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1. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ส าหรับการรับรอง          
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ที่จะรับมอบการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน         
การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตามมาตรฐานบังคับจากกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และ
หน่วยรับรองภายนอกปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกัน 

2. ขอบเขต 

2.1 หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมคุณสมบัติของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วย
รับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ เงื่อนไขส าหรับหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
การประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์และหน่วยรับรองภายนอกกรมปศสัตว์ การตักเตือนหน่วย
รับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ การยกเลิกทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ การพักใช้
ทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ การเพิกถอนทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์           
การรักษาความลับ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  

2.2 ข้อก าหนดนี้ใช้ส าหรับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ส าหรับการถ่ายโอนภารกิจ    
ของกรมปศุสัตว์ในการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (มกษ. 6401-2558)              
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3. นิยาม 

3.1 ผู้ยื่นค าขอ หมายความว่า ผู้แทนผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับ      
กรมปศุสัตว์เพ่ือท าหน้าที่ หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ส าหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ   
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

3.2 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรอง 
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ความสามารถเป็นหน่วยรับรองตามขอบข่ายที่ก าหนดจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

3.3 ลูกค้า หมายความว่า ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
3.4 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ หมายความว่า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับ           

การข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยรับรองภายนอก 
3.5 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ หมายความว่า สถานประกอบการที่รับและรวบรวมน้ านมดิบจากสมาชิก      

เพ่ือน ามาลดอุณหภูมิ และส่งมอบน้ านมดิบแก่โรงงานแปรรูปหรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอ่ืนต่อไป 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงฟาร์มที่มีถังเก็บน้ านมดิบเฉพาะของฟาร์มตนเอง ที่สามารถลดอุณหภูมิและรักษา  
ความเย็นได ้

3.6 การปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ หมายความว่า มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มกษ. 6401-2558 
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3.7 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ หมายความว่า คณะอนุกรรมการ            
ขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการอ านวยการถ่ายโอนภารกิจ 
กรมปศุสัตว์ ให้ท าหน้าที่พิจารณาอนุญาตในการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 
ตักเตือนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  การยกเลิก การพักใช้  และเพิกถอนทะเบียน 
ของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 

3.8 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลที่อธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง ให้ท าหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  
เมื่อมีการขออุทธรณ์จากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 

3.9 คณะผู้ตรวจประเมิน หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
3.10 ผู้ตรวจประเมิน หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
3.11 การตรวจประเมิน หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดท าเป็นเอกสาร            

ได้หลักฐานการตรวจประเมินและมีการตัดสินผลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง        
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

3.12 หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  หมายความว่า หนังสือ
ส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกจากกรมปศุสัตว์ 

4. คุณสมบัติของผูย้ื่นค าขอ 

4.1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย     
4.2 ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร  

พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในขอบข่ายมาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
4.3 เป็นผู้ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1                 

จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในขอบข่ายการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับ   
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มกษ. 6401-2558 

4.4 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองความสามารถเป็นหน่วยรับรองตามขอบข่ายที่ก าหนดจากส านักงาน 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   

4.5 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ เว้นแต่         
พ้นก าหนด 180 วัน นับแต่ถูกเพิกถอน    
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5. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว ์
        หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ส าหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ       

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามารถของหน่วยรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตลอด

ระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน  
5.2 ต้องรักษาสถานะของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร         

พ.ศ. 2551 โดยด าเนินการให้ใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ไม่หมดอายุตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งได้รับหนังสือชี้แจงจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

5.3 ต้องรักษาไว้ซึ่งสถานะการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 
ซึ่งรับรองจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่ได้รับ              
การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งได้รับหนังสือชี้แจง 
จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

5.4 ต้องแจ้งสถานะของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2551 และการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1        
ซึ่งรับรองจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  พร้อมส าเนาใบอนุญาตและ
ใบรับรองความสามารถจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เป็นปัจจุบัน
รายงานให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ทราบตลอดระยะเวลา              
การข้ึนทะเบียน 

5.5 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและ        
การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของลูกค้าที่รับถ่ายโอนจากกรมปศุสัตว์ที่เป็น
ปัจจุบัน ให้แกก่รมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 

5.6 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องส่งมอบส าเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ     
ของลูกค้าที่รับถ่ายโอนจากกรมปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งสถานะการรับรองให้แก่กรมปศุสัตว์ทราบ   
ตลอดระยะเวลาการข้ึนทะเบียน 

5.7 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในการขึ้นทะเบียนและรายงาน
กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์และลูกค้าที่ได้รับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ            
จากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ได้ 

5.8 การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ใช้แสดงได้เฉพาะในกิจกรรม และขอบข่ายที่ได้รับ       
การข้ึนทะเบียนเท่านั้น 

5.9 ต้องไม่น าหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ไปใช้ในทางที่ท าให้เกิด           
ความเสื่อมเสียต่อกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

5.10 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์
ทั้งหมด เมื่อมีการยกเลิก พักใช้ หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
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5.11 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการรับรอง
ความสามารถ โดยจะต้องยินยอมให้เข้าตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

5.12 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ในการตรวจสอบด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 

5.13 เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบว่าการปฏิบัติของลูกค้าของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์     
ไม่สอดคล้องตามที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและแจ้งไปยัง
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องมีมาตรการรองรับเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของลูกค้ากับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เช่น 
การตักเตือน การพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองที่ได้จากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ และ
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

5.14 หากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียน ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมแนบหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์คืนให้  
กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์เลิกประกอบกิจการ
หรือภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

5.15 หากหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ฉบับเดิมสูญหายต้องส่ง
ส า เนาหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย พร้อมลงนามรับรองส า เนาถูกต้องมายัง   
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการต่อไป  

5.16 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโครงสร้างหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ในสาระส าคัญ 
เช ่น  ปร ับ เปลี ่ยนผู ้บ ร ิห าร  ปร ับ โ ครงสร ้า งองค์กร  เปลี ่ย นแปลงร ูปแบบการร ับ รอง  
ปรับบุคลากรผู ้ตรวจประเมิน เป็นต้น ให้แจ้งคณะอนุกรรมการขึ ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์ ทราบโดยทันที ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียน
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์อาจพิจารณาการคงสถานะการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก    
กรมปศุสัตว์ หรืออาจก าหนดให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนพิจารณาการขึ้นทะเบียน 

5.17 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือข้อมูลหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์จากทะเบียนที่เคยแจ้งไว้     
แต่ยังคงสถานที่ตั้งเดิม ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก     
กรมปศุสัตว์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตว์จะพิจารณา  
ออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ ฉบับใหม่ให้ ทั้งนี้ 
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องส่งคืนหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 
กรมปศุสัตว์ฉบับเดิม ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียน 
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ฉบับใหม ่

5.18 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ที่ออกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ   
การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
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6. การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว ์
6.1 ให้ยื่นค าขอ ตามแบบค าขอ F-OCB-MCC-01 พร้อมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ต่อส านักพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่กรมปศุสัตว์ก าหนด หรือยื่นโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    

6.2 เมื่อได้รับค าขอดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน  
ของผู้ยื่นค าขอ หากเห็นว่าครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบและส่งค าขอไปยังคณะอนุกรรมการ           
ขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  

6.3 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ           
ตามขอบข่ายที่ขอขึ้นทะเบียน หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร     
ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณา หากคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
คณะอนุกรรมการจะให้ความเห็นชอบยอมรับความสามารถและขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์ส าหรับขอบข่ายการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และ
เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ เพ่ือออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 
กรมปศุสัตว์ ตามขอบข่ายดังกล่าว และขึ้นทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ของส านักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

6.4 หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ จะระบุวันที่ขึ้นทะเบียนนับแต่
วันที่มีมติจากคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ให้ขึ้นทะเบียน  
และการขึ้นทะเบียนจะถูกยกเลิกทันทีหากพบว่า ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 หมดอายุ หรือใบรับรองความสามารถ 
ของหน่วยรับรองฐานะหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ในขอบข่ายการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ มกษ. 6401-2558 
หมดอายุ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งได้รับหนังสือชี้แจงจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

7. การก ากับดูแลหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 
7.1 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ ต้องแจ้งสถานะของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน            

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และการรับรองความสามารถของหน่วย
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ซึ่งรับรองจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ พร้อมส าเนาใบอนุญาตและใบรับรองความสามารถจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติที่เป็นปัจจุบัน รายงานให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์
ทราบตลอดระยะเวลาการข้ึนทะเบียน 

7.2 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน           
และการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของลูกค้าที่รับถ่ายโอนจากกรมปศุสัตว์               
ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรมปศุสัตว์เมื่อได้รับการร้องขอ 

7.3 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องส่งมอบส าเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบของลูกค้าที่รับถ่ายโอนจากกรมปศุสัตว์ที่เป็นปัจจุบันและแจ้งสถานะการรับรองให้แก่    
กรมปศุสัตว์ทราบ ตลอดระยะเวลาการข้ึนทะเบียน 
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7.4 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดไว้ในการขึ้นทะเบียนและรายงาน  
กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบความเป็นไปตามข้อก าหนด
ของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์และลูกค้าที่ได้รับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม 
น้ านมดิบจากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ได้ 

7.5 เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบว่าการปฏิบัติของลูกค้าของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์        
ไม่สอดคล้องตามที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและแจ้งไปยัง  
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ต้องมีมาตรการรองรับ  
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของลูกค้ากับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
เช่น การตักเตือน การพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองที่ได้จากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 
และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 

7.6 เจ้าหน้าทีข่องกรมปศุสัตว์จะตรวจติดตามหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ ในการรับรองการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 ปีของการรับรองความสามารถของ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  โดยกรมปศุสัตว์จะประสานกับกองรับรอง
มาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในการเลือกศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่
จะท าการประเมินความสามารถของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ หรือตรวจติดตามกรณี 
มีข้อร้องเรียน โดยพิจารณาจากประวัติการปฏิบัติงานหรือข้อร้องเรียน และอาจตรวจติดตามทั้งระบบ
การบริหารงาน ณ สถานที่ท าการของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์และประเมินความสามารถ
ของบุคลากรซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ในระหว่างการด าเนินการตรวจประเมินขอบข่าย               
ที่ได้รับขึ้นทะเบียน   

8. การตักเตือน 
     เมื่อมีการกระท าที่ไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์              
ซึ่งยังไม่เป็นเหตุแห่งการยกเลิก พักใช้ หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วย
รับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ด าเนินการท าหนังสือแจ้งตักเตือนแก่หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ 
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น 

9. การยกเลิก การพักใช้ และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
9.1 การยกเลิกการข้ึนทะเบียน ได้แก่  

9.1.1 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์ม
ทีก่ าหนด 

9.1.2 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์เลิกประกอบกิจการ     
9.1.3 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์เป็นบุคคลล้มละลายตามค าสั่งศาล     
9.1.4 ไม่สามารถรักษาสถานภาพของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 จากส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ       
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9.1.5 ไม่สามารถรักษาสภาพการได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้รายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรกับกรมปศุสัตว์   

9.1.6 กรณีเหตุข้อ 9.1.1 – 9.1.3 ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 
กรมปศุสัตว์มีมติยกเลิกการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ทราบเรื่อง 

9.1.7 กรณีเหตุข้อ 9.1.4 – 9.1.5 ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 
กรมปศุสัตว์มีมติยกเลิกการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองความสามารถ 
จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสิ้นอายุ 

9.1.8 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ด าเนินการแจ้งหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์เพ่ือแนบหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก    
กรมปศุสัตว์คืนให้กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียน
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์มีมติยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

9.2 การพักใช้การข้ึนทะเบียน  
9.2.1 เมื่อพบเหตุความไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข ข้อ 5.4 5.5 5.7 5.11 5.13 5.16 5.17 และ 5.18 

ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ด าเนินการมีมติ 
พักใช้การขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่มีมติ 

9.2.2 การพักใช้การข้ึนทะเบียนมีระยะเวลา 30-180 วัน 
9.2.3 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ด าเนินการแจ้งมติการพักใช้     

ให้หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ ทราบ ให้หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์               
แนบหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์คืนให้            
กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์มีมติพักใช้การข้ึนทะเบียน 

9.2.4 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ภายใน 30 วัน
หลังมีมติจากคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์  โดยให้
ด าเนินการตามข้อ 10 

9.2.5 การคืนสิทธิ์การขึ้นทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ของเหตุแห่งการพักใช้การขึ้นทะเบียนนั้นของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ภายใน  
30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้  เพ่ือรายงานต่อคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียน 
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์พิจารณาคืนสิทธิ์การข้ึนทะเบียนหรือการพิจารณาอ่ืนๆ 

9.2.6 กรณีการคืนสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์แจ้งแก่หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์และส่งมอบหนังสือส าคัญ 
แสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์คืนให้  

9.3 การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เมื่อพบเหตุ ดังนี้ 
9.3.1 เมื่อพบเหตุความไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข ข้อ 5.8 5.9 5.10 และ 5.12 
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9.3.2 ไม่สามารถรักษาสถานภาพของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 จากส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  และมิได้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
กับกรมปศุสัตว์       

9.3.3 ไม่สามารถรักษาสภาพการได้ รั บอนุญาตเป็นผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน                     
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมิได้รายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรกับกรมปศุสัตว์   

9.3.4 มีการพักใช้การข้ึนทะเบียนเป็นครั้งที่ 3 
9.3.5 กรณีเหตุข้อ 9.3.1 และ 9.3.4 ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 

กรมปศุสัตว์มีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่มีมติ 
9.3.6 กรณีเหตุข้อ 9.3.2 – 9.3.3 ให้คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก 

กรมปศุสัตว์มีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองความสามารถ
จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสิ้นอายุ 

9.3.7 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ด าเนินการแจ้งหน่วยรับรอง
ภายนอกกรมปศุสัตว์เพ่ือแนบหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก         
กรมปศุสัตว์คืนให้กรมปศุสัตว์ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียน
หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์มีมติเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

9.3.8 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอีก
ในระยะเวลา 3 ปี 

10. การอุทธรณ์    
10.1 หน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้พักใช้หรือเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน 

10.2 กรมปศุสัตว์จะแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยรับรองภายนอก     
กรมปศุสัตว์ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์     

10.3 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลา การพักใช้ หรือ เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
10.4 ค าตัดสินของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด  

11. การรักษาความลับ 
 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์และ      

ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยรับรองภายนอก                 
กรมปศุสัตว์ ผู้ยื่นค าขอหรือลูกค้าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ อันเนื่องมาจาก
การเปิดเผยความลับโดยบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของกรมปศุสัตว์  

 การเปิดเผยข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   
 กรมปศุสัตว์จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์     

เว้นแต่รัฐบาลมีนโยบายให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวได้  
 




