีสบูเหลวหรือน้ํายาฆาเชือ้ โรค และอุปกรณทําใหมือแหง
(2) อยูในสภาพที่ใชงานได และสะอาด
(3) มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน
(4) อยูในตําแหนงที่เหมาะสม
5.6 มีระบบควบคุมกําจัดสัตว แมลง ที่มีประสิทธิภาพ
6. สุขลักษณะของผูปฏิบัติงานและบุคลากร
6.1 ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต
6.1.1 ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไมมีบาดแผล ไมเปนโรคหรือ
พาหะของโรค ตามที่ระบุในกฎกระทรวง
6.1.2 มีการตรวจสุขภาพประจําป
6.1.3 แตงกายสะอาด เล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมสวมใสเครื่องประดับ
6.1.4 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
6.1.5 สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ และสะอาด หรือกรณีไมสวม
ถุงมือ ตองมีมาตรการดูแลความสะอาด และฆาเชื้อที่มือกอนการปฏิบัติงาน
6.1.6 สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะ
ปฏิบัติงาน
6.1.7 มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชในบริเวณผลิต อยางเหมาะสม
6.1.8 ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรม
ขณะ
ปฏิบัติงานที่นารังเกียจอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร
6.1.9 มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะทั่วไป และความรูต ามความ
เหมาะสม
6.2 ผูควบคุมการผลิต ตองมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
6.3 มีขอกําหนด หรือมาตรการสําหรับผูไ มเกี่ยวของกับการผลิต
7. บันทึกและรายงานผล
7.1 บันทึกผลการตรวจวิเคราะห
(1) น้ํานมดิบ
(2) วัตถุดิบอื่นๆ และสวนผสม
(3) บรรจุภัณฑ

ผลการตรวจ
เกณฑการ
พิจารณา ยอมรับ ไมยอมรับ
Major
Major
Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Minor
Major
Major

Major
Major
Major

ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

รหัส
F-LM-FAC-AUD-01
หนา
8/8
แกไขครั้งที่
0
ประกาศใชวันที่ 4 มีนาคม 2559

รายการตรวจ
(4) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (กายภาพ เคมี อยางนอยปละ 1 ครั้ง, จุลินทรีย
อยางนอย 6 เดือนครั้ง)
7.2 บันทึกผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่สัมผัสอาหาร ในกระบวนการผลิต
7.3 บันทึกผลการตรวจสอบการชั่ง ตวง และวัด ในการปรุงผสม การปรุง
แตง การบม (แลวแตกรณี)
7.4 บันทึกอุณหภูมิ และเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ การปรุงผสม
การปรุงแตง การบม แลวแตกรณี การเก็บเพื่อรอบรรจุ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ การขนสง
7.5 บันทึกอุณหภูมิ และเวลาในการพาสเจอรไรส
7.6 บันทึกผลการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส
7.7 บันทึกชนิด และปริมาณการผลิตประจําวันของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
7.8 มีวิธีการเรียกคืนสินคา
7.9 บันทึกชนิด และความเขมขนของสารเคมี อุณหภูมิ และเวลาที่ใชใน
การทําความสะอาด และฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
รวมทั้งการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี ภายหลังการลางทําความสะอาด
และฆาเชื้อ
7.10 บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางทําความสะอาด และ
ฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตทิศทางการไหลของน้ํานม
(กรณีใชอุปกรณพาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง) ทุกครั้งกอนการผลิต
7.12 บันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ตาม
แผนงานบํารุงรักษาที่กําหนด
7.13 บันทึกการสอบเทียบอุปกรณที่ใชวัดอุณหภูมิ นาฬิกา เครือ่ งชั่ง ตวง
วัด ที่ใชในการผลิต
7.14 ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบตั ิงาน
7.15 ประวัติ หรือรายงานการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน
หมายเหตุ

ผลการตรวจ
เกณฑการ
พิจารณา ยอมรับ ไมยอมรับ
Major

ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

Major
Major
Major

Major
Major
Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Minor

MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในบางสวนและไมมผี ลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

รหัส
F-LM-SHOP-AUD-01
หนา
1/2
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 4 มีนาคม 2559

หลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่จําหนายผลิตภัณฑนม
โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงเพื่อการแขงขัน
นมคุณภาพสูงลานนา (Lanna High Quality Milk)
วันที่ตรวจ
ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานที่จําหนาย
ที่อยูเลขที่
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รายการตรวจ
1. การขนสงนม และผลิตภัณฑนม
1). มีการควบคุมอุณหภูมินมและผลิตภัณฑ ระหวางการขนสง
2. การขอรับรองประเภทหางสรรพสินคาและรานจําหนาย
1). ผลิตภัณฑนมที่จาํ หนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบนมคุณภาพสูง มี
บันทึกพรอมเอกสารหลักฐาน มีตรารับรอง(Logo) บนบรรจุภัณฑ ซึง่ ตองมี
ขนาดที่สามารถสังเกตไดชัดเจน
2). มีพื้นที่สําหรับจําหนายน้ํานมคุณภาพสูงแยกเปนสัดสวน
3). มีปายประชาสัมพันธนมคุณภาพสูงลานนา
4). มีชั้นวางหรือตูแชเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดระหวาง 2-8
องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
5).มีบันทึกอุณหภูมิของชั้นวางหรือตูแชเย็นโดยสม่ําเสมอ อยางนอย
วันละ 2 ครั้ง ในรอบเชาและรอบเย็น
6). มีโปรแกรมการทําความสะอาดขั้นวางและตูแชเย็นเปนประจํา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
7). มีโ ปรมแกรมการดูแ ลและบํ า รุง รั ก ษาอุ ป กรณ ห รือ เครื่อ งมื อ ที่
ควบคุมอุณหภูมิ อยางมีประสิทธิภาพ
8).ไม ว างผลิ ต ภั ณ ฑ น มคุ ณ ภาพสู ง ปะปนกั บ อาหารหรื อ สิ่ ง อาจ
กอใหเกิดการปนเปอนได
9). มีบันทึกรายการสินคาเก็บไวเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาหรือสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับไดอยางนอยเทียบเทากับอายุของสินคา
3. การขอรับรองประเภทประเภทรานจําหนายนมตม
1). ผลิตภัณฑนมที่จําหนายตองผลิตมาจากน้ํานมดิบนมคุณภาพสูง
ไมมีการนมอื่นมาปะปนรวมกับน้ํานมดิบคุณภาพสูง มีบันทึกพรอมเอกสาร
หลักฐาน มีตรารับรอง(Logo) บนบรรจุภัณฑ ซึ่งตองมีขนาดที่สามารถ
สังเกตไดชัดเจน
2). มีปายประชาสัมพันธนมคุณภาพสูงลานนา
3). น้ํานมที่จําหนายมีการตมเดือด
4).มี ถัง แช เย็ นหรือ ตูแช เย็ นที่ สามารถควบคุม อุณ หภู มิน้ํ านมดิ บได

เกณฑการ
พิจารณา
Major
Major

Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major

Major

Major
Major
Major

ผลการตรวจ
ยอมรับ ไมยอมรับ

.
.
.
ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

รหัส
F-LM-SHOP-AUD-01
หนา
2/2
แกไขครั้งที่
1
ประกาศใชวันที่ 4 มีนาคม 2559

รายการตรวจ
ระหวาง 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
5).มีพื้นที่ที่สะอาดและเหมาะสมสําหรับจัดวางถังหรือภาชนะบรรจุ
น้ํานมดิบแยกเปนสัดสวน สามรถปองกันการปนเปอนได
6).มีการทําความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและสถานที่จําหนาย
เปนประจําทุกวัน
7).มีการควบคุมปองกันแมลงและสัตวพาหะ
8).มีการบํารุงรักษาภาชนะ อุปกรณหรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิ
อยางมีประสิทธิภาพ
9).ผูจําหนายตองสวมเครื่องแตงกายที่สะอาด สวมหมวกหรือผาคลุมผม
และผากันเปอน
10).ผูจําหนายตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
11). น้ํานมโคดิบที่จําหนายใหแกผูบริโภคตองผานการตมใหเดือด

เกณฑการ
พิจารณา

ผลการตรวจ
ยอมรับ ไมยอมรับ

ขอคิดเห็น/
เสนอแนะ

Major
Major
Major
Major
Major
Major

หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีและสงผลรายแรงตอระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดใี นบางสวนและไมมผี ลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

รหัส F-LM-AUD-FARM-02
หนา 1/1
แกไขครั้งที่ 0
ประกาศใช วันที่ 24 มิถุนายน 2558

แบบฟอรมรายงานผล
การตรวจรับรองฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
ขอมูลผูประกอบการ
ชื่อผูประกอบการ
เลขทะเบียน กษ. ที่
ที่อยูเลขที่
หมูที่
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท

ชื่อฟารม
ตําบล

.

.
.
.

อําเภอ
โทรสาร

รายชื่อผูตรวจประเมิน
1.ชื่อ
2.ชื่อ
3.ชื่อ
4.ชื่อ
5.ชื่อ
6.ชื่อ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

.
.
.
.
.
.

ขอมูลการตรวจรับรอง
จุดประสงคของการตรวจ
วันที่ตรวจรับรอง
สรุปผลการตรวจ

 ขอการรับรองใหม
 ตรวจติดตามครั้งที่
 ผาน

.

 ตออายุใบรับรอง
 อื่นๆ

เวลา
 ผานตองแกไข

.
 ไมผาน

ขอบกพรองที่พบ

.

.

.

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

.

.

.

.

.

ลงชื่อ

ผูประกอบการ

ลงชื่อ

หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง

(

)

(

)

วันที่

.

วันที่

.

รหัส F-LM-AUD-FARM-03
หนา 1/1
แกไขครั้งที่ 0
ประกาศใช วันที่ 24มิถุนายน 2558

แบบฟอรมบันทึกขอบกพรอง(Corrective Action Request)
การตรวจรับรองประเมินฟารมผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงลานนา
ชื่อฟารม
ที่ตั้ง
.
ใบรับรองการมาตรฐานฟารม
.
จุดประสงคของการตรวจ  ขอการรับรองใหม ตออายุใบรับรอง
 ตรวจติดตามผล ครั้งที.่ .....................................  อื่นๆ.....................................................................................................
วันที่ตรวจประเมิน.
.
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
ลําดับที่
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

รายละเอียดขอบกพรองที่ตรวจพบ
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

ลงชื่อผูประกอบการ

ลงชื่อหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง

(

)

(

)

วันที่

.

วันที่

.

ใบรั บรองสถานทีจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ นมคุณภาพสูงล้ านนา
ใบรั บรองฉบับนีให้ ไว้ เพือแสดงว่ า

ร้ านจําหน่ ายนมคุณภาพสูง
เลขที....1...หมู่ท.......ตํ
ี
าบล....ช้ างเผือก...อําเภอ...เมือง...จังหวัด..เชียงใหม่ ..

ได้ รับการรับรองเป็ นสถานทีจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ นมคุณภาพสูงล้ านนา
ทะเบียนรับรองสถานทีจําหน่ ายฯ เลขที...xx-xxxxxx......
ออกให้ ณ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
หมดอายุ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
...................................................

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

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
...........................

ปศุสัตว์ เขต ๕

ใบรั บรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ นมคุณภาพสูงล้ านนา
ใบรั บรองฉบับนีให้ ไว้ เพือแสดงว่ า

โรงงานแปรรูปนมโคคุณภาพสูง
เลขที..1..หมู่ท...1....ตํ
ี
าบล..ช้ างเผือก..อําเภอ...เมือง..จังหวัด..เชียงใหม่ ....

ได้ รับการรั บรองเป็ นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ นมคุณภาพสูงล้ านนา
ทะเบียนรับรองโรงงานแปรรูปฯ เลขที..xx-xxxxxx......
ออกให้ ณ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
หมดอายุ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
................................................

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

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
...........................

ปศุสัตว์ เขต ๕

ใบรั บรองศูนย์ รวบรวมนํานมคุณภาพสูงล้ านนา
ใบรั บรองฉบับนีให้ ไว้ เพือแสดงว่ า

ศูนย์ รวบรวมนํานมคุณภาพสูง
เลขที..1...หมู่ท..1...ตํ
ี
าบล...ช้ างเผือก...อําเภอ..เมือง....จังหวัด...เชียงใหม่ .....

ได้ รับการรั บรองเป็ นฟาร์ มผลิตนํานมดิบ
ทะเบียนรับรองศูนย์ รวบรวมนํานมฯ เลขที...xx-xxxxxx.....
ออกให้ ณ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
หมดอายุ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
...................................................

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

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
...........................

ปศุสัตว์ เขต ๕

ใบรั บรองฟาร์ มผลิตนํานมดิบคุณภาพสูงล้ านนา
ใบรั บรองฉบับนีให้ ไว้ เพือแสดงว่ า

ฟาร์ มโคนมสุขภาพดี
เลขที.1..หมู่ที..1..ตําบล..ห้ วยแก้ ว..อําเภอ..เมือง...จังหวัด..เชียงใหม่ ....

ได้ รับการรั บรองเป็ นฟาร์ มผลิตนํานมดิบคุณภาพสูงล้ านนา
ทะเบียนรับรองฟาร์ มฯ เลขที.xx-xxxxxx......
ออกให้ ณ วันที...........เดือน..........................พ.ศ. ....................
หมดอายุ วันที..............เดือน..........................พ.ศ. ....................
..............................................
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

............................................
ปศุสัตว์ เขต ๕

