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(ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยเห็นสมควรให้มีการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับและการออกใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนม เพื่อให้การรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับเครื่องรีดนม” (Good Practices for Milking machine) หมายความว่า วิธี
ปฏิบัติว่าด้วยการออกแบบ ติดตั้ง การบารุงรักษา เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสุขศาสตร์เต้านมที่ดี
ของแม่โคและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
“ผู้ ตรวจประเมิน เครื่ องรี ดนม” (Milking machine Auditor) หมายความว่ า ผู้ ตรวจประเมินตาม
แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับเครื่องรีดนม ซึ่งเป็นบุคคลที่ดาเนินการตรวจประเมินเครื่องรีดนม ที่ผ่านการอบรมจาก
กรมปศุสั ตว์ หรื อหน่ ว ยงานภายนอกที่กรมปศุสั ตว์ยอมรับ ในหลั กสู ตรผู้ ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรั บรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และได้รับใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมจากกรมปศุสัตว์
“คณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรม” (Milking Machine Training Subcommittee) หมายความว่ า
คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ทาหน้าที่ กากับ
ดูแล หลักสูตร สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
“คณะทางานฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม” (Milking Machine Auditor Registration
Team) หมายความว่า คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ทาหน้าที่ในการขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนมทีไ่ ด้รับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมจากกรมปศุสัตว์
“คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานะผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นม” (Milking Machine Auditor
Decision Subcommittee) หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ที่
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ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ทาหน้าที่พิจารณายกเลิก พักใช้และเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนม
“ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม” (Milking Machine Auditor Certificate) หมายความว่า
ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์
“ใบแทนใบรับรอง” (Replacement of Milking Machine Auditor Certificate) หมายความว่า
ใบแทนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ ในกรณี ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมี
ความประสงค์ขอใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมฉบับใหม่ เนื่องจากใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีด
นมฉบับเดิมชารุดหรือสูญหาย
“คู่มือระเบี ย บกรมปศุสั ตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ.
๒๕๖๒” (Manual of Department of Livestock Development Regarding Milking Machine Auditor
Certification B.E. 2562) หมายความว่า คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและ
ออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒
“หน่วยงานภายนอก” (External Agencies) หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากกรม
ปศุสัตว์ให้ดาเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกใบรับรองผู้ ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนม ใบแทนใบรับรอง ประกาศ คาสั่ง คู่มือและกาหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งวินิจฉัยและสั่ง
การเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ส่วนที่ ๑
คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
ข้อ ๕ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนม” ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อานวยการกองส่งเสริม
การปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทน
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย
โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้านมดิบ เป็นอนุกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและ
พัฒนาโคนม สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาหลักสูตร สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ที่จัดโดยกรม
ปศุสัตว์
(๒) พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก อบรมผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นมที่ จั ด โดย
หน่วยงานภายนอก
(๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดาเนินการเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตามที่อธิบดีกรม
ปศุสัตว์สั่งการ
ส่วนที่ ๒
คุณสมบัติของผู้ขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๗ ผู้ขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการ
สัตวแพทย์/สาขาสัตวบาล/สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้ อย ๑ ปี หรื อส าเร็ จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาอื่น ที่มี
ประสบการณ์ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี หรือ
(๓) ตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด

ส่วนที่ ๓
การยื่นคําขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๘ การยื่นคาขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ให้ดาเนินการตามคู่มือระเบียบกรม
ปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมปศุสัตว์
ที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๔
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๙ การฝึกอบรมโดยกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่า
ด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
หมวด ๒
การออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ส่วนที่ ๑
ฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้ อ ๑๐ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “ฝ่ า ยทะเบี ย นผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นม”
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นประธานคณะทางาน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโค
นม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนมเป็นคณะทางานและเลขานุการ
ข้อ ๑๑ ให้ฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ขึ้นทะเบียนการรับรอง และการต่ออายุการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตามที่อธิบดีกรม
ปศุสัตว์สั่งการ
ส่วนที่ ๒
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมและได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภายนอกที่กรมปศุสัตว์
ให้การยอมรับ
ส่วนที่ ๓
การยื่นคําขอใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๓ การยื่นคาขอรับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
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ส่วนที่ ๔
การดําเนินการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อานวยการสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์นาผลการขึ้นทะเบียนของฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๕ ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
ข้อ ๑๖ กรณีใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
นาใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมที่ชารุด หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วแต่
กรณี ดาเนินการยื่นคาขอใบแทนใบรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่รับคาขอได้ตรวจสอบแล้วว่าใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่ อ งรี ด นม ที่ ช ารุ ด หรื อ สู ญ หายยั ง มิ ไ ด้ ถู ก ยกเลิ ก พั ก ใช้ เพิ ก ถอนและยั ง ไม่ ห มดอายุ ให้ เ สนออธิ บ ดี
กรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง
หมวด ๓
การต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๗ ผู้ขอต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “ทบทวนความรู้การตรวจประเมินเครื่องรีดนม”
(๓) ตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ส่วนที่ ๒
การยื่นคําขอต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๘ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ใด ประสงค์จะต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ให้
ยื่นแบบคาขอพร้อมหลักฐานและใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ก่อนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีด
นมหมดอายุ ๖ เดือน ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
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ส่วนที่ ๓
การดําเนินการต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๑๙ กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมหมดอายุ ๖ เดือน วันที่
ต่ออายุการรับรองให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม
ข้อ ๒๐ กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุ ให้อบรมใหม่ วันที่ต่ออายุการรับรองให้นับวันที่มา
ยื่นขอต่ออายุกับฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๒๑ ให้ ผู้ อานวยการส านั ก พัฒ นาพันธุ์ สั ตว์ นาผลการต่ อ อายุ เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสั ต ว์ เ พื่ อ
พิจารณาต่ออายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
หมวด ๔
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ส่วนที่ ๑
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๒๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมให้เป็นไปตามข้อกาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ในคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออก
ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ข้อ ๒๓ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมให้สอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับเครื่องรีดนม
ส่วนที่ ๒
การตรวจประเมินเครื่องรีดนมของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ ตรวจประเมิน ไปที่สานัก
พัฒ นาพัน ธุ์ สั ตว์ กรมปศุสั ตว์ เพื่อดาเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่ ตรวจประเมิน ไว้ ใน
ทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
หมวด ๕
การยกเลิก การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
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ส่วนที่ ๑
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๒๕ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจ
ประเมิ น เครื่ อ งรี ด นม” ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นาพั น ธุ์ สั ต ว์ เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โค
นมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวม
น้านมดิบ เป็นอนุกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ
ข้อ ๒๖ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องมีอนุกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานอนุกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๒๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๘ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สอบสวนข้อเท็จจริง
(๒) พิจารณาการยกเลิก การรับรอง การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตามที่อธิบดีกรม
ปศุสัตว์สั่งการ
ส่วนที่ ๒
การยกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๒๙ ให้มีการยกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมขอยกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตาย
ข้อ ๓๐ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณายกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และให้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนมมีผลสิ้นสุดลง ในแต่ละกรณี ดังนี้
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(๑) ตามข้อ ๒๙ (๑) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีคาสั่งยกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนม
(๒) ตามข้อ ๒๙ (๒) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย
ส่วนที่ ๓
การพักใช้และเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๓๑ เหตุดังต่อไปนี้ เป็นเหตุในการพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๑) พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเครื่องรีดนมที่ตรวจประเมินอยู่ ซึ่งเกิดจาก
ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๓๒ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๓๑ กรมปศุสัตว์จะต้องดาเนินการสอบสวนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีด
นมตามความในข้อ ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘ และ ๓๙ และพิจารณาพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม เป็น
ระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ทราบคาสั่งแจ้งการพักใช้
ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมและแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ ผู้ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ในกรณีไม่พบตัวผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมหรือผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ปิดคาสั่งโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของกรมปศุสัตว์ และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมปศุสัตว์ และให้ถือว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้ทราบคาสั่งนั้นแล้ว นับแต่วันที่ปิดคาสั่ง
และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ทั้งนี้ การแจ้งคาสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตามวรรคหนึ่ง ห้ามผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๓๓ เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๑) พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเครื่องรีดนม ในฟาร์มโคนมที่
ตรวจประเมิน ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ๒ ครั้ง ใน ๑ ปี
ข้อ ๓๔ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๓๓ กรมปศุสัตว์จะต้องดาเนินการสอบสวนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีด
นม ตามความในข้อ ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘ และ ๓๙ และพิจารณาเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
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ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม อาจขอรับใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมอีกได้เมื่อพ้น ๑ ปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ได้พิจารณาคาขอรับใบรับรองผู้ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนมตามวรรคหนึ่งและปฏิเสธการออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ผู้นั้นจะยื่นคา
ขอรับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่ องรีดนมได้อีก ต่อเมื่อสิ้นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาสถานะผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นมปฏิ เ สธการออกใบรั บ รองผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นม ถ้ า
คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมปฏิเสธการออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนมเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตลอดไป
ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนม ภายใน ๗ วันนับแต่วันออกคาสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และให้
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม นาใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมที่ถูกเพิกถอน ส่งคืนแก่สานักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ในกรณีไม่พบตัวผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม หรือผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ปิดคาสั่งโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของกรมปศุสัตว์ และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมปศุสัตว์ และให้ถือว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้ทราบคาสั่งนั้นแล้ว นับแต่วันที่ปิดคาสั่ง
และลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ทั้งนี้ การแจ้งคาสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่า
ด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด
หมวด ๖
การสอบสวนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ข้อ ๓๕ เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเครื่องรีดนมหรือเกิดความบกพร่องในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นม ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานะผู้ ต รวจประเมิ น เครื่ อ งรี ด นมเข้า
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้อ ๓๖ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมสอบสวนข้อเท็จจริงและเชิญ
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
ข้อ ๓๗ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง
และให้ดาเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อกรมปศุสัตว์
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ข้อ ๓๘ เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว ว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม มิได้กระทาตามที่ตรวจพบหรือมี
ผู้ร้องเรียน ให้สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ถูกร้องเรียนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีคาสั่ง
แต่ห ากกรมปศุสั ตว์พิจารณาแล้ว ว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้กระทาตามที่ตรวจพบหรือมีผู้
ร้องเรียนจริง ให้สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ดาเนินการตามข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แล้วแต่กรณี
หมวด ๗
การอุทธรณ์
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่กรมปศุสัตว์ไม่ออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม หรือไม่ต่ออายุใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ขอใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม หรือขอต่อ
อายุใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณาไม่ออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม หรือไม่ต่ออายุใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมนั้น
ข้อ ๔๐ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
มีสิทธิอุทธรณ์โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคาสั่งการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และให้คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ……………… พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ร่าง) ภาคผนวก ๑
หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
1. หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงโคนมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณเพิ่มขึ้น ต้องใช้หลักการบริหารฟาร์มโคนมทีดี
และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้โคนมสามารถให้ผลผลิตน้้านมได้สูงสุดตามศักยภาพที่มี กรมปศุสัตว์ได้
มุ่งเน้ น ในเรื่ องของการบริ ห ารจั ด การฟาร์ มโคนมทั้ งระบบ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการผลิ ต
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้ผลผลิตของโคนม การพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ด้วยการน้าใช้ระบบการรีดนมที่ได้มาตรฐาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้้านมดิบใน
ฟาร์มโคนมของเกษตรกร ทั้งด้านองค์ประกอบน้้านม ความสะอาดของน้้านมดิบ และรวมถึงปัญหาโรคเต้า
นมอักเสบในฟาร์มโคนม ซึ่งยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ในปัจจุบันเกษตรกร
เกือบทั้งหมดได้หันมาใช้เครื่องรีดนม ในระบบการผลิตของเกษตรกรเอง ด้วยประสบการณ์ ความรู้และความ
เข้าใจในระบบเครื่องรีดนมที่แตกต่างกัน ท้าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบและระบบของเครื่องรีดนม
ดังนั้นเพื่อให้ระบบเครื่องรีดนมของเกษตรกรเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในฟาร์มโคนมของเกษตรกร เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตน้้านมดิบของเกษตรกร
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนม
2. เพื่อให้การตรวจประเมินเครื่องรีดนมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีด
นม
3. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ โคนม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
องค์กรเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโคนม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และบุคคลทั่วไป
4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
4.1 อายุ 18 ปีขึ้นไป
4.2 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิค
การสัตวแพทย์/สาขาสัตวบาล/สาขาสัตวศาสตร์ หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ
4.3 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ท้างานในสายงานที่ เกี่ยวข้องอย่าง
น้ อย ๑ ปี หรื อส้ าเร็ จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาอื่น ที่มี
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ประสบการณ์ท้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ท้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี หรือ
4.4 ตามที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด
5. สถานที่จัดอบรม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์
6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
จ้านวน 5 วัน/รุ่น รุ่นละ 30 คน
7. วิทยากร
วิทยากรภาครัฐ/ภาคเอกชน
8. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
ภาคทฤษฎี 12 ชม. ภาคปฏิบัติ 19 ชม.
8.1 สุขศาสตร์น้านมดิบและคุณภาพน้้านมดิบ 2 ชั่วโมง
8.1.1โคนมและการผลิตน้้านม
8.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขศาสตร์น้านมดิบ
8.1.3 การรีดนมและสุขศาสตร์น้านม
8.1.4 ค่ามาตรฐานน้้านมดิบ
8.1.5 การแปรผลวิเคราะห์น้านมดิบจากห้องปฏิบัติการ
8.2 หลักการท้างานเครื่องรีดนม ระบบรีดนมและการบ้ารุงรักษา 2 ชั่วโมง
8.2.1 ระบบการรีดนมแบบต่างๆ
8.2.2 ส่วนประกอบที่ส้าคัญของเครื่องรีดนม
8.2.3 รูปแบบการติดตั้งเครื่องรีดนม
8.2.4 การล้างท้าความสะอาดเครื่องรีดนมและอุปกรณ์ (คุณภาพน้้า/ความเข้มข้น/กรด-ด่าง/
เวลา/ อุณหภูมิ)
8.3 ฝึกปฏิบัติการล้างอุปกรณ์รีดนม 3 ชั่วโมง
8.3.1 การใช้น้ายาคลอรีนล้างท้าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม
8.3.2 การถอดและประกอบยางรีดนม และการล้างท้าความสะอาด
8.3.3 การล้างท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาเครื่องควบคุมจังหวะรีด (Pulsator)
8.3.4 การล้างท่อลมสุญญากาศ
8.4.5 การล้างท้าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP)
8.4. แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนมและการติดตั้งระบบรีดนมแบบต่างๆ 4 ชั่วโมง
8.4.1 การบ้ารุงรักษาเครื่องรีดนมและอุปกรณ์
8.4.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเครื่องรีดนม (ระบบน้้า/ไฟฟ้า)
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8.4.3 ค่ามาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่องรีดนม: คณะท้างานจัดท้า แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับ
เครื่องรีดนม
8.4.4 ค่ามาตรฐานระบบเครื่องรีดนมของผู้ผลิตเครื่องรีดนมโดยตัวแทนผู้จ้าหน่ายในประเทศ
ไทย และตามข้อก้าหนด แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนม
8.4.5 ค่ามาตรฐานการดูแลบ้ารุงรักษา
8.4.6 ค่ามาตรฐานการใช้อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
8.5 ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม การบ้ารุงรักษาและวิธีการแก้ไขที่พบ 4 ชั่วโมง
ฐานทดสอบ
กลุ่ม 1 ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม A
กลุ่ม 2 ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม B
กลุ่ม 3 ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม C
กลุ่ม 4 ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม D
8.6 การประเมินและตรวจประเมินระบบรีดนม 4 ชั่วโมง
8.6.1 เทคนิควิธีการตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมเบื้องต้น
8.6.2 จุดเสี่ยง จุดวิกฤตที่ต้องตรวจประเมิน
8.6.3 วิธีการจัดท้าแบบประเมินและเกณฑ์ประเมิน
8.6.4 รูปแบบวิธีการรับรองผลการประเมิน
8.6.5 ขอบเขตหน้าที่ และจรรยาบรรณผู้ตรวจประเมิน
8.7 ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินระบบรีดนมเบื้องต้นและการใช้เครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนม 4 ชั่วโมง
8.7.1 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมเบื้องต้นและการแปรผล
8.7.2 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมด้วยเครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนมและแปรผล
8.7.3 จัดท้าแบบประเมินและรายงานผล
8.8 ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมในฟาร์มเกษตรกร (กลุ่มละ 2 คน/ฟาร์ม) 8 ชั่วโมง
8.8.1 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมเบื้องต้นและการแปรผล
8.8.2 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมด้วยเครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนมและแปรผล
8.8.3 การให้ค้าแนะน้าเบื้องต้น
8.8.4 จัดท้าแบบประเมินและรายงานผล
8.8.5 น้าเสนอ อภิปรายและสรุปผลการตรวจประเมิน
9. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีชั่วโมงการเรียนไม่น้อยกว่า 80 % มีคะแนนทดสอบภาคทฤษฎีผ่านร้อยละ 60
ทดสอบภาคปฏิบัติผ่านร้อยละ 80 โดยผู้เข้าอบรมต้องมีเกณฑ์คะแนนผ่านทั้ง 2 ส่วน หากทดสอบไม่ผ่านให้
สอบซ่อม มีเงื่อนไขก้าหนดเวลาและมีค่าใช้จ่าย
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจประเมินเครื่องรีดนมในฟาร์มโคนม
น้ าสู่ การพัฒนาคุณภาพน้้ านมดิบ ของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนม และท้าให้ อาชีพการเลี้ ย งโคนมเป็น อาชี พ แก่
เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ตารางฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม

เวลา

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.0013.00
วัน/ช.ม.
1
2
3
4
หลักการ
สุขศาสตร์น้านมดิบและ
จันทร์
พิธีเปิด
ท้างาน
คุณภาพน้้านมดิบ
เครื่องรีดนม
อังคาร

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเครื่องรีดนม
และมาตรฐานการติดตั้ง

พุธ

การประเมินและตรวจประเมินเครื่องรีดนม

พฤหัส
ศุกร์

ปฏิบัติ ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมในฟาร์มเกษตรกร
(แบ่ง 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน)
สอบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานระบบเครื่องรีดนม

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.0017.00
6
7
8
9
หลักการ
(ปฏิบัต)ิ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเครื่องรีดนม
ท้างาน
(แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม/10คนต่อกลุ่ม)
เครื่องรีดนม
ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม
พัก
การบ้ารุงรักษาและวิธีการแก้ไขที่พบ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
กลางวัน
วิทยากร บริษัทผู้จ้าหน่าย
ปฏิบัติการตรวจประเมินระบบรีดนมเบื้องต้นและการใช้
เครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนม
แบ่ง 2 กลุม่ pipe line / bucket type
น้าเสนอ อภิปราย และสรุปผล (แบ่งกลุ่ม)
สอบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานระบบเครื่องรีดนม

พิธีปิด
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