
การบรหิารจัดการโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน

ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

รวบรวมโดยองคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)



คํานํา

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายคณะกรรมการโคนมและ

ผลิตภัณฑนม เร งดํา เนินการแก ไขปญหานมโรงเรียน  และไดแตง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติ และ

มาตรการในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรยีนตลอดหวง

โซ 

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ไดเรงดําเนินการแกไขปญหา

นมโรงเรียน โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติ และ

มาตรการ ในการขับเคลื่อนใหบรรลุนโยบายนมโรงเรียนสําหรับปการศึกษา 

2559 ตลอดจนไดจัดทําแนวทางการบริหารนมโรงเรียน และแผนการพัฒนา

โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนท้ังระบบ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดบริโภคนมท่ีด ี 

มีคุณภาพ และเกษตรกรโคนมไทยมีอาชพีท่ีม่ันคงตามนโยบายรัฐบาล”



สารบัญ

สารจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารจากปลัดกระทรวงเกษตร

แนวนโยบายการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

องคประกอบคณะกรรมการ
องคประกอบคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม

คณะอนุกรรมการ ๑๐ คณะในคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม (ภาพรวม)

๖ คณะอนุกรรมการฯ ที่เกีย่วของกับการบรหิารโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน

แนวทางการบริหารนมโรงเรียน
การเปรยีบเทยีบการบรหิารนมโรงเรยีนใน อดตี และ ปจจุบัน

การบรหิารนมโรงเรยีนทัง้ระบบปการศึกษา ๒๕๕๙

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน

ภาคผนวก
พระราชบัญญัติโคนมและผลติภัณฑนม

แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิัตหินาที่ภายใตคณะกรรมการโคนมฯ ๙ คณะ

แตงต้ังอนุกรรมการพจิารณาความผดิและกําหนดโทษและอัตราเบี้ยปรับ

หลักเกณฑและวธิดํีาเนินงานโครงการ(นม)โรงเรยีนปการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม (ฉบับที่ ๒) บทเฉพาะกาล

ขอมูลจํานวนนักเรยีน ณ ๑๐ มถิุนายน ๒๕๕๘

รายการอักษรยอ - ความหมาย

หนา  
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สารจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลปยะ
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณมี   

เปาหมายในการเพิ่มคุณภาพและ

มาตรฐานของนมโรงเรียนใหสงูขึ้นภายในปการศกึษา 

๒๕๖๐ เพื่อเด็กนักเรียนไดด่ืมนมคุณภาพดีและปรับ

วธีิการจัดสรรโควตานมโรงเรียนใหเกดิความเปนธรรม 

โปรงใสกับ

ผูประกอบการรวมท้ังตอบสนองความ

ตองการและประโยชนแกเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนม / สหกรณอยางย่ังยืน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ



สารจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายธรีภัทร  ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประธานคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม

การควบคุมมาตรฐานนมโรงเรียน 

เปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญอยางยิ่ง เราจึง

ตองกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐานตางๆ ให

สูงข้ึน เพื่อใหม่ันใจไดวาลูกหลานของเราจะ

ไดดื่มนมที่ด ีมีคุณภาพตามนโยบายของ

รัฐบาล



เปาหมาย

เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของนมโรงเรียนใหสูงขึ้นภายในป ๒๕๖๐ และปรับเปลี่ยนวธิกีารจัดสรร

โควตานมโรงเรียนใหเกดิความเปนธรรม โปรงใส และตอบสนองความตองการ และประโยชนแก

นักเรียน เกษตรกร และสหกรณอยางย่ังยืน

แนวนโยบายการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

เกษตรกรโคนมไดรับการดูแล

นักเรยีนไดดื่มนมมีคุณภาพ

โปรงใสเปนธรรมกับผูประกอบการ

นโยบายของ
รัฐมนตรวีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

(พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ)

เม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

อธบิดกีรมปศุสัตว

อธบิดกีรมสงเสริมสหกรณ

อธบิดกีรมการคาภายใน  

อธบิดกีรมการคาตางประเทศ

อธบิดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

กรรมการโดยตําแหนง (๑๒ คน) กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(๑๒ คน)

เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร            

ผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศกึษา ๒ คน

ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนม  ๕ คน

ผูแทนผูประกอบการ ๕ คน

ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม         

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ผูอํานวยการองคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย

เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

องคประกอบคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม

กรรมการและเลขานุการ 

พระราชบัญญัตโิคนมและ

ผลติภัณฑนม ประกาศใชเมื่อ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
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คณะอนุกรรมการ ๑๑ คณะในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ภาพรวม)

บริหารนม
ท้ังระบบ

บริหาร
จัดการ

โครงการ
อาหาร

เสริม (นม) 
โรงเรียน

รางขอบังคับ
และระเบียบ
เกี่ยวกับการ
บรหิารงาน
ของคณะ
กรรมการ 
โคนมและ
ผลติภัณฑ

นม

พิจารณา
จัดสรร

โควตาและ
อัตราภาษี
นําเขานม
ผงขาด
มันเนย 

นมดบิ และ
นมพรอม

ดื่ม 

จัดทํา
ขอเสนอ

ราคา
น้ํานมโค

และ   
ผลติภัณฑ

นม 

รณรงค
การบริโภค

นม 

จัดทํา
ขอเสนอ

มาตรฐาน
การรับซื้อ
น้ํานมโค 

กํากับดูแล
คุณภาพ

นม
โรงเรียน 

เฉพาะกจิ
เพ่ือจัดทํา
ยุทธศาสตร

พัฒนา
โคนมและ
ผลติภัณฑ

นม ป 
๒๕๖๐-
๒๕๖๙ 

เฉพาะกจิ
เพ่ือพิจารณา
หลักเกณฑ
แนวทาง

ปฏิบัต ิและ
การจัดสรร
สิทธิพ้ืนท่ี

การจําหนาย
นมโรงเรียน            
ปการศกึษา 
๒/๒๕๕๘ 

และ ๒๕๕๙

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. กอง

พัฒนา

สหกรณภาค

การเกษตร

และกลุม

เกษตรกร 

กสส.

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.

ประธาน

อธบิด ีกปศ.

เลขาฯ 

ผอ. กอง

สงเสรมิและ

พัฒนาการ

ปศุสัตว  กปศ.

ประธาน

เลขาฯ สศก.

เลขาฯ 

ผอ. ศูนย

สารสนเทศ

การเกษตร  

สศก.

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. กอง

สงเสรมิและ

พัฒนาการ

ปศุสัตว  กปศ.

ประธาน

เลขาฯ มกอช.

เลขาฯ 

ผูแทน มกอช.

ประธาน

เลขาฯ อย.

หรอืผูแทน

เลขาฯ 

ผอ. สํานัก

อาหาร  อย. 

หรอืผูแทน

ประธาน

อธบิด ีกปศ.

เลขาฯ 

ผอ. กอง

สงเสรมิและ

พัฒนาการ

ปศุสัตว กปศ.

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.

พิจารณา
ความผดิ

และ
กําหนด
โทษและ
อัตราเบี้ย

ปรับ 

ประธาน

รองปลัด กษ.

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.
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บริหารนม
ท้ังระบบ

บริหารจัดการ
โครงการ

อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน

ประธาน
รองปลัด กษ. 

เลขาฯ 

ผอ. กองพัฒนา

สหกรณภาค

การเกษตรและ

กลุมเกษตรกร 

กสส.

ประธาน
รองปลัด กษ. 

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.

เฉพาะกิจเพ่ือ

พิจารณาหลักเกณฑ

แนวทางปฏบิัติ และ

การจัดสรรสิทธิพ้ืนท่ี

การจําหนายนม

โรงเรยีน ป

การศกึษา ๒/๒๕๕๘ 

และ ๒๕๕๙

ประธาน
รองปลัด กษ. 

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.

๖ คณะอนุกรรมการฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

จัดทําขอเสนอ
มาตรฐานการ
รับซื้อน้ํานมโค 

ประธาน
เลขาฯ มกอช.

เลขาฯ 
ผูแทน มกอช.

กํากับดูแล
คุณภาพนม

โรงเรียน 

ประธาน
เลขาฯ อย.หรอืผูแทน

เลขาฯ 

ผอ.  สํ านักอาหาร  

อย. หรอืผูแทน

การพจิารณา

ความผิดและ

กําหนดโทษ

และอัตราเบ้ีย

ปรับ

ประธาน
รองปลัด กษ. 

เลขาฯ 

ผอ. อ.ส.ค.
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การเปรียบเทียบการบริหารนมโรงเรียนใน อดีต และ ปจจุบัน

อดตี
กอนประกาศ คกก.โคนมฯ ฉบับ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ปจจุบัน
ต้ังแตปการศึกษา ๒/๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙

- มีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตขาดการบูรณาการ

- มีการจัดสรรสทิธิใหผูประกอบการรายเดมิเปนระยะ

เวลานาน

- มีคณะอนุกรรมการและคณะทํางานกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบไมครบทุกข้ันตอน และปฏิบัตงิานไมตอเนื่อง

- มีการบูรณาการหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการท่ี

ชัดเจนทุกข้ันตอน

- มีหลักเกณฑและแนวทางควบคุมการบริหารที่ชัดเจนและ

มีมาตรฐานสูงข้ึน

- มีแผนพัฒนาการจัดการมาตรฐานฟารมและคุณภาพ

น้ํานม (GAP)

- เปดโอกาสใหผูประกอบการผลติภัณฑนมรายใหม ไดเขา

สูระบบการผลตินมโรงเรียนเพิ่มข้ึน

- มีคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการปฏิบัตทุิกข้ันตอนอยางตอเนื่อง

- มีบทลงโทษผูฝาฝนท่ีไมปฏิบัตติามหลักเกณฑอยาง

เครงครัด
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ฟารมเกษตรกร
ศูนย / สหกรณ

รวบรวมน้ํานม

ผูประกอบการ 

(โรงงาน)
โรงเรียน นักเรียน

การบริหารนมโรงเรียนท้ังระบบปการศึกษา ๒๕๕๙

GAP

- โรงเรือนไดมาตรฐาน

- คุณภาพนมเบ้ืองตนมี

คุณภาพดี

- มีสัตวแพทยควบคุม

ฟารม

- ฯลฯ

- GMP

- ตรวจคุณภาพนํ้านม

ประจําเดือนโดย กปศ. 

* ปริมาณของแข็งรวม 

(Total Solid) >

๑๒.๑๕%

* ปริมาณเซลลเม็ด

เลือดขาว (SCC)  <

๖๕๐,๐๐๐ cell/cc.

- การตรวจสอบการซื้อ

ขายนํ้านมโค

- GMP

- ใบอนุญาตโรงงาน , ผลิต

อาหาร

- ผานการตรวจคุณภาพนม 

รร. จาก อย.

- ไมถูกตัดสิทธิในเทอม ๒/

๒๕๕๘

- สัญญาจางผลิตนม UHT 

- ทํา MOU นมทั้งระบบ

- ตรวจสอบการสงมอบนม 

รร. ตามสิทธิและพ้ืนท่ีท่ี

กําหนด

- กํากับติดตามการขนสงและ

การเก็บรักษา

- สัญญาซื้อขายกับ อ.ส.ค. 

/ ผูประกอบการ

- ตรวจรับ นม รร. ตาม

คูมือ อย.

- ตรวจสอบคุณภาพและ

การจัดเก็บนมพาสฯ และ

นม UHT ใหถูกตอง

ไดด่ืมนมท่ีมีคุณภาพดี

ต้ังแตวันเปดเทอม

กปศ. กปศ. 

กสส.

อย./ กปศ. / กสส.  

อ.ส.ค. / กรอ. 

อ.ส.ค. / สพฐ. / อปท. สพฐ. / อปท. / สช. 

ผลตินมปลอดภัย นํ้านมดบิคุณภาพดี ขนสงนมถูกหลักอนามัย

- ตรวจสอบคุณภาพนม

- จัดเก็บกอนแจกจาย

- สังเกตกอนดื่ม

กปศ. / อย. / คณก. บริหารฯ ระดับจังหวัด 

หลัก

สนับสนุน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

หล
ักเ

กณ
ฑ

/ 
มา

ตร
ฐา

นค
วบ

คุม

มกอช.
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แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

๑. หลักเกณฑการปฏบิัติทางการเกษตรท่ีดสํีาหรับฟารมโคนม (Good Agricultural Practice : GAP)

๒. คุณภาพน้ํานมดบิ 

๒.๑ ปรมิาณของแข็งรวม (Total Solid : TS)  

๒.๒ จํานวนเซลลเม็ดเลอืดขาว (Somatic Cell Count : SCC) 

๓. หลักเกณฑและวธิกีารผลติท่ีดใีนการผลติอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)

๔. การขนสงนมโรงเรียน (Logistics) และการจัดเกบ็นมท่ีโรงเรยีน

๔.๑ การขนสงนมโรงเรียน (Logistics)

๔.๒ การจัดเก็บนมท่ีโรงเรียน

๕. การเปดโอกาสใหผูประกอบการผลติภัณฑนมรายใหมไดเขาสูระบบการผลตินมโรงเรียนเพิ่มขึ้น

๖. มาตรการควบคุมกํากับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนม

๗. การรณรงคการบริโภคนมของประเทศ
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หลักเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสํีาหรับฟารมโคนม (Good Agricultural Practice : GAP)

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย

จํานวนฟารม(%) 

n/a n/a ๔,๐๒๕

(๒๔%)

๘,๓๘๕

(๕๐%)

๑๒,๕๗๘

(๗๕%)

๑๖,๗๗๐

(๑๐๐%)

เกณฑ ๑. โรงเรือนไดมาตรฐาน

๒. คุณภาพนมเบื้องตนมีคุณภาพดี

๓. มีสัตวแพทยควบคุมฟารม

ฯลฯ

สถานการณปจจุบัน มีฟารมทั้งหมด ๑๖,๗๗๐ ฟารม 

ที่ผาน GAP แลว ๔,๐๒๕ ฟารม คิดเปน ๒๔%

แผนการดําเนินงาน 

โดย กรมปศุสัตว

๑. สํารวจฟารมโคนมที่เขารวมโครงการ

๒. ประเมินผลและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน 

๓. ใหคํารับรองมาตรฐานฟารม

๔. จัดหาสินเชื่อใหเกษตรกรในการปรับปรุงและพัฒนาฟารม เชน ธกส.

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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คุณภาพน้ํานมดบิ 

-ปรมิาณของแข็งรวม (Total Solid: TS)

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย (%) ๑๑.๕๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๒.๒๕ ๑๒.๓๕ ๑๒.๕๐

แผนการดําเนินงาน

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

โดย กรมปศุสัตว

๑. มีการตรวจติดตามคุณภาพและมาตรฐานน้ํานมดิบ

๒. ใหความรูความเขาใจกับเกษตรกร

๓. ตรวจติดตามคุณภาพโดยเก็บตัวอยางจากศูนยรวบรวมน้ํานมทุกศูนยฯ เดือนละ 1 ครั้ง

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพทั้งระบบ เชน ปรับปรุงอาหารโดยนําอาหารสําเร็จ (Total Mixed Ration : 

TMR) มาใช

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย

(cell/cc)

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

โดย กรมปศุสัตว

๑. ใหความรูกับเกษตรกรโดยหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit) 

๒. ตรวจติดตามคุณภาพโดยเก็บตัวอยางจากศูนยรวบรวมน้ํานมทุกศูนยฯ เดือนละ ๑ ครั้ง

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

คุณภาพน้ํานมดบิ 

ปรมิาณเซลลเม็ดเลอืดขาว (Somatic Cell Count: SCC) 
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หลักเกณฑและวิธกีารท่ีดใีนการผลติอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP)

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย

ศูนยฯ/สหกรณ

ท่ีเขารวมโครงการ 

(%)

n/a

๑๐๐%

(๑๖๗)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

แผนการดําเนินงาน มีศูนย/สหกรณ ที่เขารวมโครงการ ๑๖๗ แหง ซึ่งได GMP ครบ ๑๐๐% ดังนั้นตองมี

การกํากับติดตามใหผูประกอบการดําเนินการตามหลักเกณฑ GMP อยางตอเนื่อง

โดยกรมปศุสัตวจะตรวจประเมินผลปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหคํารับรอง

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย

จํานวนรถขนสง
๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

เกณฑ นมพาสเจอรไรส

๑. ตองขนสงดวยรถหองเย็น มีความเย็นไมเกิน ๔ องศาเซลเซียส

๒. ตองมีรถหองเย็นจํานวนเพียงพอกับสิทธิท่ีไดรับ

๓. ผูประกอบการตองเปนผูจัดหาเทอรโมมิเตอรและตูเย็น หรือถังแชท่ีสะอาดฯ

๔. ตองจัดสงทุกวัน ถาไมสามารถจัดสงได ผูประกอบการตองดําเนินการรับผิดชอบฯ

นม ยูเอชที

๑. ตองขนสงดวยรถบรรทุกท่ีมีตูหรือหลังคาหรือผาใบปดมิดชิด

๒. บรรจุในลังกระดาษและไมควรซอนลังสูงเกิน ๑๐ ช้ัน

๓. ตองสงไมเกินคร้ังละ ๓๐ วัน

แผนการดาํเนนิงาน 

โดย กรมปศุสัตว

ใชผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ Single Command ของ กษ รวมปฏิบัติการกับ

คณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจําจังหวัด เพื่อตรวจติดตามกํากับดูแลและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการโคนมฯ 

การขนสงนมโรงเรียน (Logistics) และการจัดเก็บนมทีโ่รงเรียนการขนสงนมโรงเรียน (Logistics)

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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การจัดเก็บนมท่ีโรงเรยีน

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

เกณฑ นมพาสเจอรไรส

๑. ตองเก็บในตูเย็นหรือถังแชท่ีสะอาดและมีอุณหภูมิไมเกิน ๘ °c
๒. ตองมีเทอรโมมิเตอรเพื่อวัดอุณหภูมิใหไดตามเกณฑฯ

นม ยูเอชที

๑. ตองมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีสะอาด บนช้ันยกสูงจากพื้นอยางนอย ๑๐ เซนตเิมตร และไมควรซอน

ลังสูงเกิน ๘ ช้ัน สามารถปองกันสัตวพาหะ 

๒. สถานท่ีตองไมเปยกช้ืน ไมถูกแสงแดดโดยตรง 

แผนการ

ดําเนนิงาน 

ใชผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ Single Command ของ กษ รวม

ปฏิบัตกิารกับคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจําจังหวัด เพื่อตรวจตดิตามกํากับ

ดูแลและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการโคนมฯ ตอไป

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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การเปดโอกาสใหผูประกอบการผลติภัณฑนมรายใหม ไดเขาสูระบบการผลตินมโรงเรยีนเพิ่มขึ้น

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เกณฑ การจัดสรรสิทธิตามขอกําหนดใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูประกอบการอยางมีสวนรวมทุกรายในการจัดสรร

สถานการณปจจุบัน กอนปการศึกษา ๒/๒๕๕๘ มีผูประกอบการทั้งสิ้น ๗๐ ราย การจัดสรรสิทธิใหผูประกอบการรายเดิม

เปนระยะเวลานาน ยากที่ผูประกอบการรายใหมจะเขารวมโครงการได เริ่มปการศึกษา ๒/๒๕๕๘   

ไดมีผูประกอบการเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๒ ราย และมีผูที่ยกเลิก/ตัดสิทธิเขารวมโครงการ ๓ ราย

แผนการดําเนินงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส และตอบสนองความ

ตองการ โดยมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และเปดโอกาสใหผูประกอบการผลิตภัณฑนมรายใหม  

ไดเขาสูระบบการผลิตนมโรงเรียนเพ่ิมข้ึน
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มาตรการควบคุมกํากับดูแลการบรหิารจัดการและคุณภาพนม

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%

เกณฑ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนผูประกอบการจะตองรายงานยอดการใชน้ํานม ยอดการผลิต ยอดการสงมอบ

ตามแบบที่ อ.ส.ค.กําหนด และขอมูลที่รายงานจะตองเปนจริง ฯ

แผนการดําเนินงาน ๑. มีคณะทํางานกํากับ ติดตาม และตรวจสอบอยางตอเนื่อง

๒. มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษและอัตราเบี้ยปรับ เพ่ือลงโทษ

ผูฝาฝนที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเครงครัด
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การรณรงคการบรโิภคนมของประเทศ

การพัฒนา

กอนป

การศึกษา

๒/๒๕๕๘

ปการศึกษา 

๒๕๕๘ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐

๒/๕๘ ๑/๕๙ ๒/๕๙ ๑/๖๐ ๒/๖๐

เปาหมาย

(ลิตร/คน/ป)

๑๔ เพ่ิมข้ึนปละ ๑๐%

สถานการณปจจุบัน ภาครัฐและผูประกอบการยังไมไดรวมมือกันในการรณรงคอยางจริงจังและตอเนื่อง

แผนการดําเนินงาน ใหคณะอนุกรรมการรณรงคการบริโภคนมขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจังโดยใหมีการกําหนดแผน

กลยุทธและแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย

แผนการพัฒนาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
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ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ

โคนมและผลติภัณฑนม

พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโคนมและผลติภัณฑนม พระราชบัญญัตนิี้มีบทบัญญัต ิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสทิธิ

และเสรภีาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิหกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานติบิัญญัตแิหงชาต ิดังตอไปนี้

มาตรา ๑      พระราชบัญญัตนิี้เรยีกวา “พระราชบัญญัตโิคนมและผลติภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิี้ “โคนม” หมายความวา โคซ่ึงตามปกตเิลี้ยงไวเพื่อการผลตินม

“ผลติภัณฑนม” หมายความวา ผลติภัณฑที่ไดจากการนาํน้าํนมโค นมผงและนมคนืรูป

มาผานขบวนการผลติ โดยการแยกออกหรือเตมิเขาไปซ่ึงวัตถุอ่ืนใดหรือแยกมันเนยบางสวนหรือเกอืบทัง้หมดออกจากนม

“อุตสาหกรรมนม” หมายความวา การผลติ ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซ่ึงน้ํานมโค เนื้อโคนมและผลติภัณฑจากน้ํานมและเนื้อโคนม

ตลอดจนอาหารสัตว น้ําเชื้อ ตัวออน และอุปกรณตาง ๆที่เกี่ยวกับการผลติและการตลาด การบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

การผลติผลติภัณฑจากน้ํานมและเนื้อโคนม และการดําเนนิกจิกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับอุตสาหกรรมนม

“น้ํานมโค” หมายความวา น้ํานมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกแลวสามวัน

เพื่อใหปราศจากน้ํานมเหลอืง โดยมิไดแยกหรือเตมิวัตถุอ่ืนใด และยังไมผานกรรมวธีิการผลติในขัน้ตอนใด ๆ

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร

“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร

“เกษตรกรโคนม” หมายความวา ผูซ่ึงประกอบอาชพีการเลี้ยงโคนมเพื่อสงน้ํานมโคใหกับศูนยรับน้ํานมโคขององคกรของรัฐ องคกรของเอกชนหรือสหกรณ

“องคกรเกษตรกรโคนม” หมายความวา สมาคม สหกรณ หรือกลุมเกษตรกรโคนมที่จดทะเบยีนเปนนิตบิุคคลตามกฎหมายแตไมรวมถงึ

บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญทีมี่เกษตรกรโคนมเปนผูถอืหุน หรือหุนสวนไมวาทัง้หมดหรือบางสวน

“ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนม” หมายความวา ผูซ่ึงเปนตัวแทนขององคกรเกษตรกรโคนม

“ผูประกอบการผลติภัณฑนม” หมายความวา บุคคลหรือนติบิุคคลที่ทําธุรกจิการผลติหรือจําหนายโคนมหรือผลติภัณฑนม หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด

“ผูแทนผูประกอบการผลติภัณฑนม” หมายความวา ผูซ่ึงเปนตัวแทนผูประกอบการผลติภัณฑนม

“ผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนม” หมายความวา บุคคลหรือนติบิุคคลที่ทําธุรกจิการผลติหรือจําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม 

หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
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มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา “คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม”ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน

อธบิดีกรมปศสุัตว อธบิดีกรมสงเสรมิสหกรณ อธบิด ีกรมการคาภายใน อธบิดีกรมการคาตางประเทศ อธบิดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาเลขาธกิารคณะกรรมการการศึ กษาขัน้พื้ น ฐาน เลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร

แหงชาต ิ

เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรผูทรงคุณวุฒซิึ่งรัฐมนตรแีตงตัง้จํานวนสบิสองคนเปนกรรมการ ผูอํานวยการองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหง

ประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจํานวนสองคนโดยมาจากผูแทนองคกรเกษตรกรโคนมหนึ่งคน 

และผูแทนผูประกอบการผลติภัณฑนมหรอืผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนมหนึ่งคน การแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒติามวรรคหนึ่งใหแตงตัง้จากผูเชี่ยวชาญ

ทีมี่ประสบการณในดานโคนมและผลติภัณฑนมจากสถาบันการศกึษาหรือสถาบันวจัิยที่เกี่ยวของจํานวนสองคน ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนมจํานวนหาคน 

ซึ่งเสนอโดยชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด และผูแทนผูประกอบการผลติภัณฑนม และผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนมจํานวนหาคน 

ตามหลักเกณฑ

และวธิกีารทีร่ัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ทัง้นี้ ตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในเกาสบิวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ

ใหองคการสงเสรมิกจิการโคนมแหงประเทศไทย ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนนิงานตามมตขิองคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑนม

มาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิตองมีคุณสมบตัแิละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาตไิทย

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ

(๔) ไมเคยเปนผูถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๗

(๕) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในทางการเมื อ ง สมาช ิก สภาทองถิ่นหรอืผูบรหิารทองถิ่นหรอืกรรมการที่ปรกึษา 

หรอืเจาหนาทีข่องพรรคการเมือง

24

พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตอ)



มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสองป และกรรมการผูทรงคุณวุฒซิึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ

อาจไดรับแตงตัง้อีกได แตจะดํารงตําแหนงตดิตอกัน เกนิสองวาระไมได

มาตรา ๗ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เปนบุคคลลมละลาย

(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ

(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕

(๖) เปนคนไรความสามารถหรอืคนเสมือนไรความสามารถ

(๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤตเิสื่อมเสยีหรือหยอนความสามารถ

มาตรา ๘ ถากรรมการผูทรงคุณวุฒคินใดคนหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระจะตองมีการแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒแิทนตําแหนงที่วางลง

และใหผูไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิทนอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒซิึ่งไดแตงตัง้ไวแลว

เม่ือครบกําหนดตามวาระในมาตรา ๖ หากยังไมไดมีการแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒขิึ้นใหมให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุฒ ิซึ่ ง พน จากตําแหน ง

ตามวาระนัน้อยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัตหินาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒซิึ่งไดรับแตงตัง้ใหมเขารับหนาที่

มาตรา ๙ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดเทาทีม่อยูจึงจะเปนองคประชุมี

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจมาประชุมได ใหคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิจิฉัยชี้ขาดโดยมตขิองที่ประชุมใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่ม ขึ้น อีกเสยีงหนึ่งเปนเสยีงชี้ขาด
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหนาทีแ่ละอํานาจดังตอไปนี้

(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเพื่อสงเสรมิและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

(๒) กําหนดนโยบายและแผน การผลิ ต และการจํา หนายน้ํานมโคและผลติภัณฑนมทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ

(๓) กําหนดปรมิาณและเงื่อนไขการนําเขา การสงออกน้ํานมโค นมผงและผลติภัณฑนม

(๔) กําหนดหลักเกณฑ แ ละวธิกีารเกี่ยวกับ การคํานวณตนทุน ในการผลติน้ํานมโคและกําหนดราคาซื้อน้ํานมโคและผลติภัณฑนม 

รวมทัง้กําหนดวันรับซื้อและวันหยุดรับซื้อน้ํานมโคของผูประกอบการผลติภัณฑนม

(๕) กําหนดระเบยีบวาดวยเบี้ยปรับสําหรับผูฝาฝน หรอืไมปฏิบัตติามระเบยีบหรอืประกาศทีค่ณะกรรมการกําหนด

(๖) แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานตามพระราชบัญญัตนิี้ และอาจเชญิสวนราชการรัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชนหรอื

บุคคลใดมาใหขอเท็จจรงิ คําอธบิาย ความเห็นหรอืคําแนะนํา รวมทัง้ ขอเอกสารที่เกี่ยวของ

(๗) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลติภัณฑนมและผูประกอบการอุตสาหกรรมนม

ในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลติและผลติภัณฑ สถานที่เลี้ยงโคนมศูน ยรวบรวมน้ํานมโคและโรงงานแปรรู ปผล ิตภั ณฑ รวมทั้ ง

ระบบการขนสง เพื่ อให การผล ิตและการตลาดโคนมและผลติภัณฑนมเขาสูเกณฑมาตรฐาน และแกไขปญหาเกี่ยวกับโคนมและผลติภัณฑนม

(๘) กําหนดขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศหรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี้

(๙) ปฏิบัตหินาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของกับผลติภัณฑนมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายกําหนด

มาตรา ๑๑       ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท

นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตอ)



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิบับนี้ คอื เพื่อใหเกดิกระบวนการพัฒนาเศรษฐกจิที่มี

เสถยีรภาพ และสรางความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิของชาต ิเพือ่รักษาผลประโยชนและใหเกดิความเปนธรรม

แกผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมนมทัง้ระบบ ไดแก เกษตรกรโคนม ผูประกอบการผลติภัณฑนมและผูบริโภค

รวมทัง้การพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติน้ํานมโคในประเทศใหมีเสถยีรภาพ มีน้ํานม

ที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขันกับตางประเทศได ดังนัน้ ในการดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

จําเปนตองมีคณะกรรมการโคนมและผล ิตภั ณ ฑ น ม ซ่ึ งประกอบดวยผูแทนจากองคกรเกษตรกรโคนม

ผูประกอบการผลติภัณฑนม และภาคราชการทีเ่กี่ยวของ จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้
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พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตอ)



คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม
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คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ตอ)
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คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ตอ)



31

คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ตอ)
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คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ตอ)



33

คําสั่งอนุกรรมการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษและอัตราเบ้ียปรับ



ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙
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ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ตอ)
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ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ตอ)
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ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ตอ)
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ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ตอ)
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ประกาศหลักเกณฑฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (ตอ)



ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ฉบับท่ี ๒) บทเฉพาะกาล
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ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ลําดับ
หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน ปการศกึษา ๒๕๕๙
รวมจํานวนนักเรียน

๑ โรงเรยีนในสังกัด กทม.( ๕๐ เขต) ๒๖๔,๒๐๒

โรงเรยีนสังกัด สพฐ. ใน กทม. ๒๗,๑๔๓

๒ โรงเรยีนในสังกัด สช. (สวนภูมภิาค) ๑,๓๖๓,๗๖๕

๓ โรงเรยีนในสังกัด สช.( กทม.) ๒๒๖,๔๙๗

๔ โรงเรยีนในสังกัด พัทยา ๑๒,๒๕๙

๕ โรงเรยีนในสังกัด อปท. ๑,๓๘๖,๗๒๕

๖ โรงเรยีนในสังกัดหนวยงานอื่นที่ อปท.เปนหนวยจัดซื้อ

๖.๑. โรงเรยีนในสังกัด สพฐ. ๔,๑๒๒,๗๐๒

๖.๒. โรงเรยีนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๓๑,๕๒๙

๖.๓. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรยีน ๑๔,๕๓๘

๖.๔. สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร ๖๙๗

รวมท้ังสิ้น ๗,๔๕๐,๐๕๗

หนวย : คน
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รายการอักษรยอ - ความหมาย

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กสส. กรมสงเสริมสหกรณ

กปศ. กรมปศุสัตว

สศก. สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ.ส.ค. องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อปท. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สช. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กทม. กรุงเทพมหานคร ฯ

GAP - Good Agricultural Practice การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสํีาหรับฟารมโคนม

GMP - Good Manufacturing Practice  หลักเกณฑและวธิกีารผลิตที่ดใีนการผลิตอาหาร

TS - Total Solid ปริมาณของแข็งรวม

SCC - Somatic Cell Count  จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว
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