
 
๑ 

 

 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

อาศัยอ านาจตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๗๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน                  
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศอ่ืน          
ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชนลงมติวินิจฉัยชี้ขาด มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน            
ให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
 “ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” หมายความว่า ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม ยู เอช ที  
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้   
 “ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ” หมำยควำมว่ำ สถำนประกอบกำรที่รับและรวบรวมน ้ำนมดิบ 
จำกเกษตรกรสมำชิกที่ผ่ ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดี  (Good Manufacturing Practice :  GMP)  ส้ำหรับ 
ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ (มกษ. ๖๔๐๑-๒๕๕๘) ที่ได้รับกำรรับรองกับกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยรับรองภำยนอก 
กรมปศุสัตว์ที่ขึ นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว  
 “ฟำร์มโคนม” หมำยควำมว่ำ สถำนที่เลี ยงโคนมที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี
ส้ำหรับฟำร์มโคนม (Good Agricultural Practice : GAP) ที่ ได้รับกำรรับรองกับกรมปศุสัตว์  โดยต้องส่ง       
น ้ำนมโคเข้ำสู่โรงงำนแปรรูปของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมโดยตรง และมีผลตรวจคุณภำพและปริมำณน ้ำนมโค          
จำกกรมปศุสัตว์ ๑๒ เดือน  
 “โครงกำร” หมำยควำมว่ำ โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน    



 
๒ 

 

 “คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำง” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงโครงกำรอำหำร
เสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำร
อำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน ระดับกลุ่มพื นที่ (๕ กลุ่ม) 
 “คณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัด” หมำยควำมว่ำ 
คณะท้ำงำนซึ่งแต่งตั งโดยคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่  และให้หมำยควำมรวมถึงคณะท้ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัดซ่ึงแต่งตั งก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
 “คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ” หมายความว่า 
คณะท างานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และให้
หมำยควำมรวมถึงคณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับอ้ำเภอซึ่งแต่งตั งก่อนปี
การศึกษา ๒๕๖๔  
 “คณะท างานพิจารณาโทษ” หมายความว่า คณะท างานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการบริหารกลาง 
และให้หมำยควำมรวมถึงคณะท้ำงำนพิจำรณำโทษซึ่งแต่งตั งก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เพ่ือท้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง และพิจำรณำโทษส้ำหรับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก้ำหนดไว้
ในประกำศฉบับนี                                                                                 
 “คณะท้ำงำนตรวจสอบโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ คณะท้ำงำนซึ่งแต่งตั ง
โดยคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะท้ำงำนตรวจสอบโรงงำนหรือ 
สถำนประกอบกำรซึ่งแต่งตั งก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เพ่ือท้ำหน้ำที่ตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน ้ำนมโค รวมทั ง
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมในโครงกำรและกำรซื อขำยน ้ำนมโค  
 “คณะท้ำงำนประเมินผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำร” หมำยควำมว่ำ คณะท้ำงำนประเมินผล          
กำรด้ำเนินงำนโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนซึ่งแต่งตั งโดยคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงโครงกำร                    
อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือท้ำหน้ำที่ประเมินผลโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ทุกปีกำรศึกษำ                       
และจัดท้ำรำยงำนผลกำรประเมินเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะท้ำงำนสอบข้อเท็จจริง” หมำยควำมว่ำ คณะท้ำงำนซึ่งแต่งตั งโดยคณะท้ำงำนขับเคลื่อน
โครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัด และให้หมำยควำมรวมถึงคณะท้ำงำนสอบข้อเท็จจริง 
ซึ่งแต่งตั งก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เพ่ือท้ำหน้ำที่ตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนข้อเท็จจริง และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัด 
 “อ.ส.ค.” หมำยควำมว่ำ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
 “หน่วยจัดซื อ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนเอกชน 
  “นมพำสเจอร์ไรส์” หมำยควำมว่ำ นมพำสเจอร์ไรส์ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง นมโค 

“นม ยู เอช ที” หมายความว่า นม ยู เอช ที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค  
 “มีศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และ/หรือ ฟาร์มโคนมเป็นของตนเอง” หมายความว่า 

(๑) ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมมีหุ้นส่วนในศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ และ/หรือฟำร์มโคนม หรือ 
 (๒) ชื่อผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมเป็นชื่อเดียวกับศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ และ/หรือ ฟำร์มโคนม 



 
๓ 

 

 ทั งนี  ทั ง (๑) และ (๒) ต้องมีหลักฐำนทำงกฎหมำยที่แสดงได้ว่ำเป็นเจ้ำของศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ 
และ/หรือฟำร์มโคนม 
 
 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน         

และการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่เข้ำร่วมโครงกำร ณ วันรับสมัคร มีดังต่อไปนี  
  ๕.๑ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)  ยกเว้นโครงการส่วนพระองค์ 
  ๕.๒ มีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน        
(สบ.๑/๑) และ/หรือ ใบอนุญาตผลิตอาหารเฉพาะคราวกรณีนมฟลูออไรด์ 

๕.๓ มีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร หรือใบจดทะเบียนอาหาร 
๕.๔ มีใบรับรองการผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) ที่ยังไม่หมดอายุจาก

หน่วยงานตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีผลการตรวจเฝ้าระวังสถานที่
ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีที่เป็นปัจจุบัน ตามรายงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ๕.๕ มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /          
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องมีค่าไขมัน (Fat) รวมกับเนื้อนม              
ไม่รวมไขมัน (Solids non fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๙๕ ตามรายงานของส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา ที่เป็นปัจจุบัน ก่อนวันปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจะต้อง
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

๕.๖ มีหนังสือยืนยันจากฟาร์มโคนม และ/หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่ซื้อขายน้ านมโค 
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่รับจ้างผลิตนม ยู เอช ที และ/หรือแลกเปลี่ยนน้ านมโคกับนม ยู เอช ที ว่าไม่มี
หนี้สินติดค้างช าระในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  

๕.๗ มีใบรับรองหรือส าเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (GMP) 
และ/หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือแสดงว่าผ่าน 
การรับรองแล้วของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยรับรองภายนอก 
กรมปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว แนบเป็นหลักฐานแหล่งที่มาของน้ านมโคที่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมน าน้ านมโคมาใช้ผลิตนมโรงเรียน  

ทั้งนี้ น้ านมโคจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่น ามาใช้ผลิตนมโรงเรียน
ต้องมีค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์คุณภาพน้ านมโครอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔) 
จากกรมปศุสัตว์ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้  
 ๕.๗.๑ มีจ านวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม.  

 ๕.๗.๒ มีปริมำณเนื อนมรวม (Total Solid) ไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ ๑๒.๒๕ 



 
๔ 

 

๕.๘ มีหลักฐำนแสดงกิจกรรมที่ได้ด้ำเนินกำรส่งเสริมในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ือให้
เกษตรกรโคนมสำมำรถผลิตน ้ำนมคุณภำพดีตำมเกณฑ์ในข้อ ๕.๗ ตำมแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก าหนด (แบบ นร.๖)  

๕.๙ กรณีเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๓        ซ่ึง
ถูกหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพนมในโครงการตรวจพบว่าภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓            มี
การผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนมโคและมาตรฐานจุลินทรีย์ก่อโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออี โคไล (E. coli) ต้องมี
รายงานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดว่ามีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบันมาแสดงก่อนวันปิดรับสมัคร 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง หากได้รับการพิจารณาจัดสรรสิทธิ 
การจ าหน่าย สิทธิที่จัดสรรให้จะไม่มากกว่าสิทธิสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒ อ้างอิงตามช่วงเวลาที่ถูกตัดสิทธิ
การจ าหน่ายในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อ ๖ ในกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  
๖.๑ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรต้องเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

ตรงกับควำมเป็นจริงไม่ใช้ข้อมูลเท็จมำแสดง  
๖.๒ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมต้องจัดท้ำค้ำเสนอขอเข้ำร่วมโครงกำร ตำมแบบ นร.๑ 

แนบท้ำยประกำศนี และต้องกรอกข้อมูลรำยละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐำนคุณสมบัติตำมข้อ ๕                      
โดยยื่นสมัครเข้ำโครงกำรแยกตำมรำยโรงงำนและยื่นสมัครเฉพำะกลุ่มพื นที่ที่โรงงำนของตนเองตั งอยู่เท่ำนั น 

๖.๓ ปริมาณน้ านมโคทั้งหมดท่ียื่นสมัครต้องไม่เกิน 
 (๑) สัญญาซื้อขายน้ านมโคของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ 
 (๒) บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโคปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ โดยอ้างอิงปริมาณ

น้ านมโคเฉพาะที่แจ้งวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้แปรรูปจ าหน่ายใน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกับ
คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ และ  

 (๓) ผลรวมของค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ านมโคที่มีอยู่จริงตามที่กรมปศุสัตว์ส ารวจจาก      
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือฟาร์มโคนมที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมใช้ยื่นสมัครตามแบบ นร.๒  ย้อนหลัง  
๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ และ 

 (๔) ก าลังการผลิตนมโรงเรียนตามประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์  นม ยู เอช ที และ                      
นมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งค านวณจากร้อยละ ๗๕ ของก าลังการผลิตของเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุต่อชั่วโมง           
ไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมงต่อวัน โดยคิดค่าท่ีน้อยที่สุดจากเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุเพียงค่าเดียว 

 ทั้งนี้ ให้ยึดตัวเลขปริมาณน้ านมโคที่น้อยที่สุดจาก ๔ ข้อ ข้างต้นนี้ 
๖.๔ กรณีรับน้ านมโคจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่าง

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และหนังสือรับรองการใช้น้ านมโค (แบบ นร.๒)              
โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาของน้ านมโคที่ระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ านมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณ
น้ านมโคท่ียื่นสมัครตามแบบ นร.๑ 

กรณีรับน้ านมโคจากฟาร์มโคนมโดยตรง ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมกับฟาร์มโคนมและหนังสือรับรองการใช้น้ านมโค (แบบ นร.๒) โดยรายละเอียดของแหล่งที่มา        
ของน้ านมโคท่ีระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ านมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณน้ านมโคท่ียื่นสมัครตามแบบ นร.๑ 



 
๕ 

 

ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายทั้ง ๒ กรณี ให้ใช้สัญญาซื้อขายตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนดและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบน้ านมโคทุกวันรวมวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน 

๖.๕ มีแผนการบริหารจัดการน้ านมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและ/หรือฟาร์ม
โคนม ตลอด ๓๖๕ วัน โดยจัดท าแผนการตลาดรองรับปริมาณน้ านมโคของฟาร์มโคนมและ/หรือศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบที่เป็นคู่สัญญาและของตนเอง และรับผิดชอบน้ านมโคของฟาร์มโคนมและ/หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
คู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมท่ีได้สิทธิจัดสรรและพ้ืนที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนไม่เต็ม
จ านวนที่ยื่นขอรับสิทธิให้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ านมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและ/หรือฟาร์ม    
โคนม ตลอด ๓๖๕ วัน ที่ไม่ได้ใช้ผลิตนมโรงเรียนตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด (แบบ นร.๔) 

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์  ต้องมีสัญญำกำรจ้ำงผลิต
นม ยู เอช ที และ/หรือสัญญำแลกเปลี่ยนน ้ำนมโคกับนม ยู เอช ที ตำมที่กรมปศุสัตว์ก้ำหนด จำกผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมรำยอ่ืนที่ยื่นสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและมีคุณสมบัติตำมข้อ ๕ ของประกำศฯ นี  จ้ำนวน ๑ รำยหรือ
มำกกว่ำ เพ่ือให้สอดคล้องตำมแผนกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์นมในโครงกำร 

๖.๖ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมต้องด้ำเนินกำรยื่นสมัครด้วยตนเองหรือกำรมอบอ้ำนำจ
ผู้แทนหรือกำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยนับจำกวันที่ประทับตรำส่งทำงไปรษณีย์ก่อนสิ นวันปิด 
รับสมัคร ทั งนี  ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมต้องด้ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
ก่อนยื่นสมัครเข้ำร่วมโครงกำร หำกพ้นระยะเวลำรับสมัครจะไม่มีกำรรับเอกสำรหลักฐำนใด ๆ เพิ่มเติม 
 ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงเป็นผู ้ประกำศวัน เวลำ และสถำนที่ รับสมัคร
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมเข้ำร่วมโครงกำรโดยประกำศล่วงหน้ำ ๕ วันท้ำกำรก่อนวันรับสมัคร และให้มี
ช่วงเวลำรับสมัคร ๓ วันท้ำกำร           
                   กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง 
ด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม เฉพาะบางกลุ่มพ้ืนที่ได้ โดยก าหนดระยะเวลาประกาศล่วงหน้าและช่วงเวลารับสมัคร
ตามความเหมาะสม  

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่แต่งตั้งคณะท างานให้เป็นผู้ด าเนินการรับสมัคร
ตามวัน เวลา สถานที่ที่คณะอนุกรรมการบริหารกลางก าหนด โดยรับเอกสาร หลักฐานตามที่ก าหนดในข้อ ๕  
และ ข้อ ๖ 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ข้อ ๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม               
ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และต้องจ าหน่ายเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น     

  ๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่ การจ าหน่ายแล้ว              
ต้องด าเนินการจ าหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น  



 
๖ 

 

 กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่าย 
หรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ให้ท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการกลุ่มพื้นที่ ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันถัด
จากวันประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีแลกเปลี่ยนสิทธิ
และพ้ืนที่การจ าหน่ายให้แนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งสอง
ฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกันโดยเป็นไปตามหลักโลจิสติกส์ และยังไม่ได้ด าเนินการท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ โดยการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 กรณีการขอยกเลิ ก เข้ าร่ วมโครงการ หลั ง เปิดภาคเรียน เนื่ องจากเหตุสุ ดวิ สั ย  
อาทิเช่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเลิกกิจการ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตจากเหตุต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ในระหว่างโครงการ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่พร้อม
เหตุผลประกอบการยกเลิก เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบก่อนยกเลิก  

 ทั้งนี้ในการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายหรือการขอยกเลิกเข้าโครงการ 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบหรือจัดหาผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ านมโคจากฟาร์มโคนมและ/
หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วันตามข้อ ๖.๕ และข้อ  ๙.๖ โดยจัดท าแผนการบริหารจัดการ
น้ านมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนม ตลอด ๓๖๕ วัน ฉบับเพ่ิมเติม (นร.๔) แนบให้
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่พิจารณาด้วย 

 ๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องท าสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อให้แล้ว
เสร็จอย่างน้อยภายใน ๕ วันท าการก่อนเปิดภาคเรียน 
  หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ท าหนังสือแจ้ง อ.ส.ค.ภายใน ๗ วันหลังเปิดภาคเรียนและ
ต้องท าสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔   
  ๙.๔ เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ท าสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนระหว่าง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับหน่วยจัดซื้อแล้ว ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมน าส่งส าเนาสัญญาซื้อขายดังกล่าว 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ อ.ส.ค. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ อ.ส.ค. ท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพ้ืนที่เพ่ือทราบและแจ้งคณะท างานพิจารณาโทษเพ่ือด าเนินการ ทั้งนี้  กรมปศุสัตว์สามารถร้องขอส าเนา
สัญญาซื้อขายจาก อ.ส.ค. ได้  
  ๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดซื้อน้ านมโคจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือฟาร์ม
โคนมซึ่งใบรับรองยังไม่หมดอายุหรือมีหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรองแสดงว่าผ่านการรับรองแล้วและต้อง
ซื้อตามทีคู่่สัญญาระบุไว้ในข้อ ๖.๔ เท่านั้น 
  หากมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมด าเนินการ        
ท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทันที เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจะด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติ จากคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่เท่านั้นก่อนการด าเนินการจัดซื้อน้ านมโคจากคู่สัญญารายใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัญญา        
ต้องสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโคปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ที่แจ้งวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แปรรูป
จ าหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกับคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ 

๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบรับซื้อน้ านมโคจากฟาร์มโคนมและ/หรือ
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน  



 
๗ 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องด าเนินการส่งส าเนาเอกสารหรือหลักฐานการรับซื้อ
น้ านมโคทั้งหมดในรอบแต่ละเดือน ไปยังช่องทางที่คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงก าหนดภายในวันที่ ๗ ของเดือน
ถัดไป เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่หรือคณะท างานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ
สามารถตรวจสอบได ้โดยการด าเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป  

 ๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อตามสัญญาซ้ือขาย 
 ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมส ารองเพ่ิมไว้ในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการตรวจรับ 

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๘ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องรับผิดชอบส่งนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียน                        
ในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรกยกเว้นเปิดภาคเรียนในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม หรือมีประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 กรณีการส่งนมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า        
๗ วันท าการ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดภาคเรียน หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร
ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 
 กรณีเปิด-ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอ่ืนตามประกาศของโรงเรียนหรือส่วนราชการ  
หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบ  
นมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ เพ่ือส่งมอบนมโรงเรียนตามท่ีหน่วยจัดซื้อก าหนด  
 ๙.๙ ต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ ๒๖๐ วันต่อปีกำรศึกษำ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒                        

ข้อ ๑๐ ในกำรผลิตนมโรงเรียน ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่เข้ำร่วมโครงกำร ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี  
๑๐.๑ ต้องเป็นผู้ท าการผลิตเอง โดยต้องผลิตนมโรงเรียนจำกโรงงำนของตนเองที่ตั งอยู่         

ในกลุ่มพื นที่ตำมสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรร ไม่จ้ำงผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมอ่ืนผลิตหรือบริหำรกำรผลิตแทน    
เว้นแต่กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผลิต เฉพาะนมพาสเจอร์ ไรส์  สามารถจัดหานม ยู  เอช ที  
จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอ่ืน ๑ รายหรือมากกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงสัญญาจ้างและ/
หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ านมโคกับนม ยู เอช ที ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก าหนด โดยสัญญำต้องระบุไว้ตั งแต่
วันที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรตามข้อ ๖.๕ 

ในกรณีจ้ำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งได้ ซึ่งไม่ใช่เหตุ
เร่งด่วน ให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมแจ้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติก่อนกำร
ด้ำเนินกำรท้ำสัญญำ    

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบริโภค
นมโรงเรียนของเด็กนักเรียน อันได้แก่ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินจากเหตุเครื่องจักรช ารุด เสียหาย 
เหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอัคคีภัย เหตุจากการโจรกรรม เหตุจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือการรับซื้อ 
น้ านมโคเพ่ือน ามาผลิตไม่ได้ด้วยเหตุต่างๆ หรือตามประกาศของส่วนราชการที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นนมยู เอช ที 
กะทันหัน โดยต้องจัดหำนม ยู เอช ที ให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมสำมำรถท้ำสัญญำกับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
นมรำยอ่ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ และให้แจ้งเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ เพ่ือทรำบ ภำยใน ๗ 



 
๘ 

 

วัน นับแต่วันที่มีกำรส่งนมจำกผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่เข้ำร่วมโครงกำรรำยอ่ืนและให้คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนกลุ่มพื นทีพิ่จำรณำอนุมัติและรำยงำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงทรำบ  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคนม
โรงเรียนของเด็กนักเรียน อันได้แก่ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินจากเหตุเครื่องจักรช ารุด เสียหาย  
เหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอัคคีภัย เหตุจากการโจรกรรม เหตุจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือการรับซื้อ
น้ านมโคเพ่ือน ามาผลิตไม่ได้ด้วยเหตุต่างๆ โดยต้องจัดหำนมพำสเจอร์ไรส์ ให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมท้ำสัญญำ
กับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยอ่ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรภำยในกลุ่มพื นที่เดียวกันก่อน  และให้แจ้งเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่เพ่ือทรำบ ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีกำรส่งนมจำกผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
นมที่ เข้ำร่วมโครงกำรรำยอ่ืนและให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ พิจำรณำอนุมัติและรำยงำน
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงทรำบ  
 ๑๐.๒ ต้องผลิตนมโรงเรียนที่มีคุณภำพ ดังนี  

 ๑๐.๒.๑ ใช้น ้ำนมโคจำกศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบหรือฟำร์มโคนมที่มีจ้ำนวน           
เซลล์โซมำติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. โดยตรวจสอบน ้ำนมโคก่อนผลิต                     
ที่หน้ำโรงงำนผลิตซึ่งด้ำเนินกำรโดยกรมปศุสัตว์ อย่ำงน้อยสองครั งต่อภำคเรียน 

 ๑๐.๒.๒ ใช้น้ านมโคจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีปริมาณเนื้อนมรวม 
(Total Solid) ไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ ๑๒.๒๕ โดยตรวจสอบน ้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้ำโรงงำนผลิต ซึ่งด้ำเนินกำร         
โดยกรมปศุสัตว์อย่ำงน้อยสองครั งต่อภำคเรียน    

 ๑๐.๒.๓ ผลิตนมโรงเรียนให้ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง นมโค และมำตรฐำนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค พร้อมแสดงหลักฐำนกำรตรวจยำปฏิชีวนะในน ้ำนมดิบ 

 ทั งนี  ต้องมีค่ำไขมัน (Fat) รวมกับเนื อนมไม่รวมไขมัน (Solids not fat) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๑.๙๕ โดยส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะด้ำเนินกำร 
เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตรวจวิเครำะห์ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง นมโคและ
มำตรฐำนจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวิเครำะห์                
ทั งนี  ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมจะต้องส่งรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ดังกล่ำวข้ำงต้นให้ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำทุกเดือน 
 ๑๐.๒.๔ ห้ำมใช้นมผงแทนน ้ำนมโค หรือมีกำรสับเปลี่ยนใช้วัตถุอ่ืนแทนบำงส่วน 
 ๑๐.๒.๕ ต้องดูแลสถำนที่ผลิตอย่ำงสม่้ำเสมอ โดยต้องได้คะแนนประเมินผล         
กำรตรวจสถำนที่ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรผลิตที่ดี (GMP) จำกกระทรวงสำธำรณสุขที่เป็นปัจจุบัน 
โดยมีคะแนนผ่ำนตำมเกณฑ์ทุกหมวดไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 
 ๑๐.๒.๖ ต้องดูแลสถำนที่ผลิตอย่ำงสม่้ำเสมอโดยมีผลกำรตรวจประเมินสถำนที่     
ผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรผลิตที่ดี (GMP) จำกกระทรวงสำธำรณสุขที่เป็นปัจจุบัน ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและค้ำสั่งส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่เกี่ยวข้อง 



 
๙ 

 

 ๑๐.๒.๗  นมโรงเรียนต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอำยุไว้บน
บรรจุภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ต้องมีอำยุส้ำหรับกำรบริโภค ไม่เกิน ๑๐ เดือน และในวันที่จัดส่ง        
ให้โรงเรียน ผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที จะต้องมีอำยุส้ำหรับกำรบริโภคเหลือไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน  
                            ๑๐.๓ ต้องจัดท าฐานข้อมูลยอดการใช้น้ านมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ
ของตนเอง และ/หรือซื้อจากฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอ่ืน (รายเดือน) ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน (รายเดือน) และยอดการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไปยังโรงเรียน (รายเดือน) และอ่ืนๆ ตามแบบฟอร์ม            
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด (แบบ นร.๓) เพ่ือให้ตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 
หรือคณะท างานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องด้ำเนินกำรขนส่ง และเก็บรักษำ      
นมโรงเรียน ดังนี  

๑๑.๑ นมพำสเจอร์ไรส์ ต้องขนส่งด้วยรถห้องเย็น และมีบันทึกแสดงกำรควบคุมอุณหภูมิ
โดยกำรขนส่งจะต้องรักษำควำมเย็นไว้ตลอดเวลำที่อุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศำเซลเซียส และผู้ประกอบกำร     
ผลิตภัณฑ์นมต้องมีรถห้องเย็นในจ้ำนวนที่เพียงพอและสอดคล้องกับสิทธิกำรจ้ำหน่ำยที่ได้รับ 

๑๑.๒ นม ยู เอช ที ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีตู้หรือหลังคำ หรือผ้ำใบปิดมิดชิด          
โดยบรรจุในลังกระดำษและไม่ซ้อนลังสูงเกิน ๑๐ ชั น โดยกล่องนมต้องไม่ยุบเสียหำย 

๑๑.๓ ต้องก้ำหนดให้ผู้รับจ้ำงขนส่งนมโรงเรียน จัดส่งนมไปยังโรงเรียนในวันและเวลำ
รำชกำรให้ทันต่อกำรแจกจ่ำยให้แก่เด็กนักเรียน ดังนี  

 ๑๑.๓.๑ นม ยู เอช ที ต้องส่งไม่เกินครั งละ ๓๐ วัน หรือรำยสัปดำห์ในช่วงเปิดภำคเรียน 
 ๑๑.๓.๒ นมพำสเจอร์ไรส์ต้องส่งทุกวันไม่เกินเวลำ ๑๔.๐๐ น. หำกไม่สำมำรถ 

จัดส่งได้ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำนมโรงเรียนให้มีคุณภำพตำม ข้อ ๑๐.๒.๓ โดย
ให้จัดหำตู้เย็น หรือถังแช่พร้อมน ้ำแข็งให้กับโรงเรียนให้เพียงพอ  

    ทั งนี  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันและเวลำในกำรจัดส่งนมโรงเรียนจำกข้อ ๑๑.๓.๑ 
และ/หรือ ๑๑.๓.๒ ต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกหน่วยจัดซื อก่อน  

๑๑.๔ ต้องแจ้งรำยละเอียดผู้รับจ้ำงขนส่งนมโรงเรียนตำมแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก้ำหนด 
(แบบ นร.๕) มำให้กับกรมปศุสัตว์ในฐำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงและคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน          
กลุ่มพื นที่ทรำบ โดยให้แล้วเสร็จอย่ำงน้อย ๕ วันก่อนเปิดภำคเรียน หำกไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ให้ท้ำหนังสือ 
แจ้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ก่อนเปิดภำคเรียนทั งนี  ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
หลังจำกเปิดภำคเรียนและรับผิดชอบคุณภำพนมโรงเรียนรวมทั งบริกำรของผู้รับจ้ำงขนส่งนมโรงเรียน              
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก้ำหนดข้ำงต้น เพ่ือให้กรมปศุสัตว์แสดงบัญชีรำยชื่อผู้รับจ้ำงขนส่งนมโรงเรียนของผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมทุกรำยบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์และเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. เพ่ือให้หน่วยจัดซื อสำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อส้ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดส่งนมโรงเรียนได้ 
 ๑๑.๕ ในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจากโรงงานผลิตไปยังโรงเรียนหรือ            
หน่วยจัดซื้อซึ่งมีระยะทำงไกลและจ้ำเป็นจะต้องพักผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพ่ือรอกำรส่งมอบ ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมจะต้องจัดหำสถำนที่และด้ำเนินกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตำมข้อ ๒๒ แล้ว                   



 
๑๐ 

 

แจ้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่เพ่ือคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย         
จำกคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่เข้ำตรวจสอบสุขลักษณะ  
 ๑๑.๖ ต้องเป็นผู้จัดหำตู้เย็น หรือถังแช่ส้ำหรับนมพำสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนในกำรเก็บ
รักษำนมโรงเรียนให้มีคุณภำพตำม ข้อ ๑๐.๒.๓ และต้องเป็นถังแช่ที่สะอำดส้ำหรับนมพำสเจอร์ไรส์และใช้น ้ำแข็ง
ที่สะอำด เพ่ือให้โรงเรียนดูแลให้นมโรงเรียนมีควำมเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศำเซลเซียส โดยผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้จัดหำเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้ำนเหล็ก) ในกำรตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน  
 ในกรณีจัดส่งนม ยู เอช ที ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดหาแผ่นรองรับสินค้า           
ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับวางผลิตภัณฑ์นม ยู  เอช ที และจัดหาคู่มือนมโรงเรียนให้กับโรงเรียน พร้อมทั้ง      
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนต้องด าเนินการตามหมวด ๔ แนวปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน  
ตามข้อ ๒๒  

 ๑๑.๗ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ที่ ได้รับอนุญาตผลิตเฉพาะคราว             
นมฟลูออไรด์จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้จ าหน่าย ซึ่งก าหนดในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวเท่านั้น และห้ามจ าหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
ก่อนวัยเรียน 
 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียน 

 
  ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิ       
การจ าหน่ายนมโรงเรียนในโครงการดังนี้  
 ๑๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการ  
 หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการให้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนทีค่ัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจาก 
 (๑) คุณสมบัติตามข้อ ๕  
 (๒) หลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ 
 หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นจะไม่ได้รับ             
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและปริมาณ    
น้ านมโคท่ียื่นสมัคร น ามาพิจารณาในขั้นตอนถัดไป 
 ๑๒.๒ การก าหนดปริมาณน้ านมโคท่ีจะจัดสรรสิทธิการจ าหน่ายในกลุ่มพ้ืนที่ 
 การก าหนดปริมาณน้ านมโคที่จะจัดสรรสิทธิการจ าหน่ายให้ค านวณปริมาณจากจ านวน
นักเรียนที่บริโภคนมในโครงการให้เป็นไปตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง (โดยอ้างอิงจากหน่วยงานราชการ 
ที่รับผิดชอบ) ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยค านวณจากจ านวนวัน  ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา 
คนละ ๑ ถุงหรือกล่อง/วัน (๒๐๐ มล.) ทั้งนี้ ให้ปรับเพ่ิมเพ่ือชดเชยการสูญเสียจากกระบวนการแปรรูปประมาณ
ร้อยละ ๕ ของปริมาณน้ านมโครวมที่ใช้ในการผลิต 
 ๑๒.๓ การจัดสรรสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนในกลุ่มพ้ืนที่  



 
๑๑ 

 

 ให้น าปริมาณน้ านมโคที่ต้องการในกลุ่มพ้ืนที่ตามข้อ ๑๒.๒ เปรียบเทียบกับสิทธิที่ยื่นสมัคร
เข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่พิจารณาแล้วตาม ข้อ ๑๒.๑ ดังนี้ 
 (๑) กรณี ข้อ ๑๒.๒ มากกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมทุกรายตามสิทธิที่ยื่นสมัครที่พิจารณาแล้วในข้อ ๑๒.๑ กรณีที่สิทธิยังคงเหลืออยู่ในกลุ่มพ้ืนที่                
ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่แจ้งมายังคณะอนุกรรมการบริหารกลางเพ่ือพิจารณาจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม 
 (๒) กรณี ข้อ ๑๒.๒ น้อยกว่ำข้อ ๑๒.๑ ให้พิจำรณำลดทอนตำมข้อ ๑๒.๕ ยกเว้น
กรณีผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบโครงกำรส่วนพระองค์ให้ยกเว้นเงื่อนไขกำรลดทอนตำมข้อ ๑๒.๕ 
 ๑๒.๔ กำรพิจำรณำสิทธิกำรจ้ำหน่ำยนมโรงเรียนตำมประวัติกำรด้ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ  
         ๑๒.๔.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์โครงการ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะได้รับการพิจารณาสิทธิเพิ่มเติมหลังการลดทอนสิทธิตามข้อ ๑๒.๖  
                                      ๑๒.๔.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติฝ่าฝืนโทษเบี้ยปรับน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามประกาศหลักเกณฑ์โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สิทธิที่ได้รับ 
การจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                      ๑๒.๔.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติฝ่าฝืนโทษเบี้ยปรับตามประกาศ
หลักเกณฑ์โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๓ ครั้งเป็นต้นไป หรือมีประวัติการฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์   
ซึ่งถูกลงโทษตัดสิทธิในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่ไม่ใช่โทษจากกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่องนมโคและมาตรฐานจุลินทรีย์ก่อโรค อันได้แก่พบเชื อก่อโรค หรืออี โคไล (E.coli)  สิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
         ๑๒.๔.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจำกกรณีร้ำยแรง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยตรวจพบว่ำมีกำรผลิต 
นมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนด  อันอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพและอนำมัย
ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนมโคและมำตรฐำนจุลินทรีย์ก่อโรค อันได้แก่
พบเชื อก่อโรค หรืออี โคไล (E.coli) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๘๐  
ของสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓      
        ๑๒.๔.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจำกกรณีร้ำยแรง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยตรวจพบว่ำมีกำรผลิต 
นมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนด อันอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพและอนำมัย
ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนมโคและมำตรฐำนจุลินทรีย์ก่อโรค อันได้แก่
พบเชื อก่อโรค หรืออี โคไล (E.coli) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๖๐  
ของสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
        ๑๒.๔.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจำกกรณีร้ำยแรง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยตรวจพบว่ำมีกำรผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้
คุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนด  อันอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพและอนำมัยของผู้บริโภค  
ซึ่งเป็นตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องนมโคและมำตรฐำนจุลินทรีย์ก่อโรค อันได้แก่พบเชื อก่อโรค  



 
๑๒ 

 

หรืออี โคไล (E.coli) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของสิทธิเดิม 
ที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓         
 ๑๒.๕ การลดทอนสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียน 
 ๑๒.๕.๑ ให้พิจำรณำล้ำดับควำมส้ำคัญของแหล่งที่มำน ้ำนมโคของผู้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์นม ตำมหลักกำรระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อคุณภำพนมโรงเรียนและผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม
ที่มีศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือฟำร์มโคนมซึ่งรับน ้ำนมโคจำกสมำชิกของตนเอง โดยพิจำรณำลดทอนสิทธิ    
ของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมแยกตำมที่มำของแหล่งน ้ำนมโค ดังนี  
 (ก) กรณีแหล่งที่มำของน ้ำนมโคมำจำกศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือ
ฟำร์มโคนมเป็นของตนเองและตั งอยู่ในกลุ่มพื นที่ ไมต่้องลดทอนปริมำณน ้ำนมที่รับมำจำกแหล่งดังกล่ำว 
 (ข) กรณีแหล่งที่มำของน ้ำนมโคมำจำกศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือ
ฟำร์มโคนมเป็นของตนเอง แต่ตั งอยู่นอกกลุ่มพื นที่ ให้ลดทอนปริมำณน ้ำนมโคจำกแหล่งที่มำดังกล่ำว ร้อยละ ๕ 
 (ค) กรณีแหล่งที่มำของน ้ำนมโคมำจำกศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือ
ฟำร์มโคนมที่มิใช่ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือฟำร์มโคนมของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม แต่ที่ตั งอยู่ในกลุ่ม
พื นที ่ให้ลดทอนปริมำณน ้ำนมโคจำกแหล่งที่มำดังกล่ำว ร้อยละ ๕ 
 (ง) กรณีแหล่งที่มำของน ้ำนมโคมำจำกศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือ
ฟำร์มโคนมที่มิใช่ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบและ/หรือฟำร์มโคนมของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม แต่ที่ตั งอยู่นอกกลุ่ม
พื นที ่ให้ลดทอนน ้ำนมโคจำกแหล่งที่มำดังกล่ำว ร้อยละ ๑๐ 
 ทั งนี  ให้ค้ำนวณสิทธิของแต่ละรำยร่วมกับกำรพิจำรณำตำมข้อ ๑๒.๔  
 ๑๒.๕.๒หำกด้ำเนินกำรลดทอนตำมข้อ ๑๒.๕.๑ แล้วยังมีปริมำณน ้ำนมโค  
ที่เกินจำกควำมต้องกำรในกลุ่มพื นที่ตำมข้อ ๑๒.๒ ให้น้ำสิทธิที่ค้ำนวณได้ตำมข้อ ๑๒.๕.๑ มำหักลดในอัตรำเท่ำกัน
ทุกรำย ยกเว้นผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยเดิมที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ที่ยื่นสิทธิ 
ในภำคเรียนนี  ไม่เกิน ๕ ตันต่อวันตำมแบบ นร.๑ จะได้รับกำรจัดสรรสิทธิตำมกำรลดทอนในข้อ ๑๒.๕.๑ โดยไม่
ต้องน้ำมำค้ำนวณลดทอนอีก โดยมีสูตรค้ำนวณ ดังนี    

                    E = A x (B - D) 
                            C – D 

 A คือ สิทธิที่ค านวณได้ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นตามข้อ ๑๒.๕.๑ 
 B คือ สิทธิที่ต้องการในกลุ่มพ้ืนที่ทั้งหมดตามข้อ ๑๒.๒ 
 C คือ สิทธิที่ค านวณได้ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดในกลุ่มพ้ืนที ่ตามข้อ 
๑๒.๕.๑ รวมกับสิทธิที่จัดสรรแล้วของโครงการส่วนพระองค์ (ถ้ามี) 
 D คือ สิทธิที่จัดสรรแล้วตามข้อ ๑๒.๕.๑ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม    
ที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตัน/วัน รวมกับสิทธิที่จัดสรรแล้วของโครงการส่วนพระองค์ (ถ้ามี) 
 E คือ สิทธิใหม่หลังปรับลดแล้วของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้น 
 ทั้งนี ้ให้ค านวณสิทธิของแต่ละรายร่วมกับการพิจารณาตามข้อ ๑๒.๔ 



 
๑๓ 

 

 ๑๒.๖ กรณีมีสิทธิที่เหลือจำกกำรค้ำนวณตำมข้อ ๑๒.๕ ให้เฉลี่ยตำมสัดส่วนให้กับ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมทุกรำยซึ่งไม่มีประวัติกำรถูกลงโทษตำมหลักเกณฑ์โครงกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ตำมอัตรำส่วนปริมำณน ้ำนมโคที่ยื่นในแบบ นร.๑ โดยสิทธิที่เฉลี่ยตำมสัดส่วนแล้วของแต่ละรำยต้องไม่เกินปริมำณ
สิทธิทีย่ื่นสมัครตำมแบบ นร.๑ 
 ทั งนี  กำรเฉลี่ยสิทธิที่เหลือตำมสัดส่วนนี  ให้ยกเว้นผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้ 
เข้ำร่วมโครงกำรในปี ๒๕๖๓ และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรตักเตือนตำมหลักเกณฑ์โครงกำร 
ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๓ หมวด ๖ ส่วนที่ ๒ และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่พิจำรณำสิทธิเสร็จสิ นแล้วตำมข้อ ๑๒.๔ 
และสิทธิที่จัดสรรแล้วตำมข้อ ๑๒.๕.๑ ของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยเดิมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันตำม
แบบ นร.๑ และสิทธิที่จัดสรรแล้วของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบโครงกำรส่วนพระองค์  โดยใช้สูตร
ค้ำนวณ ดังนี  
 
     I = E +     F x G 
                                       H 
 
 E คือ สิทธิใหม่หลังปรับลดแล้วของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นตามข้อ ๑๒.๕.๑ 
 F คือ สิทธิส่วนเกินที่คงเหลือทั้งหมดในกลุ่มพ้ืนที่หลังพิจารณาค่าสิทธิสูงสุดตามข้อ                  
๑๒.๔ แล้ว 

G คือ สิทธิทีย่ื่นสมัครตามแบบ นร.๑ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้น 
 H คือ สิทธิที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดภายใน        
กลุ่มพ้ืนที่นั้นซึ่งไม่มีประวัติกำรถูกลงโทษตำมหลักเกณฑ์โครงกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ที่จะพิจารณาเพ่ิมสิทธิ
ส่วนเกินให้ ยกเว้น ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรตักเตือนตำมหลักเกณฑ์โครงกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ หมวด ๖ ส่วนที่  ๒ และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมท่ีพิจารณาสิทธิเสร็จสิ้นแล้วตามข้อ ๑๒.๔ และสิทธิที่จัดสรรแล้วตามข้อ ๑๒.๕.๑ ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันตามแบบ นร.๑ และสิทธิที่จัดสรรแล้วของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบโครงการส่วนพระองค์ 
 I คือ สิทธิใหม่หลังปรับเพิ่มแล้วของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้น 
 ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ด้ำเนินกำรกำรจัดสรรพื นที่กำรจ้ำหน่ำยให้กับ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรจัดสรรสิทธิทุกรำยในข้อ ๑๒ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมที่เข้ำร่วมโครงกำร ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรพื นทีก่ำรจ้ำหน่ำย ดังนี  
  ๑๓.๑ กำรจัดสรรพื นที่กำรจ้ำหน่ำยให้ยึดหลักโลจิสติกส์และสำมำรถพิจำรณำจัดสรรพื นที่      
ให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมหนึ่งรำยไดพื้ นที่กำรจ้ำหน่ำยครอบคลุมตำมหน่วยจัดซื อหรือต้ำบลหรืออ้ำเภอหรือ 
จังหวัดหำกพื นที่จัดสรรในจังหวัดใดมีผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่มีโรงงำนตั งอยู่ในจังหวัดนั นมำกกว่ำ ๑ รำย       
ให้จัดสรรพื นที่โดยน้ำสิทธิที่ต้องกำรในพื นที่จังหวัดมำหำรเฉลี่ยเท่ำกันตำมจ้ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม      



 
๑๔ 

 

ในส่วนของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ยังมีสิทธิคงเหลือหลังจัดสรรพื นที่จังหวัดนั นแล้ว ให้พิจำรณำจัดสรร        
พื นที่กำรจ้ำหน่ำยในจังหวัดใกล้เคียงเป็นล้ำดับถัดไป 
   ๑๓.๒ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ด้ำเนินกำรจัดสรรพื นที่กำรจ้ำหน่ำย                  
ให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรจัดสรรสิทธิปริมำณนมไม่เกิน ๕ ตันต่อวันก่อนเป็นล้ำดับแรก 
  ๑๓.๓ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ด้ำ เนินกำรจัดประชุมหำรือรับฟัง              
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรจัดสรรสิทธิมำกกว่ำ  ๕ ตันต่อวัน โดยให้ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมน้ำเสนอควำมคิดเห็นกำรจัดสรรพื นที่กำรจ้ำหน่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษรน้ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนกลุ่มพื นทีเ่พ่ือพิจำรณำจัดสรรพื นที่กำรจ้ำหน่ำย  
  ๑๓.๔ กรณีพื นที่ในโครงกำรนมฟลูออไรด์ ให้ใช้ข้อมูลตำมที่ระบุในใบอนุญำตผลิต       
เฉพำะครำวนมฟลูออไรด์จำก ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ประกอบกำรพิจำรณำด้วย โดยห้ำมจัดสรร
นมฟลูออไรด์ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    
 ข้อ ๑๔ เมื่อกำรจัดสรรสิทธิและพื นที่กำรจ้ำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมเสร็จสิ นแล้ว         
ให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่รำยงำนผลกำรจัดสรรสิทธิและพื นที่กำรจ้ำหน่ำยให้กรมปศุสัตว์ในฐำนะ
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรรวบรวมน้ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือทรำบและประกำศผลกำรจัดสรรสิทธิและ
พื นทีก่ำรจ้ำหน่ำยก่อนกำรท้ำสัญญำ 
 ทั งนี  ให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ มีอ้ำนำจสงวนไว้ซึ่งสิทธิในกำรจัดสรรสิทธิ และ
พื นที่กำรจ้ำหน่ำยนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม และกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน
กลุ่มพื นที่  ไม่ถือเป็นข้อผูกพันหรือเป็นเงื่อนไขว่ำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมจะได้รับกำรจัดสรรสิทธิ               
จ้ำหน่ำยนมในโครงกำรเต็มตำมปริมำณน ้ำนมโคที่ใช้จำกฟำร์มโคนม/ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบของตนเองหรือ         
ซื อจำกฟำร์มโคนม/ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบอ่ืน และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมไม่สำมำรถยกเอำมำ                             
เป็นข้อเรียกร้องสิทธิหรือค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ นในประกำรใด ๆ ได้ทั งสิ น และต้องรับผิดชอบน ้ำนมโค                        
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรสิทธิกำรจ้ำหน่ำย 

 
หมวด ๔ 

การท าสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ 
  
 ข้อ ๑๕ เมื่อได้ด าเนินการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายได้ครบถ้วนทั่วประเทศแล้ว            
ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพ้ืนที่การส่งนมโรงเรียน        
เพ่ือแจ้งหน่วยจัดซื้อทั่วประเทศทราบและด าเนินการจัดท าสัญญาการรับมอบอ านาจระหว่างผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. และให้ อ.ส.ค. ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑ จัดท าสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยสาระส าคัญ
ในสัญญาต้องก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ         
ตามประกาศคณะกรรมการฉบับนี้และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับดูแลคุณภาพนมในโครงการให้เป็นไปตาม       
มตคิณะกรรมการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง     



 
๑๕ 

 

 ๑๕.๒ จัดท าสัญญาซื้อขายระหว่างหน่วยจัดซื้อกับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม      
ที่ได้รับมอบอ านาจจาก อ.ส.ค. โดยการจัดท าสัญญาการรับมอบอ านาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม                 
กับ อ.ส.ค. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องมีหนังสือค้ าประกันสัญญาทางธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน                    
มาวางไว้กับ อ.ส.ค. วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและ
เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมการต้องจัดท าการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ 
(Product Liability Insurance) เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโดยก าหนดเงื่อนไขวงเงิน
จ ากัดความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ตามที่ อ.ส.ค. ก าหนด มาวางไว้กับ อ.ส.ค. ด้วย โดยให้ท าสัญญาแล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลการจัดสรรสิทธิ    
 ข้อ ๑๖ อ.ส.ค. จัดท าหนังสือมอบอ านาจให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามบัญชีรายชื่อ
หลังจากจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจ าหน่ายไม่เกิน ๗ วันหลังจากประกาศผลการจัดสรรสิทธิเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมติดต่อท าสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อในนาม อ.ส.ค. ตามที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละพ้ืนที่   
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจ าหน่ายนมโรงเรียนกับหน่วยจัดซื้อตามหนังสือที่ได้รับมอบอ านาจเท่านั้น 
โดยต้องท าสัญญาซ้ือขายเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ข้อ ๑๗ หน่วยจัดซื้อจัดท าสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ กับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ที่ได้รับมอบอ านาจจาก อ.ส.ค.ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยภายใน ๕ วันท าการก่อนเปิดภาคเรียน และหากมีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถท าสัญญาได้ภายในเวลาดังกล่าว ต้องท าสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓                 
ในส่วนของหน่วยจัดซื้อให้ใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ข้อ ๑๘ ให้หน่วยจัดซื้อ ซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นราคาในการจัดซื้อ ดังนี้ 
    ๑๘.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร)            ถุงละ         ๖.๕๘    บาท  
    ๑๘.๒ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร)   กล่องละ      ๗.๘๒    บาท 
                             ๑๘.๓ นม ยู เอช ที ชนิดซอง (๒๐๐ มิลลิลิตร)     ซองละ       ๗.๗๒    บาท 
  ทั้งนี้  ราคาดังกล่าวเป็นราคาจ าหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศและเปลี่ยนแปลงได้           
ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ข้อ ๑๙ การท าสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของหน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ให้หน่วยจัดซื้อจัดท าสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ โดยมีข้อความอันเป็นสาระส าคัญระบุให้น าประกาศ
คณะกรรมการฉบับนี้มาเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวด้วยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องยินดีปฏิบัติตาม 
  ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือให้หน่วยจัดซื้อระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ 
หรือนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง พร้อมทั้งจ านวนและราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน     
โดยจัดท้ำสัญญำเป็นรำยปีกำรศึกษำหรือรำยภำคเรียน โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภำคเรียน (นมพำสเจอร์ไรส์ และ/หรือ
นม ยู เอช ที) และช่วงปิดภำคเรียน (เฉพำะนม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรียนได้รับนมครบ ๒๖๐ วัน โดยจัดท้ำปฏิทิน
การส่งมอบนมโรงเรียนและการดื่มนมของเด็กนักเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการ                  
เปิดภาคเรียนและกรณีกำรส่งนมก่อนปิดภำคเรียน ต้องส่งมอบนมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท้ำกำร หำกมี                             
กำรเปลี่ยนแปลงเปิด - ปิดภำคเรียน หรือกำรเปิด-ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หน่วยจัดซื อสำมำรถแจ้งควำมประสงค์
เป็นลำยลักษณ์อักษรในกำรเปลี่ยนแปลงวันและเวลำกำรส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมทรำบ 



 
๑๖ 

 

รวมทั งขั นตอน กำรตรวจนับนมโรงเรียน ให้เป็นไปตำมคู่มือนมโรงเรียนของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ที่จัดท้ำไว้ 

ข้อ ๒๐ หน่วยจัดซื อต้องช้ำระค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม 
เป็นรำยเดือนหรือรำยสัปดำห์หรือตำมท่ีก้ำหนดในสัญญำ 
 ข้อ ๒๑ ให้ อ.ส.ค. ด้ำเนินกำรออกหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน      
เมื่อผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมส่งนมโรงเรียนครบถ้วนในแต่ละงวดแล้วเพ่ือด้ำเนินกำรเบิกเงินจำกหน่วยจัดซื อ
ต่อไป โดยให้ อ.ส.ค. ด้ำเนินกำรส่งหนังสือโอนสิทธิเพ่ือเรียกร้องค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนให้ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมไม่เกิน ๗ วันท้ำกำร หลังจำกได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค์จำกผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม   
 ข้อ ๒๒ กำรเก็บรักษำนมโรงเรียน 
 ๒๒.๑ กำรเก็บรักษำนมพำสเจอร์ไรส์ต้องเก็บในตู้ เย็น หรือหำกใช้ถังแช่ต้องเป็น             
ถังแช่ที่สะอำดและใช้น ้ำแข็งที่สะอำดและโรงเรียนจะต้องดูแลให้นมโรงเรียนมีควำมเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน                 
๘ องศำเซลเซียส 
 ๒๒.๒ กำรเก็บรักษำนม ยู เอช ที โรงเรียนจะต้องดูแลให้มีสถำนที่จัดเก็บท่ีสะอำดสำมำรถ
ป้องกันสัตว์พำหะและกำรเสื่อมคุณภำพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนโดยบรรจุในลังกระดำษไม่ซ้อนลังสูงเกิน ๘ ชั น 
หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลำสติกไม่วำงซ้อนสูงเกิน ๕ ชั น และเก็บรักษำในสภำพที่สะอำดบนชั นยกสูง     
จำกพื นอย่ำงน้อย ๑๐ เซนติเมตร รวมทั งวำงเก็บรักษำที่อุณหภูมิไม่เกิน ๔๕ องศำเซลเซียส ในสภำพไม่เปียกชื นและ    
ไม่ถูกแสงแดด 
 

หมวด ๕ 
มาตรการควบคุมและก ากับดูแลโครงการ 

ข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ มีอ้ำนำจและหน้ำที่ ดังนี   
 ๒๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมได้ยื่นไว้ตำมหมวด ๑   

 ๒๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลและควบคุมผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับกำรจัดสรรสิทธิ      
ในกลุ่มพื นที่ที่รับผิดชอบ 
 ๒๓.๓ แต่งตั งคณะท้ำงำนตรวจสอบโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือท้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ปริมำณและคุณภำพน ้ำนมโค รวมทั งเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนและกำรซื อขำย
น ้ำนมโค หำกมีข้อสงสัยสำมำรถเรียกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมและให้ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมจัดส่งเอกสำรภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด  
 ข้อ ๒๔ ให้คณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัด                      
ซึ่งแต่งตั งโดยคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ที่รับผิดชอบหน่วยงำนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำน ผู้แทนส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง                



 
๑๗ 

 

เป็นคณะท้ำงำน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขำนุกำร และสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ้ำนำจและหน้ำที่ 
ดังนี  
  ๒๔.๑ วางแผนและก าหนดแนวทางในการควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการโครงการ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ 
  ๒๔.๒ จัดท าแผนและด าเนินการติดตาม ก ากับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง 
การเก็บรักษา และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน 

 ๒๔.๓ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้และรายงาน     
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 

 ๒๔.๔ ด าเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อร้องเรียน 

 ๒๔.๕ แต่งตั้งคณะท างานหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    ๒๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่มอบหมาย 

 ข้อ ๒๕ ให้คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด  ประกอบด้วย นายอ าเภอ        
เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน โดยมีปศุสัตว์อ าเภอเป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการ      
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

 ๒๕.๑ ติดตาม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียนและติดตามการด าเนินงาน
โครงการในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ 

 ๒๕.๒ ด าเนินการติดตาม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผนที่คณะท างานอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนระดับจังหวัดวางแผนไว้ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
 ๒๕.๓ หากพบปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ให้รายงานคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
 ๒๕.๔ ด าเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพ้ืนที่อ าเภอและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อร้องเรียน 
 ๒๕.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดมอบหมาย 

ข้อ ๒๖ หำกโรงเรียนหรือหน่วยจัดซื อตรวจพบปัญหำคุณภำพนมโรงเรียนและไม่ได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำหรือไม่ได้รับกำรเปลี่ยนนมใหม่ชดเชยนมที่มีปัญหำคุณภำพจำกผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมหรือผู้รับจ้ำง
ขนส่งนมโรงเรียน ให้โรงเรียนหรือหน่วยจัดซื อแจ้งมำยังปศุสัตว์อ้ำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือประสำน                      
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็วอีกทำงหนึ่ง 

ข้อ ๒๗ ให้มีคณะท้ำงำนประเมินผลกำรด้ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งแต่งตั งโดยคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกลำง ท้ำหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติของภำคส่วนต่ำง ๆ ในโครงกำร และให้จัดท้ำรำยงำนผลกำรประเมิน
ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงภำยใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ นสุดแต่ละปีกำรศึกษำ  

 
 



 
๑๘ 

 

หมวด ๖ 

การพิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่ก าหนด 

       
              ส่วนที่ ๑ 
        กำรพิจำรณำโทษ 

 

ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก้ำหนดไว้               
ในประกำศคณะกรรมกำรฉบับนี  ให้ด้ำเนินกำรดังนี  

 ๒๘.๑ กรณีมีเรื่องร้องเรียน ให้คณะท้ำงำนสอบข้อเท็จจริงซึ่งแต่งตั งโดยคณะท้ำงำน
ขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัด ด้ำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน นับตั งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง       
ต่อคณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัดเพ่ือพิจำรณำและในกรณีพบว่ำ             
มีมูลควำมผิดให้คณะท้ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชนระดับจังหวัดส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่และส่งให้คณะท้ำงำนพิจำรณำโทษ ด้ำเนินกำรตรวจสอบ กลั่นกรอง             
และพิจำรณำโทษให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันท้ำกำร นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 ๒๘.๒ กรณีคณะท้ำงำนตำมข้อ ๒๓.๓ ตรวจพบควำมผิดปกติกำรด้ำเนินงำนของโรงงำน
หรือสถำนประกอบกำรและรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่  หรือกรณีคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ได้รับหลักฐำนกำรกระท้ำที่ไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรอำหำรนมเพ่ือเด็กและเยำวชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓               
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ส่งเรื่องให้
คณะท างานพิจารณาโทษด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันท าการ นับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง  
 ๒๘.๓ เมื่อคณะท างานพิจารณาโทษได้พิจารณาโทษตามข้อ ๒๙ แล้ว ให้แจ้ง                  
ผลการพิจารณาโทษไปยังคณะอนุกรรมการบริหารกลางทราบ และแจ้ง อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญา 
 ให้ อ.ส.ค. ด าเนินการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันท าการ 
หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่และคณะอนุกรรมการบริหารกลาง          
และหน่วยจัดซื้อที่เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
กำรก้ำหนดโทษ 

 
 ข้อ ๒๙ เกณฑ์การพิจารณาโทษ 

 ๒๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๓ หรือข้อ ๙.๔ หรือข้อ ๙.๖ 
วรรคสอง หรือข้อ ๑๐.๒.๒ กรณีค่าปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid : TS) ตั้งแต่ร้อยละ ๑๒.๒๐ ถึงร้อยละ 
๑๒.๒๔ หรือข้อ ๑๐.๒.๗ หรือข้อ ๑๐.๓ หรือข้อ ๑๑.๓ ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
  ครั้งที่  ๒ ในความผิดข้อเดิม ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑           
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท 
คูณจ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
  ครั้งที่ ๓ ในความผิดข้อเดิมเป็นต้นไป ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราเพ่ิมขึ้นอีก
ครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิมคือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิ           
ที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท คูณจ านวนวันที่
คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
  ทั้งนี้  จ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๑ ให้ค านวณจากจ านวน        
๒๖๐ วัน หักลบกับจ านวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะท างานพิจารณาโทษ          
มีมติเรียกเบี้ยปรับ 
 ๒๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
                             (๑) ข้อ ๙.๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๐.๒.๑ หรือข้อ ๑๐.๒.๒ กรณีค่าปริมาณเนื้อนมรวม 
(Total Solid : TS) ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒.๒๐ หรือข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ ๑๑.๒ หรือข้อ ๑๑.๔ หรือข้อ ๑๑.๕ หรือ       
ข้อ ๑๑.๖ หรือข้อ ๑๑.๗ 
   (๒) ข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคสอง 
ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อ ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑           
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท 
คูณจ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
  ครั้งที่ ๒ ในความผิดข้อเดิมเป็นต้นไป ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราเพ่ิมขึ้นอีก
ครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิ          
ที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท คูณจ านวนวันที่
คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน   
  ทั้งนี้ จ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๒ ให้พิจารณา ดังนี้  
  กรณีความผิดตาม (๑) ให้ค านวณจากจ านวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจ านวนวันที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะท างานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ 
  กรณีความผิดตาม (๒) ให้ค านวณจากจ านวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจ านวนวันที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่  



 
๒๐ 

 

 ๒๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๘ ซึ่งมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วว่าเหตุเกิดจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้ด าเนินการปรับตามจ านวนวันที่ไม่ได้ส่งนม โดยคิดค่าปรับ        
ในอัตราวันละ ๓ เท่าของมูลค่าของสิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อที่ไม่ได้รับการจัดส่งนั้น โดยค านวณ         
จากสิทธิในหน่วยจัดซื้อนั้นที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วย/วัน) คูณราคากลางนมเฉลี่ย    
๗.๒ บาท คูณจ านวนวันที่ไม่ได้จัดส่งนม คูณสาม  
 ๒๙.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
 (๑) ข้อ ๙.๒ วรรคสอง หรือข้อ ๙.๒ วรรคสาม หรือข้อ ๙.๕  หรือข้อ ๙.๗ วรรคหนึ่ง  
หรือข้อ ๑๐.๑ 
 (๒) ข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณี ดังนี้ 
  (ก) นมมีลักษณะเหลวไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ตกตะกอน จับตัวเป็นก้อน เป็นครีม                    
ข้นหนืด หรือแยกชั้น เป็นต้น ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายงานข้อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบ                              
โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (ข) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดในน้ านมโคไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด                        
  (ค) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิด Coliform ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  (ง)  มีปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย หรือโปรตีน หรือมันเนย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๓) ข้อ ๑๐.๒.๕ 
ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อ ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑           
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท 
คูณจ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
   ครั้งที่ ๒ ในความผิดข้อเดิม หรือข้อ ๙.๕ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่ด าเนินการแก้ไข   
ให้ได้รับการรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ด าเนินการปรับครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้น ด าเนินการเรียกเบี้ยปรับ           
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยค านวณจากสิทธิหน่วย/วัน       
คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๒ บาท คูณจ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
  ทั้งนี้ จ านวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๔ ให้พิจารณา ดังนี้  
  กรณีความผิดตาม (๑) ให้ค านวณจากจ านวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจ านวนวันที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะท างานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ 
  กรณีความผิดตาม (๒) (๓) ให้ค านวณจากจ านวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจ านวนวันที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่  
  ครั้งที่ ๓ ในความผิดข้อเดิมหรือข้อ ๙.๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ได้รับ
การรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ด าเนินการปรับครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้น ให้ด าเนินการตัดสิทธิในการเข้าร่วม
โครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการท าสัญญาที่ท าไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่
ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มผีลการตัดสิทธิพิจารณา ดังนี้ 
  กรณีความผิดตาม (๑) ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุในหนังสือ
ของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 



 
๒๑ 

 

  กรณีความผิดตาม (๒) (๓) ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุในหนังสือ     
ขอส่งผลการตรวจจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไปยังประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่  
 ๒๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
 (๑) ข้อ ๖ หรือข้อ ๙.๑ หรือข้อ ๙.๒ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๙.๒ วรรคสี่ หรือข้อ ๙.๖ 
วรรคหนึ่ง  
 (๒) ข้อ ๑๐.๒.๔ หรือข้อ ๑๐.๒.๖ 
 ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิก
การท าสัญญาที่ท าไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสิทธิพิจารณา ดังนี้  
  กรณีความผิดตาม (๑) ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุในหนังสือ   
ของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 
  กรณีความผิดตาม (๒) ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุในหนังสือ   
ขอส่งผลการตรวจจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไปยังประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่  
  ๒๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่งในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) พบเชื้อก่อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ได้แก่  
  (๑) Salmonella spp.     
  (๒) Staphylococcus aureus 
  (๓) Listeria monocytogenes 
  (๔) Bacillus cereus 
 (ข) พบเชื้อ Escherichia coli ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมดและยกเลิกการท าสัญญาที่ท าไว้              
กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิ  โดยมีผลการตัดสิทธิตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุในหนังสือ               
ขอส่งผลการตรวจจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไปยังประธาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ทั้งนี้ การถูกตัดสิทธิดังกล่าว จะ
มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป 
 ๒๙.๗ ในควำมผิดที่มีเบี ยปรับ ให้ อ.ส.ค. ในฐำนะคู่สัญญำ เป็นผู้ด้ำเนินกำรปรับ           

ตำมสัญญำ แล้วน้ำเงินเบี ยปรับดังกล่ำวจัดส่งเป็นรำยได้แผ่นดินต่อไป  

  กำรด้ำ เนินกำรตำมข้อ ๒๙.๑ หรือข้อ  ๒๙.๒ หรือข้อ ๒๙.๓ หรือข้อ  ๒๙.๔                   
ของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับพิจำรณำโทษ ต้องด้ำเนินกำรช้ำระเบี ยปรับตำมอัตรำที่ก้ำหนด ภำยใน     
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก อ.ส.ค. 
 กรณีผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมไม่ด้ำเนินกำรช้ำระเบี ยปรับภำยใน ๑๕ วัน ให้ อ.ส.ค.      
มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมให้ด้ำเนินกำรช้ำระเบี ยปรับตำมอัตรำที่ก้ำหนด ภำยใน        
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน 



 
๒๒ 

 

 ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่ำฝืนไม่ด้ำเนินกำรช้ำระเบี ยปรับตำมมติ  หลังจำกได้รับ
หนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ อ.ส.ค. ตัดสิทธิและยกเลิกสัญญำในส่วนที่เหลือทันที และจะส่งผลต่อกำรพิจำรณำ           
ให้เข้ำร่วมโครงกำรในปีกำรศึกษำถัดไป และให้แจ้งเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่เพ่ือด้ำเนินกำร
ต่อไป 
 ๒๙.๘ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ถูกพิจำรณำโทษตำมข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๖ มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำง โดยให้ท้ำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมำยอ้ำงอิง 
ยื่นต่อประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะอนุกรรมกำรบริหำร
กลำงพิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที่ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำง     ได้รับแจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม หำกพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ให้ขยำยระยะเวลำ
พิจำรณำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ๒๙.๙ หำกมีควำมผิดตำมกฎหมำยอ่ืน ให้คณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
พิจำรณำด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ข้อ ๓๐ กำรพิจำรณำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมทดแทน 
  ๓๐.๑ กรณีที่ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมไม่สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน                   
ตำมที่ได้รับจัดสรรสิทธิด้วยเหตุถูกสั่งถูกตัดสิทธิ  หรือถูกยกเลิกสัญญำกำรเข้ำร่วมโครงกำรเนื่องจำกปฏิบัติ         
ผิดสัญญำเข้ำร่วมโครงกำรกับ อ.ส.ค. หรือมีกำรเลิกกิจกำร หรือได้รับกำรอนุมัติให้คืนสิทธิบำงส่วน หรือได้รับ
อนุมัติให้ยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรระหว่ำงภำคเรียน ให้เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่
ด้ำเนินกำรจัดหำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม ๑ รำย หรือมำกกว่ำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร                         
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ภำยในกลุ่มพื นที่นั น ที่มีควำมเหมำะสมทั งกำรรับซื  อนม กำรผลิต กำรส่งมอบ                    
ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรสิทธิและพื นที่กำรจ้ำหน่ำยนมโรงเรียน โดยยึดพื นที่โรงงำนตำมหลักโลจิสติกส์และ
พื นที่กำรจ้ำหน่ำยตำมข้อ ๑๓ และสำมำรถรองรับแหล่งน ้ำนมโคที่มีคุณภำพตำมข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์นมรำยเดิมจนสิ นสุดปีกำรศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด้ำเนินกำรแทนผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยเดิม       
ได้ทันที และจัดท้ำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยด่วน            
เมื่อคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพ่ือด้ำเนินกำรจัดท้ำสัญญำ     
กำรเข้ำร่วมโครงกำรกับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยใหม่ตำมมติคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่และให้ 
อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื อท่ีเกี่ยวข้องทรำบ แล้วรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงเพื่อทรำบ 
  ๓๐.๒ กรณีที่ประธำนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรจำกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำมข้อ ๒๙.๔ (๒) ข้อ ๒๙.๔ (๓) 
ในควำมผิดครั งที่ ๓ ตำมข้อ ๒๙.๕ (๒) หรือตำมข้อ ๒๙.๖ ให้เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่
ด้ำเนินกำรแจ้งผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม    เพ่ือหยุดส่งมอบนมทันทีเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะได้รับแจ้งยกเลิก
สัญญำจำก อ.ส.ค. และให้แจ้งหน่วยจัดซื อที่เกี่ยวข้องทราบในเบื้องต้น ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพ้ืนที่ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  ๑ รำย หรือมำกกว่ำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรใน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ภำยในกลุ่มพื นที่นั นที่มีควำมเหมำะสม ทั งกำรรับซื อนม กำรผลิต กำรส่งมอบ ตำม



 
๒๓ 

 

หลักเกณฑ์กำรจัดสรรสิทธิและพื นที่กำรจ้ำหน่ำยนมโรงเรียนโดยยึดพื นที่โรงงำนตำมหลักโลจิสติกส์และพื นที่กำร
จ้ำหน่ำยตำมข้อ ๑๓ และสำมำรถรองรับแหล่งน ้ำนมโคท่ีมีคุณภำพตำมข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม
รำยเดิมจนสิ นสุดปีกำรศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถด้ำเนินกำรแทนผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิรำยเดิมได้
ทันที และจัดท้ำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยด่วน เมื่อ
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้วให้แจ้ง อ.ส.ค. เพ่ือด้ำเนินกำรจัดท้ำสัญญำกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรกับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมรำยใหม่ตำมมติคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ และให้ อ.ส.ค. 
แจ้งหน่วยจัดซื อท่ีเกี่ยวข้องทรำบ แล้วรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกลำงเพื่อทรำบ 
  ๓๐.๓ กรณีมีกำรเพ่ิมหน่วยจัดซื อหรือเพ่ิมจ้ำนวนนักเรียนที่ต้องมีกำรจัดสรรสิทธิเพ่ิมเติม
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงของหน่วยจัดซื อ ให้เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ด้ำเนินกำรจัดหำ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม ๑ รำย หรือมำกกว่ำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่
ภำยในกลุ่มพื นที่นั น ที่มีควำมเหมำะสม ทั งกำรรับซื อนม กำรผลิต กำรส่งมอบ ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรสิทธิและ
พื นที่กำรจ้ำหน่ำยนมโรงเรียน โดยยึดพื นที่โรงงำนตำมหลักโลจิสติกส์และพื นที่กำรจ้ำหน่ำยตำมข้อ ๑๓ และจัดท้ำ
ข้อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยด่วนเมื่อคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนกลุ่มพื นที่ได้ให้ควำมเห็นชอบ แล้วให้แจ้ง อ.ส.ค. เพ่ือจัดท าสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมรำยใหม่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื อที่เกี่ยวข้องทรำบ แล้วรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำร
กลำงเพ่ือทรำบ 
 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกระท าหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้      
ในประกาศนี้ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือการจัดการโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการบริหารกลาง    
ที่จะพิจำรณำด้ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

                           (นายทองเปลว  กองจันทร์)  
                      ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
            ประธานกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 

 


