
 

 

 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับท่ี ๒) 
                          

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๗๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศอ่ืน      

ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการอาหาร

นมเพื่อเด็กและเยาวชนลงมติวินิจฉัยชี้ขาด มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
“ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” หมายความว่า ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม ยู เอช ที 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้ 
“ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ” หมายความว่า สถานประกอบการที่รับและรวบรวมน้ำนมดิบจาก

เกษตรกรสมาชิกที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) สำหรับศูนย์รวบรวม 
น้ำนมดิบ (มกษ. ๖๔๐๑-๒๕๕๘) ที่ได้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว  

“ฟาร์มโคนม” หมายความว่า สถานที่เลี้ยงโคนมที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practice : GAP) ทีไ่ด้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์ โดยต้องส่งน้ำนม
โคเข้าสู่โรงงานแปรรูปของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโดยตรง และมีผลตรวจคุณภาพและปริมาณน้ำนมโค          
จากกรมปศุสัตว์ ๑๒ เดือน  
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน    
 “คณะอนุกรรมการบริหารกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่” หมายความว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (๕ กลุ่ม) 
 “คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด” หมายความว่า 
คณะทำงานซึ ่งแต่งตั ้งโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนกลุ ่มพื ้นที ่ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

คณะทำงาน… 

ฉบับร่าง สำหรับรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๒ - ๒๖ มี.ค. ๖๖ 
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 “คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ” หมายความว่า 
คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และให้
หมายความรวมถึงคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการอาหารนมเพื ่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอซึ ่งแต่งตั้ง                          
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 “คณะทำงานพิจารณาโทษ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการบริหาร
กลาง และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานพิจารณาโทษซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบ กลั ่นกรอง และพิจารณาโทษสำหรับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
 “คณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้ง    
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนกลุ ่มพื ้นที ่ และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือ  
สถานประกอบการซึ่งแต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค       
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมในโครงการและการซื้อขายน้ำนมโค  
 “คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการ” หมายความว่า คณะทำงานประเมินผล          
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ                    
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทุกปีการศึกษา                       
และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 “คณะทำงานสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงซึ่ง
แต่งตั้งก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง และรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
 “อ.ส.ค.” หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 “หน่วยจัดซื้อ” หมายความว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนเอกชน 
  “นมพาสเจอร์ไรส์” หมายความว่า นมพาสเจอร์ไรส์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค 
 “นม ยู เอช ที” หมายความว่า นม ยู เอช ที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค 
 “คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ 
อนุกรรมการบริหารกลาง เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และปริมาณน้ำนมโคท่ีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือนำไปใช้ในการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจำหน่ายนมโรงเรียน 
 “ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น” 
หมายความว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษาเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้างต้น ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
นมดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้  

(1) มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑ์นมรายหนึ่ง มีอำนาจหรือ
สามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ยื่น
สิทธิเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษาเดียวกัน 
 
 
 

(๒) มีความ... 
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(2) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วน
จำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ยื่นสิทธิเข้าร่วม
โครงการ ในปีการศึกษาเดียวกัน 

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น 
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑ์
นมรายหนึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือ 
หลายราย ที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษาเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร  
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าวในกรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในทางบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน 
ที่เกี ่ยวข้องได้ยื ่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษาเดียวกัน ให้ถือว่าผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมนั้น  
มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

ในกรณีมีปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางลงมติวินิจฉัยชี้ขาด และให้มติ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทีเ่ข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

และการสมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย 
 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย  
มีดังต่อไปนี ้
  ๕.๑ เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค  
โดยมีรายชื่อและปริมาณน้ำนมในบัญชีรายชื่อตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลาง 
  ๕.๒ กรณีเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕                       
ซึ่งถูกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการตรวจพบว่าภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีการ
ผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออี โคไล  
(E. coli) ตามสรุปผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนประจำปี  
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่ามีผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ก่อนวันปิดรับสมัคร      
  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามวรรคหนึ่ง หากได้รับการพิจารณาจัดสรรสิทธิ  
การจำหน่าย สิทธิที่จัดสรรให้จะไม่มากกว่าสิทธิสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๔ อ้างอิงตามช่วงเวลาที่ถูก 
ตัดสิทธิการจำหน่ายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ข้อ ๖... 
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 ข้อ ๖ การสมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพ้ืนที่การจำหน่าย  
๖.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การ

จำหน่าย ต้องเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่ใช้ข้อมูลเท็จมาแสดง  
๖.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดทำคำเสนอขอเข้าร่วมโครงการ และต้องกรอก

ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยยื่นสมัครเข้าโครงการแยกตามรายโรงงานและยื่นสมัครเฉพาะกลุ่ม
พื้นที่ที่โรงงานของตนเองตั้งอยู่เท่านั้น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ โรงงาน สามารถยื่นแบบสมัคร  
ได้เพียง ๑ ฉบับต่อปีการศึกษา 

๖.๓ ปริมาณน้ำนมโคทั้งหมดที่ยื่นสมัคร ต้องไม่เกินปริมาณน้ำนมของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ที่ระบุในบัญชีรายชื่อตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลาง 
 ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางเป็นผู ้ประกาศวัน เวลา และสถานที ่ ร ับสมัคร
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน 
และให้มีช่วงเวลารับสมัครอย่างน้อย ๓ วันทำการ 
                    กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง 
ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม เฉพาะบางกลุ่มพื้นที่ได้ โดยกำหนดระยะเวลาประกาศล่วงหน้าและช่วงเวลารับสมัคร
ตามความเหมาะสม  
 ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานให้เป็น
ผู้ดำเนินการรับสมัครตามวัน เวลา สถานที่ที่คณะอนุกรรมการบริหารกลางกำหนด โดยรับเอกสาร หลักฐาน
ตามที่กำหนดในข้อ ๕ และข้อ ๖  
 

หมวด ๒ 
หน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ข้อ ๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม               

ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และต้องจำหน่ายเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น     
 ๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายแล้ ว       
ต้องดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น  

 กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย 
หรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายใน ๗ วันทำการ    
นับแต่วันถัดจากวันประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที ่การจำหน่ายพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา                     
กรณีแลกเปลี ่ยนสิทธิและพื ้นที ่การจำหน่ายให้แนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที ่แสดงว่าระหว่าง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกันโดยเป็นไปตามหลักโลจิสติกส์ และยังไม่ได้
ดำเนินการทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน  เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ให้ความเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการ โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 กรณีการขอยกเลิกเข้าร ่วมโครงการหลังเปิดภาคเรียนเนื ่องจากเหตุส ุดว ิส ัย เช่น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเลิกกิจการ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตจากเหตุต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ระหว่างโครงการ เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่
พร้อมเหตุผลประกอบการยกเลิก เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบก่อนยกเลิก  



- ๕ - 
 

 

 ทั้งนี้ ในการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือการขอยกเลิกเข้าโครงการ 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบหรือจัดหาผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนม
และ/หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน ตามที่ได้แจ้งเป็นข้อมูลประกอบการยื่นแบบแสดง
คุณสมบัติ และข้อ ๙.๖ โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือ
ฟาร์มโคนมตลอด ๓๖๕ วัน ฉบับเพ่ิมเติม (นร.๔) แนบให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่พิจารณาด้วย 

 ๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื ้อ/
โรงเรียน ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยภายใน ๕ วันทำการ ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยวันเปิดภาคเรียน 
คือวันที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือตามประกาศของโรงเรียน หรือส่วนราชการอื่น หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น ให้ อ.ส.ค. ทราบ ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการก่อนวันเปิดภาคเรียน 
และให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน แจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับนมโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน 

 เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำสัญญาซื้อขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสำเนา
สัญญาซื้อขายดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ อ.ส.ค. ภายใน ๑๕ วัน หลังเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ให้ อ.ส.ค. 
ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้กรมปศุสัตว์ภายใน ๓๐ วัน  
 ๙.๔ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ ให้ อ.ส.ค. ทำหนังสือ
แจ้งคณะอนุกรรมการบริหารกลางทราบ และแจ้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะทำงานพิจารณาโทษ
เพื่อพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ให้ อ.ส.ค. ในฐานะผู้มอบอำนาจเข้าดำเนินการทำสัญญาและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
รายเดิมไปพลางก่อนหรือมอบอำนาจให้ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทนคราวละ  
๑ เดือน โดยให้ อ.ส.ค. หรือผู้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. รองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒  
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม และแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ เมื่อการสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ กรณีพบว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม คณะอนุกรรมการบริหาร
กลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สามารถแจ้งคืนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมรายเดิมเข้าทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อได้ตามจำนวนวันที่เหลือของปีการศึกษานั้น  
 กรณีคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพบว่าผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  
เป็นผู้กระทำความผิด ให้ อ.ส.ค. หรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทน 
โดยดำเนินการแทนจนสิ้นสุดโครงการ และแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ภายใน  ๑๕ วัน 
นับจากวันทำสัญญา 

 ๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดซื้อน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือ             
ฟาร์มโคนมซึ่งใบรับรองยังไม่หมดอายุ มีหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรองแสดงว่าผ่านการรับรองแล้ว  
และต้องซื้อตามที่คู่สัญญาระบุไว้ในข้อ ๖.๔ เท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เนื่องจากใบรับรอง GMP และ/หรือ GAP หมดอายุ 
หรือถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบรับรอง GMP และ/หรือ GAP หรือ ประสบภาวะโรคระบาดสัตว์ ให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทันทีเพื่อ ตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเห็นชอบ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อน้ำนมโคจากคู่สัญญารายใหม่ 

 ๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมและ/หรือ
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน  

 
ทั้งนี้... 



- ๖ - 
 

 

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องดำเนินการส่งรายงานการรับซื้อน้ำนมโคทั้งหมดใน
รอบแต่ละเดือน รายงานไปถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนกลุ ่มพื ้นที ่ภายในวันที ่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  
โดยพิจารณาตามวันที่ลงรับเอกสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ใน
เอกสาร เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ
สามารถตรวจสอบได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป 

 ๙.๗ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื ้อ/โรงเรียน  
ตามสัญญาซื้อขาย 

 ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมสำรองเพ่ิมไว้ในจำนวนที่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการตรวจรับ 
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของโรงเรียนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ๙.๘ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องรับผิดชอบส่งนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียน  
ในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรกยกเว้นเปิดภาคเรียนในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม หรือมีประกาศ                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  

 กรณีการส่งนมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า        
๗ วันทำการ หากมีการเปลี ่ยนแปลงวันปิดภาคเรียน หน่วยจัดซื ้อ/โรงเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ 
เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 

 กรณีเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอื่นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียน 
หรือส่วนราชการอื่น หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลง
วันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ เพื ่อส่งมอบนมโรงเรียนตามที่  
หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน กำหนด ทั้งนี้แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามคณะอนุกรรมการบริหารกลาง
พิจารณากำหนดโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียน 

 ๙.๙ ต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา 
ข้อ ๑๐ ในการผลิตนมโรงเรียน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ ต้องเป็นผู้ทำการผลิตเอง โดยต้องผลิตนมโรงเรียนจากโรงงานของตนเองที่ตั้งอยู่ 

ในกลุ่มพื้นที่ตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ไม่จ้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมอื่นผลิตหรือบริหารการผลิตแทน 
เว ้นแต่กรณีผ ู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที ่ผล ิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ สามารถจัดหานม ยู เอช ที  
จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น ๑ รายหรือมากกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงสัญญาจ้าง
และ/หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำนมโคกับนม ยู เอช ที โดยสัญญาต้องระบุไว้ตั้งแต่การยื่นแบบแสดงคุณสมบัติ 

 ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งไม่ใช่เหตุ
เร่งด่วน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ดำเนินการทำสัญญา 

 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภค
นมโรงเรียนของเด็กนักเรียน เช่น เหตุจากโรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินจากเหตุเครื่องจักรชำรุด
เสียหาย เหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอัคคีภัย เหตุจากการโจรกรรม เหตุจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า  
เหตุจากการรับซื้อน้ำนมโคเพื่อนำมาผลิตไม่ได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เหตุจากตามประกาศของส่วนราชการที่จำเป็น 
ต้องเปลี่ยนชนิดของนม กะทันหัน เป็นต้น โดยต้องจัดหานม ยู เอช ที หรือ นมพาสเจอร์ไรส์ แล้วแต่กรณี   
ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการได้  
ในกรณีของการจัดหานมพาสเจอร์ไรส์ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
 

รายอื่น... 



- ๗ - 
 

 

รายอื่นที่เข้าร่วมโครงการภายในกลุ่มพ้ืนที่เดียวกันก่อน และให้แจ้งเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่ม
พื้นที่เพื่อทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการส่งนมจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น 
โดยให้เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่พิจารณาอนุมัติและรายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพ้ืนที่ทราบ 

 ๑๐.๒ ต้องผลิตนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ ใช้น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีจำนวนเซลล์ 

โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. โดยตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงาน 
ผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม หรือโรงงานที่รับจ้างผลิตที่แจ้งกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ 
ซึ่งดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ อย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง  

  ๑๐.๒.๒ ใช้น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที ่มีปร ิมาณ 
เนื ้อนมรวม (Total Solid) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒.๒๕ โดยตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที ่หน้าโรงงานผลิตของ
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม หรือโรงงานที่รับจ้างผลิตที ่แจ้งกับคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนกลุ ่มพื ้นที่  
ซึ่งดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์อย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง  
  ๑๐.๒.๓ ผลิตนมโรงเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจยาปฏิชีวนะใน
น้ำนมดิบ 

  ทั้งนี้ ต้องมีค่าไขมัน (Fat) รวมกับเนื้อนมไม่รวมไขมัน (Solids non fat) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๑.๙๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการ
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค  และ
มาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ 
ทั ้งนี ้ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทุกเดือน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรณีท่ีพบผลการตรวจวิเคราะห์รายเดือนไม่ผ่านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าว จะไม่มีการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ ๒ (Second Test) 

  ๑๐.๒.๔ ห้ามใช้นมผงแทนน้ำนมโค หรือมีการสับเปลี่ยนใช้วัตถุอ่ืนแทนบางส่วน 
  ๑๐.๒.๕ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่

ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องตามที่กฎหมาย
กำหนด และมีคะแนนรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

  ๑๐.๒.๖ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอโดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่     
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นปัจจุบัน ที่ผ่านตามเกณฑ์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๐.๒.๗ นมโรงเรียนต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือ 
วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน ไว้บนบรรจุภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ต้องมีอายุสำหรับการบริโภค 
ไม่เกิน ๑๐ เดือน และในวันที่จัดส่งให้โรงเรียน ผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที จะต้องมีอายุสำหรับการบริโภค
เหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

 
๑๐.๓ ต้อง... 



- ๘ - 
 

 

 ๑๐.๓ ต้องจัดทำข้อมูลยอดการใช้น้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ของตนเอง และ/หรือซื้อจากฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอื่น (รายเดือน) ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน (รายเดือน) และยอดการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไปยังโรงเรียน (รายเดือน) และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่
กรมปศุสัตว์กำหนด (แบบ นร.๓) เพื่อให้ตรวจสอบได้ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งสำเนาแบบ นร.๓ 
ถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยยึดตามวันที่ลงรับเอกสารของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในเอกสาร 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการขนส่ง และเก็บรักษา  
นมโรงเรียน ดังนี้ 

 ๑๑.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องขนส่งด้วยรถห้องเย็น และมีบันทึกแสดงการควบคุมอุณหภูมิ
โดยการขนส่งจะต้องรักษาความเย็นไว้ตลอดเวลาที่อุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศาเซลเซียส และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมต้องมีรถห้องเย็นในจำนวนที่เพียงพอและสอดคล้องกับสิทธิการจำหน่ายที่ได้รับ 

 ๑๑.๒ นม ยู เอช ที ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีตู ้หรือหลังคา หรือผ้าใบปิดมิดชิด          
โดยบรรจุในลังกระดาษและไม่ซ้อนลังสูงเกิน ๑๐ ชั้น โดยกล่องนมต้องไม่ยุบเสียหาย 

 ๑๑.๓ ต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน จัดส่งนมไปยังโรงเรียนในวัน และเวลา
ราชการให้ทันต่อการแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน ดังนี้ 

  ๑๑.๓.๑ นม ยู เอช ที ต้องส่งไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน หรือรายสัปดาห์ในช่วงเปิด
ภาคเรียน 

  ๑๑.๓.๒ นมพาสเจอร์ไรส์ต้องส่งทุกวันไม่เกินเวลา ๑๔.๐๐ น. หากไม่สามารถ
จัดส่งได้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒.๓ 
โดยให้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่พร้อมน้ำแข็งให้กับโรงเรียนให้เพียงพอ  

      ทั้งนี ้ หากมีการเปลี ่ยนแปลงวัน และเวลาในการจัดส่งนมโรงเรียนจากข้อ 
๑๑.๓.๑ และ/หรือ ๑๑.๓.๒ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ก่อน 

 ๑๑.๔ ต้องแจ้งรายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์
กำหนด (แบบ นร.๕) มาให้กับกรมปศุสัตว์ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารกลางและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ โดยให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๕ วันก่อนเปิดภาคเรียน หากไม่สามารถดำเนินการได้  
ให้ทำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคเรียนและรับผิดชอบคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้ง บริการของผู้รับจ้างขนส่งนม
โรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เพื่อให้กรมปศุสัตว์แสดงบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายบนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์และเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้ หน่วยจัดซื้อ/
โรงเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อสำหรับการติดต่อประสานงานการจัดส่งนมโรงเรียนได้ 

 ๑๑.๕ ในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจากโรงงานผลิตไปยังโรงเรียนหรือ
หน่วยจัดซื้อซึ่งมีระยะทางไกลและจำเป็นจะต้องพักผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพื่อรอการส่งมอบ ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมจะต้องจัดหาสถานที่และดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๒๒ 
แล้วแจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ ่มพื ้นที ่เพื ่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ ่มพื ้นที ่หรือผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่เข้าตรวจสอบสุขลักษณะ 

 ๑๑.๖ ต้องเป็นผู้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนในการ
เก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒.๓ และต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดสำหรับนมพาสเจอร์ไรส์และใช้
น้ำแข็งที่สะอาด เพ่ือให้โรงเรียนดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส โดยผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้านเหล็ก) ในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน  

ในกรณี... 



- ๙ - 
 

 

 ในกรณีจัดส่งนม ยู เอช ที ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดหาแผ่นรองรับสินค้าที่มี
สภาพสะอาดและยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร สำหรับวางผลิตภัณฑ์นมยู เอช ที และจัดหาคู่มือนม
โรงเรียนให้กับโรงเรียน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนต้องดำเนินการตามหมวด ๔ 
แนวปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน ตามข้อ ๒๒ 

 ๑๑.๗ ให้ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ที ่ได้รับอนุญาตผลิตเฉพาะคราว  
นมฟลูออไรด์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งกำหนดในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน 
 
ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิ                    

การจำหน่ายนมโรงเรียนในโครงการดังนี้  
 ๑๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้ารับการจัดสรรสิทธิและ

พ้ืนที่การจำหน่าย  
 หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่

การจำหน่าย ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่คัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยพิจารณาจาก 
 ๑๒.๑.๑ คุณสมบัติตามข้อ ๕  
 ๑๒.๑.๒ หลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ 
 หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นจะไม่ได้รับ             

การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและปริมาณ    

น้ำนมโคท่ียื่นสมัคร นำมาพิจารณาในขั้นตอนถัดไป 
 ๑๒.๒ การกำหนดปริมาณน้ำนมโคท่ีจะจัดสรรสิทธิการจำหน่ายในกลุ่มพ้ืนที่ 
 การกำหนดปริมาณน้ำนมโคท่ีจะจัดสรรสิทธิการจำหน่ายให้คำนวณปริมาณจากจำนวน

นักเรียนที่บริโภคนมในโครงการให้เป็นไปตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง (โดยอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบ) ในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยคำนวณจากจำนวนวัน ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา 
คนละ ๑ ถุงหรือกล่อง/วัน (๒๐๐ มล.) ทั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มเพื่อชดเชยการสูญเสียจากกระบวนการแปรรูป
ประมาณร้อยละ ๕ ของปริมาณน้ำนมโครวมที่ใช้ในการผลิต 

 ๑๒.๓ การจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในกลุ่มพ้ืนที่  
 ให้นำปริมาณน้ำนมโคที่ต้องการในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ เปรียบเทียบกับสิทธิที่ยื่น

สมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่พิจารณาแล้วตามข้อ ๑๒.๑ ดังนี้ 
 ๑๒.๓.๑ กรณีข้อ ๑๒.๒ มากกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์นมทุกรายตามสิทธิที่ยื่นสมัครที่พิจารณาแล้วในข้อ ๑๒.๑ กรณีที่สิทธิยังคงเหลืออยู่ในกลุ่มพื้นที่               
ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งมายังคณะอนุกรรมการบริหารกลางเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิ
เพ่ิมเติม 

 
๑๒.๓.๒ กรณี... 



- ๑๐ - 
 

 

 ๑๒.๓.๒ กรณีข้อ ๑๒.๒ น้อยกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาลดทอนตามข้อ ๑๒.๕ ยกเว้น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ ให้ยกเว้นเงื่อนไขตามข้อ ๑๒.๕ และข้อ 
๑๒.๖ 
 ๑๒.๔ การพิจารณาสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนตามประวัติการดำเนินการที่ผ่านมา  

  ๑๒.๔.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์โครงการ  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะได้รับการพิจารณาสิทธิเพิ่มเติมตามข้อ ๑๒.๖ ทั ้งนี ้ ไม่นับรวมผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการตักเตือนตามหลักเกณฑ์โครงการปีการศึกษา ๒๕๖๕ หมวด ๖ ส่วนที่ ๒  

         ๑๒.๔.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติฝ่าฝืนโทษเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์
โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สิทธิที่ได้รับการจัดสรร  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะไม่มากกว่าสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

                 ๑๒.๔.๓ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัต ิฝ ่าฝ ืนโทษเบี ้ยปรับตาม
หลักเกณฑ์โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๓ ครั้งเป็นต้นไป หรือมีประวัติการฝ่าฝืนตามหลักเกณฑ์
โครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งถูกลงโทษตัดสิทธิในปีการศึกษา ๒๕๖๕ แต่ไม่ใช่โทษจากกรณีร้ายแรงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อ  
ก่อโรค หรืออี โคไล (E.coli) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสิทธิ
เดิมที่เคยได้รับจัดสรร ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ๑๒.๔.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจากกรณีร้ายแรง
ในช่วงภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยตรวจพบว่ามีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรือ  
อี โคไล (E.coli) หากภายหลังมีผลการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ว่ามีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบันมาแสดง สิท ธิที ่ได้รับ 
การจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ๑๒.๔.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจากกรณีร้ายแรง
ในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยตรวจพบว่ามีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรค  หรือ 
อี โคไล (E.coli) หากภายหลังมีผลการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ว่ามีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบันมาแสดง สิทธิที ่ได้รับ  
การจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะไม่มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ๑๒.๕ การลดทอนสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน 
 ๑๒.๕.๑ ให้พิจารณาลำดับความสำคัญของแหล่งที่มาน้ำนมโคของผู ้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์นม ตามหลักการระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อคุณภาพนมโรงเรียนและผู ้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมที่มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมซึ่งรับน้ำนมโคจากสมาชิกของตนเอง โดยพิจารณา
ลดทอนสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแยกตามท่ีมาของแหล่งน้ำนมโค ดังนี้ 

 (๑) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนม
เป็นของตนเองและต้ังอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ ไม่ต้องลดทอนปริมาณน้ำนมที่รับมาจากแหล่งดังกล่าว 

 
(๒) กรณ.ี.. 



- ๑๑ - 
 

 

 (๒) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนม
เป็นของตนเอง แต่ตั้งอยู่นอกกลุ่มพ้ืนที่ ให้ลดทอนปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕ 
 (๓) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่
มิใช่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม แต่ที่ตั ้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่  
ให้ลดทอนปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕ 

 (๔) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่
มิใช่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม แต่ที่ตั้งอยู่นอกกลุ่มพื้นที่  
ให้ลดทอนน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๑๐ 

 ทั ้งนี ้ กรณีผ ู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที ่ย ื ่นส ิทธิไ ม่เกิน ๕ ตันต่อว ัน ซึ ่งมิใช่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ให้คำนวณสิทธิตาม
ข้อ ๑๒.๕.๑ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อ ๑๒.๔.๒ ถึงข้อ ๑๒.๔.๕ ต่อไป 

 ๑๒.๕.๒ หากดำเนินการลดทอนตามข้อ ๑๒.๕.๑ แล้ว ยังมีปริมาณน้ำนมโค  
ที่เกินจากความต้องการในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ ให้นำสิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ ๑๒.๕.๑ มาหักลดในอัตรา
เท่ากันทุกรายยกเว้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวัน ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น โดยสิทธิใหม่หลังปรับลดแล้วของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมแต่ละราย คำนวณได้จากผลคูณของสิทธิที่คำนวณได้ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายนั้นตามข้อ 
12.5.1 กับ ผลต่างของสิทธิที ่ต้องการในกลุ ่มพื ้นที ่ทั ้งหมดตามข้อ 12.2 และสิทธิจัดสรรเสร็จสิ ้นแล้วของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๒.๓ (๒) รวมกับสิทธิที่จัดสรรเสร็จสิ้นแล้วตามข้อ 
๑๒.๕.๑ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื ่น เฉลี ่ยด้วยผลต่างของสิทธิที ่คำนวณได้ของ
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั ้งหมดในกลุ ่มพื ้นที ่ตามข้อ ๑๒.๕.๑ และสิทธิที ่จัดสรรเสร็จสิ ้นแล้วของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๒.๓ (๒) รวมกับสิทธิที่จัดสรรเสร็จสิ้นแล้วตามข้อ 
๑๒.๕.๑ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น 

 ทั้งนี้ ให้คำนวณสิทธิของแต่ละรายตามข้อ ๑๒.๕.๒ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณา
ตามข้อ ๑๒.๔ ต่อไป 
  ๑๒.๖ กรณีมีสิทธิที ่เหลือจากการคำนวณตามข้อ ๑๒.๕ ให้เฉลี่ยตามสัดส่วนให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายตามข้อ ๑๒.๔.๑ ตามอัตราส่วนปริมาณน้ำนมโคท่ียื่นในแบบ นร.๑ โดยสิทธิ       
ที่เฉลี่ยตามสัดส่วนแล้วของแต่ละราย ต้องไม่เกินปริมาณสิทธิที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑ 

 ทั้งนี้ การเฉลี่ยสิทธิที่เหลือตามสัดส่วนนี้ ให้ยกเว้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๕ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอ่ืน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่
พิจารณาสิทธิเสร็จสิ้นแล้วตามข้อ ๑๒.๔.๒ ถึงข้อ ๑๒.๔.๕ โดยสิทธิใหม่ หลังปรับเพิ่มแล้ วของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมตามข้อ ๑๒.๔.๑ คำนวณได้จากผลรวมของสิทธิใหม่หลังปรับลดแล้ว ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
นมตามข้อ ๑๒.๔.๑ รายนั้น ซึ่งนำมาจากยอดคำนวณตามข้อ ๑๒.๕.๒ กับผลคูณของสิทธิส่วนเกินที่คงเหลือ
ทั้งหมดในกลุ่มพ้ืนที่หลังพิจารณาหักลบค่าสิทธิสูงสุดตามข้อ  ๑๒.๔.๒ ถึงข้อ ๑๒.๔.๕ และสิทธิที่ยื่นสมัครตาม
แบบ นร.๑ ของผ ู ้ประกอบการผลิตภ ัณฑ์นมรายนั ้น เฉล ี ่ยด ้วยส ิทธิท ี ่ย ื ่นทั ้งหมด ตามแบบ นร.๑  
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามข้อ ๑๒.๔.๑ ภายในกลุ่มพ้ืนที่นั้น โดยไม่นับรวมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
 

ที่ไม่ได้... 



- ๑๒ - 
 

 

ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๕ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยื ่นสิทธิไม่เกิน ๕ ตันต่อวันซึ่งมิใช่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอ่ืน 

ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย
ให้กับผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ในลำดับแรกของการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ให้พิจารณาประวัติการจัดส่งนม  
การเข้าทำสัญญาซื้อขายของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นไปตามประกาศ ในปีการศึกษาที ่ผ่านมา  
เป็นลำดับแรก โดยยึดหลักโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน  หรือตำบล หรืออำเภอ และในกรณีที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติการจัดส่งนมที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดสรร
พื้นที่การจำหน่ายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ มีอำนาจในการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมรายอื่นได้ โดยยึดหลักโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน  หรือตำบล หรืออำเภอ และ
จังหวัดใดมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นมากกว่า ๑ ราย ให้จัดสรรพื้นที่โดยนำสิทธิ
ที่ต้องการในพ้ืนที่จังหวัดมาหารเฉลี่ยเท่ากันตามจำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในส่วนของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมทีย่ังมีสิทธิคงเหลือหลังจัดสรรพ้ืนที่จังหวัดนั้นแล้ว ให้พิจารณาจัดสรรพ้ืนที่การจำหน่ายในจังหวัด
ใกล้เคียงเป็นลำดับถัดไป 

   การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมแต่ละรายจะต้องไม่ขัดกับหลักการโลจิสติกส์ ของผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื ่น ๆ  
ซึ่งผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมทุกรายสามารถดำเนินการได้ 
  ๑๓.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
นำเสนอความคิดเห็นการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
กลุ ่มพื ้นที ่เพื ่อพิจารณาจัดสรรพื ้นที ่การจำหน่าย หากผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถตกลงใน
รายละเอียดการจัดสรรพื้นที่ได้ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่มีอำนาจชี้ขาด  
  ๑๓.๓ กรณีพื้นที่ในโครงการนมฟลูออไรด์ ให้ใช้ข้อมูลตามที่ระบุในใบอนุญาตผลิต
เฉพาะคราวนมฟลูออไรด์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบการพิจารณาด้วย โดยห้าม
จัดสรรนมฟลูออไรด์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 ข้อ ๑๔ เมื่อการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่รายงานผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กรมปศุสัตว์  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ รวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและประกาศผลการจัดสรร
สิทธิและพ้ืนที่การจำหน่ายก่อนการทำสัญญา 
  ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ มีอำนาจสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการจัดสรรสิทธิและ
พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ ไม่ถือเป็นข้อผูกพันหรือเป็นเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะได้รับการจัดสรรสิทธิ              
จำหน่ายนมในโครงการเต็มตามปริมาณน้ำนมโคที่ใช้จากฟาร์มโคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของตนเองหรือซื้อ
จากฟาร์มโคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอื่น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถยกเอามาเป็นข้อ
เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในประการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบน้ำนมโคที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรสิทธิการจำหน่าย 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก ข้อ ๑๓ ให้เป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการ
บริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นผู้พิจารณาดำเนินการชี้ขาด 

หมวด ๔ ... 



- ๑๓ - 
 

 

 
หมวด ๔ 

การทำสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ 
 

ข้อ ๑๕ เมื่อได้ดำเนินการจัดสรรสิทธิและพื้นที ่การจำหน่ายได้ครบถ้วนทั ่วประเทศแล้ว  
ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพื้นที่การส่งนมโรงเรียน  
เพื่อแจ้งหน่วยจัดซื ้อ/โรงเรียน ทั่วประเทศทราบและดำเนินการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่าง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. และให้ อ.ส.ค. ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑ จัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยสาระสำคัญ
ในสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการตาม
ประกาศคณะกรรมการฉบับนี้ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพนมในโครงการให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  ๑๕.๒ จ ัดทำส ัญญาซื ้อขายระหว ่างหน่วยจ ัดซ ื ้อ/โรงเร ียน กับ อ.ส.ค. หรือ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. โดยการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่าง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องมีหนังสือค้ำประกันสัญญาทางธนาคาร
หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางไว้กับ อ.ส.ค. วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา เพื ่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงื ่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดทำการ
ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลโดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินจำกัดความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ตามที่ อ.ส.ค. กำหนด มาวางไว้
กับ อ.ส.ค. ด้วย โดยให้ทำสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๗ วันหลังประกาศผลการจัดสรรสิทธิ 
 ข้อ ๑๖ ให้ อ.ส.ค. จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามบัญชี
รายชื่อหลังจากจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายไม่เกิน ๗ วันหลังจากประกาศผลการจัดสรรสิทธิ เพื่อให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมติดต่อทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ในนาม อ.ส.ค. ตามที่
ได้รับการจัดสรรในแต่ละพื้นที่   และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจำหน่ายนมโรงเรียนกับหน่วยจัดซื้อ/
โรงเรียน ตามหนังสือที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น โดยต้องทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิด
เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 ข้อ ๑๗ หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน จัดทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือ กับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค.ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยภายใน ๕ วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน ใน
ส่วนของหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ให้ใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้น หน่วยจัดซื้อซึ่งเป็นโรงเรียนเอกขน 
ให้ดำเนินการตามที่ส่วนราชการผู้กำกับดูแลกำหนด 
 ข้อ ๑๘ ให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน  ซื้อนมโรงเรียนตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เมื่อ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นราคาในการจัดซื้อ ดังนี้ 
  ๑๘.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ถุงละ ๖.๘๙  บาท  
  ๑๘.๒ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) กล่องละ  ๘.๑๓  บาท 
  ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศและเปลี่ยนแปลงได้             
ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 

ข้อ ๑๙... 



- ๑๔ - 
 

 

 ข้อ ๑๙ การทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของหน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ให้จัดทำสัญญาซื้อขายตามรูปแบบของหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียนกำหนด โดยมีข้อความอันเป็น
สาระสำคัญระบุให้นำประกาศคณะกรรมการฉบับนี้มาเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ งของสัญญาซื้อขายอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวด้วย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องยินดี
ปฏิบัติตาม  
 ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมเป็น
นมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง พร้อมทั้งจำนวนและราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่
จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทำสัญญาเป็นรายปีการศึกษาหรือรายภาคเรียน โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน 
(นมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม ยู เอช ที) และช่วงปิดภาคเรียน (เฉพาะนม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรียนได้รับนม
ครบ ๒๖๐ วัน โดยจัดทำปฏิทินการส่งมอบนมโรงเรียนและการดื่มนมของเด็กนักเรียน และให้เด็กนักเรียนได้
ดื่มนมตั้งแตว่ันแรกของการเปิดภาคเรียน และกรณีการส่งนมก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๗ วันทำการ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด - ปิดภาคเรียน หรือการเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หน่วยจัดซื้อ/
โรงเรียน สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการส่งมอบนม
โรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ รวมทั้ง ขั้นตอนการตรวจนับนมโรงเรียน ให้เป็นไปตามคู่มือ  
นมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดทำไว้  
 ข้อ ๒๐ หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ต้องชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม เป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ หรือตามที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียนไม่ชำระ
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหรือไม่จัดซื้อนมโรงเรียน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการกำกับดูแลหรือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน 
 ข้อ ๒๑ ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการออกหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมโรงเรียนครบถ้วนในแต่ละงวดแล้ว เพื่อดำเนินการเบิกเงินจาก หน่วย
จัดซื้อ/โรงเรียน ต่อไป โดยให้ อ.ส.ค. ดำเนินการส่งหนังสือโอนสิทธิเพ่ือเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่เกิน ๗ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม   
 ข้อ ๒๒ การเก็บรักษานมโรงเรียน 
  ๒๒.๑ การเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บในตู้เย็น หรือหากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังแช่
ที่สะอาดและใช้น้ำแข็งที่สะอาด และโรงเรียนจะต้องดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน  ๘ องศา
เซลเซียส 
  ๒๒.๒ การเก็บรักษานม ยู เอช ที โรงเรียนจะต้องดูแลให้มีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด 
สามารถป้องกันสัตว์พาหะและการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยบรรจุในลังกระดาษไม่ซ้อนลังสูง
เกิน ๘ ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติก ไม่วางซ้อนสูงเกิน ๕ ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด
บนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร รวมทั้ง วางเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องโดยไม่เกิน ๔๕ องศา
เซลเซียส ในสภาพไม่เปียกชื้นและไม่ถูกแสงแดด 
 

หมวด ๕ 
มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโครงการ 

 

 ข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้  
  ๒๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ยื่นไว้ตามหมวด ๑   

๒๓.๒ ตรวจสอบ... 
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  ๒๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลและกำกับดูแลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรร
สิทธิในกลุ่มพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  ๒๓.๓ แต่งตั ้งคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการเพื ่อทำหน้าที่
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนและ
การซื้อขายน้ำนมโค หากมีข้อสงสัยสามารถเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และให้
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ข้อ ๒๔ ให้คณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการอาหารนมเพื ่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด  
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่รับผิดชอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะทำงาน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ และสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 
  ๒๔.๑ วางแผนและกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ
โครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ 
  ๒๔.๒ จัดทำแผนและดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง   
การเก็บรักษา และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน 
  ๒๔.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้ และรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 
  ๒๔.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัด และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ให้รายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่โดยด่วน  
  ๒๔.๕ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
      ๒๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่มอบหมาย 
 ข้อ ๒๕ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายอำเภอ  
เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีปศุสัตว์อำเภอเป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๒๕.๑ ติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียนและติดตามการ
ดำเนินงานโครงการในเขตพ้ืนที่อำเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ 
  ๒๕.๒ ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผนที่คณะทำงานอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัดวางแผนไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
  ๒๕.๓ หากพบปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ให้รายงานคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 
  ๒๕.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่อำเภอและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน 
  ๒๕.๕ ปฏิบัติงานอื ่นตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย 
 
 

ข้อ ๒๖... 
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ข้อ ๒๖ หากโรงเรียนหรือหน่วยจัดซื ้อตรวจพบปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน การจัดส่งนม
โรงเรียนไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา หรือไม่ได้รับการเปลี่ยนนมใหม่ชดเชยนมที่มีปัญหา
คุณภาพจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ให้โรงเรียนหรือหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน 
แจ้งมายังปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
อีกทางหนึ่ง  
 ข้อ ๒๗ ให้มีคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการโครงการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกลาง ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และให้จัดทำรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะอนุกรรมการบริหารกลางภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา 
 

หมวด ๖ 
การพิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กำหนด 

 
ส่วนที่ ๑ 

การพิจารณาโทษ 
 

 ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการฉบับนี้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๒๘.๑ กรณีมีเรื่องร้องเรียน ให้คณะทำงานสอบข้อเท็จจริงซึ่งแต่งตั้งโดยคณะทำงาน
ขับเคลื ่อนโครงการอาหารนมเพื ่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา กรณีที่
กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และการได้รับนมของเด็กนักเรียน และในกรณีพบว่ามีมูลความผิด ให้คณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 
และส่งให้คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
  ๒๘.๒ กรณีคณะทำงานตามข้อ ๒๓.๓ ตรวจพบความผิดปกติการดำเนินงานของโรงงาน
หรือสถานประกอบการ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือกรณีคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับหลักฐานการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ื อเด็กและ
เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ส่งเรื ่องให้
คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
  ๒๘.๓ เมื ่อคณะทำงานพิจารณาโทษได้พิจารณาโทษตามข้อ ๒๙ แล้ว ให้แจ้งผล 
การพิจารณาโทษไปยังคณะอนุกรรมการบริหารกลางทราบ และแจ้ง อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญา 
  ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ 
หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และคณะอนุกรรมการบริหาร
กลาง และหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ที่เก่ียวข้องทราบ 

 
 

ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ 
การกำหนดโทษ 

 
 ข้อ ๒๙ เกณฑ์การพิจารณาโทษ 
  ๒๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๓ วรรคหนึ่ง  
  ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ ให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ภายใน ๒๕ วัน 
หลังจากเปิดภาคเรียน  
   ครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่
คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวน
วันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน หากไม่สามารถดำเนินการภายใน ๑๕ วัน ได้ ให้ตัดสิทธิเฉพาะหน่วยจัดซื้อ/
โรงเรียนที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ๒๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๖ วรรคสอง หรือข้อ๑๐.๒.๒ 
กรณีค่าปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid : TS) ตั้งแต่ร้อยละ ๑๒.๒๐ ถึงร้อยละ ๑๒.๒๔ หรือข้อ ๑๐.๒.๗ หรือ
ข้อ ๑๐.๓ หรือข้อ ๑๑.๓ ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
   ครั ้งที ่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู ้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 
   ครั้งที่ ๒ ในความผิดข้อเดิม ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของ
มูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท 
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
   ครั้งที่ ๓ ในความผิดข้อเดิมเป็นต้นไป ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราเพิ่มขึ้น
อีกครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิ           
ที ่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี ่ย ๗.๕๑ บาท  
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
  ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ 
วัน หักลบกับจำนวนวันที ่ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที ่คณะทำงานพิจารณาโทษ                        
มีมติเรียกเบี้ยปรับ 
  ๒๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
                            ๒๙.๓.๑ ข้อ ๙.๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๐.๒.๑ หรือข้อ ๑๐.๒.๒ กรณีค่าปริมาณ    
เนื้อนมรวม (Total Solid : TS) ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒.๒๐ หรือข้อ ๑๑.๑ หรือข้อ ๑๑.๒ หรือข้อ ๑๑.๔ หรือข้อ 
๑๑.๕ หรือข้อ ๑๑.๖ หรือข้อ ๑๑.๗ 
   ๒๙.๓.๒ ข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคสอง 
ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อ ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ 
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ 
บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
 
 
 

ครั้งที่ ๒... 
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   ครั้งที่ ๒ ในความผิดข้อเดิมเป็นต้นไป ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราเพิ่มขึ้น
อีกครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป ของมูลค่าสิทธิ
ที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวน
วันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน  
   ทั้งนี ้จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๓ ให้พิจารณา ดังนี้  
   กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๑ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจำนวนวัน                         
ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ 
   กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจำนวนวันที่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                       
แจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี  
  ๒๙.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๘ ซึ่งมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วว่าเหตุเกิดจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้ดำเนินการปรับตามจำนวนวันที่ไม่ได้ส่งนม โดยคิด
ค่าปรับในอัตราวันละ ๓ เท่าของมูลค่าของสิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ที่ไม่ได้รับการจัดส่งนั้น 
โดยคำนวณจากสิทธิในหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน นั้น ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วย/วัน) คูณ
ราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวนวันที่ไม่ได้จัดส่งนมคูณสาม 
  ๒๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
   ๒๙.๕.๑ ข้อ ๙.๒ วรรคสอง หรือข้อ ๙.๒ วรรคสาม หรือข้อ ๙.๕  หรือข้อ ๙.๗ 
วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๑๐.๑ 
   ๒๙.๕.๒ ข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณี ดังนี้ 
    (๑) นมมีลักษณะเหลวไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ตกตะกอน จับตัวเป็นก้อน               
เป็นครีมข้นหนืด หรือแยกชั้น เป็นต้น ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายงานข้อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบ                              
โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
    (๒) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมโคไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด                        
    (๓) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิด Coliform ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 
    (๔) มีปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย หรือโปรตีน หรือมันเนย ไม่เป็นไปตาม       
ที่กฎหมายกำหนด 
   ๒๙.๕.๓ ข้อ ๑๐.๒.๕ 

ให้พิจารณาโทษ ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑ ในความผิดทุก ๆ ๑ ข้อ ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ 
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท 
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
     ครั้งที่ ๒ ในความผิดข้อเดิม หรือข้อ ๙.๕ ในกรณีท่ีไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ได้รับ
การรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้น ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับ ในอัตราร้อย
ละ ๐.๒ ของมูลค่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วย/วัน คูณราคากลาง
นมเฉลี่ย ๗.๕๑ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน 
    ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๕ ให้พิจารณา ดังนี้  

กรณ.ี.. 
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    กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๑ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักลบกับ
จำนวนวัน ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ 
    กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๒ และ ๒๙.๕.๓ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน 
หักลบกับจำนวนวันที ่ผ ู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที ่ระบุในหนังสือที ่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง
ปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี 
    ครั้งที่ ๓ ในความผิดข้อเดิมหรือข้อ ๙.๕ ซึ่งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับการ
รับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้ น ให้ดำเนินการตัดสิทธิในการเข้าร่วม
โครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสิทธิพิจารณา ดังนี้ 
    กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๑ ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ              
ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 
    กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๒ และ ๒๙.๕.๓ ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไป
จากวันที่ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี 
  ๒๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
   ๒๙.๖.๑ ข้อ ๖ หรือข้อ ๙.๑ หรือข้อ ๙.๒ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๙.๒ วรรคสี่ หรือ                     
ข้อ ๙.๖ วรรคหนึ่ง  
   ๒๙.๖.๒ ข้อ ๑๐.๒.๔ หรือข้อ ๑๐.๒.๖ 
   ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และ
ยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสิทธิพิจารณา ดังนี้  
    กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๑ ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือ ของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ 
    กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๒ ให้มีผลการตัดสิทธิ ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่ม
พ้ืนที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี 
  ๒๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่งในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
   ๒๙.๗.๑ พบเชื้อก่อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ได้แก่  
     (๑) Salmonella spp.     
    (๒) Staphylococcus aureus 
    (๓) Listeria monocytogenes 
    (๔) Bacillus cereus 
   ๒๙.๗.๒ พบเชื้อ Escherichia coli ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิก
การทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิ โดยมีผลการตัดสิทธิตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่
ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งปศุสัตว์จังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ดังกล่าว ทั้งนี้ การถูกตัดสิทธิ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป 
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  ๒๙.๘ ในความผิดที่มีเบี้ยปรับ ให้ อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญา เป็นผู้ดำเนินการปรับตาม
สัญญา แล้วนำเงินเบี้ยปรับดังกล่าวจัดส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
  การดำเนินการตามข้อ ๒๙.๑ หรือข้อ ๒๙.๒ หรือข้อ ๒๙.๓ หรือข้อ ๒๙.๔ หรือข้อ 
๒๙.๕ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับพิจารณาโทษ ต้องดำเนินการชำระเบี้ยปรับตามอัตราที่กำหนด 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก อ.ส.ค. 
  กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ดำเนินการชำระเบี้ยปรับภายใน ๑๕ วัน ให้ อ.ส.ค. 
มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้ดำเนินการชำระเบี้ยปรับตามอัตราที่ กำหนด ภายใน        
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน 
  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการชำระเบี้ยปรับตามมติ หลังจากได้รับ
หนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ อ.ส.ค. ตัดสิทธิและยกเลิกสัญญาในส่วนที่เหลือทันที และจะส่งผลต่อการพิจารณาให้
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป และให้แจ้งเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนกลุ ่มพื ้นที ่เพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
  ๒๙.๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกพิจารณาโทษตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๗  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงข้อโต้แย้ง หรือข้อ
กฎหมายอ้างอิง ยื่นต่อประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้
คณะอนุกรรมการบริหารกลางพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารกลางได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๒๙.๑๐ หากมีความผิดตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ข้อ ๓๐ การพิจารณาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทดแทน 
  ๓๐.๑ กรณีที่ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
ตามที่ได้รับจัดสรรสิทธิด้วยเหตุถูกสั่งถูกตัดสิทธิ หรือถูกยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปฏิบัติ  
ผิดสัญญาเข้าร่วมโครงการกับ อ.ส.ค. หรือมีการเลิกกิจการ หรือได้รับการอนุมัติให้คื นสิทธิบางส่วนจาก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการระหว่างภาคเรียน  
จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ ยกเว้น การถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒๙.๑ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพ้ืนที่นั้น ที่มีความเหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต 
การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลัก  
โลจิสติกส์และพ้ืนที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓  และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมรายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิ จารณาให้ความ
เห็นชอบโดยด่วน เมื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการ
บริหารกลางเพ่ือทราบ 
 
 

๓๐.๒ กรณี... 



- ๒๑ - 
 

 

  ๓๐.๒ กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามข้อ ๒๙.๕.๒ หรือข้อ ๒๙.๕.๓ 
ในความผิดครั้งที่ ๓ ตามข้อ ๒๙.๖.๒ หรือตามข้อ ๒๙.๗ ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ 
ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพ่ือหยุดส่งมอบนมทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิก
สัญญาจาก อ.ส.ค. และให้แจ้งหน่วยจัดซื ้อ/โรงเร ียน ที ่ เก ี ่ยวข ้องทราบในเบื ้องต้น ให้เลขานุการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่า ที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพ้ืนที่นั้นที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อ
นม การผลิต การส่งมอบตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนโดยยึดพื้นที่โรงงาน
ตามหลักโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ 
๑๐.๒ ของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมจนสิ ้นสุดปีการศึกษา เพื ่อให้สามารถดำเนินการแทน
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตัดสิทธิรายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่ม
พื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วน เมื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ตามมติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ที่เก่ียวข้องทราบ แล้วรายงาน
ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ 
  ๓๐.๓ กรณีผ ู ้ประกอบการผล ิตภ ัณฑ์นมถ ูกต ัดส ิทธ ิตามข ้อ ๒๙.๑ ให ้  อ.ส.ค.  
เป็นผู้รับผิดชอบ ให้เด็กนักเรียนได้ดื ่มนมโรงเรียน โดย อ.ส.ค.เป็นผู ้ดำเนินการเอง หรือ มอบอำนาจให้
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นดำเนินการแทน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือ
มากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ภายในกลุ ่มพื้นที ่นั ้น ที่มีความ
เหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนม
โรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่ง
น้ำนมโคที ่ม ีค ุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิ ม และจัดทำข้อเสนอให้
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทำสัญญา 
  ๓๐.๔ กรณีมีการเพ่ิมหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน หรือเพ่ิมจำนวนนักเรียนที่ต้องมีการจัดสรร
สิทธิเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน  ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่ม
พ้ืนที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี
การศึกษา ๒๕๖๖ ซ่ึงอยู่ภายในกลุ่มพื้นที ่นั ้น ที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ  
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักโลจิสติกส์และ
พื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ และให้แจ้ง อ.ส.ค. 
เพ่ือจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อ/
โรงเรียน ที่เก่ียวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ  
 ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนด
ไว้ในประกาศนี้ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือการจัดการโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
บริหารกลางที่จะพิจารณาดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  

 ประกาศ ณ วันที่ ............................ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
                                                            


