
 
 
มาตรการในการควบคุม ก ากับการดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เห็นชอบและรับรองแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 เนื่องจากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล มีบุคคล     
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีจ านวน
ประมาณเจ็ดล้านสี่แสนคน เพ่ือให้ภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดมาตรการควบคุมการให้บริการสาธารณะนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ผลิตแต่นมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติผิดไปจาก
ข้อก าหนดในสัญญาเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ให้ อ.ส.ค.ในฐานะ
คู่สัญญาพิจารณา ดังนี้  

1. ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมและยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ตามมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เมื่อ 
  (๑) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในข้อ ๖.๒ วรรค ๒  
6.4,6.5.4 ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและ
ได้รับรองแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกสัญญาการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนส่วนที่เหลือทันที 

(๒) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในข้อ 6.5.1.,6.5.2 ของ
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ในแต่ละรายการกรณีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ตรวจพบว่าตกมาตรฐาน ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ดังนี้  
๒.๑.๑ ค่าเซลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count : SCC) ๖๐๐,๐๐๑-

๗๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. ลดร้อยละ ๕ ของสิทธิที่เหลืออยู่  ทุกครั้งที่ตรวจค่า SCC  
๒.๑.๒ ค่าเซลเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count : SCC) มากกว่า ๗๐๐,๐๐๑

เซลล์/ลบ.ซม.  ลดร้อยละ ๑๐ ของสิทธิที่เหลืออยู่ ทุกครั้งที่ตรวจค่า SCC 
๒.๑.๓ ค่าปริมาณของแข็งรวม (Total Solid : TS) ต่ ากว่า ๑๒.๒๐% -๑๒.๑๕%  

ลดร้อยละ ๒.๕ ของสิทธิที่เหลืออยู่ ทุกครั้งที่ตรวจค่า TS 
๒.๑.๔ ค่าปริมาณของแข็งรวม (Total Solid : TS) ต่ ากว่า ๑๒.๑๕%  ลดร้อยละ 

๕  ของสิทธิที่เหลืออยู่ ทุกครั้งที่ตรวจค่า TS 
๒.๒ หากตรวจพบว่าตกมาตรฐานในข้อ ๒.๑ ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม    

โดยการลงโทษข้างต้น ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างภาคเรียน ให้สะสมยอดการลงโทษลดสิทธิดังกล่าว ไปลงโทษลดสิทธิที่
ได้รับการพิจารณาจัดสรรในภาคเรียนถัดไป  
 (๓) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไมป่ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในข้อ 6.5.3 ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ลดสิทธิหรือยกเลิกสัญญาโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 

           /๓.๑ ยกเลิก ... 
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3.1 ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันที ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

    (ก.) พบเชื้อก่อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ได้แก่  
                                           1. Salmonella spp. 
                                                    2. Staphylococus aureus 
                                                    3. Listeria monocytogenes 
                                                   4. Bacillus cereus 

(ข.) พบเชื้อ Escherichia coli ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
๓.2 พบครั้งแรก ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนส่วนที่เหลือทันที ร้อยละ 25 หากพบอีกให้ยกเลิกสัญญาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(ก.) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดในน้ านมโคไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
(ข.) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิด Coliform ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
(ค.) มีปริมาณของแข็งไม่รวมมันเนย หรือโปรตีน หรือมันเนย ไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด 
                  ( ๔ )  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ข้ อ                           
6.5.๔ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรอง
แล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ยกเลิกสัญญาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมใน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทันท ี
              (๕) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในข้อ 6.5.5 ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พบครั้งแรก ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ ๒๕ หากพบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในข้อ 6.5.5 อีก ให้ยกเลิกสัญญาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทันที        
                   ( ๖ )  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ข้ อ                           
6.5.๖ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรอง
แล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ อ.ส.ค.ยกเลิกสัญญาโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ทันท ี

(๗)  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ของ
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนร้อยละ 5  

 
                  /(๘) ผู้ประกอบการ ... 
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                        (๘)  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.3 ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   พบครั้งแรกให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ 5 หากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในข้อ  6.6.3  พบเป็นครั้งที่ 2  ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน       
ส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ 25  และหากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.3  
พบเป็นครั้งที่ 3 ให้ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนส่วนที่เหลือทั้งหมด 
                       (๙) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.4  ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   ให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ 5  
                      (๑๐) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.๕  ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  พบครั้งแรกให้ลดสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันที   
ร้อยละ 5 หากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.๕ พบเป็นครั้งที่ 2 ให้ลด
สิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ 25 และหากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.๕ พบเป็นครั้งที่ 3 ให้ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ทันที  
 (๑๑) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 6.6.๖  ของประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  พบครั้งแรกให้ลดสิทธิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีร้อยละ ๑๐ และหากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในข้อ 6.6.๖  พบครั้งที่ ๒ ให้ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทันที  
  (๑๒) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบและควบคุมตามหมวด 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริ ม (นม) 
โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีมติเห็นชอบและได้รับรองแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่จัดส่งรายงาน ๓ ครั้งติดต่อกัน ให้ยกเลิกสัญญา 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันที เว้นแต่มีเหตุอันสมควรซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
 (13) กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิไปจ าหน่ายในพ้ืนที่การจัดสรรสิทธิ
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นใหย้กเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทันที 
 2. หากมีความผิดตามกฎหมายอ่ืน ให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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