เกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา(Lanna High Quality Milk)
ปี 2562
1.ขอบข่ายการรับรอง
นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) เป็นสินค้าน้านมดิบและผลิตภัณฑ์นม
จากน้านมดิบคุณภาพสูงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง โดยฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและสถานที่
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ที่ผ่านการรับรองจะได้ใบรับรองซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5
ซึ่งแบ่งประเภทการรับรองเป็น 4 ประเภท ดังนี
1. ฟาร์มโคนมที่ผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา
2. ศูนย์รวบรวมน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา
4. สถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง ประกอบด้วย
2.1 ขอบข่าย
1. ฟาร์มโคนมที่ผลิตน้านมดิบคุณภาพสูง หมายถึง ฟาร์มโคนมที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม(Good Agricultural Practice ; GAP) และ เข้าร่วมโครงการฯ
2. ศู น ย์ ร วบรวมน้ า นมดิ บ ที่ ผ ลิ ต น้ า นมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง หมายถึ ง ศู น ย์ ร วบรวมน้ า นมดิ บ ที่ ผ่ า น
การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเข้าร่วมโครงการฯ
3. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการรับรอง
การปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) และเข้าร่วมโครงการฯ
4. สถานที่จ้ า หน่ า ยผลิต ภั ณ ฑ์ น มคุ ณ ภาพสูง หมายถึง สถานที่ จ้าหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ น มที่ เข้ าร่ว ม
โครงการฯ
5. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูงตามประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. คณะท้างาน หมายถึง คณะท้างานตรวจรับรองฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้านมดิบส้าหรับน้านมดิบ
คุณภาพสูง และคณะท้างานตรวจรับรองโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมส้าหรับ
น้านมดิบคุณภาพสูงตามประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
7. ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพสูงล้านนา(Lanna High Quality Milk) ซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5
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8. น้านมดิบคุณภาพสูง หมายถึง น้านมโคดิบที่มีเกณฑ์คุณภาพดังนี
คุณลักษณะ
คุณภาพ
น้านมดิบ

รายการที่ประเมิน

เกณฑ์น้านมดิบคุณภาพสูง*

จ้านวนจุลินทรีย์ทังหมด
(Standard Plate Count ; SPC)

ไม่เกิน 200,000 colony/ml

จ้านวนเซลล์เม็ดเลือดขาว
(Somatic Cell Count ; SCC)

ไม่เกิน 200,000 cell/ml

โปรตีน (Protein)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00

ไขมัน (Fat)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.65

เนือนมทังหมด (Total Solid ; TS)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.35

เนือนมไม่รวมมันเนย
(Solid Not Fat ; SNF)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.70

สารตกค้าง ยาปฏิชีวนะ

ตรวจไม่พบสารตกค้างยาปฏิชีวนะ

ความถี่ในการตรวจสอบ
ครังแรก

ตรวจติดตาม

อย่างน้อย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ปี

ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง

อย่างน้อย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ปี

ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง

* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้านมดิบและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
ล้านนา (Lanna High Quality Milk) ครังที่ 1/12560

2.2 หลักเกณฑ์การรับรอง
2.2.1 ฟาร์มโคนม
1. ฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นฟาร์มโคนมในพืนที่ ภาคเหนือตอนบน 1 และฟาร์ม
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม (GAP)
2. ฟาร์มต้องมีคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าป่ วยที่แข็งแรงถาวร มีหลังคากัน
แดดและฝน เป็นสัดส่วน ห่างจากบริเวณที่เลียงสัตว์ปกติ ในระยะที่เหมาะสม และ ไม่มีการระบายน้าเสียจาก
คอกพักสัตว์ป่วยไปยังคอกสัตว์ปกติ โดยมีมาตรการท้าลายเชือโรคก่อนเข้าคอกหรือบริเวณที่แยกสัตว์ป่วย
3. ฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องปรับปรุงคุณ ภาพน้านมให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา(Lanna High Quality Milk)
4. ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯต้องผลิตน้านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานน้านมดิบ
คุณภาพสูงล้านนาที่ก้าหนด อย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี ถึงจะได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)
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5. ฟาร์มจะต้องมีการจดบันทึกปริมาณน้านมดิบที่ ผลิตได้จากโคนมทุกตัวเป็นประจ้า ทุกวัน
และสามารถใช้ข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับได้
6. มีการตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้านม(Somatic Cell Count ; SCC) ด้วยน้ายาซีเอ็มที
ในโคนมทุกตัวเป็นประจ้าทุกวันอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครัง และมีบันทึกรายงานโคนมตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์
7. มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้านมดิบเป็นประจ้าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
8. หากพบฟาร์ ม โคนมใดมี ก ารน้ าน้ านมดิ บ จากฟาร์ม อื่ น มาปะปนหรือ รวมกั บ น้ านมดิ บ
ของฟาร์มที่ผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) หากพบการกระท้าผิดดังกล่าวคณะ
กรรมการฯ จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทังด้าเนินการเพิกถอนใบรับรองฯ
9. ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
2.2.2 ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
1. ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯต้องผ่านการรับรองการปฏิบัติที่ดีส้าหรับ
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ (Good Manufacturing Practice; GMP)
2. ศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีฟาร์มโคนมที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส้าหรับฟาร์มโคนม (GAP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของสมาชิกที่ส่งน้านมดิบทังหมด
3. ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ จะต้องมีวิธีด้าเนินการดังนี
3.1 กรณีที่ 1 ขอรับรองโดยแยกถังรวมนม ต้องมีการแยกการรับน้านมดิบคุณภาพสูง (High
Quality Milk) ออกจากน้านมดิบคุณภาพมาตรฐาน (Standard) ได้แก่ การก้าหนดเวลาการรับนม การแยก
ช่องรับนม การแยกท่อรับนม การแยกถังเก็บรักษาน้านมดิบ และการขนส่งน้านมดิบทังนีศูนย์รวบรวมน้านม
ดิบที่เข้าร่วมโครงการต้องรวบรวมน้านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาที่
ก้าหนด อย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี ถึงจะได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานน้านมดิบคุณภาพสูง
ล้านนา
3.2 กรณีที่ 2 ขอรับรองโดยไม่แยกถังรวมนม ศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่เข้าร่วมโครงการต้อง
รวบรวมน้านมดิบที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาที่ก้าหนด อย่างน้อย 6 เดือน
ในระยะเวลา 1 ปี ถึงจะได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา
4. มีบั น ทึกรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ปริมาณน้านมดิบที่รับซือ และมีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
5. มีการตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบที่รับซือเป็นประจ้าทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
6. มีน โยบายการให้ ราคาน้ านมดิบ คุ ณ ภาพสู ง (High Quality Milk) ตามเกณฑ์ น้ านมดิ บ
คุณภาพสูงล้านนา
7. กรณีที่ศูน ย์รวบรวมน้านมดิบน้าน้านมดิบที่ไม่ผ่านการรับรองตามตามเกณฑ์ มาตรฐาน
น้านมดิบ คุณ ภาพสู งล้ านนาเข้ามาจ้าหน่ าย ภายใต้ชื่อ “น้านมดิบคุณ ภาพสูง ล้ านนา(Lanna High Quality
Milk)” หากพบการกระท้าผิดดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทังด้าเนินการเพิก
ถอนใบรับรองฯ
8. ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
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2.2.3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
1. โรงงานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มที่ จ ะเข้ าร่ว มโครงการต้ อ งผ่ า นการรับ รองการปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Good Manufacturing Practice ; GMP) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจะต้องได้รับอนุญาต หรือมีหนังสือรับรองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการผังเมืองและพระราชบัญญัติโรงงาน
3. โรงงานแปรรู ป ผลิ ตภั ณ ฑ์น มจะต้องได้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงาน หรือต้อ ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎกระทรวงทังเรื่องที่ตังโรงงาน ลักษณะอาคาร เครื่องจักร การควบคุมการ
ปล่อยของเสีย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจะต้องมีมาตรการหรือวิธีการแยกการรับน้านมดิบคุณภาพสูง
ล้านนา (Lanna High Quality Milk) ออกจากน้านมดิบคุณภาพมาตรฐาน และต้องไม่มีการน้าน้านมชนิดอื่น
มารวมกับนมคุณภาพสูงล้านนา
5. มีบั น ทึ ก รายชื่ อสมาชิก ที่ เข้าร่ว มโครงการฯ ปริม าณน้ านมดิ บ ที่ รับ ซือ และระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้
6. มีการตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบที่รับซือจากศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ตามเกณฑ์น้านมดิบ
คุณภาพสูงล้านนาอย่างสม่้าเสมอ
7. มี น โยบายการให้ ร าคาน้ านมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ล้ านนา (Lanna High Quality Milk) ตาม
เกณฑ์น้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา
8. กรณีที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม น้าน้านมดิบที่ไม่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้านมดิบ คุณ ภาพสู งล้ านนาเข้ามาจ้าหน่ ายภายใต้ชื่อ “น้านมดิบคุณ ภาพสู งล้ านนา(Lanna High Quality
Milk)” หากพบการกระท้าผิดดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทังด้าเนินการ
เพิกถอนใบรับรองฯ
9. ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น มคุ ณ ภาพสู งพบปั ญ หาจากการปนเปื้ อ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรือ เกิ ด
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิตที่ท้าให้ คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณ ฑ์ที่
ก้าหนด ให้โรงงานจัดท้าระบบและวิธีการในการเรียกคืนสินค้าชุดดังกล่าว และรายงานผลการด้าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบฯโดยทันที
10. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มที่ จ้ า หน่ า ยต้ อ งผลิ ต มาจากน้ า นมดิ บ นมคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนา ซึ่ งมี ต รา
สัญลักษณ์ของโครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ์ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน
11. ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
2.2.4 สถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นม
2.2.4.1 ประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านจ้าหน่าย
1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ น มที่ จ้ าหน่ ายต้อ งผลิ ตมาจากน้ านมดิบ คุณ ภาพสู ง ซึ่ งมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
โครงการ(Logo) บนบรรจุภัณฑ์ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน และมีบันทึกพร้อมเอกสารหลักฐาน
แสดงแหล่งที่มาจากศูนย์รวบรวมน้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับรองน้านมคุณภาพสูง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงขณะท้าการขนส่งตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ที่ก้าหนด
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3. มีพืนที่ส้าหรับจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงแยกเป็นสัดส่วนจากผลิตภัณฑ์นมทั่วไป
และมีป้ายประชาสัมพันธ์
4. มีชันวางหรือตู้แช่เย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงได้ระหว่าง 2-8
องศาเซลเซียสตลอดเวลาส้าหรับนมหรือผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ หรือเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ก้าหนด
5. มีบันทึกอุณหภูมิของชันวางหรือตู้แช่เย็นโดยสม่้าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง ในรอบเช้า
และรอบเย็น
6. มีโปรแกรมการท้าความสะอาดชันวางและตู้แช่เย็นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเป็นประจ้า อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง
7. มี โ ปรแกรมการดู แ ลและบ้ า รุง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8. ห้ามวางผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงปะปนกับอาหารหรือสิ่งทีอ่ าจก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้
9. มีบันทึกรายการสินค้าเก็บไว้เพื่อตรวจสอบแหล่ง ที่มาหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
อย่างน้อยเทียบเท่ากับอายุของสินค้า
10. กรณีที่สถานที่จ้าหน่ ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงน้าน้านมที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเข้ามาภายใต้ชื่อ “น้านมดิบคุณภาพสูงล้านนา(Lanna High Quality Milk)” หาก
พบการกระท้าผิดดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะยกเลิกการรับรอง พร้อมทังด้าเนินการเพิกถอนใบรับรอง
11. ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น มคุ ณ ภาพสู งพบปั ญ หาจากการปนเปื้ อ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อ เกิ ด
ข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ที่ท้าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่
ก้าหนด ให้ผู้จ้าหน่ายแจ้งมายังคณะกรรมการฯและโรงงานที่ผลิตสินค้าดังกล่าว และจัดท้าระบบและวิธีการใน
การเรียกคืนสินค้าชุดดังกล่าว และรายงานผลการด้าเนินงานให้คณะกรรมการทราบฯโดยทันที
12. ต้ อ งอ้ านวยความสะดวกให้ ค ณะท้ างานฯ สุ่ ม ตั ว อย่ างตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ านมหรื อ
ผลิตภัณฑ์น มทางห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม และน้านมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ตรวจสอบต้องผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)
13. ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
2.2.4.2 ประเภทร้านจ้าหน่ายนมต้ม
1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ น มที่ จ้ าหน่ ายต้อ งผลิ ตมาจากน้ านมดิบ คุณ ภาพสู ง ซึ่ งมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
โครงการ (Logo) บนบรรจุภัณฑ์ โดยมีขนาดที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน และมีบันทึกพร้อมเอกสารหลักฐาน
แสดงแหล่งที่มาของน้านมโคดิบจากศูนย์รวบรวมน้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับรองน้านม
คุณภาพสูง
2. มีการควบคุมอุณหภูมิน้านมโคดิบหรือผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงขณะท้าการขนส่งตามเกณฑ์
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ก้าหนด
3. มีถังแช่เย็นหรือตู้แช่เย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิน้านมโคดิบหรือผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
ได้ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา
4. มีพืนที่ที่สะอาดและเหมาะสมส้าหรับจัดวางถังหรือภาชนะบรรจุน้านมดิบแยกเป็นสัดส่วน
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้
5. มีการท้าความสะอาดพืนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่จ้าหน่ายเป็นประจ้าทุกวัน
6. มีการควบคุมป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ
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7. มีการบ้ารุงรักษาภาชนะ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผู้จ้าหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด สวมหมวกหรือผ้าคลุมผมและ ผ้ากันเปื้อน
9. ผู้จ้าหน่ายต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและสุขาภิบาล
10. น้านมโคดิบที่จ้าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคต้องผ่านการต้มให้เดือด
11. มีป้ายประชาสัมพันธ์น้านมโคดิบหรือผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง
12. ต้ อ งอ้ านวยความสะดวกให้ ค ณะท้ างานฯ สุ่ ม ตั ว อย่ างตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ านมหรื อ
ผลิตภัณฑ์น มทางห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม และน้านมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ตรวจสอบต้องผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)
13. ให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
เงื่อนไขการรับรอง
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสั ตว์เขต 5 รับรองและมอบใบรับรองแก่เกษตรกร
เจ้าของฟาร์มโคนมและผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ โดยมีระยะเวลาในการ
รับรอง 3 ปีนับจากวันที่ออกใบรับรอง และให้แสดงใบรับรองไว้ในที่เปิดเผย
2. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ผ่านการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนดจึงแจ้งให้คณะท้างานฯเข้าตรวจ
ประเมินใหม่
3. คณะท้างานฯจะสุ่มตรวจติดตามผลคุณภาพน้านมดิบของฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวม
น้านมดิบที่ให้การรับรองเป็นประจ้าทุกเดือนหลังการรับรอง กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะด้าเนินการแจ้งหนังสือเตือนให้ผู้ประกอบการ
ด้าเนิ น การแก้ไขข้ อบกพร่ อ ง (แจ้ งครั งที่ 1)ให้ แ ล้ ว เสร็จภายใน 30 วัน หากผู้ ป ระกอบการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้า (แจ้งครังที่ 2) ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และด้าเนินการพัก
ใช้ ใบรั บ รอง หากผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถด้ า เนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อ งได้ คณะกรรมการฯจะ
ด้าเนินการเพิกถอนการรับรอง
4. โรงงานแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ นม และสถานที่ จ้าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ นมที่ผ่ านการรับรอง คณะ
ท้างานฯ จะสุ่มตรวจติดตามปีละ 1 ครัง หลังจากการรับรอง หรือเมื่อปรากฏข้อมูลว่าผู้ประกอบการไม่สามารถ
ปฏิบัติ ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด เลขานุการคณะกรรมการฯจะด้าเนินการแจ้งหนังสือเตือนให้
ผู้ประกอบการด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง(แจ้งครังที่ 1)ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากผู้ประกอบการ ไม่
ปฏิบัติตาม เลขานุการคณะกรรมการฯจะออกหนังสือเตือนซ้า(แจ้งครังที่ 2) ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และ
ด้าเนิ น การพั ก ใช้ ใบรั บ รอง หากผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถด้ าเนิ น การปรั บ ปรุงแก้ ไ ขข้อ บกพร่อ งได้ คณะ
กรรมการฯจะด้าเนินการเพิกถอนการรับรอง
5. กรณีต่ออายุการรับรองให้ผู้ประกอบการยื่นขอต่ออายุการรับรองล่วงหน้า 60 วัน ก่อน
วันที่หมดอายุ
5.1 การต่ออายุ ในกรณี ผู้ประกอบการด้าเนินการต่ออายุตามก้าหนด และคณะกรรมการ
รับรองมีผลการพิจารณาให้การรับรองแล้ วเสร็จก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยวันที่รับรองให้มีผลต่อเนื่องจาก
ใบรับรองเดิม
5.2 การต่ออายุ ในกรณีผู้ประกอบการด้าเนินการต่ออายุหลังจากหมดอายุแล้ว ให้วันที่รับรอง
เป็นวันที่มีผลพิจารณาต่ออายุจากคณะกรรมการรับรอง และใบรับรองมีอายุ 3 ปี
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6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับการรับรองที่มีระบุไว้ในใบรับรอง ในกรณีโอนทาง
มรดก หรือ การโอนทางนิ ติกรรม แต่ก ารควบคุม คุณ ภาพน้านมดิบ หรือผลิ ต ภัณ ฑ์ น ม สามารถปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองน้านมดิบและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ให้ผู้ประกอบการด้าเนินการยื่น
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับการรับรองแทนผู้ประกอบการรายเดิม แต่หากผู้ได้รับการรับรองใหม่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนใบรับรอง
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