
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยการขอรับและออกใบรับรองผูต้รวจประเมนิเครือ่งรดีนม 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

ด้วยเห็นสมควรให้มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับและการออกใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนม  เพื่อให้การรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง 
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม”  (Good  Practices  for  Milking  machine)  หมายความว่า   

วิธีปฏิบัติว่าด้วยการออกแบบ  ติดตั้ง  การบ ารุงรักษา  เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง  เพ่ือส่งเสริมสุขศาสตร์ 
เต้านมที่ดีของแม่โคและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   

“ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม”  (Milking  machine  Auditor)  หมายความว่า  ผู้ตรวจประเมิน
ตามแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม  ซึ่งเป็นบุคคลที่ด าเนินการตรวจประเมินเครื่องรีดนมที่ผ่านการอบรม  
ในหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้  จากกรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่กรมปศุสัตว์ยอมรับ  และได้รับใบรับรอง 

“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม”  (Milking  Machine  Training   
Subcommittee)  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
หลักสูตร  สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

“คณะท างานฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม”  (Milking  Machine  Auditor  
Registration  Team)  หมายความว่า  คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่ 
ในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมที่ได้รับใบรับรอง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม”  (Milking  Machine  
Auditor  Decision  Subcommittee)  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 
กรมปศุสัตว์ให้ท าหน้าที่พิจารณายกเลิก  พักใช ้ และเพิกถอนใบรับรอง 

“ใบรับรอง”  (Milking  Machine  Auditor  Certificate)  หมายความว่า  ใบรับรองผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ 

“ใบแทนใบรับรอง”  (Replacement  of  Milking  Machine  Auditor  Certificate)  หมายความว่า   
ใบแทนใบรับรอง  ในกรณีผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีความประสงค์ขอใบรับรองฉบับใหม่   เนื่องจาก
ใบรับรองฉบับเดิมช ารุดหรือสูญหาย 

“คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓”  (Manual  of  Department  of  Livestock  Development  Regarding  Milking  
Machine  Auditor  Certification  B.E.  2563)  หมายความว่า  คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“หน่วยงานภายนอก”  (External  Agencies)  หมายความว่า  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
จากกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจออกใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ใบแทนใบรับรอง  ประกาศ  ค าสั่ง  คู่มือ  และก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
รวมทั้งวินิจฉัยและสั่งการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมนิเครือ่งรดีนม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะอนกุรรมการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนม”  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริมการปศุสัตว์   ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์   ผู้อ านวยการ 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ผู้แทนสถาบันการศึกษา  ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย   
ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน  ผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ านมดิบ   
เป็นอนุกรรมการ   

ให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ถ้าประธานไม่อยู่ 

ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน 
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาหลักสูตร  สถานที่  และอุปกรณ์การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   

ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานภายนอก 
(๒) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรดีนมตามที่อธบิดี

กรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที ่ ๒ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับการฝกึอบรม 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต/วิทยาศาสตร์บัณฑิต   

สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์/สาขาสัตวบาล/สาขาสัตวศาสตร์  หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเท่า  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หรือ 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น  ที่มีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย  ๑  ปี  หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  หรือเทียบเท่า   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  ๒  ปี  หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย  ๓  ป ี หรือ 

(๓) ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การยื่นค าขอรับการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๙ การยื่นค าขอรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ให้ด าเนินการตามคู่มือ

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ

ประกาศกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง   

ส่วนที ่ ๔ 
การฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๑๐ การฝึกอบรมโดยกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบ 

กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่

กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมวด  ๒ 
การออกใบรับรอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะท างานฝ่ายทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะท างานคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะท างานฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมิน 

เครื่องรีดนม”  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นประธานคณะท างาน  ผู้อ านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  เป็นคณะท างาน   

ให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนมเป็นคณะท างานและเลขานุการ   

ข้อ ๑๒ ให้คณะท างานฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑) ขึ้นทะเบียนการรับรอง  และการต่ออายุการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   

(๒) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตามที่อธิบดี

กรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที ่ ๒ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบรับรอง  ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

และได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากกรมปศุสัตว์   หรือหน่วยงานภายนอกที่กรมปศุสัตว์ 

ให้การยอมรับ 

ส่วนที ่ ๓ 
การยื่นค าขอใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๔ การยื่นค าขอรับใบรับรองให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับ 

และออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การออกใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์น าผลการขึ้นทะเบียนของคณะท างานฝ่ายทะเบียน

ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์  เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง 

ข้อ ๑๖ ใบรับรองมีอายุ  ๕  ป ี นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง 

ข้อ ๑๗ กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย  ให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมน าใบรับรองที่ช ารุด  

หรือเอกสารหลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการยื่นค าขอใบแทนใบรับรอง  

เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าขอไดต้รวจสอบแล้ววา่ใบรับรองที่ช ารดุหรอืสูญหายยังมิไดถู้กยกเลิก  พักใช ้ เพิกถอน

และยังไม่หมดอายุ  ให้เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาออกใบแทนใบรับรอง 

หมวด  ๓ 
การต่ออายุใบรบัรอง 
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ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอต่ออายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๘ ผู้ขอต่ออายุใบรับรองต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง 
(๒) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร  “ทบทวนความรู้การตรวจประเมินเครื่องรีดนม” 
(๓) ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การยื่นค าขอต่ออายุใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง   ให้ยื่นแบบค าขอ 
พร้อมหลักฐานและใบรับรอง  ก่อนใบรับรองหมดอายุหกเดือน  ตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย 
การขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด   

ส่วนที ่ ๓ 
การต่ออายุใบรบัรอง 

 
 

ข้อ ๒๐ กรณียื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุหกเดือน  วันที่ต่ออายุการรับรอง
ให้มีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม 

ข้อ ๒๑ กรณียื่นขอต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุให้อบรมใหม่   วันที่ต่ออายุการรับรอง 
ให้นับวันที่มายื่นขอต่ออายุกับคณะท างานฝ่ายทะเบียนผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์น าผลการต่ออายุเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์  
เพื่อพิจารณาต่ออายุใบรับรอง 

หมวด  ๔ 
การปฏิบตัหิน้าที่ผูต้รวจประเมินเครื่องรดีนม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูต้รวจประเมนิเครื่องรดีนม 
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ข้อ ๒๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมให้เป็นไปตามข้อก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ในคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี 
ส าหรับเครื่องรีดนม   

ส่วนที ่ ๒ 
การตรวจประเมนิเครื่องรีดนม 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ตรวจประเมิน   
ไปที่สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  ในสังกัดแล้วแต่กรณี  และสรุปรวม
รายเดือนให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  และส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์  เพ่ือด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่ตรวจประเมินไว้ในทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   

หมวด  ๕ 
การยกเลกิ  การพักใชแ้ละการเพิกถอนใบรบัรอง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะอนกุรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครือ่งรีดนม 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า   “คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะ 
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม”  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการปศุสัตว์  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  ผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสถาบันการศึกษา  ผู้แทนสมาคม
สัตวบาลแห่งประเทศไทย  ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย
โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน  ผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ านมดิบ  เป็นอนุกรรมการ   

ให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ถ้าประธานไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ 
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๒8 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สอบสวนข้อเท็จจริง 
(๒) พิจารณาการยกเลิกการรับรอง  การพักใช ้ และการเพิกถอนใบรับรอง 
(๓) ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง  ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การยกเลกิใบรบัรอง 

 
 

ข้อ 29 ให้มีการยกเลิกใบรับรองในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมขอยกเลิกใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  ต่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 
(๒) ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตาย 
ข้อ ๓0 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ  29  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมิน

เครื่องรีดนมเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณายกเลิกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  และให้ใบรับรอง 
มีผลสิ้นสุดลง  ในแต่ละกรณี  ดังนี้ 

(๑) ตามข้อ  29  (๑)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่งยกเลิกใบรับรอง 
(๒) ตามข้อ  29  (๒)  ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตาย 

ส่วนที ่ ๓ 
การพักใช้และเพิกถอนใบรบัรอง 

 
 

ข้อ ๓1 เหตุดังต่อไปนี้  เป็นเหตุในการพักใช้ใบรับรอง 
(๑) พบข้อบกพร่องตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนมที่ตรวจประเมินอยู่    

ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 
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ข้อ ๓2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ  ๓1  กรมปศุสัตว์จะต้องด าเนินการสอบสวนผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมตามความในข้อ  ๓5  ข้อ  ๓6  ข้อ  ๓7  ข้อ  ๓8  และข้อ  39  และพิจารณา 
พักใช้ใบรับรองเป็นระยะเวลาหกเดือน  นับแต่วันที่ทราบค าสั่งแจ้งการพักใช้ 

ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการพักใช้ใบรับรองและแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกค าสั่งพักใช้ใบรับรอง   

ในกรณีไม่พบตัวผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมหรือผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมไม่ยอมรับ 
ค าสั่งดังกล่าว  ให้ปิดค าสั่งโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของกรมปศุสัตว์  และให้ประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมปศุสัตว์  และให้ถือว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้ทราบค าสั่งนั้น
แล้วนับแต่วันที่ปิดค าสั่งและลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองในทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   
ทั้งนี้   การแจ้งค าสั่งพักใช้ใบรับรองให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและ 
ออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมตามวรรคหนึ่ง  ห้ามผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   

ข้อ ๓3 เหตุดังต่อไปนี้เป็นเหตุในการเพิกถอนใบรับรอง 
(๑) พบข้อบกพร่องที่มีผลร้ายแรงตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนมในฟาร์มโคนม 

ที่ตรวจประเมิน  ซึ่งเหตุเกิดมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม   
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรอง  ๒  ครั้ง  ในระยะเวลา  ๑  ปี 
ข้อ ๓4 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ  ๓3  กรมปศุสัตว์จะต้องด าเนินการสอบสวนผู้ตรวจประเมิน

เครื่องรีดนม  ตามความในข้อ  ๓5  ข้อ  ๓6  ข้อ  ๓7  ข้อ  ๓8  และข้อ  39  และพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรอง  ทั้งนี้  ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองอาจขอรับใบรับรองอีกได้เมื่อพ้น
หนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบรับรอง   

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครือ่งรีดนมได้พิจารณาค าขอรับใบรับรอง
ตามวรรคหนึ่งและปฏิเสธการออกใบรับรอง  ผู้นั้นจะยื่นค าขอรับใบรับรองได้อีกต่อเมื่อสิ้นระยะเวลา  
หนึ่งปีนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมปฏิเสธการออกใบรับรอง  
ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมปฏิเสธการออกใบรับรองเป็นครั้งที่  ๒  
ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับใบรับรองตลอดไป 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ให้กรมปศุสัตว์แจ้งการเพิกถอนใบรับรอง  และแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกค าสั่งเพิกถอนใบรับรอง  และให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมน าใบรับรอง 
ที่ถูกเพิกถอน  ส่งคืนแก่ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ในกรณีไม่พบตัวผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  หรือผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมไม่ยอมรับค าสั่ง

ดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งเพิกถอนใบรับรองให้สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  ที่ผู้ตรวจประเมินสังกัด  

ปดิค าสั่งโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของกรมปศุสัตว์  และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมปศุสัตว์  และให้ถือว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วนับแต่วันที่ 

ปิดค าสั่งและลงบันทึกการพักใช้ใบรับรองในทะเบียนประวัติผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ทั้งนี้  การแจ้ง

ค าสั่งเพิกถอนใบรับรองให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง  

ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

หมวด  ๖ 
การสอบสวนผู้ตรวจประเมนิเครือ่งรดีนม 

 
 

ข้อ ๓5 เมื่อกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนมหรือเกิดความบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ของผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

เข้าด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๓6 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมสอบสวนข้อเท็จจริง

และเชิญผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมผู้ถูกร้องเรียนมารับทราบและให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจพบ  

หรือมีผู้ร้องเรียนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง 

ข้อ ๓7 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานะผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมสรุปผลการสอบสวน 

ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๓8 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมิได้กระท าตามที่ตรวจพบ

หรือมีผู้ร้องเรียน  ให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 

ผู้ถูกร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีค าสั่ง 

้หนา   ๑๗
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หากกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมได้กระท าตามที่ตรวจพบ  หรือม ี
ผู้ร้องเรียนจริง  ให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ด าเนินการตามข้อ  ๓1  ข้อ  ๓2  ข้อ  ๓3  และข้อ  ๓4  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๗ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ 39 ผู้ขอรับใบรับรองที่ไม่ได้รับการพิจารณาออกใบรับรอง  ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณา 
ต่ออายุใบรับรอง  ผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองมีสิทธิ์อุทธรณ์   โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดี 
กรมปศุสัตว์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งไม่ได้รับการพิจารณาออกใบรับรอง   ไม่ได้รับ 
การพิจารณาต่ออายุใบรับรอง  พักใช้หรือเพิกถอนใบรับรอง  แล้วแต่กรณี  และให้ค าวินิจฉัยของ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นที่สุด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สรวิศ  ธานโีต 

อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๑๘
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม  

 
1. หลักการและเหตุผล  

การเลี้ยงโคนมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ต้องใช้หลักการบริหาร  
ฟาร์มโคนมทีดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้โคนมสามารถให้ผลผลิตน้้านมได้สูงสุดตามศักยภาพที่มี 
กรมปศุสัตว์ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มโคนมทั้งระบบ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้ผลผลิตของโคนม การพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร  
ผู้เลี้ยงโคนมด้วยการน้าใช้ระบบการรีดนมที่ได้มาตรฐาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
น้้านมดิบในฟาร์มโคนมของเกษตรกรทั้งด้านองค์ประกอบน้้านม ความสะอาดของน้้านมดิบ และรวมถึงปัญหา
โรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ซึ่งยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ในปัจจุบัน
เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้หันมาใช้เครื่องรีดนมในระบบการผลิตของเกษตรกรเอง ด้วยประสบการณ์ ความรู้
และความเข้าใจในระบบเครื่องรีดนมที่แตกต่างกัน ท้าให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบและระบบ 
ของเครื่องรีดนม ดังนั้น เพ่ือให้ระบบเครื่องรีดนมของเกษตรกรเป็นมาตรฐานสากล กรมปศุสัตว์จึงได้ 
จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในฟาร์มโคนมของเกษตรกร เพ่ือพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตน้้านมดิบของเกษตรกรต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพผู้ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนม  
2. เพ่ือให้การตรวจประเมินเครื่องรีดนมเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับ

เครื่องรีดนม  
3. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ โคนม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโคนม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และบุคคล
ทั่วไป 
4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

4.1 อายุสิบแปดปีขึ้นไป 
4.2 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคนิคการสัตวแพทย์/สาขาสัตวบาล/สาขาสัตวศาสตร์  หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ 

4.3 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ที่มีประสบการณ์ท้างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ปี หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  สาขาอ่ืน  
ที่มีประสบการณ์ท้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาอ่ืน ที่มีประสบการณ์ท้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หรือ 

4.4 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด 
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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 สุขศาสตร์น้้านมดิบและคุณภาพน้้านมดิบ 2 ชั่วโมง 

8.1.1 โคนมและการผลิตน้้านม 
8.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขศาสตร์น้้านมดิบ 
8.1.3 การรีดนมและสุขศาสตร์น้้านม  
8.1.4 ค่ามาตรฐานน้้านมดิบ 
8.1.5 การแปรผลวิเคราะห์น้้านมดิบจากห้องปฏิบัติการ 

8.2 หลักการท้างานเครื่องรีดนม ระบบรีดนมและการบ้ารุงรักษา 2 ชั่วโมง 
8.2.1 ระบบการรีดนมแบบต่าง ๆ 
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 การใช้น้้ายาคลอรีนล้างท้าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม 
8.3.2 การถอดและประกอบยางรีดนม และการล้างท้าความสะอาด 
8.3.3 การล้างท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาเครื่องควบคุมจังหวะรีด (Pulsator) 
8.3.4 การล้างท่อลมสุญญากาศ 
8.4.5 การล้างท้าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) 

8.4. แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนมและการติดตั้งระบบรีดนมแบบต่าง ๆ 4 ชั่วโมง 
8.4.1 การบ้ารุงรักษาเครื่องรีดนมและอุปกรณ์     
8.4.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเครื่องรีดนม (ระบบน้้า/ไฟฟ้า)   
8.4.3  ค่ามาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่องรีดนม : คณะท้างานจัดท้าแนวปฏิบัติที่ดี 

   ส้าหรับเครื่องรีดนม  
8.4.4 ค่ามาตรฐานระบบเครื่องรีดนมของผู้ผลิตเครื่องรีดนมโดยตัวแทนผู้จ้าหน่าย 

  ในประเทศไทย และตามข้อก้าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนม 
8.4.5 ค่ามาตรฐานการดูแลบ้ารุงรักษา 
8.4.6 ค่ามาตรฐานการใช้อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 
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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 รูปแบบวธิีการรับรองผลการประเมิน 
8.6.5 ขอบเขตหน้าที่ และจรรยาบรรณผู้ตรวจประเมิน 

8.7 ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินระบบรีดนมเบื้องต้นและการใช้เครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนม 
4 ชั่วโมง 

8.7.1 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมเบื้องต้นและการแปรผล 
8.7.2 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมด้วยเครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนมและ 
แปรผล 
8.7.3 จัดท้าแบบประเมินและรายงานผล 

8.8  ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมในฟาร์มเกษตรกร (กลุ่มละ 2 คน/ฟาร์ม)  
8 ชั่วโมง 

8.8.1 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมเบื้องต้นและการแปรผล 
8.8.2 ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมด้วยเครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนมและ 
แปรผล 
8.8.3 การให้ค้าแนะน้าเบื้องต้น 
8.8.4 จัดท้าแบบประเมินและรายงานผล 
8.8.5 น้าเสนอ อภิปรายและสรุปผลการตรวจประเมิน 

9. การประเมินผล  
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 มีคะแนนทดสอบ

ภาคทฤษฎีผ่านร้อยละ 70 ทดสอบภาคปฏิบัติผ่านร้อยละ 80 โดยผู้เข้าอบรมต้องมีเกณฑ์คะแนนผ่าน 
ทั้ง 2 ส่วน หากทดสอบไม่ผ่านให้สอบซ่อม โดยมีเงื่อนไขก้าหนดเวลาและมีค่าใช้จ่าย 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจประเมินเครื่องรีดนม  

ในฟาร์มโคนมน้าสู่การพัฒนาคุณภาพน้้านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และท้าให้อาชีพการเลี้ยงโคนม 
เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างม่ันคงและยั่งยืน  
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ตารางฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม 
 
 

เวลา 08.00 -09.00 09.00 - 10.00  10.00 - 11.00  11.00 - 12.00  
12.00 - 
13.00  

13.00 - 14.00  14.00 - 15.00  15.00 - 16.00  16.00 - 17.00  

วัน/ช.ม. 1 2 3 4  
 
 
 
 

พักกลางวัน 

6 7 8 9 

จันทร์ พิธีเปิด 
สุขศาสตร์น้้านมดิบและ 

คุณภาพน้้านมดิบ 
หลักการท้างาน 

เครื่องรีดนม 
หลักการท้างาน 

เครื่องรีดนม 
แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนม ( ภาคปฏิบัติ ) 

( แบ่ง 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน) 

อังคาร 
แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับเครื่องรีดนม 

และมาตรฐานการติดตั้ง 
ปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องรีดนม 

การบ้ารุงรักษาและวิธีการแก้ไขท่ีพบ ( แบ่ง 4 กลุ่ม ) 

พุธ การประเมินและตรวจประเมินเครื่องรีดนม 
ปฏิบัติการตรวจประเมินระบบรีดนมเบื้องต้นและ 

การใช้เครื่องตรวจวัดระบบเครื่องรีดนม 
( แบ่ง 2 กลุ่ม pipe line / bucket type ) 

พฤหัส 
ปฏิบัติ ตรวจประเมินระบบเครื่องรีดนมในฟาร์มเกษตรกร 

( แบ่ง 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน ) 
น้าเสนอ อภิปราย และสรุปผล ( แบ่งกลุ่ม ) 

ศุกร์ 
สอบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินและ 

รับรองมาตรฐานระบบเครื่องรีดนม 
สอบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานระบบเครื่องรีดนม 
พิธีปิด 


