
แนวทางการพัฒนาการผลิตไข่และนม
ปลอดภยัตลอดห่วงโซ่การผลิต 

กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ 

น.สพ.พลกฤษณ์ อุ้ยตา 



การรับรอง GMP โรงงานปศุสัตว์ภายในประเทศ 

โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ศูนย์รวบรวมไข่ 

เนื้อ (40 โรงงาน)          นม (187 ศรน.)          ไข่ (23 โรงงาน) 
(สัตว์ปีก 17 แห่ง สุกร 18 แห่ง และโค 5 แห่ง) 

จ้านวนการรับรองรวม 250 โรงงาน แบ่งเป็น 



การพฒันาการผลติไข่ตลอดห่วงโซ่ 



ห่วงโซ่การผลิตไข่ 

ไขอ่นามยั (Q) 

ฟาร์ม ล้ง/โรงคัดไข่ 
สถานที่
จ าหน่าย 

ไข่ 

มาตรฐานก ากบัดูแล 
ปศุสตัว ์OK GAP 

-ฟารม์ไก่ไข ่
-ฟารม์เป็ดไข ่

-ฟารม์นก
กระทา 

GMP ศนูยร์วบรวมไข ่

การขึน้ทะเบยีน
สถานทีร่วบรวมไข ่



แนวทางการพฒันาการผลิตไข่ตลอดห่วงโซ่ 

การเฝ้าระวัง
คุณภาพไข่
อนามัยระดับ

ภูมภิาค 

ฟาร์ม ล้ง/โรงคัดไข่ 
สถานที่
จ าหน่าย 

ไข่ 

มาตรฐาน
บังคับฟาร์ม

ไก่ไข่ 

ขอรับรอง
มาตรฐานหน่วย
รับรอง GMP 

การรับรอง 
ปศุสัตว์ OK  
(สถานที่

จ าหน่ายไข่สด) 
การขึน้ทะเบียน

สถานที่รวบรวมไข่ 



ฟาร์มไก่ไข่ GAP 

• การก าหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไขเ่ป็นมาตรฐานบงัคบั 
– มติท่ีประชมุ Egg board เม่ือ 7 กค 59 เหน็ชอบก าหนดนโยบาย
มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พนัธุ์) เป็นมาตรฐานบงัคบั 

– ให้ มกอช น าเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตรเพ่ือจดัท าเป็น
มาตรฐานบงัคบัตอ่ไป พร้อมทัง้จดัท ารายละเอียด วิธีด าเนินการและเวลา 

– แนวทาง ฟาร์มไก่ไข่ เลีย้ง 10,000 ตัวขึน้ไป พฒันาเข้าสูม่าตรฐานบงัคบั 
 



ศูนย์รวบรวมไข่ GMP 

• ปรับระบบการรับรอง GMP ส าหรับโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์
ภายในประเทศ (ยบุรวมกรรมการ GMP โรงฆา่ ศรน ศรข ไว้ท่ีกรมปศุ
สตัว์) 

• ขอรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง ตาม ISO/IEC 
17021-1:2015 จาก AB สนิค้าเกษตร (มกอช) 
 
 



พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 
ขอใบอนญุาต CB  

 

• ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน (ม.33) 

• ขอใบอนุญาตที่กองควบคุม 
มกอช 

• หน่วยรับรองเอกชน ต้องมี
ใบอนุญาต 

• หน่วยงานรัฐ ยกเว้นตาม ม.4 

 

ขอใบรับรองมาตรฐาน CB 
 

• ใบรับรองความสามารถใน
ฐานะหน่วยรับรอง 

• มาตรฐานตาม ISO/IEC  

• GMP = 17021-1 
• GAP = 17065 

• ขอรับรองที่กองรับรอง
มาตรฐาน มกอช 

• หน่วยรับรองเอกชน ต้องได้
การรับรองมาตรฐาน 

• หน่วยงานรัฐควรขอเพื่อให้
การรับรองมีมาตรฐานสากล 



CB ท่ีไดรั้บรอง
มาตรฐานจาก มกอช 

GMP มาตรฐาน CB 
ISO/IEC:17021-1 

CB เอกชน  6 ราย 
CB รฐัวิสาหกิจ 3 ราย 

GAP มาตรฐาน CB 
ISO/IEC:17065 

CB รฐั  3 ราย 
CB เอกชน  2 ราย 

CB รฐัวิสาหกิจ 1 ราย 



ตวัอยา่งใบรับรอง
ความสามารถใน
ฐานะหน่วย
รับรอง  

ของหน่วยงานรัฐ 
(ขอ Accredit) 



ตวัอยา่ง
ใบอนญุาตเป็น
ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบ
มาตรฐาน 

(ตาม พรบ ของหน่วยงาน
อ่ืนท่ีไมใ่ช่รัฐ) 



ปัญหาของการรับรอง GMP โรงงานภายในประเทศ 

โรงงาน 

ผู้ตรวจ 
(เขต+จังหวัด) 

กรรมการ 

(เขต) 

•หน่วยตรวจต้องท างานสง่เสริม GMP ไปพร้อมกนั 

ขาดความเป็นกลาง 

•หน่วยตรวจกบัหน่วยรับรองท่ีเขต ยงัแยกกนัไม่เด็ดขาด 

ขาดความเป็นอสิระ 

• การตรวจประเมินมีความแตกตา่งกนัมากตามรายเขต 

การปรับดุลยพนิิจของผู้ตรวจ 



การปรับเปลี่ยนระบบการรับรอง GMP 
ตาม ISO/IEC 17021-1:2015 

เปล่ียน คณะกรรมการรับรอง   
ระดับเขต เป็น ระดับกรมฯ 

ระบบ Manday เพื่อก าหนด
จ านวนผู้ตรวจต่อครัง้ให้เหมาะสม 

ระบบทะเบียนผู้ตรวจ                                 
และการประเมนิผลผู้ตรวจ  

การตรวจตดิตามภายใน GMP                           
และคณะกรรมการความเป็นกลาง 

รองรับการถ่ายโอนภารกิจ 

โรงงาน 

ผู้ตรวจ 
(เขต+จังหวัด) 

กรรมการ 

(กรมปศุสัตว์) 

เพ่ือให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 



แผนงานการปรับเปล่ียน CC 

ธค 59 
ยกเลกิค าสัง่ 
CC GMP 
ระดบัเขต 
เดิม 3 ชดุ 

ยบุรวมค าสัง่ 
CC GMP 
ระดบักรม 

ปศสุตัว์ 1 ชดุ  

ชีแ้จง
รายละเอียด
วิธีด าเนินการ 
15-16 ธค 

มค 60 
อบรม CC 
ชดุใหมใ่ห้
เข้าใจใน
มาตรฐาน
ปัจจบุนั 

กพ 60 
เร่ิม
ด าเนินการ
รับรองโดย 
CC ชดุใหม ่



ประโยชน์จากการปรับ CC ส่วนกลาง 

มาตรฐานการรับรองเดียวทัว่ประเทศ   
จาก CC ชดุเดียว 

มีความเป็นกลางและอิสระในการตรวจ
และการรับรองแยกขาดจากกนั 

สว่นกลางบริหารจดัการฐานข้อมลู 
GMP ทัง้ระบบได้ดีขึน้ 



การขึน้ทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ 

เป็นฐานข้อมูลของสถานที่รวบรวมไข่ทัว่ประเทศ 

ผลักดันเข้าสู่ระบบ GMP 

บังคับใช้กฎหมายตามพรบ.เคลื่อนย้ายสตัว ์
และซากสัตว์ (ไข่สด) 

เป็นฐานข้อมูล ส้าหรับการด้าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการบริโภคไข่ในโรงเรียน 



 
การขึน้ทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่  

 

สถานประกอบการท่ีรับ  
และรวบรวมไข่สด จากฟาร์มสตัวปี์ก ทั้งฟาร์มสตัวปี์กทัว่ไป 
และ/หรือฟาร์มสัตวปี์ก GAP ไม่น้อยกว่า 5000 ฟองต่อวัน  
ก่อนน าส่งสู่แหล่งจ าหน่ายไข่สด โรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนใด  
โดยอาจรับไข่สดจากฟาร์มสตัวปี์กฟาร์มเดียวหรือหลายฟาร์ม  

และตอ้งเป็นสถานท่ีซ่ึงแยกออกมาจากฟาร์มสตัวปี์กอยา่งชดัเจน 
  

สถานที่รวบรวมไข่ 



ผู้ประกอบ 
การยื่นค า
ขอขึน้
ทะเบียน  

(สรข.-01) 

ตรวจสอบ
และ

รวบรวม

เอกสาร 

จัดท าทะเบยีนฯ   

และก าหนด
หมายเลข

ประจ าสถานที่
รวบรวมไข่ 

รายงานข้อมูล
ทะเบยีนสถานที่
รวบรวมไข่ให้

สพส. 

สนง.ปศจ.และ
สนง.ปศข.ในพืน้ที ่

 
การขึน้ทะเบียนสถานทีร่วบรวมไข่  

 

 หมายเลขประจ า 
สถานทีร่วบรวมไข่  
ECC-พ.ศ.-yyxxxx   

สนง.ปศข. 



ผู้ประกอบ 
การยืน่ค าขอ
เปลีย่นแปลง
ข้อมูลทะเบยีน
สถานทีร่วบรวม
ไข่ (สรข.-02) 

ตรวจสอบ
และ

รวบรวม
เอกสาร   

สนง.ปศจ.และ
สนง.ปศข.ในพืน้ที ่

 
การเปลีย่นแปลงข้อมูลสถานทีร่วบรวมไข่  

 

แก้ไขข้อมูล
ทะเบียน
สถานที่

รวบรวมไข่ 
(สรข.-02) 

รายงานข้อมูลที่
มกีาร

เปลีย่นแปลงใน
ทะเบียนสถานที่
รวบรวมไข่ 

ให้สพส.ทราบ 

สนง.ปศข. 



 
การรบัรองสินค้าปศสุตัว ์
( Q Marks- ไข่อนามยั) 

เครือ่งหมายทีแ่สดงถงึ สนิคา้เกษตรทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั  
รบัรองโดยหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปลอดจากสารตกค้าง 8 ชนิด และจลิุนทรีย ์Salmonella 

การพฒันาสินค้าไข่ 



หลกัการรบัรอง Q mark 
(เน้ืออนามยั ไข่อนามยั) 

มาตรฐาน
ฟารม์ GAP 

ศนูยร์วบรวมไข่ 

GMP 

Meat 

ขนส่งควบคมุ
คณุภาพ 

สินค้า : ตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ 

การรบัรองระบบการผลติสนิคา้ปศุสตัว ์ซึง่ผลติจากฟารม์และโรงงาน
ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานจากกรมปศุสตัวต์ลอดหว่งโซ่ 

สามารถตดิตรา Q บนสนิคา้ได ้



เก็บตัวอย่างไข่อนามัย (ติด Q)
จากสถานที่จ้าหน่าย  

(ตามเป้าหมายที่ สพส ก้าหนด) 

ส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพไข่อนามัยที่ 

สตส 

สนง.ปศจ. ในพื้นที่รับรอง
ไข่อนามัย 

การขยายผลการเฝ้าระวังคุณภาพไข่อนามัยไปภูมิภาค 



การก ากบัดแูลคณุภาพไข่อนามยั 

การสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง 

ด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่างสินค้า 
Q ทุกเดือนจาก
สถานที่จ าหน่าย 
โดย สพส และ 
สนง.ปศจ. ใน
พื้นที่โรงงาน 
 
 

ด้านจุลชีววิทยา 
ด้านสารตกค้าง 
 
แจ้งผลกลับ สพส 
ทันทีกรณีไม่ผ่าน 
(fax) 
  
 

สอบสวนผู้ประกอบการ
กรณีพบปัญหาของสินค้า 
เก็บตัวอย่างตรวจซ้ า 
เฝ้าระวัง 3 เดือน โดย 
สพส และผู้ประกอบการ
เอง 
 
 
 

พักใช้/เพิก
ถอนการ
รับรอง 

• กรณีพบสินค้าไม่ผ่าน
เกณฑ์ครบจ านวนครั้งที่
ก าหนดในวงรอบรับรอง 
3 ปี  

• เชื้อ – 3 ครั้ง พักใช ้
           4 ครั้ง เพิกถอน 
• สาร – 2 ครั้ง พักใช ้
           3 ครั้ง เพิกถอน 
• กรณีผลเฝ้าระวัง 3 

เดือนหลังสอบสวนไม่
ผ่านเกณฑ์ – เพิกถอน 

 
 

ตรวจวิเคราะห์
ที่ สตส 

VPHert 
ด้าเนินการ

เข้าสอบสวน 



การพฒันาการผลตินมตลอดห่วงโซ่ 



ห่วงโซ่การผลิตน ้านมโค 

ฟาร์ม 
ศูนย์รวบรวม
น า้นมดบิ 

โรงงาน 
แปรรูปน า้นม 

มาตรฐานก ากบัดูแล 

GAP 
ฟารม์โคนม 

GMP 
ศนูยร์วบรวม
น ้านมดบิ 

(มาตรฐานบงัคบั) 

-GMP ตาม พรบ 
มาตรฐานสนิคา้

เกษตร 
-คุณภาพน ้านมดบิ 

-นมโรงเรยีน 

GMP 
อย 

การรบัรอง การตรวจสอบ 

Est (GMPเพือ่
การสง่ออก) 
กรมปศุสตัว ์



แนวทางการพฒันาการผลิตนมตลอดห่วงโซ่ 

ฟาร์ม 
ศูนย์รวบรวม
น า้นมดบิ 

GAP 
ฟารม์โคนม 

เพิม่ 20% ต่อปี 
และครบ 100% 
ในปี 2564 

• ขอรับรองมาตรฐานหน่วย
รับรอง GMP 

• แก้ไข Checklist และ
ใบรับรองตามมาตรฐาน
บงัคบั 

• ตรวจสอบ GMP ตาม 
พรบ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร 

• เก็บตวัอย่างตรวจคณุภาพ
น า้นมดิบจาก ศรน. 

การรบัรอง การตรวจสอบ 



•  เป้าหมาย 
– เพิ่มจ านวนฟาร์มโคนมที่ยงัไม่ได้รับการรับรองการปฏิบตัทิางการเกษตร
ท่ีดีด้านปศสุตัว์ (Good Agricultural Practices : GAP)    
ปีละ 20% ของจ านวนฟาร์มโคนมทัง้ประเทศ 

– จ านวนฟาร์มโคนมท่ีผ่านการตรวจประเมินเบือ้งต้นเพ่ือพฒันาเข้าสูก่าร
ปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีด้านปศสุตัว์ ปีละ 20% ของจ านวนฟาร์มโคนม
ท่ียงัไม่เป็นมาตรฐานฟาร์มทัง้ประเทศ 

 

โครงการพฒันาฟาร์มโคนมเข้าสู่การปฏิบัตทิางการเกษตรที่
ดสี าหรับฟาร์มโคนม(มาตรฐานฟาร์มโคนม:GAP) 



การหารือร่วมกบั
สหกรณ์และศูนย์
รวบรวมน า้นมดบิ 

วัตถุประสงค์ 

• วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ:  

• สนง.ปศข.รวบรวม
ข้อมลู 

• คณะท างาน
วิเคราะห์ข้อมลู 

 

การรวบรวมข้อมูล
และปัญหาในแต่ละ

พืน้ที่ 

วัตถุประสงค์ 
• ปรับปรุงหลกัเกณฑ์
สามารถปฏิบตัิได้
จริงตามความจ า
เป็นในการเป็น 
GAP 

การด าเนินการ 
• ประสานงานกบัมก
อช.ในการปรับปรุง
มกษ. 

• คณะท างาน
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การตรวจประเมิน 

การปรับปรุง มกษ. 
และหลกัเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน 

วัตถุประสงค์ 

• ได้แนวทางและ
มาตรการจงูใจให้
เกษตรกรเข้าสู ่
GAP 

การด าเนินการ 

• ประชมุร่วมกบั
สหกรณ์และศนูย์
รวบรวมน า้นมดิบ 

แผนงานการพฒันาฟาร์มโคนมเข้าสู่ GAP ส าหรับฟาร์มโคนม : คณะท างานส่วนกลาง 



ระยะเวลา:  
กรกฎาคม 2559 - 
2564 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือรู้ถงึปัญหา
และข้อจ ากดัใน
การเข้าสู ่GAP 

การด าเนินการ 

• จดัทีมเจ้าหน้าท่ีลง
พืน้ท่ี 

การลงพืน้ที่ฟาร์ม 

วัตถุประสงค์ 
• เพ่ือผลกัดนัเกษตรกร
ท า GAP 

การด าเนินการ 
• ชีแ้จงท าความเข้าใจ 
ให้ค าปรึกษาแก่
เกษตรกร เช่น แหลง่
เงินทนุ แนวทางใน
การปรับปรุงฟาร์ม หา
ฟาร์มตวัอย่างในพืน้ท่ี 
เพ่ือเป็นแหลง่ดงูาน 
หรือแนวทางให้แก่
เกษตรกร 

 
 

แผนงานการพฒันาฟาร์มโคนมเข้าสู่ GAP ส าหรับฟาร์มโคนม : คณะท างานจังหวัด 

การรวบรวมข้อมูล
และแบ่งกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ 
• แบง่กลุม่ฟาร์มเพ่ือ

ความง่ายตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 

การด าเนินการ:  
• แบง่กลุม่ฟาร์ม

ตามระดบัความ
จ าเป็น ความ
พร้อม หรือระดบั
ความยาก-ง่ายใน
การเข้าสู ่GAP  

 

การให้ค าปรึกษาแก่
เกษตรกร 



ศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ GMP 

• ปรับระบบการรับรอง GMP ส าหรับโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์
ภายในประเทศ ตามมาตรฐานบงัคบั ได้แก่ 
– Checklist ใหม ่ตาม มาตรฐานบงัคบัปี 2558 

– รูปแบบการออกใบรับรองตามระบบ e-coding มกอช 

 



หน่วยรับรองอ่ืนท่ี
สามารถรับรอง 

GMP  
มกษ. 6401-2558  

 
ปัจจบุนั 3 ราย ได้แก่ 

- SGS 
- สรร 

- สถาบนัรับรอง
มาตรฐาน ISO 



 



การปรับเปล่ียน Checklist GMP ศรน 

• เปลี่ยนจาก มกษ.6401-2548  เป็น มกษ.6401-2558 

• อ้างอิง มาตรฐานบงัคบั และ(ร่าง)แนวทางปฏิบตัิ 

• ไม่ก าหนด Major หรือ Minor ตายตวั 
• ต้องตรวจทกุข้อตามมาตรฐาน และสามารถพบระดบัของข้อบกพร่องได้
ตามสิง่ท่ีพบจากการตรวจประเมิน   

• มีค าอธิบาย Checklist เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจใน
การตรวจประเมิน 



ระดบัความไม่สอดคล้อง  
 ระดับ ค าอธิบาย 

CRI  ข้อบกพร่องรุนแรงมาก  
(Critical Nonconformity)  

สิง่ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิที่ดี ส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบและ
สง่ผลร้ายแรงมากโดยตรงต่อคณุภาพน า้นมดิบ ได้แก่  การน าเข้า การปนเปือ้น
ข้าม หรือการเพิ่มจ านวนของอนัตรายทางอาหาร 
        ***แก้ไขข้อบกพร่องทนัท ีและแก้ไขสาเหตุของข้อบกพร่องให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 เดือน 

MA ข้อบกพร่องรุนแรง  
(Major Nonconformity)  

สิง่ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบและ
สง่ผลร้ายแรงต่อระบบการผลติ   
       ***แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยแก้ไขได้สูงสุด 2 ครัง้  

MI ข้อบกพร่องไม่รุนแรง  
(Minor Nonconformity)  

สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิท่ีดี   ส าหรับศนูย์รวบรวม
น า้นมดิบในบางสว่นและไม่มีผลร้ายแรงตอ่ระบบการผลิต 
     - ส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน และด าเนินการแก้ไข
ตามแผน 

REC ข้อสังเกต 
(Recommendation/Observation)  

สิง่ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบตัิที่ดีส าหรับศนูย์รวบรวมน า้นมดิบใน
บางสว่นและไมม่ีผลร้ายแรงต่อระบบการผลติ 
      - ส่งแผนการแก้ไขภายใน 1 เดือน และด าเนินการแก้ไขตามแผน 



ประโยชน์จากการปรับ Checklist แบบใหม่ 

สอดคล้องตามมาตรฐานบงัคบั ท่ีไมไ่ด้ระบ ุMajor / Minor ในตวั
มาตรฐาน และทกุหวัข้อต้องตรวจประเมนิหมด 

ตามหลกัสากลท่ีตรวจเพ่ือประเมนิความสอดคล้องตามมาตรฐาน 

 และระบวุ่าสิง่ท่ีไมส่อดคล้องนัน้รุนแรงเพียงใด 

แต่ละหวัข้ออาจพบระดบัความไมส่อดคล้องได้หลากหลาย 

ใช้หลกัการประเมนิความเสี่ยง ท่ีต้องใช้องค์ความรู้ของผู้ตรวจ ไมใ่ช่ตรวจตาม
ตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว 



 



การเปล่ียนรูปแบบการออกใบรับรอง 
• เปลี่ยนรหสัการรับรองตาม มกอช 

• ใช้การออกรหสัตามระบบ e-coding ของ มกอช. 
• เปลี่ยนรายละเอียดของใบรับรองให้ถกูต้องตาม มกอช. 





 



แผนงาน การตรวจสอบ ก้ากับ ดูแล คุณภาพน้้านมดิบ  

ในศูนย์รวบรวมน้้านมดิบที่ได้รับรอง GMP (GMP Inspection) 



เปรียบเทียบระหว่างการ Audit และ Inspection 

หัวข้อ Audit  Inspection 

1. ความถ่ีการ
เข้าตรวจ 

ตรวจต่ออายุทุก 3 ปี และ  
ตรวจติดตามประจ้าปี 

ตรวจทุกเดือน 

2. ข้อก้าหนดใน
การตรวจ 

ตรวจตามข้อก้าหนดใน 
มกษ. 

ตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงต่อด้านคุณภาพ
น้้านม เช่น อุณหภูมิ ผลการแก้ไขปัญหา 
เป็นต้น 

3.  เก็บตัวอย่าง ไม่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างถังนมรวมที่ศูนย์  
เก็บตัวอย่างถังนมรายสมาชิกที่เกิดปัญหา 
ทุก 1 เดือน 

4. การ
ปฏิบัติงาน 

ตรวจรับรอง GMP                      
ตาม มกษ.6401-2558 และ
คู่มือกรมปศุสัตว์ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. 
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 



วัตถุประสงค์ 

1 
• ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลคุณภาพน า้นมดบิใน ศรน. ที่ได้รับรอง GMP                                           

(ให้สอดคล้องตามมาตรฐานน า้นมโคดบิ และตามประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร) 

2 
• ตรวจสอบการคงไว้ซึ่งมาตรฐาน GMP  

3 
• ตรวจสอบการด าเนินการส่งเสริมสมาชิกเพื่อผลิตน า้นมโคดบิคุณภาพดี  

4 
• ด าเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551                                          

(ตรวจสอบการปฏบิัตติามเกณฑ์การรับรองและกฎหมายมาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร) 

5 

• ได้ฐานข้อมูลคุณภาพน า้นมดบิรายศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ ที่
สามารถใช้วางแผนการส่งเสริมฟาร์มโคนมอย่างเป็นรูปธรรม 



สรุปกิจกรรมและผู้ปฏบิตังิาน 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 

• ศูนย์รวบรวมน า้นมดบิปฏบัิตสิอดคล้องตาม
มาตรฐาน GMPและ พ.ร.บ. มาตรฐานสนิค้า
เกษตร พ.ศ.2551 

2 

• คุณภาพของน า้นมดบิมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้ระดับถังรวม
นมและนมรายถังสมาชกิ 

3 

• มีการส่งเสริมการปฏบิัตขิองสมาชิกเพื่อการ
ปรับปรุงผลิตน า้นมโคดบิคุณภาพดีระดับฟาร์ม 



• มต ิคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจฯ นมโรงเรียน ให้กรมปศสุตัว์ตรวจสอบ
เฉพาะน า้นมโคดบิ 

• กสส มีหนงัสือแจ้ง สพส ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมต้่องเก็บ
ผลติภณัฑ์นมตรวจอีกตอ่ไป 

• สพส แจ้งให้ยตุติัง้แต ่ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

การยุติการตรวจผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน (พาสเจอร์ไรส์และยูเอชท)ี 



THANK YOU 
FOR YOUR 

ATTENTION 


