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ค ำน ำ 
 
การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหลักฐาน 

และหลักประกันในการซื้อขายน้ านมโคให้กับผู้ประกอบการกับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ซื้อขายน้ านมโค เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ และปรับปรุงอ านาจและหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) จะก าหนดกรอบให้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ปีละครั้งมาโดยตลอด 

ดังนั้น การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค มีความส าคัญ และเป็นงานที่
ต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี ผู้จัดท าจึงรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ด าเนินการมาในช่วงปี 2552 - 2564 
จัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค เพื่อให้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ 
ได้ทราบความส าคัญและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากด าเนินการไม่ครบถ้วน  
อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายน้ านมโคระหว่างเกษตรกรโคนมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม และ
หน่วยงานที่ต้องน าข้อมูลจากการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ไปใช้ประโยชน์ได ้

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)  การซื้อ
ขายน้ านมโคฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปปรับใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้จริง 
ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ความเป็นมา 

 
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซ้ือขายนํ้านมโค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหลักฐานและ

หลักประกันในการซื้อขายนํ้านมโคให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม หรือ ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) กับ ศูนย์รับนํ้านมโคหรือศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาคม เอกชน 
และองค์กรของรัฐ (ผู้ขาย) ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมนม
ทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนม
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้านมโคในประเทศ ให้มีเสถียรภาพ มีน้ํานมท่ีมีคุณภาพ และสามารถแข่งขัน 
กับต่างประเทศได้ และยังเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดน้ํานมโคของประเทศ 
ในภาพรวม ซึ่งมีการจัดทําขึ้นเป็นประจําทุกปีนับต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา  

 รัฐบาลและคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสําคัญในเรื่องน้ี และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง 
แก้ไขปัญหานมในภาพรวมท้ังระบบตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ ให้คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแผนการผลิต
และจําหน่ายนํ้านมโค จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และศูนย์รับนํ้านมโคทั่วประเทศ ทั้งน้ี ศูนย์รับ
นํ้านมโคต้องมีใบอนุญาตจัดต้ังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ด้วย จัดให้มีการทําบันทึกข้อตกลง
การบริหารจัดการนํ้านมโค (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการและศูนย์รับนํ้านมโค รวมทั้งมีสัญญาหรือระเบียบ
กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม MOU ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค เป็นประจําทุกปี จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ และปรับปรุงอํานาจและหน้าที่เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่กระบวนการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) จะกําหนดกรอบให้มีการจัดทํา MOU ปีละครั้ง มาโดยตลอด ระยะเวลา 
ถือปฏิบัติในการซื้อขายนํ้านมโค ตามปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) ของทุกปี เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
ที่คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าควรจะมีการขยายระยะเวลาการถือใช้และคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) เห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค มีความสําคัญ 
และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจําทุกปี จึงเห็นควรจัดทําเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขายนํ้านมโคขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการศึกษาขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานของการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
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วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเป็นองค์ความรู้สําหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง ให้ทราบถึงความเป็นมา รายละเอียด 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค 
 
 
 

ขอบเขต 

 
 แนวทางปฏิบัติน้ีครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ  
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ต้ังแต่การวางแผนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี การยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้านมโค ข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อ ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ประมาณการปริมาณนํ้านมโคเพื่อการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมคณะทํางาน  
การประชุมคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง และสรุปข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
พิจารณาประกาศใช้บันทึกข้อตกลง (MOU) ตลอดจนการควบคุมกํากับดูแล ให้ผู้ขายและผู้ซื้อปฏิบัติเป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ในปีน้ัน ๆ 
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คําจํากัดความ 

 
 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) หมายถึง คณะกรรมการตามที่พระราชบัญญัติ 
โคนมและผลิตภัณฑ์์นม พ.ศ. 2551 กําหนดให้มี โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และผู้อํานวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (1) ถึง (10)  
 คณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน และผู้อํานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ เก่ียวกับการจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลเพื่อให้ผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ในแต่ละปี 
 คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม หมายถึง คณะทํางานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ โดยผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์เป็นประธาน และผู้อํานวยการกลุ่ม
พัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเน้ือ เป็นคณะทํางานและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย
นํ้านมโคที่จะทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี 

 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโค หมายถึง การดําเนินการตามอํานาจในมาตรา 10 (1) (2) 
และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 รายละเอียด ดังน้ี 

 มาตรา 10 (1) กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
 มาตรา 10 (2) กําหนดนโยบายและแผน การผลิตและการจําหน่ายนํ้านมโคและผลิตภัณฑ์์นม 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 มาตรา 10 (8) กําหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ 
 การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโค หมายถึง การทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือ

เป็นหลักฐานและหลักประกันในการซื้อขายนํ้านมโค ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 ผู้ขาย ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค หมายถึง ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเกษตรกร 
 ผู้ซ้ือ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และข้ันตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค หมายถึง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม 
ได้แก่ สหกรณ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด สถาบันการศึกษา และองค์กรของรัฐ เป็นต้น 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 ผู้เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้แก่ 

  1. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
   ทําหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ เสนอ 
   1.1 ปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
   1.2 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
ทั้งน้ี เมื่อเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายนํ้านมโค เพ่ือถือปฏิบัติ 
   1.3 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ศึกษาหรือแก้ไขปัญหาในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง 

  2. คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ  
   2.1 องค์ประกอบ 
    (1) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประธานอนุกรรมการ  
    (2) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 
    (3) ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด  รองประธานอนุกรรมการ 
    (4) ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อนุกรรมการ 
    (5) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  อนุกรรมการ 
    (6) ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
    (7) ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์  อนุกรรมการ  
    (8) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อนุกรรมการ 
    (9) ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด อนุกรรมการ 
    (10) นายกสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมนํ้านมดิบ หรือผู้แทน อนุกรรมการ  
    (11) นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
    (12) นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย หรือผู้แทน  อนุกรรมการ  
    (13) นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
    (14) ผู้อํานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร อนุกรรมการ 
       และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์  และเลขานุการ 
    (15) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเน้ือ อนุกรรมการ 
      กรมส่งเสริมสหกรณ์  และผู้ช่วยเลขานุการ  
    (16) ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ อนุกรรมการ  
       กรมปศุสัตว์  และผู้ช่วยเลขานุการ 
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   2.2 อํานาจหน้าที่ 
    (1) จัดทําหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญา 
การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการโคนมแลผลิตภัณฑ์นมให้ความเห็นชอบ 
    (2) วิเคราะห์ปริมาณนํ้านมโคที่นํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญาการซื้อขาย
นํ้านมโคในแต่ละปี  
    (3) จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญาในการซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี 
    (4) ประสานหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง และแก้ไขปัญหา 
เก่ียวกับการผลิตและจําหน่ายนํ้านมดิบของเกษตรกรให้ผู้ประกอบการ 
    (5) พิจารณาเบ้ียปรับ และ/หรือ เปรียบเทียบปรับ กรณีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
หรือประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เก่ียวกับเรื่องข้อตกลง (MOU) หรือ สัญญาการซื้อขาย
นํ้านมโค 
    (6) แต่งต้ังคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามท่ีเห็นสมควร 
    (7) รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมทราบ 
    (8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
   2.3 หน้าที่ในกระบวนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
    (1) พิจารณาปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    (2) พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค 
    (3) พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    (4) พิจารณา ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/ผู้ประกอบการรายใหม่ (ถ้ามี) ที่ขอเข้าร่วมการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  
    (5) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ สรุปข้อมูลตามข้อ (1) – (2) เสนอคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา 
    (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 

  3. คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม 
   3.1 องค์ประกอบ 
    (1) ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์  ประธานคณะทํางาน 
    (2) ผู้แทนกรมปศุสัตว์     คณะทํางาน 
    (3) ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    คณะทํางาน 
    (4) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   คณะทํางาน 
    (5) ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) คณะทํางาน 
    (6) ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จํากัด  คณะทํางาน 
    (7) ผู้แทนสมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมนํ้านมดิบ  คณะทํางาน 
    (8) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   คณะทํางาน 
    (9) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย  คณะทํางาน 
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    (10) ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน  คณะทํางาน 
    (11) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเน้ือ  คณะทํางานและ 
        กรมส่งเสริมสหกรณ์     เลขานุการ 
    (12)  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ กลุม่พัฒนาสหกรณ์ คณะทํางานและ 
        โคนมและโคเน้ือ  กรมส่งเสริมสหกรณ ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.2 อํานาจหน้าที่ 
    (1) วิเคราะห์หาข้อสรุปของข้อมูลปริมาณการซื้อขายนํ้านมโคที่จะทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี 
    (2) ติดตามข้อมูลในการรายงานของผู้ซื้อและผู้ขายทุก 3 เดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบทราบ 
    (3) วิเคราะห์ เสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติของผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เป็น 
ไปตามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายนํ้านมโค (MOU) 
    (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ หรือคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
   3.3 หน้าที่ในกระบวนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
    (1) วิเคราะห์ สรุป ข้อมูลปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโค 
    (2) พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ
ขายนํ้านมโค 
    (3) พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    (4) พิจารณาเอกสาร / หลักฐานประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
    (5) ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ สรุปข้อมูลตามข้อ (1) – (3) เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบเพ่ือพิจารณา 

  4. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทําหน้าที่ ประธานอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 

  5. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ และฝ่ายเลขานุการคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม 
เพ่ือดําเนินการ 
   5.1 จัดทําร่างหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโค เสนอคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม และคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบพิจารณา 
   5.2 จัดการประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายนํ้านมโค ตลอดจนเชิญผู้ซื้อและผู้ขายมาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
  กระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ก าหนดกรอบให้มีการจัดท า MOU ปีละครั้ง 
ระยะเวลาถือปฏิบัติในการซื้อขายน้ านมโค ตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) ของทุกปี เว้นแต่ 
มีเหตุจ าเป็นที่คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าควรจะมีการขยายระยะเวลาการถือใช้และ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) เห็นชอบ จึงจะขยายระยะเวลาการถือใช้ได้ กระบวนการ
และข้ันตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค สรุปกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค 

Y 

N 

Y 

จุดเร่ิมต้น 

1. ประชุมคณะวิเคราะห์และติดตาม 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 
นมทั้งระบบ 

3. เสนอคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) พิจารณา 

4. เสนอประกาศหลักเกณฑ์ฯ  
ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม 

7. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
นมทั้งระบบ/ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์/ 
จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
 

6. ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสาร/
แจ้งก าหนดการประชุม 

Y/N 

8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนม 
ทั้งระบบพิจารณาผลการจัดท า MOU 
และรายงานผล Milk Board 

 

N 

9. เสนอคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) 
 

Y/N 

11. ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ 

10. แจ้งผู้ซ้ือ/ผู้ขาย และหน่วยงานที่
น าผลการจัดท า MOU ไปใช้ประโยชน์ 

5. แจ้งผู้ซ้ือ/ผู้ขาย รับทราบหลกัเกณฑ์ฯ 
และน าส่งเอกสารเพ่ือตรวจสอบ 
 

จุดสิ้นสุด 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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(MOU
บันทึก
บันทึก
และดํ
มอบห
ในกา
ทั้งระ
3 ครัง้

การซื้
นํ้านม

ไม่ครบ

ข้อมูล

ระบบ

คณะท

(ระบบ

ประก

เป็นรา

การซื้
ขั้นตอ
คณะก

1. 
 
 
คณะ

U) ในการจัดป
กข้อตกลง (M
กข้อตกลง (M
ดําเนินการอ่ืน
หมาย ซึ่งตาม
รรายงานของ
ะบบทราบ ดั
งต่อปี มีกระบ

1) ก
 1

ซื้อขายนํ้านมโ
มดิบและผู้ประ

 1
บถ้วน ให้เจ้าห

 1
ลปริมาณนํ้านม

 1
บรายงานและข้

2) ก
 2
  

ทํางานฯ พิจา
  

บจองห้องประ
  

กอบด้วย 
  

ายเดือน 
  

้อขายนํ้านมโค
อนการจัดทําบ
กรรมการ หรือ

การจัดประชุ

ะทํางานวิเครา
ประชุมเพ่ือพิจ
MOU) การซื้อ
MOU) การซื้อ
น ๆ ตามท่ีคณ
มอํานาจหน้าที
งผู้ซื้อและผู้ข
ังน้ัน ในแต่ล
บวนการดําเนิน

ารดําเนินการ
.1) เจ้าหน้าที
โครายเดือน ต
ะกอบการทุกร
.2) กรณีราย
หน้าที่ผู้รับผิด
.3) ฝ่ายเลขา
มดิบรายเดือน
.4) เจ้าหน้าที
ข้อมูลการเข้าต

ารจัดประชมุ
2.1) การเตรียม

2.1.1) กํา
รณา 

2.1.2) ดํา
ะชุม) ขออนุมั

2.1.3) รว

 (1)

 (2)
ค อ้างอิงจาก
บันทึกข้อตกล
อคณะอนุกรร

ชมคณะทํางาน

าะห์และติดต
จารณาใน 3 ป
อขายนํ้านมโค
ขายนํ้านมโค 

ณะอนุกรรมกา
ที่ของคณะทํา
ายทุก 3 เดือ

ละปีฝ่ายเลขา
นงาน ดังน้ี 

รก่อนการจัดป
ที่ดูแลระบบรา
ต้ังแต่เดือนตุล
ราย 
งานการซื้อข

ดชอบรายภาค
านุการคณะทํ
น จากการเขา้
ที่ดูแลระบบร
ตรวจจริงของก

มคณะทํางานวิ
มการประชุม
าหนดระเบียบ

าเนินการจอง
ัติจัดประชุม จ
วบรวมข้อมูล

) ปริมาณน้ําน

) (ร่าง) หลัก
ประกาศคณะ
ลง (MOU) ก
รมการ ที่นําบัน

นวิเคราะห์แล

ตาม มีบทบาท
ประเด็นหลัก 
ค (2) พิจารณ
 (3) พิจารณา
ารบริหารนมท
างานวิเคราะห
อน และรายงา
านุการฯ จะก

ประชุม 
ายงานบริหารง
ลาคม ปีก่อน

ายนํ้านมโคข
คดําเนินการติด
ทํางานวิเคราะ
าตรวจจริง ณ
รายงานฯ ดํา
กรมปศุสัตว์เป็

วิเคราะห์และ

บวาระการป

งห้องประชุม
จัดทําหนังสือ
ล/เอกสารที่เ

นมดิบจากระ

เกณฑ์ เง่ือน
ะกรรมการโค
ารซื้อขายนํ้า
ันทึกข้อตกลง

ละติดตาม 

ทหน้าที่หลักที
ได้แก่ (1) พิจ

ณา (ร่าง) หลัก
า (ร่าง) บันทึ
ทั้งระบบ หรือ
ห์และติดตาม
านผลการปฏิ
กําหนดให้มีก

งานข้อมูลโคน
หน้า ถึงเดือน

องศูนย์รวบร
ดตามการส่งร
ะห์และติดตา
ศูนย์รวบรวม
าเนินการเปรี
นรายเดือน เพื

ะติดตาม 

ระชุม วัน เว

ผ่านระบบส
เชิญคณะทําง
กี่ยวข้อง เพื่

ะบบรายงานแ

ไข และขั้นต
นมและผลิตภั
นมโค ปีปัจจุ
ง (MOU) ไปใ

ที่เก่ียวข้องกับ
จารณาปริมาณ
กเกณฑ์ เง่ือน
กข้อตกลง (M
อคณะกรรมก
กําหนดให้คณ

ฏิบัติงานให้คณ
การประชุมค

นมและโคเนื้อ 
นมิถุนายน ปีปั

รวมนํ้านมดิบ
ายงานให้ครบ
ม จัดทําหนัง
นํ้านมดิบ 
รียบเทียบข้อ
พ่ือเสนอที่ประ

ลา และสถา

ารสนเทศภา
านฯ พร้อมแบ
อจัดทําเอกส

และการเข้าต

ตอนการจัดทํ
ภัณฑ์นม เรื่อง
บัน ประกอบ
ใช้ประโยชน์ ร

บการจัดทําบัน
ณนํ้านมโคที่จ
นไข และขั้นต
MOU) การซื้อ
ารโคนมและ
ณะทํางานฯ ติ
ณะอนุกรรมก
คณะทํางานฯ

ประมวลผลก
ปัจจุบัน ของ

และผู้ประกอ
บถ้วน 
งสือถึงกรมป

มูลปริมาณนํ้
ะชุมคณะทํางา

นที่ประชุมเส

ายในกรมส่งเ
บบตอบรับกา
สารประกอบ

ตรวจจริงของ

ําบันทึกข้อต
ง หลักเกณฑ์ 
บกับ นโยบาย
รวมถึงประมว
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นทึกข้อตกลง
จะนํามาจัดทํา
อนการจัดทํา
อขายนํ้านมโค
ผลิตภัณฑ์นม
ติดตามข้อมูล
การบริหารนม
 ไม่น้อยกว่า

การส่งรายงาน
ศูนย์รวบรวม

อบการรายใด

ศุสัตว์เพ่ือขอ

นํ้านมดิบจาก
านฯ พิจารณา

สนอประธาน

เสริมสหกรณ์
ารประชุม 
บการประชุม

งกรมปศุสัตว์
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อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านมา โดยจัดทําในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมกับ
หลักเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงใหม่ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

   (3) (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค อ้างอิงรูปแบบจาก
แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) ปีปัจจุบัน และปรับสาระสําคัญให้สอดคล้องกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
ขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 

   (4) รายการเอกสาร/หลักฐาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ประกอบการจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค โดยกําหนดรายการเอกสาร และรายละเอียดในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
เช่น หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ (ผู้ซื้อ) เป็นต้น 
ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 

  2.1.4) การจัดทําเอกสาร ใบเซ็นช่ือ โดยสรุปข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจากแบบตอบรับ  
  2.1.5) จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารว่าง 

และเครื่องด่ืม 
 2.2) การจัดประชุม 
  2.2.1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม อุปกรณ์บันทึกเสียง นําไฟล์เน้ือหาวาระ

ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  2.2.2) การดําเนินการจัดประชุม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลระหว่างการ

ประชุม และช้ีแจงข้อมูลกรณีคณะทํางานฯ มีข้อซักถาม 
  2.2.3) จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดพร้อมมติที่ประชุม โดยเฉพาะความเห็นของ

คณะทํางานฯ ที่มีผลต่อการรายงานปริมาณน้ํานม และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ (ร่าง) 
แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) ปริมาณนํ้านมโคที่จะนําไปใช้ในการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

 3) การดําเนินการหลังการประชุม 
  3.1) การจัดทํารายงานการประชุม โดยนําประเด็นสําคัญจากการจดบันทึกการประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระมาขยายความพร้อมเพิ่มเติมประเด็นความเห็นของคณะทํางานฯ เพ่ือให้รายงานการประชุม 
มีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงกําหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบที่ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 
  3.2) การแจ้งเวียนรายงานการประชุม หลังจากเลขานุการคณะทํางานฯ (ผู้อํานวยการกลุ่ม
พัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเน้ือ) ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอ
ประธานคณะทํางานฯ (ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมอีกครั้ง ก่อนดําเนินการส่งรายงานการประชุมให้คณะทํางานฯ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป ทั้งน้ี การแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะทํางานฯ ทราบและพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข
รายงานการประชุม พร้อมแบบตอบรับรองรายงานการประชุม ส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยควรมีระยะเวลาให้คณะทํางานฯ ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมอย่างน้อย 7 วัน  
  3.3) สรุปประเด็นสําคัญที่ต้องนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบพิจารณาให้ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการจัดทําระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 
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 4) เนื้อหาการจัดประชุม 
  4.1) วิเคราะห์รายงานผลการซื้อขายน้ํานมโคร่วมกับข้อมูลการตรวจจริงของกรมปศุสัตว์  
ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) กําหนดจัดประชุมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
  4.2) วิเคราะห์รายงานผลการซื้อขายน้ํานมโคร่วมกับข้อมูลการตรวจจริงของกรมปศุสัตว์  
ครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม) กําหนดจัดประชุมประมาณเดือนพฤษภาคม 
  4.3) วิเคราะห์รายงานผลการซื้อขายน้ํานมโคร่วมกับข้อมูลการตรวจจริงของกรมปศุสัตว์  
ครั้งที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) กําหนดจัดประชุมประมาณเดือนสิงหาคม ทั้งน้ี อาจรวมรายละเอียด 
การจัดประชุมตามข้อ 4.4) มาดําเนินการในคราวเดียวกันได้ กรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 
  4.4) เตรียมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านม โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
   (1) พิจารณาปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    โดยคณะทํางานฯ พิจารณาจากการนําข้อมูลรายงานมาดําเนินการตามท่ีกําหนด 
ในหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งกําหนดให้การวิเคราะห์ปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโคในแต่ละปี มาจากผู้ขายรายเดิมและรายใหม่ ดังน้ี 
    (1.1) สําหรับผู้ขายรายเดิมใช้ฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
       (1.1.1) ค่าเฉล่ีย 9 เดือน (ตุลาคม – มิถุนายน) ของปริมาณการรวบรวมนํ้านมโค
ที่ผู้ขายรายงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ 
       (1.1.2) ค่าเฉล่ีย 9 เดือน (ตุลาคม – มิถุนายน) ของปริมาณนํ้านมโคที่กรมปศุสัตว์
ตรวจสอบปริมาณนํ้านมโค ณ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบจริงในพ้ืนที่ รวมถึงข้อมูลจํานวนแม่โคนมที่ให้ผลผลิต 
ที่อยู่ในทะเบียนของกรมปศุสัตว์ 
       (1.1.3) นําค่าเฉล่ีย (1.1.1) เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (1.1.2) หากมีผลต่างไม่เกิน  
± 3% และไม่เกิน 1 ตัน หรือกรณีใดกรณีหน่ึง ให้ใช้ปริมาณนํ้านมโคตามค่าเฉล่ีย (1) มาจัดทํา MOU 
       (1.1.4) จากข้อ (1.1.3) หากมีผลต่างเกิน ± 3% และเกิน 1 ตันให้นํารายงาน
ของผู้ซื้อและข้อมูลทางสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับอัตราการให้นมต่อตัวต่อวันและข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องของแต่ละเดือนตามภูมิภาคมาประกอบการพิจารณาเป็นรายศูนย์ ตามข้ันตอนดังน้ี 
         (ก) นําค่าเฉล่ีย (1.1.1) เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 9 เดือนของรายงาน 
ผู้ซื้อ หากผลต่างไม่เกิน ± 3% และไม่เกิน 1 ตัน ให้ใช้ปริมาณนํ้านมโคตามค่าเฉลี่ย (1.1.1) มาจัดทํา MOU 
หากเป็นกรณีอ่ืนให้ดําเนินการตามข้อ (ข) 
         (ข) นําค่าเฉลี่ย (1.1.1) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 9 เดือนของข้อมูล 
ทางสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หากผลต่างไม่เกิน ± 3% และไม่เกิน 1 ตัน ให้ใช้ปริมาณนํ้านมโค
ตามค่าเฉล่ีย (1.1.1) มาจัดทํา MOU หากเป็นกรณีอ่ืนให้ดําเนินการตามข้อ (ค) 
         (ค) ใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (1.1.1) ค่าเฉลี่ย (1.1.2) 
ข้อมูลทางสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรายงานผู้ซื้อมาจัดทํา MOU กรณีข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง
หลังจากตรวจสอบแล้วมีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ย (1.1.1) เกิน ±10% ให้ตัดข้อมูลชุดน้ันออกแล้วนําข้อมูลชุดที่เหลือ
มาหาค่าเฉล่ียและใช้เป็นปริมาณนํ้านมโคมาจัดทํา MOU 
    (1.2) สําหรับผู้ขายรายใหม่ ใช้ข้อมูลประกอบพิจารณาจากการตรวจสอบปริมาณ
นํ้านมโค จํานวนแม่โครีด โดยกรมปศุสัตว์และหลักฐานการขาย หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
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   (2) พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค 
    ในช่วงระยะเวลาถือใช้บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค ในแต่ละปี 
ใกล้สิ้นสุดลง ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม 
จะดําเนินการยกร่าง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  
เพ่ือเสนอให้คณะทํางานฯ ร่วมกันพิจารณาภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ เกษตรกรต้องขายนมได้ ผู้ประกอบการ
ต้องทําได้ และผลประโยชน์เป็นของทั้ง 2 ฝ่าย ผนวกกับนโยบาย หรือทิศทางของคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการที่นําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคไปเป็นกรอบหรือเกณฑ์การพิจารณาโควตา 
นําเข้านมผงขาดมันเนย หรือโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รวมถึงประมวลปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการยก (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค โดยข้อกําหนดกรอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคที่เสนอในแต่ละปี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขฯ สรุปขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
    (2.1) ฝ่ายเลขานุการฯ จะดําเนินการยกร่างภายใต้หลักเกณฑ์ฯ เดิม โดยกําหนด
หัวข้อหลักที่สําคัญที่ถือใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังน้ี 

ตารางที่ 1  ข้อกําหนดในการยกร่างหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

หัวข้อหลักเกณฑ์ คงเดิม/เปลี่ยนแปลง เหตุผล 
1. นิยามศพัท ์(ผู้ซ้ือและผู้ขาย)  - กรณีคงเดิม อาจจะมีหรือไม่มเีหตุผลก็ได้ 

- กรณีเปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการฯ 
ต้องพิจารณาร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อยุติ 
จึงจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ฯ 

2. วัตถุประสงค ์  
3. ขั้นตอนการจัดทํา MOU  
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
   (คุณสมบัติของผู้ขายและผู้ซ้ือ) 

 

5. ระยะเวลาในการถือใชบ้ันทึก  
   ข้อตกลง (MOU)        

 

6. การติดตามตรวจสอบข้อมูล 
   การซ้ือขายน้ํานมโค 

 

7. มาตรการควบคุมกํากับดูแล  
8. บทลงโทษ  

   (2.2) นําประเด็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือได้ข้อสรุปจากผู้ใช้ประโยชน์ในบันทึก
ข้อตกลง (MOU) มาปรับในการยกร่างหลักเกณฑ์ โดยเสนอในรูปแบบการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมกับ
หลักเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงใหม่ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

   (2.3) สรุปเป็นประเด็นว่าหัวข้อใด คงเดิม และหัวข้อใดปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมใหม่ 
นําเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรับประเด็นจากที่ประชุมมาดําเนินการแก้ไข
จนกว่าจะได้ข้อยุติในคณะทํางานฯ    



ห น้ า  | 13 
 

   (3) พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี
จะกําหนดขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ไว้ว่า ให้จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขาย 
เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การเจรจาตกลงการซื้อขาย และ
จัดประชุมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) และนําเสนอผลการดําเนินการแจ้งให้คณะกรรมการโคนม 
และผลิตภัณฑ์นมเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังน้ัน คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม มีหน้าที่ในการพิจารณา  
(ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบพิจารณา 
โดยต้องมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ และสาระสําคัญที่มีการปรับเปลี่ยนทุกปี คือ รอบปีของบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
   (4) พิจารณากําหนดรายการเอกสาร/หลักฐาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ประกอบการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
    ในหลักเกณฑ์การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคแต่ละปี จะกําหนด
คุณสมบัติของผู้ซื้อและผู้ขายไว้ คณะทํางานฯ จึงมีหน้าที่กําหนดรายการเอกสาร/หลักฐาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค เช่น หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ 
(ผู้ขาย) หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ (ผู้ซื้อ) เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซื้อ
และผู้ขายที่มีความประสงค์เข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
   (5) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบ หรือคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมมอบหมาย 
    คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม มีหน้าที่ในการติดตามผู้ซื้อผู้ขายท่ีจัดทําบันทึก
ข้อตกลงการซื้อขายน้ํานมโคให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขายน้ํานมโคในแต่ละปี รวมถึงการแก้ไขปัญหาของผู้ซื้อผู้ขาย กรณีปริมาณนํ้านมโคเกิน MOU 
หรือ กรณีมีการซื้อขายนํ้านมโคนอก MOU รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปริมาณนํ้านมดิบของผู้ขายที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงไม่เป็นไปตาม MOU นอกจากนี้อาจได้รับมอบหมายงานอื่นๆ เพิ่มเติมในช่วงการจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) นํ้านมโค อาทิเช่น การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซื้อและผู้ขายรายใหม่ ตลอดจนการจัดทําปฏิทิน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคแต่ละปี (Timeline) เพ่ือเสนอประธานคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม และคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือทราบและให้สอดคล้องกัน เน่ืองจากคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จํานวน 4 คณะ การกําหนดวาระประชุมในแต่ละรอบต้องแจ้งกําหนด
เป็นแผนไว้ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการคณะอ่ืนได้สรุปประเด็นวาระเข้าประชุมพร้อมกัน (กรณีมีประเด็นต้องเข้าที่
ประชุมพิจารณา)   
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ตารางที่ 2  ปฎิทิน (Timeline) การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ี หน่วยดําเนนิการ รายละเอียด 

1 กุมภาพันธ์ 
 

คณะทํางานวิเคราะห์
และติดตาม 

ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม  
   - เพ่ือพิจารณารายงานการซื้อขายนํ้านมโคเพ่ือสรุป
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายนํ้านมโคที่จะทํา MOU  
รอบ ตุลาคม – ธันวาคม  

2 พฤษภาคม 
 

คณะทํางานวิเคราะห์
และติดตาม 

ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม  
   - เพ่ือพิจารณารายงานการซื้อขายนํ้านมโคเพ่ือสรุป 
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายนํ้านมโคที่จะทํา MOU  
รอบ มกราคม - มีนาคม  

3 สิงหาคม   คณะทํางานวิเคราะห์
และติดตาม 

ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม  
   - พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน  
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
   - พิจารณาปริมาณนํ้านมโคจากรายงานการซื้อขาย
นํ้านมโคของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และกรมปศุสัตว์      
9 เดือน (ตุลาคม - มิถุนายน) 
   - พิจารณา (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค 

4 สิงหาคม 
 

คณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ 
   - พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
   - พิจารณาปริมาณนํ้านมทีนํ่าไปจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซือ้ขายนํ้านมโค 
   - พิจารณา (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค  

5 กันยายน คณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ  
(กรณีมีข้อสั่งการ/ติดตามงานจากการประชุมครั้งก่อน 
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑ์นม)   

6 
 
 
 
 
 

กันยายน  คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม 
(Milk Board) 

ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
   - พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
   - พิจารณาปริมาณนํ้านมทีนํ่าไปจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซือ้ขายนํ้านมโค 
   - เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม 
ในประกาศฯ 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป ี หน่วยดําเนนิการ รายละเอียด 

6 
(ต่อ) 

   - แจ้งผู้ซื้อ/ผู้ขาย รับทราบหลักเกณฑ์และนําส่ง
เอกสารเพ่ือตรวจสอบ 

7 กันยายน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ของผู้ซื้อและผู้ขาย 

8 กันยายน กรมส่งเสริมสหกรณ์  จัดการประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
พร้อมทั้งเชิญผูซ้ื้อและผูข้าย เพ่ือจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกัน  

9 กันยายน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ
ตรวจสอบและสรุปผลการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

10 ตุลาคม คณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ 
   - พิจารณาผลการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

11 ตุลาคม คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม 
(Milk Board) 

ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
   - พิจารณาเห็นชอบผลการจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

12 พฤศจิกายน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ 
แจ้งผลการจัดทํา MOU ให้ผูใ้ช้ประโยชน์ทราบ 

   เมื่อคณะทํางานฯ พิจารณาข้อมูลปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขายนํ้านมโค (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโค และ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค รวมถึงปฏิทินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบพิจารณา 
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2) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ 
 2.1) การเตรียมการประชุม 
  2.1.1) กําหนดระเบียบวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุมเสนอประธาน

อนุกรรมการฯ พิจารณา 
  2.1.2) ดําเนินการจองห้องประชุมผ่านระบบสารสนเทศภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(ระบบจองห้องประชุม) ขออนุมัติจัดประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับการประชุม 
  2.1.3) รวบรวมข้อมูล/เอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

ประกอบด้วย 
   (1)  (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  

การซื้อขายนํ้านมโค จากผลการประชุมคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม โดยจัดทําข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงใหม่ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และหากมีประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมจากคณะทํางาน
วิเคราะห์ฯ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในคราวเดียวกัน 

   (2) กรณีมีศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ขอเข้า
ร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ต้องดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ซื้อและผู้ขายเบ้ืองต้น จากเอกสารที่ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งมา ประกอบกับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประสานจากกรมปศุสัตว์ ตามข้อ 1.4.2) ตามร่างหลักเกณฑ์ฯ 
กําหนด โดยจัดทําข้อมูลในรูปแบบตาราง Check List เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

   (3)  ปริมาณนํ้านมโคท่ีจะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

    (3.1) ปริมาณนํ้านมโคของศูนย์รวบรวบนํ้านมดิบรายเดิม ใช้ข้อมูลจากผลการ
ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม 

    (3.2) ปริมาณน้ํานมโคของศูนย์รวบรวบนํ้านมดิบรายใหม่ ใช้ข้อมูลปริมาณ
นํ้านมดิบรายเดือน จากการเข้าตรวจจริง ณ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ จากกรมปศุสัตว์ 

   (4) (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค จากผลการประชุม
คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม กรณีมีรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากปีก่อน ให้สรุปรายการแก้ไขพร้อมเหตุผล
ในการแก้ไข เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

   (5) ปฏิทิน (Timeline) การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
จากคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม นําเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
ในภาพรวม 

   (6) กระบวนงานการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค นําเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบแผนการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ 

  2.1.4) การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุม/ใบเซ็นช่ือ ประกอบด้วย  
ใบเซ็นช่ือสําหรับคณะอนุกรรมการฯ ใบเซ็นช่ือสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
จากแบบตอบรับ และเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

  2.1.5) จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม 
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 2.2) การจัดประชุม 
  2.2.1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม อุปกรณ์บันทึกเสียง นําไฟล์เน้ือหาวาระ

ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  2.2.2) การดําเนินการจัดประชุม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลระหว่างการ

ประชุม และช้ีแจงข้อมูลกรณีคณะอนุกรรมการฯ มีข้อซักถาม 
  2.2.3) จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดพร้อมมติที่ประชุม โดยเฉพาะความเห็นของ

คณะอนุกรรมการฯ ที่มีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ปริมาณนํ้านมโคที่จะนําไปใช้ในการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

 3) การดําเนินการหลังการประชุม 
  3.1) การจัดทํารายงานการประชุม โดยนําประเด็นสําคัญจากการจดบันทึกการประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระมาขยายความพร้อมเพ่ิมเติมประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้รายงานการประชุม 
มีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงกําหนดการประชุมของกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมที่ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 
  3.2) การแจ้งเวียนรายงานการประชุม หลังจากเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ผู้อํานวยการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการ
จัดทําบันทึกเสนอประธานอนุกรรมการฯ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) เพื่อพิจารณาเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุม ก่อนดําเนินการส่งรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป ทั้งนี้ การแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบและพิจารณาตรวจสอบ 
และแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมแบบตอบรับรองรายงานการประชุม โดยกําหนดระยะเวลาการแจ้งรับรอง
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งน้ี ในหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฯ ต้องแจ้งรายละเอียดด้วยว่า หากไม่ตอบรับ
ตามเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการรับรองรายงานการประชุม ส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยควรมีระยะเวลาให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ  
และแจ้งแก้ไขหรือรับรองรายงานการประชุมอย่างน้อย 7 วัน  
  3.3) สรุปประเด็นสําคัญที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา  
เพ่ือเตรียมการจัดทําระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  3.4) กรณี ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ขอเข้าร่วมการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค หลังจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
รายใหม่ ทราบด้วย 
  3.5) จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม  
ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
   (1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยจัดทําเป็นหนังสือผ่านกองคลัง 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินจากร้านค้า 
   (2) ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบ 
ได้แก่ สําเนารายงานการประชุม สําเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร และหนังสือ
มอบผู้แทน (กรณีคณะอนุกรรมการมอบผู้แทนเข้าร่วมประชุม) ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม โดยสแกนเอกสารส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และนําเอกสารฉบับจริงส่งที่ตู้ไปรษณีย์
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 4) เนื้อหาการจัดประชุม 
  4.1) พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ
ขายนํ้านมโค 
  4.2) พิจารณาศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ (ถ้ามี) กรณีปีใด 
มีศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบขอเข้าร่วมจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
  4.3) พิจารณาปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  
  4.4) พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
  4.5) พิจารณาปฏิทิน (Timeline) การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
  4.6) พิจารณากระบวนงานการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เพื่อจั
1) ปริ
และขั้
การจั
ดําเนิน

จะต้อ
3 ระเ

นํ้านม
เปรียบ
นําเสน
ให้สรุป

ข้อมูล

นํ้านม
ทั้งระ
นําเสน

 

ประก
และก
นมทั้ง

หนังสื
และผ
อิเล็กท

3. 
 
 
ฝ่ายเ

ัดทําระเบียบ
ริมาณนํ้านมโค
ขั้นตอนการจัด
จัดทําบันทึกข้
นงาน ดังน้ี 

3.1 
 

องดําเนินการ
เบียบวาระ ดัง

 
มโค โดยนําผ
บเทียบหลักเก
นอคณะกรรมก
ปรายละเอียด

 
ลปริมาณนํ้านม

 
มโค เพื่อวัตถุป
บบเห็นชอบใ
นอคณะกรรม

3.2 
 

กอบเรียบร้อย
กลุ่มเกษตรกร
งระบบ พิจารณ

 
สือเพื่อส่งระเ
ผลิตภัณฑ์นม 
ทรอนิกส์ และ

 
 

นําเสนอคณะ

เลขานุการคณ
บวาระการประ
คที่จะนํามาจั
ดทําบันทึกข้อต
ข้อตกลง (MO

จัดทําระเบีย
หลังจากคณะ
รสรุปรายละ
งน้ี 
3.1.1 (ร่าง) 
ลจากการปร
กณฑ์เดิมกับห
การโคนมฯ พิ
ดดังกล่าวเสนอ
3.1.2 ปริมา
มโคที่คณะอนุ
3.1.3 ผู้ประ
ประสงค์นมโร
ให้เข้าร่วมการ
มการโคนมฯ พิ

นําเสนอระเบี
หลังจากฝ่าย
แล้ว ให้เสนอ
ร) ตรวจสอบ
ณาให้ความเห็
เมื่อประธาน
เบียบวาระกา
(องค์การส่ง

ะนําเอกสารฉ

ะกรรมการโค

ณะอนุกรรมกา
ะชุมเสนอคณ
ัดทําบันทึกข้อ
ตกลง (MOU)
OU) การซื้อ

บวาระการป
ะอนุกรรมกา
เอียด พร้อม

หลักเกณฑ์ เ ื
ะชุมคณะอนุ

หลักเกณฑ์ที่ต้อ
จารณา และห
อคณะกรรมก
าณนํ้านมโคที่จ
นุกรรมการบริ
ะกอบการราย
รงเรียน โดยส
รจัดทําบันทึก
พิจารณา (กรณ

บยีบวาระการ
ยเลขานุการค
อเลขานุการคณ
บ แล้วเสนออ
ห็นชอบ 
อนุกรรมการ
ารประชุมพร้
เสริมกิจการโ
บับจริงส่งที่ตู้ไ

นมและผลิตภ

ารบริหารนมทั้
ณะกรรมการโ
อตกลง (MOU
) การซื้อขายน
ขายนํ้านมโค

ระชุมเพื่อเสน
รบริหารนมทั้
เอกสารประ

เง่ือนไข และขั้
นุกรรมการบริ
องปรับปรุงให
หากมีประเด็น
ารโคนมฯ พิจ
จะนํามาจัดทํ
หารนมทั้งระบ
ยใหม่ที่ขอเข้า
สรุปรายชื่อผู้ป
กข้อตกลง (M
ณีกําหนดไว้ใน

รประชุมต่อป
คณะอนุกรรม
ณะอนุกรรมก
อธิบดีกรมส่งเ

รบริหารนมท้ัง
ร้อมเอกสารป
โคนมแห่งปร
้ไปรษณีย์กอง

ภัณฑ์นมพิจา

ทัง้ระบบ สรุปผ
คนมและผลิต
U) การซื้อขาย
นํ้านมโค และ
ค เพื่อวัตถุปร

นอคณะกรรม
ทั้งระบบรับรอ
กอบเพ่ือเสน

ขั้นตอนการจัด
ริหารนมทั้งระ
หม่ พร้อมเหตุ
ความเห็นหรือ
จารณาในครา
าบันทึกข้อตก
บบเห็นชอบ น
าร่วมการจัดท
ประกอบการ

MOU) เฉพาะร
นหลักเกณฑ์ฯ

ประธานอนุกร
มการ จัดทําร
การ (ผู้อํานวย
เสริมสหกรณ์

งระบบ เห็นช
ประกอบ ส่งถึ
ระเทศไทย) โ
กลาง สํานักง

ารณา 

ผลการพิจารณ
ตภัณฑ์นมพิจ
ยนํ้านมโค 2) 
ะ 3) ผู้ประกอ
ระสงค์นมโรง

มการโคนมแล
องรายงานการ
นอคณะกรรม

ดทําบันทึกข้อ
ะบบ จัดทําข้อ
ผลในการปรบั
อข้อเสนอเพ่ิมเ
วเดียวกัน 
กลง (MOU) ก
นําเสนอคณะก
ทําบันทึกข้อต
รายใหม่ที่คณ
รายที่แจ้งวัตถ
) 

รมการบริหา
ะเบียบวาระก
ยการกองพัฒน
ณ์ในฐานะประ

ชอบระเบียบว
ถึงฝ่ายเลขานุ
ดยสแกนเอก
านปลัดกระท

ณาของคณะอ
จารณา ใน 3 

(ร่าง) หลักเก
บการรายใหม
งเรียน ซึ่งมีก

ละผลิตภัณฑ์น
รประชุม ฝ่าย
มการโคนมฯ

อตกลง (MOU
อมูลในรูปแบ
บปรุงหรือเปลี
เติมจากคณะอ

การซื้อขายนํ้า
กรรมการโคนม
ตกลง (MOU)
ณะอนุกรรมก
ถุประสงค์เพื่อ

ารนมทั้งระบบ
การประชุมพ
นาสหกรณ์ภา
ะธานอนุกรร

วาระการประ
นุการคณะกร
กสารส่งผ่านท
ทรวงเกษตรแล

ห น้ า  | 20

อนุกรรมการฯ
ประเด็น คือ

กณฑ์ เง่ือนไข
ม่ที่ขอเข้าร่วม
กระบวนการ

นมพิจารณา
ยเลขานุการฯ
พิจารณาใน

U) การซื้อขาย
บบของตาราง
ลี่ยนแปลงเพ่ือ
อนุกรรมการฯ

านมโค โดยใช้
มฯ พิจารณา
) การซื้อขาย
ารบริหารนม
อนมโรงเรียน

บ 
พร้อมเอกสาร
าคการเกษตร
มการบริหาร

ะชุม ให้จัดทํา
รมการโคนม
ทางไปรษณีย์
ละสหกรณ์ 

0 

ฯ 
อ  
ข 
ม
ร

ฯ 
น  

ย
ง
อ
ฯ 

ช้

ม
น

ร 
ร 
ร 

า
ม 
์



ห น้ า  | 21 
 

3.3 การประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

โคนมและผลิตภัณฑ์นม กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ และแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอขอความเห็นชอบใน 3 ประเด็น คือ 

 3.3.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโค  

 3.3.2 ปริมาณนํ้านมโคที่จะนํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 
 3.3.3 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ขอเข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย

นํ้านมโค เพ่ือวัตถุประสงค์นมโรงเรียน 

3.4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
 กรณีเห็นชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทําบันทึกเสนอ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในฐานะประธานกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมลงนามในประกาศฯ และถือใช้ หากคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมยังไม่เห็นชอบและมีประเด็นให้ปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ และนําประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ให้ได้ข้อยุติ และนําเสนอตามขั้นตอนใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จัดทํา
โคนม
นํ้านม
โดยส

คณะก
การซื้

สํานัก
เรื่อง 
จัดทํา
เพ่ือให
การพิ

เรื่อง 
สํานัก

4.  
 
 
เมื่อค

าบันทึกข้อตก
มและผลิตภัณ
มโค เพ่ือให้ปล
รุปขั้นตอนกา

4.1 
กรรมการโคน
้อขายนํ้านมโค

4.2 
กงานปลัดกระ
หลักเกณฑ์ เงื
าประเด็นและ
ห้เจ้าหน้าที่ผู้ร
จารณาลงนาม

4.3 
หลักเกณฑ์ เ

กงานปลัดกระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอประกา

คณะกรรมการ
กลง (MOU) ก
ณฑ์นม เรื่อง ห
ลัดกระทรวงเ
ารเสนอประกา
ฝ่ายเลขานุกา

นมและผลิตภัณ
ค ให้ปลัดกระ
ฝ่ายเลขานุก

ะทรวงเกษตร
ง่ือนไข และขั้น
เหตุผลที่แก้ไข
รับผิดชอบตร
มของปลัดกระ
ปลัดกระทรว
เง่ือนไข และข
ทรวงเกษตรแ

ศคณะกรรมก

รโคนมและผลิ
การซื้อขายนํ้า
หลักเกณฑ์ เง่ื
เกษตรและสห
าศฯ ดังน้ี 
ารคณะอนุกร
ณฑ์นม เรื่อง ห
ะทรวงเกษตรแ
การคณะอนุก
และสหกรณ์ 
นตอนการจัดท
ข หรือปรับปร
วจสอบความ
ะทรวงเกษตร
วงเกษตรและ
ขั้นตอนการจั
และสหกรณ์ดํ

การโคนมและ

ลิตภัณฑ์นม เ
านมโค ขั้นตอ
อนไข และขั้น
หกรณ์ ในฐาน

รรมการบริหาร
หลักเกณฑ์ เงื
และสหกรณพิ์
รรมการฯ ป
เพ่ือจัดส่ง (ร
ทําบันทึกข้อต
รุงหลักเกณฑ์
ถูกต้อง ครบถ

รและสหกรณ์
สหกรณ์ลงนา

จัดทําบันทึกข้
ําเนินการแจ้ง

ะผลิตภัณฑ์นม

เห็นชอบ (ร่าง
อนต่อไปคือ ก
นตอนการจัด
นะประธานก

รนมทั้งระบบ
ง่ือนไข และขั้น
พิจารณาลงนา
ระสานเป็นก
ร่าง) ประกาศ
ตกลง (MOU) 
์ หรือประเด็น
ถ้วนของ (ร่าง

ามในประกาศ
้อตกลง (MO
งฝ่ายเลขานุกา

มเพื่อลงนาม

ง) หลักเกณฑ์
การเสนอ (ร่าง
ทําบันทึกข้อต
รรมการโคนม

จัดทําหนังสือ
นตอนการจัดท
ม 
ารภายในกับ

ศคณะกรรมกา
การซื้อขายนํ้

นที่กําหนดเพ่ิม
ง) ประกาศฯ 

ศคณะกรรมก
OU) การซื้อขา
ารคณะอนุกรร

ฑ์ เง่ือนไข แล
ง) ประกาศค
ตกลง (MOU
มและผลิตภัณ

อ เพ่ือเสนอ (ร
ทําบันทึกข้อต

บเจ้าหน้าที่สํา
ารโคนมและผ

นํ้านมโค พร้อม
มเติมจากหลัก
ก่อนให้ความ

ารโคนมและ
ายนํ้านมโค เ ี
รมการฯ ทรา
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ะขั้นตอนการ
ณะกรรมการ
) การซื้อขาย

ณฑ์นมลงนาม

ร่าง) ประกาศ
ตกลง (MOU)

านักกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์นม
มกระบวนการ
กเกณฑ์ฯ เดิม
เห็นประกอบ

ผลิตภัณฑ์นม
รียบร้อยแล้ว
บ 

2 

ร
ร 
ย
ม 

ศ
) 

ย 
ม 
ร
ม 
บ 

ม 
ว 



 

 
 

ผลิตภั
เรียบ
(ผู้ซื้อ
ประก

และศู
การซือ้
เพ่ือเต

เจรจา
ความ
ทราบ
จัดทํา

เสนอ
ผลิตภั

5. 

 
5.1 

ภัณฑ์นม เรื่อ
ร้อยแล้ว ฝ่าย
) และศูนย์รว

กาศฯ 
5.2 

ศูนย์รวบรวมน
อขายนํ้านมโค
ตรียมความพร้

5.3 
าตกลงกันเองก
เห็นชอบ โดย

บตามแบบสําร
าบันทึกข้อตกล

5.4 
ความต้องการ
ภัณฑ์นมที่กําห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหลักเกณ

เมื่อประธาน
ง หลักเกณฑ์
ยเลขานุการค
วบรวมนํ้านมดิ

ฝ่ายเลขานุก
นํ้านมดิบ (ผู้ข
คให้กับฝ่ายเลข
ร้อมก่อนการป
ฝ่ายเลขานุกา
ก่อนในปริมาณ
ยให้ผู้ขายแจ้งยื
รวจการจําหน
ลง (MOU) 
ฝ่ายเลขานุกา

รซื้อนํ้านมโคจ
หนด ส่งให้กรม

ณฑ์ เงื่อนไข แ

กรรมการโคน
์ เง่ือนไข แล
คณะอนุกรรม
ดิบ (ผู้ขาย) ต

การคณะอนุก
ขาย) ให้จัดส่ง
ขานุการคณะอ
ประชุมจัดทําบ
ารคณะอนุกรรม
ณนํ้านมโคที่จ
ยืนยันข้อมูลป
น่ายนํ้านมโคข

ารคณะอนุกร
จากศูนย์รวบร
มส่งเสริมสหก

และขั้นตอนก

นมและผลิตภั
ะขั้นตอนการ

มการฯ ดําเนิน
ตามรายช่ือที่ไ

รรมการฯ จัด
งเอกสารและ
อนุกรรมการฯ 
บันทึกข้อตกล
มการฯ จัดทํา
จะซื้อขายให้กั
ปริมาณนํ้านมโ
ของศูนย์รวบ

รรมการฯ จัดท
รวมนํ้านมดิบ
กรณ์เพ่ือใช้เป็น

การจัดทําบันทึ

ภัณฑ์นม ลงนา
รจัดทําบันทึก
นการจัดทําห
ได้รับความเห็

ดทําหนังสือแ
หลักฐานประ
เพ่ือตรวจสอบ

ลง (MOU)  
หนังสือแจ้งให้
ับคู่ค้าแต่ละร
โคที่จะขายให้ก
รวมนํ้านมดิบ

ทําหนังสือแจ้ง
ตามแบบสํารว
นฐานข้อมูล

ทกึข้อตกลง (

ามในประกาศ
กข้อตกลง (M
นังสือแจ้งผู้ป
นชอบ เพ่ือรับ

แจ้งผู้ประกอบ
ะกอบการจัดท
บความครบถ้ว

ห้ศูนย์รวบรวมน
าย โดยใช้ข้อม
กับผู้ซื้อแต่ละ
บที่กําหนด เพื

งให้ผู้ประกอบ
วจการรับซื้อน

(MOU) การซื

ศคณะกรรมก
MOU) การซื้อ
ประกอบการผ
ับทราบและถื

บการผลิตภัณ
ทําบันทึกข้อต
วน ถูกต้อง ตาม

นํ้านมดิบ (ผู้ข
มูลปริมาณนํ้า
รายให้กรมส่ง

พ่ือใช้เป็นฐาน

บการผลิตภัณ
นํ้านมโคของผู้

ซ้ือขายน้ํานม
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การโคนมและ
ขายนํ้านมโค
ผลิตภัณฑ์นม
ถือปฏิบัติตาม

ณฑ์นม (ผู้ซื้อ)
ตกลง (MOU)
มหลักเกณฑ์ฯ

าย) แต่ละราย
านมโคที่ได้รับ
งเสริมสหกรณ์
นข้อมูลในการ

ณฑ์นม (ผู้ซื้อ)
ผู้ประกอบการ

มโค 
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หลักฐ
วิเครา
แยกเ
ประเ
ตรวจ
หมดอ
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ตารา

1. ผู้ป
   - ส

    - 

6.  
 
 
เมื่อผู

ฐานประกอบ
าะห์และติดต
อกสารรายภ
ภท ซึ่งการดํ
สอบเอกสารใ
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วนที่เป็นเอกส
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สถา
ประกอบการ 
สหกรณ์/วิสาหกิ

บริษัทจํากัด/ห้

ตรวจสอบเอ

ผู้ประกอบกา
บการจัดทําบัน
ตาม โดยเจ้าห
ภาค เพ่ือให้เจ้
าเนินการตรว
ใช้เป็นเกณฑ์ก
ตามเกณฑ์ที่กํ
ารตรวจเอกส
อกสารของผู้ป
สารของผู้ประ
ละผู้ขายในการ

ะเอียดการตรว
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กิจชุมชน 

้างหุ้นส่วนจํากัด

กสารประกอ

ารผลิตภัณฑ์
นทึกข้อตกลง
หน้าที่ที่ได้รับ
จ้าหน้าที่ที่รับ
วจสอบเอกส
การตรวจสอบ
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สารประกอบก
ประกอบการผ
ะกอบการที่ทุ
รขอเข้าร่วมก

วจเอกสารปร

 
(1) สํา
สหกรณ

(2) สํา
คณะก
มอบอํ
ข้อตกล

(3) สํา
ของผู้รั
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3 เดือน

บการจัดทําบั
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บผิดชอบตรวจ
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บให้เป็นมาตรฐ
น้าที่จะติดตาม
การจัดทําบัน
ผลิตภัณฑ์นม (
ทุกรายต้องย่ืน
ารจัดทําบันทึ

ะกอบการจัด

รายการเอ

าเนาใบสําคัญรับ
ณ์/กลุ่มวิสาหกิจ

าเนารายงานการ
กรรมการดําเนิน
ํานาจผู้แทนในก
ลง (MOU)  

าเนาบัตรประจํา
รับมอบอํานาจ

าเนาหนังสือบริค
อรับรองบริษัท 
น 

บนัทึกข้อตกล

และศูนย์รวบ
รซื้อขายนํ้าน
กลุ่มพัฒนาสห
จสอบความค
ด เจ้าหน้าที่ที
ฐานเดียวกัน 
มให้ผู้ซื้อและผู้
ทึกข้อตกลง 
(ผู้ซื้อ) และศนู
นตามสถานะข
ทกึข้อตกลง (M

ทําบันทึกข้อต

อกสาร 

บจดทะเบียน
จ 

รประชุม
นงานครั้งท่ีมีมติ
การลงนามบันทึ

าตัวประชาชน

คณห์สนธิ 
อายุไม่เกิน  

ลง (MOU) กา

รวมนํ้านมดิ
นมโคให้กับฝ่า
หกรณ์โคนมแ
ครบถ้วน ถูกต้
ที่รับผิดชอบจ
กรณีเอกสารไ
ผูข้ายรายดังกล
(MOU) เจ้าห

นย์รวบรวมนํ้า
ของตนเอง แล
MOU)  ตามรา

ตกลง (MOU) 

รายละ
 
- ชื่อสหกร
ท่ีผ่านควา
- มีการรบั
ประทับตร

ทึก

- มีการกํา
มติมอบหม
- มีการรบั
ประทับตร
- ชื่อ-สกุล
ในบันทึกข้
- มีการลง
สําเนาถูกต
- ชื่อบริษัท
ตรงตามรา
จาก Milk 
- วันท่ีออก
ไม่เกิน 3 เ
- มีการรบั
ประทับตร
- รายละเอี
ต้องเกี่ยวข้

ารซ้ือขายน้าํน

บ (ผู้ขาย) จั
ายเลขานุการ
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ต้อง ของเอก
จะมีแนวทางป
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ล่าว จัดส่งเอก
หน้าที่รับผิดช
านมดิบ (ผู้ขา
ละเอกสารแส
ายละเอียดดัง

 

ะเอียดการตรว

รณ์/วิสาหกิจ ต
ามเห็นชอบจาก
บรองสําเนาถูกต้
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าหนดวาระการป
มายผู้แทนลงนา
บรองสําเนาถูกต้
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ลตรงกับผู้มีอําน
ข้อตกลง (MOU
งลายมือชื่อพร้อ
ต้อง 
ท/ห้างหุ้นส่วนจ
ายชื่อท่ีผ่านควา

k Board  
กหนังสือรับรอง
เดือน ณ วันท่ีทํ
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ข้องกับน้ํานมโค

นมโค 
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จัดส่งเอกสาร
รคณะทํางาน
จะดําเนินการ
สารในแต่ละ
ปฏิบัติในการ
ครบถ้วนหรือ
กสารเพ่ิมเติม
ชอบรายภาค
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มรับรอง
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สถานะ รายการเอกสาร รายละเอียดการตรวจเอกสาร 
   - บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วนจํากัด (ต่อ) (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/

สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)  
ของผู้มีอํานาจลงนาม 

- ชื่อ-สกุล ผู้มีอํานาจลงนาม ต้องตรง
กับรายชื่อกรรมการบริษัทและเงื่อนไข
การลงชื่อผูกพันบริษัทในหนังสือรับรอง 
- มีการลงลายมือชื่อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรณีมอบอํานาจ 
(3) หนังสือมอบอํานาจลงนามใน
บันทึกข้อตกลง (MOU) แทนผู้มี
อํานาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ผู้มอบอํานาจลงนามและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
ตามหนังสือมอบอํานาจ 

 
- หนังสือมอบอํานาจระบุชื่อผู้มอบ
อํานาจตรงตามรายชื่อกรรมการบริษัท
และเงื่อนไขการลงชื่อผูกพันบริษัทใน
หนังสือรับรอง พร้อมระบุรายละเอียด
การมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนใน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําบนัทึก
ข้อตกลง (MOU) 
- ระบุชื่อผู้รับมอบอํานาจตรงตาม
สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 
ท่ีแนบมา 
- การลงลายมือชือ่ของผู้มอบอํานาจ 
ผู้รับมอบอํานาจ และพยาน 
- การติดอากรแสตมป์ 

    - สถาบันการศึกษาต่าง ๆ (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ผู้มีอํานาจลงนาม 

- ชื่อ-สกุล ตรงตามสําเนาหนังสือคําสั่ง
มอบอํานาจของสถาบัน   
- มีการลงลายมือชื่อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

(2) สําเนาหนังสือคําสั่งมอบอํานาจ
ของสถาบัน 

- มีการรับรองสําเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตรา 

กรณีมอบอํานาจ 
(3) หนังสือมอบอํานาจให้ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) แทน 
ผู้มีอํานาจ และติดอากรแสตมป์  
10 บาท พร้อมแนบสําเนาหนังสือ
คําสั่งมอบอํานาจ 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ผู้มีอํานาจลงนาม และสําเนาบัตรของ
ผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบ 

 
- หนังสือมอบอํานาจระบุชื่อผู้มอบ
อํานาจตรงตามสําเนาหนังสือคําสั่ง
มอบอํานาจของสถาบัน พร้อมระบุ
รายละเอียดการมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําบนัทึกข้อตกลง (MOU) 
- ระบุชื่อผู้รับมอบอํานาจตรงตาม
สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 
ท่ีแนบมา 
- การลงลายมือชือ่ของผู้มอบอํานาจ 
ผู้รับมอบอํานาจ และพยาน 
- การติดอากรแสตมป์ 
 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 
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    - ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบและ 
ฟาร์มต่าง ๆ 
 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มีอํานาจ 
 

- ชื่อ-สกุลตรงกับผู้มีอํานาจลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) 
- มีการลงลายมือชื่อพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

กรณีมอบอํานาจ  
(1) หนังสือมอบอํานาจให้ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) แทน 
ผู้มีอํานาจและติดอากรแสตมป์  
10 บาท 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ผู้มีอํานาจลงนาม และสําเนาบัตรของ
ผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบ 

 
- หนังสือมอบอํานาจระบุชื่อผู้มอบ
อํานาจ พร้อมระบุรายละเอียดการ 
มอบอํานาจให้ดําเนินการแทนใน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําบนัทึก
ข้อตกลง (MOU) 
- ระบุชื่อผู้รับมอบอํานาจตรงตาม
สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 
ท่ีแนบมา 
- การลงลายมือชือ่ของผู้มอบอํานาจ 
ผู้รับมอบอํานาจ และพยาน 
- การติดอากรแสตมป์ 

2. ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ (ผู้ขาย) 1) หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ ว่าสมาชิกไม่ซํ้าซ้อนกับ 
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบอ่ืน และไม่มี 
หนี้ค้างชําระกับเกษตรกร 

- หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบต้องเป็นไปตามแบบฟอร์ม 
ท่ีกําหนด 
- ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบกรอกข้อมูล
ครบถ้วน 
- การลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจและ
ประทับตรา 

2) มีใบรับรองการปฏิบัติทาง
สุขลักษณะท่ีดีสําหรับศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ (Good Manufacturing 
Practice : GMP) ใบรับรองผ่านระบบ
การผลิตการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(Good Agriculture Practices : 
GAP) 

- ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบท่ีได้รับ 
การรับรอง GMP/GAP 
- สถานะการรับรอง GMP/GAP โดย
ต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กําหนด
คือ ณ วันท่ีทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ใบรับรองจะต้องไม่หมดอายุ  
- มีการรับรองสําเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตรา 

3) สําเนาประกาศการรับซ้ือน้ํานมโค
ของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 

- สําเนาประกาศการรับซ้ือน้ํานมโค
ของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบเป็นไป
ตามที่หลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
- มีการรับรองสําเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตรา 

3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซ้ือ) 
 

1) หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ 
ว่าไม่มีหนี้สินติดค้างชาํระค่าน้ํานมเกิน
กว่างวดชําระเงินท่ีตกลงกัน 

- หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ
ต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด 
- ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วน

ตารางที่ 3  (ต่อ) 
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3. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซ้ือ) 
(ต่อ)  

โดยมีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบท่ีเป็น 
คู่ MOU ในปีก่อนลงชื่อรับรองให้
พร้อมประทับตรา 
- จํานวนหนังสือรับรองครบถ้วนตาม
จํานวนศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบท่ีเป็น 
คู่ MOU ในปีก่อน 
- ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อรับรอง
เอกสารพร้อมประทับตรา 

2) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน 

- ใบขออนุญาตสิ้นอายุหรือไม่ ถ้าสิ้น
อายุให้ตรวจว่ามีการต่ออายุหรือไม่ 
พร้อมตรวจสอบลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ี 
ผู้อนุญาต และตรวจรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์โรงงานตรงกับการผลิต/
แปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
- มีการรับรองสําเนาถูกต้องพร้อม
ประทับตรา 
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     (1.3.2) หากมีประเด็นปัญหาจากการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ให้สรุปข้อมูลเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ทราบและพิจารณา 

   (1.4) การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุม/ใบเซ็นช่ือ ประกอบด้วย 
ใบเซ็นช่ือสําหรับคณะอนุกรรมการฯ ใบเซ็นช่ือสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
จากแบบตอบรับ และเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

   (1.5) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม 

  (2) การจัดประชุม 
   (2.1) การตรวจสอบความพรอ้มก่อนการประชุม อุปกรณ์บันทึกเสียง นําไฟล์เน้ือหา

วาระลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   (2.2) การดําเนินการจัดประชุม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลระหว่าง

การประชุม และช้ีแจงข้อมูลกรณีคณะอนุกรรมการฯ มีข้อซักถาม 
   (2.3) จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดพร้อมมติที่ประชุม โดยเฉพาะความเห็น

ของคณะอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ต้องดําเนินการ 
 7.1.3 การดําเนินการหลังการประชุม 
  (1) การจัดทํารายงานการประชุม โดยนําประเด็นสําคัญจากการจดบันทึกการประชุม

ในแต่ละระเบียบวาระมาขยายความพร้อมเพ่ิมเติมประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้รายงาน
การประชุมมีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงกําหนดการประชุมของ
กรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมที่ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 

  (2) การแจ้งเวียนรายงานการประชุม หลังจากเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
ผู้อํานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
จึงดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอประธานอนุกรรมการฯ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
และรับรองรายงานการประชุม ก่อนดําเนินการส่งรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมต่อไป ทั้งน้ี การแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบและพิจารณา
ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมแบบตอบรับรองรายงานการประชุม โดยกําหนดระยะเวลา 
การแจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งน้ี ในหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฯ ต้องแจ้งรายละเอียด 
ด้วยว่า หากไม่ตอบรับตามเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการรับรองรายงานการประชุม ส่งผ่านทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยควรมีระยะเวลาให้
คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และแจ้งแก้ไขหรือรับรองรายงานการประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

  (3) สรุปประเด็นสําคัญที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ต้องดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของคณะอนุกรรมการฯ 

  (4) จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเบ้ียประชุม 
ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

   (4.1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยจัดทําเป็นหนังสือ
ผ่านกองคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
จากร้านค้า 
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   (4.2) ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ได้แก่ สําเนารายงานการประชุม สําเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
และหนังสือมอบผู้แทน (กรณีคณะอนุกรรมการมอบผู้แทนเข้าร่วมประชุม) ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการท่ีปฏิบัติงานภายใต้
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยสแกนเอกสารส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และนําเอกสาร
ฉบับจริงส่งที่ตู้ไปรษณีย์กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 7.1.4 เนื้อหาการจัดประชุม 
  (1) พิจารณา กรณี ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ 

ขอเข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ิมเติมจากที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้ความ
เห็นชอบ (ถ้ามี) 

  (2) พิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน 
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 

7.2 การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซ้ือขายน้ํานมโค 

  จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ตลอดจนให้ผู้ซื้อและผู้ขายจับคู่เจรจาและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)  
การซื้อขายนํ้านมโค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์โคนม ศูนย์รับนํ้านมโค ผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมประมาณ 200 กว่าคน เพ่ือจับคู่เจรจาและตกลงปริมาณนํ้านมโค 
ที่จะทําการซื้อขาย พร้อมกับลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ํานมโค ซึ่งที่ผ่านมามีการ
ดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ การจัดประชุมในห้องแบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องมาที่ห้องประชุม (Onsite) และ
การจัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Online) โดยแต่ละรูปแบบมีการดําเนินการ ดังน้ี 

 7.2.1 การจัดประชุมในห้องแบบ Onsite โดยการเชิญผู้แทนสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวม
นํ้านมดิบ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มาประชุมร่วมกันในห้องประชุม โดย 

  (1) การดําเนินการก่อนจัดประชุม 
   (1.1) ฝ่ายเลขานุการฯ กําหนดรูปแบบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
   (1.2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม พร้อมจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
   (1.3) จัดทําหนังสือแจ้งกําหนดการจัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ฯ และการจัดทํา

บันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) ทราบ 
   (1.4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําเอกสารประกอบการช้ีแจงหลักเกณฑ์ฯ 
  (2) การดําเนินการจัดประชุม 
   (2.1) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมและรับผลตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานของผู้ซื้อและผู้ขายกรณีได้จัดส่งเอกสารมาครบถ้วน และรับเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู้ซื้อผู้ขาย
และตรวจสอบความถูกต้อง 

   (2.2) คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ช้ีแจงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการจับคู่เจรจาและการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค  
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   (2.3) แบ่งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที่คณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม เพ่ือรับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีการจัดโต๊ะสําหรับ
การเจรจาซื้อขายในกลุ่มผู้ซื้อแยกเป็นรายผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ในการนํานํ้านมโคไปใช้ประโยชน์ 
ทางธุรกิจ และในกลุ่มของผู้ขายได้จัดแยกกลุ่มตามภูมิภาคของประเทศ และให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย
ดําเนินการเจรจาตกลงกัน เมื่อได้ข้อยุติแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดส่งแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
นํ้านมโค ที่มีการลงนามทั้งสองฝ่าย พยานลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่คณะทํางานวิเคราะห์
และติดตาม เพ่ือรวบรวมและดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องในลําดับต่อไป 

   (2.4) จัดสถานที่สําหรับคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลและ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างฝ่ายผู้ซื้อ
และฝ่ายผู้ขาย กรณีไม่สามารถจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้ง 
ที่ประชุมว่าจะขยายการเปิดรับเอกสารการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยจะแจ้งระยะเวลา สถานที่รับ
เอกสารให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบ หากพ้นกําหนดที่ได้แจ้งไว้ แล้วจะปิดการรับเอกสารทุกกรณี 
  7.2.2 การจัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Online) (ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุม
แบบ Onsite ได้ เท่าน้ัน) 

  หลังจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบ หลักเกณฑ์ฯ และปริมาณ
นํ้านมโคที่ใช้ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 

  (1) การดําเนินการก่อนจัดประชุม 
   (1.1) ฝ่ายเลขานุการฯ กําหนดรูปแบบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
   (1.2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม พร้อมจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
   (1.3) จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู ้ซื ้อและผู้ขาย จัดทําแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) 

การซื้อขายนํ้านมโค พร้อมลงลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนาม พยาน และประทับตรา (ถ้ามี) จํานวน 3 ฉบับ ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ตามวันเวลาที่กําหนด และแจ้งกําหนดการจัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอน
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ผ่านระบบประชุมทางไกลให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบ 

   (1.4) ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําเอกสารประกอบการช้ีแจงหลักเกณฑ์ฯ 
  (2) การดําเนินการจัดประชุม 

    (2.1) คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย ช้ีแจงหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค รวมถึงตอบข้อซักถามจากผู้ซื้อและผู้ขาย 

   (2.2) กรณีมีเหตุสุดวิสัย คณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบสามารถพิจารณา
ขยายระยะเวลาหรือช่องทางการรับเอกสารได้ตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
ทราบในการประชุมช้ีแจง ทั้งน้ี หากพ้นกําหนดที่ได้แจ้งไว้ แล้วจะปิดการรับเอกสารทุกกรณี 

 7.3 ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานวิเคราะห์และติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
  การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ปริมาณนํ้านมดิบที่นํามาจัดทําบันทึกข้อตกลง รายช่ือ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และเอกสารประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบพิจารณา ตามรายละเอียดดังน้ี 
  (1) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค เป็นไปตามรูปแบบที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
กําหนด และระบุปีตรงตามรอบปัจจุบัน 
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  (2) สถานที่และวันที่ในการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ กําหนดให้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในปีนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ
ประชุมทางไกลแบบ Online ให้ระบุสถานที่ตามที่คู่ MOU ลงนามร่วมกัน และวันที่ที่จัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) อยู่ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) ข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) ได้แก่ ช่ือสถานประกอบการ ช่ือผู้ลงนาม และ
รายละเอียดการมอบอํานาจ ต้องตรงตามเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ของผู้ซื้อ 
  (4) ข้อมูลศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) ได้แก่ ช่ือศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ช่ือผู้ลงนาม และ
รายละเอียดการมอบอํานาจต้องตรงตามเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ของผู้ขาย 
  (5) แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ต้องระบุวันที่ของประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในปีน้ัน ๆ 
ถูกต้องตามวันที่ลงนามในประกาศ 
  (6) ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วน 
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 2.2) การจัดประชุม 
  2.2.1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม อุปกรณ์บันทึกเสียง นําไฟล์เน้ือหาวาระ

ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  2.2.2) การดําเนินการจัดประชุม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลระหว่างการ

ประชุม และช้ีแจงข้อมูลกรณีคณะอนุกรรมการฯ มีข้อซักถาม 
  2.2.3) จดบันทึกการประชุมอย่างละเอียดพร้อมมติที่ประชุม โดยเฉพาะความเห็นของ

คณะอนุกรรมการฯ และข้อสั่งการที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ต้องดําเนินการ 

 3) การดําเนินการหลังการประชุม 
  3.1) การจัดทํารายงานการประชุม โดยนําประเด็นสําคัญจากการจดบันทึกการประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระมาขยายความพร้อมเพ่ิมเติมประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้รายงานการประชุม 
มีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงกําหนดการประชุมของกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมที่ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 
  3.2) การแจ้งเวียนรายงานการประชุม หลังจากเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (ผู้อํานวยการ
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการ
จัดทําบันทึกเสนอประธานอนุกรรมการฯ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุม ก่อนดําเนินการส่งรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมต่อไป ทั้งน้ี การแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบและพิจารณาตรวจสอบ
และแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมแบบตอบรับรองรายงานการประชุม โดยกําหนดระยะเวลาการแจ้งรับรอง
หรือแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งน้ี ในหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฯ ต้องแจ้งรายละเอียดด้วยว่า หากไม่ตอบรับ
ตามเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการรับรองรายงานการประชุม ส่งผ่านทางระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
(E-Sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โดยควรมีระยะเวลาให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และ
แจ้งแก้ไขหรือรับรองรายงานการประชุมอย่างน้อย 7 วัน  
  3.3) สรุปประเด็นสําคัญที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมพิจารณา  
เพ่ือเตรียมการจัดทําระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  3.4) กรณี ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ขอเข้าร่วม 
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค หลังจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ ทราบด้วย 
  3.5) จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเบี้ยประชุม  
ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
   (1) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยจัดทําเป็นหนังสือผ่านกองคลัง 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินจากร้านค้า 
   (2) ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบ 
ได้แก่ สําเนารายงานการประชุม สําเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร และหนังสือ
มอบผู้แทน (กรณีคณะอนุกรรมการมอบผู้แทนเข้าร่วมประชุม) ให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องค่าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการโคนม
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และผลิตภัณฑ์นม โดยสแกนเอกสารส่งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และนําเอกสารฉบับจริงส่งที่ตู้ไปรษณีย์
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 4) เนื้อหาการจัดประชุม 
  4.1) พิจารณา กรณี ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ)  
ไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
  4.2) พิจารณาผลการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค 

 เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและได้ข้อสรุป ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการสรุปผลการพิจารณา
และเสนอต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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ค ให้ผู้เก่ียวขอ้
จัดทําหนังสอื
ณาจัดสรรสทิ

2 จัดทําหนังสือ
อมด่ืม เพ่ือใช้ป
3 จัดทําหนังสื
ะโยชน์ในการ
รณ์และทุกกล

4 ดําเนินการจั
งไปรษณีย์ 
 แบบบันทึก
เนินการสแกน
รียบร้อย 

ู้ขาย และหน่

โคนมและผลติ
นุการคณะอน

องทราบ ดังน้ี
อแจ้งคณะอนุ
ทธิและพื้นที่กา
อแจ้งคณะอนุก
ประกอบการพิ
สือแจ้งผู้ว่ารา
รส่งเสริมแนะ
ลุ่มให้ปฏิบัติตา
จัดส่งแบบบัน

ข้อตกลง (M
นเป็นไฟล์อิเล็

นวยงานท่ีนําผ

ตภัณฑ์นมเหน็
นุกรรมการฯ จ

กรรมการบริห
ารจําหน่ายนม
กรรมการพิจาร
พิจารณาจัดสร
าชการจังหวัด
นําสหกรณ์โค
ามบันทึกข้อต
นทึกข้อตกลง 

MOU) การซื้อ
ล็กทรอนิกส์จั

ผลการจัดทาํ 

นชอบผลการจั
จะดําเนินการ

หารกลางโครง
มโรงเรียน 
รณาจัดสรรโคว
รรโควตานําเข้
ดที่มีสหกรณ์
คนม/กลุ่มเกษ
ตกลง (MOU) 

(MOU) การ

อขายนํ้านมโค
ัดเก็บไว้ในข้อ

MOU ไปใชป้

จัดทําบันทึกข้อ
แจ้งผลการจัด

งการอาหารเส

วตาและอัตราภ
้านมผงขาดมัน
์โคนมและกล
ษตรกร/ศูนย์ร
  

รซื้อขายนํ้านม

ค จํานวน 1 
อมูลกลาง แล

ประโยชน์ 

อตกลง (MOU
ดทําบันทึกข้อ

สริม (นม) โรง

ภาษีนําเข้านม
นเนยหรือครีม
ลุ่มเกษตรกร
รวบรวมนํ้านม

มโค คืนให้ผู้ซื

ฉบับ ที่ฝ่าย
ละจัดเก็บเอก

ห น้ า  | 37

U) การซื้อขาย
ตกลง (MOU)

งเรียน เพ่ือใช้

มผงขาดมันเนย
ม 
ที่เลี้ยงโคนม
มดิบที่สมาชิก

ซื้อและผู้ขาย

เลขานุการฯ
สารฉบับจริง

7 

ย
) 

ช้

ย 

ม 
ก

 

 
ง 



 

ฝ่ายเล
บริหา
ศูนย์ร
ปริมา
รวมถึ
และป
นมทั้ง
พิจาร
ประโย

และโ

(MOU
ข้อมูล
(MOU
ขายนํ้
ดําเนิน

 
 
กําหน
ให้คณ
โดยบั
 
นํ้านม
และผู้
 
เว็บไซ
 
ความ
พร้อม
เพ่ือแ
 
เพ่ือป

11  
 
 
หลังจ

ลขานุการคณ
ารงานข้อมูลโ
รวบรวมนํ้าน
าณการซื้อขา
ึงติดตาม ตรว

ประมวลประเด็
งระบบและค
รณากําหนดม
ยชน์ในการกาํ

11.1
คเนื้อ 

  
U) การซื้อขา
ลโคนมและโค
U) ลงในระบบ
นํ้านมโครายเ
นการให้แล้วเ

 11.2
   

นดให้ผู้ซื้อแล
ณะอนุกรรมก
ันทึกข้อมูลรา

   
มโคผ่านระบบ
ผูป้ระกอบการ

   
ซต์ http://co

   
มถูกต้องครบ
มเขียนกํากับ 
นบไฟล์ (Upl

   
ประมวลผลข้อ

. การติดตาม

จากแจ้งผลการ
ณะอนุกรรมกา
โคนมและโค
มดิบ และผู้ป
ยนํ้านมโคผ่า
วจสอบข้อมูลใ
ด็นปัญหาอุปส
ณะกรรมการ
าตรการแก้ไข
าหนดแนวทาง

1 การบันทึกผ

หลังจากคณ
ายนํ้านมโค แ
คเน้ือจะดําเนิ
บบริหารงานข้
ดือนของศูนย
สร็จภายในเดื

2 การรายงาน
ตามหลักเกณ

ละผู้ขายทุกร
การบริหารน
ายงานผลการซื

ฝ่ายเลขานุก
บบริหารงานข
รผลิตภัณฑ์นม

(1) ฝ่ายเลข
ow.cpd.go.th

(2) ศูนย์รวบ
บถ้วน และพิม

“ขอรับรองข
load) เข้าระบ

(3) ฝ่ายเลข
มูล  

ม ตรวจสอบผ

รจัดทาํบันทึก
รฯ จะดําเนิน
เน้ือ เพ่ือเป็น
ประกอบการ
านระบบบริห
ในการรายงาน
สรรคที่ได้รับนํ
รโคนมและผลิ
ขปัญหาในระ
งการจัดทําบัน

ผลการจัดทํา 

ณะกรรมการ
และเริ่มถือใช้ต
นินการบันทึก
ข้อมูลโคนมแล
ย์รวบรวมนํ้าน
อนตุลาคม 

นข้อมูลปริมาณ
ณฑ์ เง่ือนไข แ
ราย มีหน้าที่
นมทั้งระบบท
ซื้อขายนํ้านมโ
การคณะอนุกร
ข้อมูลโคนมแ
ม (ผู้ซื้อ) ทราบ
ขานุการฯ เปิ
h/ ต้ังแต่วันที่ 
บรวมนํ้านมดิ
มพ์แบบราย
ข้อมูลถูกต้อง
บบ 
านุการฯ ดําเนิ

ผลการดําเนิน

กข้อตกลง (MO
นการบันทึกผล
นฐานข้อมูลสํ
รผลิตภัณฑ์นม
หารงานข้อมูล
นของผู้ซื้อแล
นําเสนอคณะท
ลิตภัณฑ์นมเพื
หว่างการถือใ
นทึกข้อตกลงบ

(MOU) การ

รโคนมและผ
ตั้งแต่วันที่ 1 
กข้อมูลการจับ
ละโคเน้ือ เพ่ือ
นมดิบ (ผู้ขา

ณการซ้ือขายน
และขั้นตอนก
ต้องรายงาน

ทราบ เป็นปร
โคทาง Intern
รรมการฯ จึงก
และโคเนื้อ แล
บและถือปฏิบั
ปิดระบบบริห
 5 - 15 ของท
บและผู้ประก
งานเพ่ือให้ผู้
งและเป็นจริง

นินการประมวล

นการตามบนัทึ

OU) การซื้อขา
ลการจัดทํา (M
าหรับการรา
ม พร้อมทําห
ลโคนมและโค
ละผู้ขายเป็นป
ทํางานวิเคราะ
พ่ือให้ทราบส
ใช้บันทึกข้อต
บันทึกข้อตกล

รซ้ือขายน้ํานม

ลิตภัณฑ์นมเ
ตุลาคม เป็น
บคู่ซื้อขายแล
เตรียมความพ
ย) และผู้ประ

น้ํานมโคผ่านร
การจัดทําบันทึ
นข้อมูลปริมา
ระจําทุกเดือ
net ผ่านระบบ
กําหนดแนวท
ละทําหนังสือ
ัติ ตามรายละ

หารงานข้อมูล
ทุกเดือน 
กอบการ กรอก
ผู้มีอํานาจลงน
ง” แล้วสแกน

ลผลข้อมูลจาก

ทึกข้อตกลง (

ายนํ้านมโค ให้
MOU) การซื้อ
ยงานปริมาณ

หนังสือแจ้งแน
คเน้ือให้ผู้ซื้อผู
ระจําทุกเดือน
ะห์และติดตาม
ถานการณ์ปัญ
ตกลง (MOU) 
ลง (MOU) ปีต

มโค ลงในระบ

เห็นชอบผลก
ต้นไป เจ้าหน้

ละปริมาณใน
พร้อมสําหรับก
ะกอบการผลิ

ระบบบริหารง
ทกึข้อตกลง (M
ณการซื้อขา
น (ภายในวัน
บที่ฝ่ายเลขาน
างการรายงาน

อแจ้งให้ศูนย์ร
ะเอียด ดังน้ี 
ลโคนมและโค

กข้อมูลในแบบ
นามพร้อมปร
นแบบรายงา

ระบบ ระหว่าง

MOU) 

ห้หน่วยงานที่เกี
อขายนํ้านมโค
ณการซื้อขาย
นวทางการรา
ผู้ขายทราบแ
น โดยได้ประม
ม คณะอนุกรร
ญหาต่าง ๆ ที
 รวมถึงการน
ต่อไป  

บบบริหารงาน

การจัดทําบัน
น้าที่ดูแลระบ
การจัดทําบัน
การรายงานป
ตภัณฑ์นม (ผ

งานข้อมูลโคน
MOU) การซื้อ
ายนํ้านมโคเป็
นที่ 15 ของ
นุการฯ กําหน
นข้อมูลปริมา
รวบรวมนํ้าน

คเน้ือ โดยให้

บฟอร์มรายงา
ระทับตราขอ
นที่ลงนามที่ร

งวันที่ 16 - 23
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ก่ียวข้องทราบ
ค ลงในระบบ
นํ้านมโคของ
ายงานข้อมูล
และถือปฏิบัติ
มวลผลข้อมูล
รมการบริหาร
ที่เกิดขึ้น และ
นําข้อมูลไปใช้

นข้อมูลโคนม

นทึกข้อตกลง
บบริหารงาน
นทึกข้อตกลง
ริมาณการซื้อ
ผู้ซื้อ) ซึ่งต้อง

นมและโคเนื้อ
อขายนํ้านมโค
ป็นรายเดือน
เดือนถัดไป)

นด  
ณการซื้อขาย
มดิบ (ผู้ขาย)

้รายงานผ่าน

าน ตรวจสอบ
องหน่วยงาน
รับรองข้อมูล

3 ของทุกเดือน

8 
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    กรณีผู้รายงาน รายงานผิดพลาดหรือไม่ได้รายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากอยู่ใน
ระยะเวลาวันที่ 5 - 15 ของทุกเดือน สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือขอแก้ไขได้ แต่หากเกินวันที่ 15  
ของทุกเดือน ผู้รายงานต้องจัดทําหนังสือเป็นทางการขอแก้ไขพร้อมเหตุผลประกอบ ถึงฝ่ายเลขานุการฯ  
โดยส่งผ่านทาง E-mail : moucpd@gmail.com 

  11.3 การติดตามการรายงานข้อมูลปริมาณการซ้ือขายน้ํานมโค 
    เมื่อเสร็จสิ้นการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี จะเข้าสู่
กระบวนการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ซึ่งปกติจะมีระยะเวลาถือใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 กันยายน ปีถัดไป ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน
วิเคราะห์และติดตาม จะเริ่มติดตามการรายงานปริมาณน้ํานมดิบผ่านระบบรายงานท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กําหนด โดยศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) ตาม MOU จะเริ่มรายงาน
ข้อมูลปริมาณการซื้อขายนํ้านมโคของเดือนตุลาคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
    ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อ จึงมีหน้าที่ดูแลและติดตาม 
การรายงานข้อมูลปริมาณการซื้อขายนํ้านมโคประจําเดือน ดังน้ี 
    (1) ทุกวันที่ 5 ของเดือน จะดําเนินการเปิดระบบระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อ 
เพ่ือให้ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) ส่งรายงานรายงานข้อมูลปริมาณ
การซื้อขายนํ้านมโคประจําเดือน (กําหนดรายงานวันที่ 5 – 15 ของทุกเดือน) 
    (2) หลังจากวันที่ 15 ของทุกเดือน จะประมวลผลข้อมูลการส่งรายงานของศูนย์รวบรวม
นํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) และทําหนังสือแจ้งผู้ซื้อผู้ขายที่ไม่ส่งรายงาน 
ตามกําหนด 
    (3) กรณี ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (ผู้ขาย) และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) ยังไม่
รายงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จะติดตามทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ และหากยังมีผู้ขายและผู้ซื้อไม่รายงานจะสรุป
นําเข้าที่ประชุมคณะทํางานฯ ร่วมกันพิจารณา ในการดําเนินการที่ผ่านมาคณะทํางานฯ จะมอบหมายต้นสังกัด
ที่เข้าร่วมเป็นคณะทํางาน เช่น ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยติดตามศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ 
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นสหกรณ์ เป็นต้น ให้ช่วยกันติดตามให้ผู ้ขายและผู้ซื ้อรายงาน  
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล 
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มาตรฐานคุณภาพงาน 

 
ตารางท่ี 4  มาตรฐานคุณภาพงานการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 

ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  ก าหนดปฏิทินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายน้ านมโค 

สิงหาคม ปฏิทินการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) สอดคล้อง
กับกระบวนการ 
ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

1  - ประสานข้อมลูปรมิาณ
น้ านมดิบรายเดือนจาก
การเข้าตรวจจริง ของ 
กรมปศุสตัว ์
- ติดตามและรวบรวม
ข้อมูลรายงานซื้อขาย
รายเดือนจากระบบ
บริหารงานข้อมลูโคนมฯ 
- จัดท าร่างหลักเกณฑฯ์ 
พร้อมเสนอประเด็น
ปัญหาที่ผ่านมาประกอบ 
การพิจารณา 
- จัดท าร่างแบบลงนาม 
MOU และเอกสาร
ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ใน
การจัดท า MOU 
- เตรียมการประชุม
พร้อมจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 
ประกอบด้วย 
  1) ปริมาณนมที่ใช้ใน
การจัดท า MOU  
  2) (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และขั้นตอนการ
จัดท า MOU 
  3) (ร่าง) แบบบันทึก
ข้อตกล (MOU)  
  4) รายการเอกสาร/
แบบฟอร์มต่างๆ 
ประกอบการจัดท า MOU 

สิงหาคม - คณะท างานฯ 
เห็นชอบข้อมูล 
เพื่อน าเสนอ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ
พิจารณา ดังนี ้
 1) ปริมาณน้ านมโค
ที่จะน าไปใช้ใน
การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
 2) (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและขั้นตอน
การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
 3) (ร่าง) แบบ 
ลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
- รายการเอกสาร/
แบบฟอร์มต่างๆ 
ประกอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน
วิเคราะห์และ
ติดตาม 

ปฏิทินการจัดท า 
MOU 

ประชุมคณะวิเคราะห์
และติดตาม 
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ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 - ประสานขอข้อมูลการ
รับรองมาตรฐาน GMP/ 
GAP จากกรมปศุสตัว์ 
- กรณีมีศูนยร์วบรวม
น้ านมดิบรายใหม่ขอเข้า
ร่วม MOU ต้องประสาน
ขอข้อมูลรายชื่อสมาชิก
จากศูนย์ใหม่และศูนย์
ในพื้นที่ใกล้เคียง แล้วส่ง
ให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนของสมาชิก 
- ตรวจสอบคณุสมบัติ
เบื้องตน้ของศนูยร์วบรวม
น้ านมดิบ/ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ (ถ้ามี) 
- เตรียมการประชุม
พร้อมจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 
ประกอบด้วย 
  1) ปริมาณนมที่ใช้ใน
การจัดท า MOU/ร่าง
หลักเกณฑ/์ร่างแบบ 
ลงนาม MOU ตามมติ 
คท.วิเคราะห์ฯ  
  2) ข้อมูลศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ/ผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ขอเข้าร่วม MOU 
  3) Timeline/
กระบวนงาน 

สิงหาคม - คณะอนุกรรมการ
เห็นชอบข้อมูลเพื่อ
เสนอ Milk Board
พิจารณา ได้แก ่
 1) ปริมาณน้ านมโค
ที่จะน าไปใช้ใน
การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
 2) (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขและขั้นตอน
การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
- แบบลงนาม
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

3  - จัดท าระเบยีบวาระ
การประชุมเสนอ
ประธานอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ  
ให้ความเห็นชอบก่อน 
ส่งให้ อ.ส.ค. บรรจุใน
ระเบยีบวาระการประชุม  
Milk Board จ านวน  
3 ประเด็น ได้แก ่
  1) ปริมาณน้ านมโคที่จะ
น าไปใช้ในการจัดท า

กันยายน Milk Board 
เห็นชอบปริมาณ
น้ านมโค และ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และขั้นตอนการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
บริหารนมทั้งระบบ 

เสนอ Milk Board 
พิจารณา 

 

ไม่ 
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

บันทึกข้อตกลง (MOU) 
  2) (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและขั้นตอนการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง   
(MOU) 
  3) ผู้ประกอบการราย
ใหม่ขอเข้าร่วม MOU
เพื่อวัตถุประสงค์นม
โรงเรียน 

4  - ท าหนังสือเสนอปลดั กษ. 
ลงนามในประกาศฯ 
- ประสานเจ้าหน้าที่
ส านักกฎหมาย สป.กษ. 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ (ร่าง) 
ประกาศฯ  

กันยายน ปลัดกระทรวง
เกษตรลงนามใน
ประกาศฯ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

5  - ท าหนังสือแจ้งผู้ซื้อ
และผู้ขายรับทราบ
ประกาศคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และขั้นตอนการจัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายน้ านมโค 
- ท าหนังสือถึงผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ส ารวจข้อมูลเพื่อ
เตรียมการจดัท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การ
ซื้อขายน้ านมโค (แบบ
ส ารวจความประสงค ์
ซื้อขาย) 
- ท าหนังสือแจ้งผู้ซื้อ
และผู้ขายจัดส่งเอกสาร
เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การ
ซื้อขายน้ านมโค 

กันยายน - ผู้ซื้อและผู้ขายส่ง
แบบส ารวจความ
ประสงค์ซื้อขาย 
- ผู้ซื้อและผู้ขาย
จัดส่งเอกสาร
ประกอบการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

6  - ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการจดัท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายน้ านมโค 

กันยายน - เอกสารประกอบ 
การบันทกึข้อตกลง 
(MOU) การซื้อขาย
น้ านมโคของผู้ซื้อ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

เสนอประกาศฯ ให้ 
ปลัด กษ. ลงนาม 

แจ้งผู้ซ้ือ/ผู้ขาย 
รับทราบหลักเกณฑ์
และน าส่งเอกสาร

ตรวจสอบ 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบเอกสาร/ 

แจ้งก าหนดการประชุม 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ของผู้ซื้อและผู้ขาย 
- สรุปข้อมูลปริมาณ
น้ านมดิบตามความ
ประสงค์ซื้อขาย 

และผู้ขายครบถ้วน 
และถูกต้อง 

7  ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 
- เตรียมการประชุม
พร้อมจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 
ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ/ผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ขอเข้าร่วม MOU 
(กรณีมีเพิ่มเตมิ) 
  2) การมอบหมาย
อนุกรรมการชี้แจง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

ประชมุชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ  
- ขออนุมัติจัดประชุม 
- ก าหนดรูปแบบการ
จัดท า MOU 
- จัดเตรยีมข้อมูล/
เอกสารประกอบการ
ช้ีแจงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และขั้นตอนการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

การจัดท า MOU 
- รับแบบลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) จาก 
ผู้ซื้อและผู้ขาย ตามวัน 
เวลา และช่องทาง 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ให้
เป็นไปตามหลักฐาน
ประกอบการจดัท า MOU 
ของผู้ซื้อและผู้ขาย 

กันยายน - อนุกรรมการฯ 
ช้ีแจงหลักเกณฑ์ฯ 
ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ซื้อผู้ขายเข้า
ร่วมการประชุม
ช้ีแจง รับทราบ
หลักเกณฑ์ฯ การ
จัดท า MOU เจรจา
ซื้อขาย และจัดท า 
MOU ร่วมกัน แล้ว
ส่งบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ 

- แบบลงนาม
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม
หลักฐานประกอบ 
การจัดท า MOU 
ของผู้ซื้อและผู้ขาย 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

ประชุม
คณะอนุกรรมการ 

บริหารนมทั้งระบบ/
ประชมุชี้แจงหลักเกณฑ์ 

และจัดท า MOU 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8  ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 
- เตรียมการประชุม
พร้อมจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม 
ประกอบด้วย 
  1) ผลการตรวจ
คุณสมบัตผิู้ซื้อและผู้ขาย
ที่เข้าร่วมการจัดท า MOU 
  2) ผลการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

ตุลาคม - คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ
เห็นชอบผลการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
และมอบฝ่ายเลขาฯ 
เสนอ Milk Board 
พิจารณา 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

9  จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอประธาน
อนุกรรมการบริหารนม
ทั้งระบบ ให้ความ
เห็นชอบก่อน ส่งให้ 
อ.ส.ค. บรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม  
Milk Board 

ตุลาคม - Milk Board 
เห็นชอบผลการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

10  - แจ้งผลการจดัท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ใหค้ณะอนุกรรมการที่
น าผลการจัดท า MOU 
ไปใช้ประโยชน์ (นมผง 
และนมโรงเรยีน) และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวดั
ที่มีสหกรณ์โคนม ทราบ
ผลการจัดท า MOU ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส่งแบบลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การ
ซื้อขายน้ านมโคคืนผู้ซื้อ
ผู้ขายฝา่ยละ 1 ฉบับ 
ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
- จัดเก็บแบบลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายน้ านมโคไว้ท่ี
ฝ่ายเลขานุการฯ 1 ฉบับ 
พร้อมสแกนเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์
 

พฤศจิกายน - คณะอนุกรรมการ
ที่น าผลการจัดท า
บันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไปใช้
ประโยชน์ ทราบ
ผลการจัดท า MOU 
- ผู้ซื้อผู้ขายได้รับ
แบบลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

ประชุม
คณะอนุกรรมการ 
บริหารนมทั้งระบบ

พิจารณาผลการจัดท า 
MOU และรายงานผล 

Milk Board 

แจ้งผู้ซ้ือ/ผู้ขาย  
และหน่วยงานที่น า 
ผลการจัดท า MOU  

ไปใช้ประโยชน์ 

เสนอ Milk 
Board พิจารณา 

 

ไม ่
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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ล าดับ ผังงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

11  - ฝ่ายเลขานุการฯ 
บันทึกผลการจัดท า 
(MOU) การซื้อขาย
น้ านมโคลงในระบบ
บริหารงานข้อมลูโคนม
และโคเนื้อ 
- ท าหนังสือแจ้งแนวทาง 
การรายงานข้อมลู
ปริมาณการซื้อขาย
น้ านมโคผา่นระบบ
บริหารงานข้อมลูโคนม
และโคเนื้อให้ผู้ซื้อผู้ขาย
ทราบและถือปฏิบัต ิ
- ติดตามการรายงาน
ข้อมูลปริมาณการซื้อ
ขายน้ านมโคผ่านระบบ
บริหารงานข้อมลูโคนม
และโคเนื้อ ของผู้ซื้อ
และผู้ขายประจ าเดือน 
ดังนี ้
  1) เปิดระบบรายงาน
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
(ก าหนดรายงานวันท่ี  
5 – 15 ของทุกเดือน) 
  2) ท าหนังสือแจ้งผู้ซื้อ
ผู้ขายท่ีไม่ส่งรายงาน
ตามก าหนด 
- สรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอ
คณะท างานวิเคราะห์
และตดิตามพิจารณา 
ทุก 3 เดือน 

พฤศจิกายน - บันทึกข้อมูลผล
การจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
การซื้อขายน้ านมโค
ในระบบบรหิารงาน 
ข้อมูลโคนมและ 
โคเนื้อ ครบถ้วน
และถูกต้อง 
- ผู้ซื้อและผู้ขาย 
ส่งรายงานข้อมลู
ปริมาณการซื้อ
ขายน้ านมโคผ่าน
ระบบบรหิารงาน
ข้อมูลโคนมและ 
โคเนื้อตามก าหนด 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 

สิ้นสุด 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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เอกสารประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
 

1. เอกสารหลักฐานจากผู้ซ้ือและผู้ขาย 
 การกําหนดเอกสารประกอบการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ฝ่ายเลขานุการฯ 
จะกําหนดจากหลักเกณฑ์และเง่ือนไข คุณสมบติของผู้ซื้อและผู้ขายน้ํานมโค กรณีไม่สามารถเรียกหลักฐาน
ประกอบได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะออกแบบเอกสารโดยเสนอคณะทํางานวิเคราะห์และติดตามร่วมกันพิจารณาว่า
จะมีเอกสารชนิดใดบ้าง และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารนมท้ังระบบเห็นชอบ สรุปเอกสารประกอบการ
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ดังน้ี 
 1.1 เอกสารประกอบผู้ประกอบการ แยกตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เอกสารประกอบด้วย 
   (1) สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มวิสาหกิจ 
   (2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคร้ังที่มีมติมอบอํานาจผู้แทน 
ในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
   (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 
  2) บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
   (1) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง (passport) ของผู้มีอํานาจลงนาม 
   กรณีมอบอํานาจ 
   (3) หนังสือมอบอํานาจลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แทนผู้มีอํานาจ และติดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจลงนามและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผู้รับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 
  3) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม 
   (2) สําเนาหนังสือคําสั่งมอบอํานาจของสถาบัน 
   กรณีมอบอํานาจ 
   (3) หนังสือมอบอํานาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แทนผู้มีอํานาจ และติดอากร
แสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสําเนาหนังสือคําสั่งมอบอํานาจ 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม และสําเนาบัตรของผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบ 
  4) ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและฟาร์มต่าง ๆ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจ 
   กรณีมอบอํานาจ  
   (1) หนังสือมอบอํานาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แทนผู้มีอํานาจและติดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม และสําเนาบัตรของผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบ  
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 1.2 เอกสารประกอบของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ (ผู้ขาย) 
  1) หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ว่าสมาชิกไม่ซ้ําซ้อนกับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบอ่ืน 
และไม่มีหน้ีค้างชําระกับเกษตรกร 
  2) มีใบรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรบัศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (Good Manufacturing 
Practice : GMP) ใบรับรองผ่านระบบการผลิตการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) 
  3) สําเนาประกาศการรับซื้อนํ้านมโคของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ 
 1.3 เอกสารประกอบของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซ้ือ) 
  1) หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ ว่าไม่มีหน้ีสินติดค้างชําระค่านํ้านมเกินกว่างวดชําระเงิน
ที่ตกลงกัน 
  2) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 
2. แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การซ้ือขายน้ํานมโค 
 ลักษณะ รูปแบบ ของบันทึกข้อตกลง เป็นบันทึกที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลง
ในการปฏิบัติร่วมกันภายใต้การดูแลส่งเสริมและประสานประโยชน์ของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นตลาดข้อตกลง
รูปแบบหน่ึงที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยแต่ละองค์กรมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละด้าน
มีเน้ือหาสาระสําคัญ คือ จัดทําขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม หรือ 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) กับ ศูนย์รรวบรวมนํ้านมดิบ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาคม เอกชน 
และองค์กรของรัฐ (ผู้ขาย) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหลักฐานและหลักประกันในการซื้อขายนํ้านมโคให้กับผู้ซื้อ
และผู้ขาย โดยมีข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน ดังน้ี 
 2.1 มีระยะเวลาถือใช้ 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของแต่ละปี โดยแยก
วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือนมโรงเรียน 
  2) เพ่ือขอสิทธินมผงหรือครีม 
  3) อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 1) และ 2) เช่น นมพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการ 
  ผู้ประกอบการ (ผู้ซื้อ) ที่แจ้งวัตถุประสงค์ซื้อนํ้านมโคเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมจําหน่ายใน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้การที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการฯ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่คณะอนุกรรมการบริหารกลาง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเห็นชอบ ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน หรือเป็นเง่ือนไขว่า ผู้ประกอบการ  
(ผู้ซื้อ) จะได้รับการจัดสรรสิทธิจําหน่ายนมในโครงการฯ เต็มตามปริมาณนํ้านมโคที่รับซื้อตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 
 2.2 กําหนดให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละราย จะต้องจัดทําสัญญาซื้อขายน้ํานมโคตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) รวมถึงงวดการชําระเงินค่านํ้านมโคระหว่างกันและกันโดยตรง 
 2.3 ผู้ซื้อตกลงน้ํานมโคจากผู้ขายตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง 
มาตรฐานการรับซื้อนํ้านมโค ณ หน้าโรงงานแปรรูป ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หากมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ยึดถือตามประกาศฉบับล่าสุด 
 2.4 ผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกร ตามประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อนํ้านมโค ณ หน้าศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ ประกาศ ณ วันที่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดถือตามประกาศฉบับล่าสุด 
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 2.5 ผู้ซื้อและผู้ขายนํ้านมโคได้รับทราบและยินยอมให้กรมปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารที่มาของปริมาณนํ้านมโค คุณภาพนํ้านมโค ของผู้ซื้อและผู้ขาย 
 2.6 ผู้ซื้อและผู้ขายนํ้านมโค ยินยอมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโคในแต่ละปี  
 2.7 หากไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายนํ้านมโค ผู้ซื้อและผู้ขายนํ้านมโค
ยินยอมให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมลงโทษตามที่เห็นสมควรโดยไม่ขัดขืน 
 บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อตกลงถูกต้องตรงกันผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อพยาน ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบเก็บไว้  
1 ฉบับ 
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พระราชบัญญัติ 
โคนมและผลิตภัณฑนม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโคนมและผลิตภัณฑนม 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“โคนม”  หมายความวา  โคซ่ึงตามปกติเลี้ยงไวเพื่อการผลิตนม 

“ผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํานมโค  นมผงและนมคืนรูป 

มาผานขบวนการผลิต  โดยการแยกออกหรือเติมเขาไปซ่ึงวัตถุอื่นใด  หรือแยกมันเนยบางสวนหรือ 

เกือบทั้งหมดออกจากนม 

“อุตสาหกรรมนม”  หมายความวา  การผลิต  ซ้ือ  ขาย  แลกเปลี่ยนและใหซ่ึงน้ํานมโค  เนื้อโคนม  

และผลิตภัณฑจากน้ํานมและเนื้อโคนม  ตลอดจนอาหารสัตว  น้ําเชื้อ  ตัวออน  และอุปกรณตาง ๆ    

ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด  การบริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมและ

เนื้อโคนม  และการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับอุตสาหกรรมนม 

“น้ํานมโค”  หมายความวา  น้ํานมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกแลวสามวัน  เพื่อใหปราศจาก

น้ํานมเหลือง  โดยมิไดแยกหรือเติมวัตถุอื่นใด  และยังไมผานกรรมวิธีการผลิตในขั้นตอนใด ๆ 

“นําเขา”  หมายความวา  นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร 

“สงออก”  หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

“เกษตรกรโคนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเพื่อสงน้ํานมโคใหกับ

ศูนยรับน้ํานมโคขององคกรของรัฐ  องคกรของเอกชนหรือสหกรณ 

“องคกรเกษตรกรโคนม”  หมายความวา  สมาคม  สหกรณ  หรือกลุมเกษตรกรโคนมที่ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแตไมรวมถึงบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญ

ที่มีเกษตรกรโคนมเปนผูถือหุน  หรือหุนสวนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

“ผูแทนองคกรเกษตรกรโคนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงเปนตัวแทนขององคกรเกษตรกรโคนม 

“ผูประกอบการผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิตหรือ

จําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“ผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม”  หมายความวา  ผูซ่ึงเปนตัวแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

“ผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนม”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําธุรกิจการผลิต

หรือจําหนายโคนมหรือผลิตภัณฑนม  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม”  

ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมการคาตางประเทศ  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนสิบสองคนเปนกรรมการ  ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการ 

โคนมแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจํานวนสองคน  

โดยมาจากผูแทนองคกรเกษตรกรโคนมหนึ่งคน  และผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑนมหรือผูแทน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมนมหนึ่งคน 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดาน

โคนมและผลิตภัณฑนมจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนสองคน  ผูแทนองคกร

เกษตรกรโคนมจํานวนหาคน  ซ่ึงเสนอโดยชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย  จํากัด  และผูแทน

ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูแทนผูประกอบการอุตสาหกรรมนมจํานวนหาคน  ตามหลักเกณฑ   

และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติ 

ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม 

มาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเคยเปนผูถูกส่ังใหออกตามมาตรา  ๗ 

(๕) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น   

หรือผูบริหารทองถิ่นหรือกรรมการที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 
สองวาระไมได 

มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕ 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
มาตรา ๘ ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระจะตองมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงและใหผูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในมาตรา  ๖  หากยังไมไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มอียูจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจมาประชุมได  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ   
ซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงชี้ขาด 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย   แผนงาน  มาตรการเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

(๒) กําหนดนโยบายและแผน   การผลิตและการจําหนายน้ํานมโคและผลิตภัณฑนม 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

(๓) กําหนดปริมาณและเงื่อนไขการนําเขา  การสงออกน้ํานมโค  นมผงและผลิตภัณฑนม  

(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนในการผลิตน้ํานมโคและ 

กําหนดราคาซื้อน้ํานมโคและผลิตภัณฑนม  รวมทั้งกําหนดวันรับซ้ือและวันหยุดรับซ้ือน้ํานมโคของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

(๕) กําหนดระเบียบวาดวยเบี้ยปรับสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจเชิญสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  ความเห็นหรือคําแนะนํา  รวมทั้ง 

ขอเอกสารที่เกี่ยวของ  

(๗) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  องคกรเกษตรกรโคนม  ผูประกอบการผลิตภัณฑนม 

และผูประกอบการอุตสาหกรรมนมในการกําหนดมาตรฐานปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ  สถานที่เลี้ยงโคนม 

ศูนยรวบรวมน้ํานมโคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ  รวมทั้งระบบการขนสง  เพื่อใหการผลิตและ 

การตลาดโคนมและผลิตภัณฑนมเขาสูเกณฑมาตรฐาน  และแกไขปญหาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑนม 

(๘) กําหนดขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนมและอุตสาหกรรมนมตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมี

เสถียรภาพ  และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ  เพ่ือรักษาผลประโยชนและใหเกิดความเปนธรรม 

แกผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ  ไดแก  เกษตรกรโคนม  ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและผูบริโภค

รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคในประเทศใหมีเสถียรภาพ  มีน้ํานม 

ท่ีมีคุณภาพ  และสามารถแขงขันกับตางประเทศได  ดังนั้น  ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

จําเปนตองมีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากองคกรเกษตรกรโคนม 

ผูประกอบการผลิตภัณฑนม  และภาคราชการที่เกี่ยวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

















คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (MILK BOARD)

พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
พ.ศ. 2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก  วันที่ 5 ก.พ. 2551

1. ประธาน : ปลัด กษ. 
2. เลขาฯ : ผอ. อ.ส.ค.
3. อนุกรรมการ : 16 คน (อธิบดี กสส.)

คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ 1/2562 ลว. 11 ก.ค. 62

2. 
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
โควตาและอัตรา
ภาษีนําเข้านมผง
ขาดมันเนย นมดิบ 
และนมพร้อมดื่ม 

(19 คน)

4. 
คณะอนุกรรมการ
จัดทําข้อเสนอ
ราคาน้ํานมโค

และผลิตภัณฑ์นม 
(16 คน)ประธาน :   

    อธิบดี กสส.*
เลขาฯ : 

ผอ.กพก.
อนุกรรมการ : 

14 คน
1. ประธาน :   
    อธิบดี กปศ.
2. เลขาฯ : 
    ผอ. กองฯ กปศ.
3.  อนุกรรมการ :  17คน
- ผู้แทน กสส.

1. ประธาน :  
    เลขาธิการ สศก.*
2. เลขาฯ : 
    ผอ.ศูนย์ฯ  สศก.
3. อนุกรรมการ :
   14 คน
- ผู้แทน กสส.คณะทํางาน

วิเคราะห์และติดตาม
ประธาน : ผชช. โคนม
เลขาฯ : ผอ. พนน.

3. 
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม 

(17 คน)

1. ประธาน : 
    รองอธิบดี กปศ.*
2. เลขาฯ : ผอ. สทป.
3. อนุกรรมการ :  15คน  
-ผู้แทน กสส.

1.
คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

(16 คน)

5. 
คณะอนุกรรมการ
ศูนย์สารสนเทศ
โคนมระดับชาติ

(20 คน)

กลุ่ม 1 
(เขตปศุสัตว์ที่ 1)

1. ประธาน :  
    ผวจ. สระบุรี
2. เลขาฯ : 
    ปศจ. สระบุรี
3. อนุกรรมการ :
   14 คน

- สกจ. สระบุรี

กลุ่ม 2  
(เขตปศุสัตว์ที่ 2 , 3 )
1. ประธาน :  
   ผวจ. นครราชสีมา
2. เลขาฯ : 
   ปศจ. นครราชสีมา
3. อนุกรรมการ :
   14 คน
   - สกจ. นครราชสีมา

กลุ่ม 3 
(เขตปศุสัตว์ที่ 4)

1. ประธาน :  
    ผวจ. ขอนแก่น
2. เลขาฯ : 
    ปศจ. ขอนแก่น
3. อนุกรรมการ :
   14 คน
   - สกจ. ขอนแก่น

กลุ่ม 4 
(เขตปศุสัตว์ที่ 5 , 6 )
1. ประธาน :  
    ผวจ. เชียงใหม่
2. เลขาฯ : 
    ปศจ. เชียงใหม่
3. อนุกรรมการ :
   14 คน
   - สกจ. เชียงใหม่

กลุ่ม 5
(เขตปศุสัตว์ที่ 7 - 9 )
1. ประธาน :  
    ผวจ. ราชบุรี
2. เลขาฯ : 
    ปศจ. ราชบุรี
3. อนุกรรมการ :
   14 คน

- สกจ. ราชบุรี

คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ 788/2562  ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
(ตามมติ ครม. วันที่ 26 มีนาคม 2562) 

1. ประธาน : ปลัด กษ. 
2. เลขาฯ : อธิบดี กปศ.
3. อนุกรรมการ : 13 คน (อธิบดี กสส.)

1. คณะอนุกรรมการบริหาร
กลางโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน (15 คน)

3. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ
อาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน ระดับกลุ่ม
พื้นที่ 5 กลุ่ม1. ประธาน : ผอ. อ.ส.ค.

2. เลขาฯ : หัวหน้าฝ่ายการ
   ตลาดและการขาย  อ.ส.ค. 
3. อนุกรรมการ : 13 คน

- ผู้แทน กสส.

1. ประธาน : อธิบดี กปศ.
2. เลขาฯ : ผอ. สทป. กปศ.
3. อนุกรรมการ : 13 คน

- ผชช. โคนม กสส.

2. คณะอนุกรรมการรณรงค์
บริโภคนมในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ (15 คน)

คําสั่งคณะกรรมการอาหารนมเด็กและเยาวชน ที่ 1/2564 ลว. 22 ก.ค. 64

คณะทํางานพิจารณาโทษ
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คณะทํางานรณรงค์การ
บริโภคฯ

คณะทํางานSupply และ 
Demand  (ผอ.พนน.)

คณะทํางานจัดทํา
ข้อเสนอมาตรฐานการ

รับซื้อน้ํานมโค 

ข้อมูลการทํา MOU ใช้ประกอบการกําหนดหลักเกณฑ์ นมผง นมโรงเรียน กําหนดยุทธศาสตร์ และจัดทําต้นทุนน้ํานมดิบ 

คณะทํางานประเมินผล

1. ประธาน :   
    รองปลัด กษ. 
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาการผลิต)
2. เลขาฯ : 
    ผอ. ศูนย์ 
     สารสนเทศ กปศ.
3. อนุกรรมการ :    
    18 คน
- ผู้แทน กสส.

คําสั่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่ 2/2564 ลว. 3 พ.ย. 64

คณะทํางานกําหนดแนวทาง
กรณีการเปิดเสรีการนําเข้า
สินค้านม ปี พ.ศ. 2568



 

 
 
 
 

ผลการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างปี 2552 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในฐานะผู้ขาย ระหว่างปี 2552 - 2565 (ราย)

กลุ่ม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
สหกรณ์ 96         95         93         91         91         89         91         89           90           87           88           85           85           
สมาคมฯ 23         23         23         27         27         26         26         24           26           30           29           30           35           
เอกชน 20         20         20         22         21         21         25         27           26           25           27           29           27           
อ.ส.ค. 11         11         11         13         13         13         13         13           13           13           13           13           13           
รัฐ/สถาบันการศึกษา 5           7           7           6           6           7           6           4             4             4             3             3             2             

ผลรวมทั้งหมด 155       156       154       159       158       156       161       157         159         159         160         160         162         

ปริมาณน้ํานมโคที่ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างปี 2552 - 2565 (ตัน/วัน)

กลุ่ม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
สหกรณ์ 1,653.75 1,750.68 1,739.49 1,881.24 1,871.93 1,879.97 1,861.03 1,995.899 1,927.279 1,958.396 2,059.818 2,060.207 2,019.571 
สมาคมฯ 633.30    695.86    703.19    842.23    865.92    837.81    830.20    752.681   863.209   963.081   983.263   986.896   1,013.011 
เอกชน 198.21    213.16    218.77    268.69    261.69    249.03    297.38    454.304   385.204   329.677   339.412   346.483   330.217   
อ.ส.ค. 68.13     77.03     78.44     93.06     95.24     100.77    107.29    119.284   125.727   141.202   151.725   149.680   150.583   
รัฐ/สถาบันการศึกษา 7.36       10.50     9.71       10.31     7.71       7.02       6.86       6.026       5.694       7.894       4.340       4.374       3.337       

ผลรวมทั้งหมด 2,560.75 2,747.23 2,749.60 3,095.53 3,102.49 3,074.60 3,102.76 3,328.194 3,307.113 3,400.250 3,538.558 3,547.640 3,516.719 



ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบที่เข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในฐานะผู้ขาย ระหว่างปี 2552 - 2565 (ตัน/วัน)

ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
กลาง ชัยนาท A101 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ดอนกระพี้ 1.46 1.20 1.25 1.26 1.28 

A168 บจก. เฮลตี้ 1.06 1.433 
A192 สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จํากัด 5.329 2.763 
Z4 สหกรณ์โคมหันคา-ชัยนาท จํากัด 1.33 1.50 0.45 

นครสวรรค์ A086 สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จํากัด 5.45 4.21 3.92 4.17 3.95 5.34 4.50 5.601 5.370 5.518 5.625 6.688 6.328 
A087 สหกรณ์โคนมตากฟ้า จํากัด 4.18 4.09 3.46 5.00 4.00 4.55 3.54 3.591 2.599 2.243 1.441 

ลพบุรี A017 สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จํากัด 7.83 8.43 6.79 5.33 4.96 4.34 3.82 4.214 4.206 3.153 2.682 
A018 สหกรณ์โคนมท่าหลวง จํากัด 16.60 18.49 17.69 20.43 17.80 20.09 12.75 12.817 13.872 17.202 19.465 22.923 22.719 
A019 สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จํากัด 80.28 82.45 78.74 82.99 81.06 76.38 75.52 75.441 61.778 61.140 48.380 47.787 38.676 
A020 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จํากัด 31.33 31.02 34.32 39.17 39.54 43.21 49.66 55.439 59.526 63.704 73.742 78.344 80.207 
A021 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จํากัด 37.00 35.45 31.98 37.15 35.54 36.20 40.41 43.838 48.174 58.228 58.319 58.906 65.120 
A022 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จํากัด 24.50 23.33 25.81 28.84 28.14 29.29 33.80 37.156 35.549 35.735 33.778 30.872 31.066 
A024 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จํากัด 14.50 11.63 9.41 9.90 9.10 9.08 8.20 8.471 6.314 5.992 6.109 5.569 4.965 
A105 หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก 5.50 5.10 3.66 3.90 3.63 3.88 3.99 3.741 3.584 3.860 4.162 2.468 2.068 
A106 บจก. พี.วี. พัฒนานมสด 12.00 11.00 10.33 10.58 7.02 7.68 6.59 8.034 9.015 10.635 10.886 10.296 10.998 
A122 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 5.60 5.98 4.94 5.09 4.31 4.69 4.30 4.639 4.281 3.270 2.956 2.920 0.853 
A146 หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมโคกตูม 26.85 24.33 21.24 22.56 22.73 21.66 21.44 22.906 20.606 21.502 20.946 20.515 20.067 
A166 บจก. ราชาแดรี่ 22.496 30.987 37.136 39.752 40.595 46.203 

ศูนย์ราชาแดรี่ 14.86 
A167 บจก. หนองรีมิลค์ 15.53 18.299 20.458 21.830 19.887 21.802 24.997 
A169 บจก. โคบาลมิลค์ 18.50 25.249 24.608 25.631 26.154 25.788 26.334 
A196 บจก. กลุ่มพัฒนาโคนมพัฒนานิคม 13.248 

สระบุรี A023 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จํากัด 25.45 24.85 24.56 27.36 28.49 25.38 26.67 27.464 28.629 40.117 41.154 43.313 
A027 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จํากัด 26.50 26.85 28.15 32.96 35.70 34.77 31.97 33.265 31.516 32.351 32.511 32.490 31.794 
A028 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จํากัด 10.50 6.20 5.34 5.09 4.86 4.93 4.25 4.455 4.465 4.598 4.905 5.366 5.544 
A029 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลําพญากลาง) จํากัด 25.44 29.05 27.72 36.03 37.72 41.88 48.27 50.525 54.520 55.530 63.408 67.939 73.465 
A030 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จํากัด 10.63 10.09 10.50 11.44 11.45 16.73 17.08 18.472 17.947 22.466 25.524 26.418 29.045 
A031 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด 110.96 122.03 118.51 128.69 124.35 126.02 121.37 132.164 122.909 119.219 130.264 117.327 110.140 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
กลาง สระบุรี A032 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 95.98 109.47 105.15 107.85 101.74 96.04 95.73 108.464 107.412 102.410 103.939 104.187 96.593 

A033 สหกรณ์โคนมวิหารแดง จํากัด 4.76 4.12 3.59 3.46 2.54 2.27 0.88 0.659 
สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง จํากัด 0.658 0.602 0.669 

A034 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จํากัด 9.02 11.88 11.32 14.05 14.78 14.93 12.49 1.773 1.350 1.062 0.756 0.420 0.486 
A108 บจก. กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น 95.60 110.10 111.34 120.17 121.76 110.25 111.23 118.915 117.519 117.639 121.658 116.399 52.570 
A109 บจก. คลองไทร แดรี่ 34.50 32.93 32.72 35.75 35.17 32.36 33.35 36.434 36.668 37.802 34.193 30.846 26.330 
A110 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 75.50 86.46 91.95 99.21 97.99 101.88 102.00 108.998 103.061 104.877 115.678 104.845 91.829 
A111 บจก. ทรัพย์ขาม ที ดี แดรี่ฟาร์ม 11.00 22.21 26.16 36.22 40.29 43.63 46.30 48.234 51.668 53.625 55.503 60.372 64.920 
A112 บจก. เกรทมิลค์ 82.77 96.51 90.34 103.50 100.38 94.20 96.30 97.962 101.841 108.119 111.146 111.783 104.633 
A128 บจก. บีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร (วังม่วง) 3.13 1.81 2.70 2.97 2.55 2.62 2.85 

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) วังม่วง 2.676 3.186 3.833 3.615 4.164 3.321 
A129 หจก. น้ําฝนฟาร์ม 11.80 10.08 7.95 7.11 8.79 8.80 9.27 9.347 7.583 8.552 9.004 9.096 6.935 
A147 บจก. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 31.01 34.01 30.90 38.21 41.13 30.36 29.83 32.631 32.658 31.502 29.516 32.540 34.355 
A159 บจก. มวกเหล็กแดรี่ เซ็นเตอร์ 15.39 16.56 16.40 15.51 15.491 15.865 15.665 15.799 16.700 17.133 
A163 สถาบันวิจัยและพัฒนาโคนม อสค. 1.46 1.39 1.13 0.93 

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. 0.728 0.822 0.891 0.874 0.679 0.604 
A197 บจก. กลุ่มโคนมคลองม่วงเหนือ 47.897 

สุพรรณบุรี A035 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด 4.47 3.57 4.02 2.65 2.67 2.65 2.25 
A130 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ 1.29 1.29 1.21 1.17 1.07 1.09 0.87 

กลาง ผลรวม 944.72 1,011.72 988.12 1,107.11 1,094.44 1,074.71 1,127.87 1,202.022 1,190.546 1,196.920 1,273.352 1,264.129 1,238.188 
ตะวันออกและอีสานใต้ จันทบุรี A036 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จํากัด 1.06 1.06 1.08 1.07 1.12 1.12 1.19 1.113 1.402 1.185 0.997 1.024 1.024 

A037 สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด 15.70 17.95 17.36 17.83 16.62 13.68 13.68 15.483 15.225 15.440 15.229 15.488 14.815 
ชลบุรี A038 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด 9.86 7.00 7.45 5.25 6.56 6.67 4.76 5.763 4.547 5.110 4.927 4.509 3.823 
ตราด Z8 สหกรณ์โคนมเมืองตราด จํากัด 0.26 1.00 0.22 
บุรีรัมย์ A058 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จํากัด 15.161 15.319 16.327 17.663 17.822 15.472 

A060 สหกรณ์โคนมอําเภอปะคํา จํากัด 5.610 4.822 5.395 4.783 4.505 4.212 
ศรีสะเกษ A066 สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จํากัด 14.797 15.052 18.204 19.455 16.849 15.961 

A160 สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จํากัด 2.806 2.920 1.194 
A194 หจก. กันทรารมย์ แดรี่ ฟาร์เมอร์ 0.745 

สระแก้ว A025 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 120.81 142.03 133.95 143.50 151.33 155.92 122.15 136.611 124.020 109.770 115.619 109.708 103.253 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
ตะวันออกและอีสานใต้ สระแก้ว A026 สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จํากัด 2.36 3.11 3.47 5.41 5.25 5.76 5.23 5.393 4.758 5.249 6.729 6.468 6.751 

A107 บจก. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระแก้ว 9.41 9.25 9.11 10.15 9.46 9.42 9.88 10.391 10.876 12.725 14.291 14.465 14.252 
สุรินทร์ A068 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จํากัด 3.583 2.957 3.367 3.257 3.052 3.281 

A165 บจก. อีสานใต้แดรี่ 0.340 0.375 0.449 
ตะวันออกและอีสานใต้ ผลรวม 159.46 181.40 172.64 183.21 190.34 192.57 156.89 213.905 201.784 195.692 204.484 194.265 184.038 
ใต้และตะวันตก กาญจนบุรี A001 สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี จํากัด 3.62 3.87 3.40 4.43 4.69 4.61 3.90 4.645 3.960 3.933 3.033 2.829 2.169 

A002 สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด 17.75 17.63 16.99 19.06 19.05 19.96 20.88 21.415 17.456 16.986 17.808 15.772 15.622 
A097 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเก่า 4.27 4.98 5.11 5.45 6.08 4.54 4.47 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกาญจนบุรี พรีเมี่ยมมิลล์ 4.675 4.675 5.360 6.757 10.399 13.552 
A098 บจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม กรับใหญ่-ท่ามะกา 83.48 85.60 89.68 100.00 114.43 118.40 87.15 98.441 99.913 81.998 107.304 109.746 109.130 
A099 บจก. พิพัฒน์กิจเกษตร 29.909 29.628 29.342 28.865 

หจก. พิพัฒน์กิจเกษตร 16.00 15.50 15.62 18.61 18.39 20.16 24.94 27.250 28.015 
A100 หจก. ส่งเสริมกิจการโคนมกาญจนบุรี 8.48 9.05 9.10 10.25 13.10 13.35 23.84 27.996 26.825 26.572 
A127 บจก. เป็นหนึ่ง มิลค์เซ็นเตอร์ 2.93 5.13 5.11 16.56 9.15 11.45 9.82 
A172 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมท่าม่วง 7.342 6.812 6.407 
A195 สหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด สาขากาญจนบุรี 2.440 

ชุมพร A073 สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จํากัด 3.27 3.50 3.53 3.06 2.48 2.70 1.65 1.905 1.917 2.196 1.282 
A131 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค 2.40 2.33 1.84 1.90 1.68 1.37 1.25 1.610 1.446 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค 1.785 2.279 2.490 3.426 
นครปฐม A004 สหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด 38.93 41.53 39.79 42.67 42.64 31.91 34.03 37.406 36.387 39.891 40.233 39.712 44.554 

A005 สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด 21.50 21.21 21.99 25.78 26.55 28.59 28.03 31.459 29.871 31.386 30.810 33.388 33.970 
ประจวบคีรีขันธ์ A006 สหกรณ์โคนมกุยบุรี จํากัด 10.96 10.89 13.03 18.99 18.27 16.07 18.09 18.338 19.704 22.771 24.409 23.448 23.093 

A007 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จํากัด 23.52 23.26 21.11 23.98 22.02 23.14 25.71 26.146 28.693 35.953 36.751 39.219 41.901 
A008 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จํากัด 16.11 15.15 16.80 20.05 20.10 19.10 21.87 21.653 18.483 19.775 16.055 16.228 17.961 
A009 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด 36.33 44.03 35.38 36.57 36.45 31.32 28.32 28.031 26.888 25.797 23.806 21.233 22.121 
A010 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด 38.00 40.26 41.94 46.89 41.76 40.90 41.84 38.089 34.109 34.999 34.148 31.636 33.106 
A011 สหกรณ์โคนมบางสะพาน จํากัด 14.95 15.57 16.97 15.46 17.00 15.67 14.95 16.351 17.039 16.469 14.676 14.701 15.094 
A113 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประจวบคีรีขันธ์ 5.554 

บจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมประจวบคีรีขันธ์ 9.68 9.84 7.63 7.25 5.51 5.43 4.76 5.387 4.666 5.618 6.423 4.961 
A114 บจก. ดีเอ็มฟาร์ม 24.50 18.32 17.77 13.37 11.93 10.82 10.71 10.320 9.759 9.794 8.682 7.946 7.630 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
ใต้และตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ A156 หจก. อ่าวน้อย แดรี่ 13.96 13.71 14.32 15.08 15.434 15.589 20.446 21.053 

บจก. อ่าวน้อยแดรี่ 21.160 21.122 
A175 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา 5.009 5.470 5.689 3.883 3.283 

พัทลุง A074 สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด 10.45 12.30 12.29 12.29 12.31 13.10 11.98 11.006 11.603 12.628 13.830 12.745 11.893 
เพชรบุรี A013 สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 24.70 28.37 28.83 30.83 32.94 35.35 33.81 35.314 33.680 32.343 36.560 32.910 30.207 

A102 กลุ่มเกษตรกรโคนมชะอํา 10.75 10.68 10.67 12.18 8.48 7.15 7.17 7.121 6.426 5.135 4.528 4.744 3.855 
A121 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0.32 0.16 0.24 0.21 0.23 0.15 0.49 
A155 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 13.96 16.46 17.97 16.81 17.043 16.941 18.491 

บจก. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ สาขาเพชรบุรี 18.057 18.180 19.524 
Z6 สหกรณ์โคนมก้าวหน้าเพชรบุรี จํากัด 1.21 1.06 0.76 
Z7 สหกรณ์โคนมท่ายาง จํากัด 0.45 

ราชบุรี A014 สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด 1.64 1.73 1.62 1.81 1.77 1.66 1.44 1.663 1.753 1.546 1.517 1.549 1.634 
A015 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 191.50 206.15 207.84 212.59 207.04 205.25 186.69 196.435 170.440 168.257 151.168 141.716 143.052 
A016 สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จํากัด 9.73 9.37 8.19 8.26 9.52 10.47 11.58 12.133 11.257 12.377 11.504 11.661 10.717 
A103 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนินสะดวก 22.07 20.74 18.20 19.82 19.86 15.96 15.62 17.245 19.652 20.999 21.062 20.236 19.401 
A104 บจก. ศูนย์รับน้ํานมดิบดอนกระเบื้อง 4.00 3.31 2.09 3.57 3.45 0.50 1.84 1.514 1.636 3.102 1.868 2.219 2.251 

สงขลา A186 บจก. เซาท์เทิร์นแดรี่ 1.453 7.551 
สุพรรณบุรี A035 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด 2.909 4.385 3.737 5.117 5.833 6.345 

A130 หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ 1.097 1.099 1.110 1.163 1.410 1.177 
ใต้และตะวันตก ผลรวม 653.50 681.52 673.52 759.81 757.05 741.37 708.72 747.373 716.088 723.240 697.200 683.342 701.607 
เหนือ เชียงราย A075 สหกรณ์โคนมเชียงราย จํากัด 4.64 6.80 6.25 6.74 6.43 6.13 5.31 5.447 5.590 5.070 4.836 4.306 4.397 

A076 สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม จํากัด 5.444 4.390 4.856 5.220 4.549 3.679 
สหกรณ์โคนมบ้านต้า จํากัด 6.49 5.97 6.18 6.39 6.37 6.08 5.50 

A077 สหกรณ์โคนมแม่ลาว จํากัด 4.28 5.90 6.62 7.46 8.73 9.58 10.98 9.108 9.215 10.348 10.821 10.583 11.370 
เชียงใหม่ A078 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด 33.11 39.66 40.98 43.25 46.94 53.26 60.58 68.744 78.373 81.202 85.700 89.008 90.686 

A079 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด 25.38 26.67 31.12 29.14 32.14 34.19 35.30 34.614 34.046 32.300 33.127 31.233 32.062 
A080 สหกรณ์โคนมบ้านป่าตึงห้วยหม้อ จํากัด 8.61 9.56 9.83 11.88 12.63 14.06 17.35 

สหกรณ์โคนมสันกําแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จํากัด 21.369 22.037 23.420 26.490 26.970 28.183 
A081 สหกรณ์โคนมผาตั้ง จํากัด 8.85 9.94 11.60 13.17 9.17 10.25 10.80 12.001 11.349 12.383 11.436 12.522 13.261 
A082 สหกรณ์โคนมฝาง จํากัด 0.59 0.43 0.44 0.61 0.71 0.87 0.58 0.903 1.036 1.068 1.108 1.038 1.011 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
เหนือ เชียงใหม่ A083 สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จํากัด 17.00 15.20 14.50 13.33 12.19 10.68 9.29 10.861 9.038 10.970 12.552 13.271 12.706 

A084 สหกรณ์โคนมแม่วาง จํากัด 4.45 6.82 10.27 11.60 12.66 13.63 14.99 16.942 14.245 17.556 19.889 20.295 18.492 
A085 สหกรณ์โคนมแม่ออน จํากัด 16.56 16.23 17.15 18.71 21.69 23.26 24.59 25.628 23.158 25.913 27.933 27.807 27.969 
A115 บจก. ที เค แดรี่ โกลด์ 27.39 26.68 28.00 36.13 39.33 38.71 33.26 31.037 30.748 31.255 31.997 29.408 30.626 
A132 บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 41.31 51.23 55.80 65.08 59.49 57.53 58.99 59.394 58.865 62.710 60.144 58.558 61.219 
A133 วิสาหกิจชุมชนโคนมโคเนื้อไชยปราการ 2.47 3.01 4.66 7.95 8.41 8.15 7.02 

สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น จํากัด 6.797 4.611 4.404 6.838 9.604 10.418 
A134 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 0.25 0.18 0.16 

พิจิตร A148 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโพทะเล 2.63 2.43 2.34 2.03 1.79 1.51 1.53 1.710 2.105 1.322 1.865 1.644 1.948 
เพชรบูรณ์ A088 สหกรณ์โคนมซับไม้แดง จํากัด 3.22 3.60 2.93 3.16 3.26 

A089 สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จํากัด 1.74 1.50 1.69 1.62 1.65 2.14 0.88 0.782 0.481 0.365 
A090 สหกรณ์โคนมศรีเทพ จํากัด 5.59 4.63 4.05 3.78 3.86 2.93 2.96 3.046 3.803 4.225 4.050 3.903 3.475 
A091 สหกรณ์โคนมหล่มสัก จํากัด 3.88 3.95 3.88 4.33 4.38 4.35 3.16 4.036 3.933 3.547 3.631 3.874 4.079 
A135 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขาค้อ 0.17 0.17 0.17 0.13 0.15 0.15 0.17 0.263 0.234 0.369 0.361 0.555 0.555 

แพร่ A092 สหกรณ์โคนมจังหวัดแพร่ จํากัด 0.58 0.77 0.71 0.74 0.58 0.67 0.47 0.446 0.506 0.635 0.614 0.823 0.898 
Z9 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ลอง จํากัด (เปลี่ยนเลี้ยงโคเนื้อ) 0.36 0.12 

ลําปาง A093 สหกรณ์โคนมลําปาง จํากัด 3.03 4.24 4.80 5.43 7.13 7.83 7.34 
สหกรณ์โคนมนครลําปาง จํากัด 8.384 8.054 8.423 9.280 10.299 9.837 

A136 บจก. ยู.เอ็ม.โภคภัณฑ์ 2.55 1.61 2.28 5.63 2.98 3.42 3.62 2.454 2.869 0.833 0.530 
ลําพูน A094 สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จํากัด 5.27 6.31 6.06 7.20 6.51 7.02 7.56 8.437 8.107 9.351 10.426 10.723 12.154 

A095 สหกรณ์โคนมลําพูน จํากัด 10.67 12.47 13.24 14.80 14.73 14.76 17.47 21.457 22.204 25.067 24.208 24.278 25.587 
A096 สหกรณ์โคนมหริภุญชัย จํากัด 3.15 2.05 2.41 2.58 2.29 1.89 4.40 5.143 5.016 8.814 7.538 8.118 8.449 
A171 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จํากัด 7.60 7.981 9.874 10.174 11.529 15.210 14.801 

สุโขทัย A149 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ 0.92 1.08 1.14 1.65 1.35 1.66 1.57 1.729 2.207 2.327 2.799 3.326 4.683 
A150 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ 1.47 1.12 1.10 1.15 1.09 1.40 1.15 1.287 1.193 1.390 1.618 1.737 1.873 
A151 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม 0.40 0.32 0.31 0.62 0.93 1.00 1.07 0.876 0.644 0.880 1.632 2.525 3.058 
A152 ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมศรีนคร 3.17 4.62 4.23 4.50 4.08 3.88 4.13 4.149 4.426 4.572 4.805 4.069 5.104 

เหนือ ผลรวม 250.18 275.27 294.90 330.79 333.65 340.99 359.62 380.469 382.357 405.749 422.977 430.236 442.580 
อีสาน กาฬสินธุ์ A178 บจก. กาฬสินธุ์ แดรี่ฟู้ดส์ 3.860 4.395 4.598 4.434 

ขอนแก่น A040 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบกระนวนสามัคคี 14.69 14.72 15.63 16.27 15.56 17.46 19.89 21.909 22.235 24.489 25.747 25.413 24.693 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
อีสาน ขอนแก่น A041 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด 33.89 27.32 29.54 35.01 35.61 33.90 36.72 43.851 43.007 47.226 48.730 49.312 47.095 

A042 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบน้ําพอง 15.95 19.86 16.74 15.34 15.88 16.82 19.96 24.189 25.516 29.968 30.975 31.807 31.014 
A116 บจก. ขอนแก่น แดรี่ส์ 3.20 3.27 3.30 2.94 2.84 3.16 3.59 3.252 3.336 3.337 3.264 3.312 3.135 
A137 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ 6.05 6.54 7.20 9.29 9.29 9.23 9.34 11.226 12.518 15.753 13.075 12.570 12.682 
A153 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบพังทุย 8.38 9.50 11.58 14.70 16.44 17.45 19.42 23.335 25.169 31.911 37.179 36.866 35.969 
A161 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคนมนาศรี-ดงเค็ง 5.62 5.14 7.26 6.55 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี-ดงเค็ง 7.883 8.353 9.586 10.569 9.593 8.164 
A162 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบอุบลรัตน์เขาสวนกวาง 4.87 4.73 5.36 5.38 5.574 5.872 6.368 7.073 6.877 6.839 

ชัยภูมิ A043 สหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จํากัด 1.01 1.10 2.41 2.62 1.53 1.20 1.48 2.325 1.925 2.862 3.633 3.800 
A044 สหกรณ์โคนมเทพสถิต จํากัด 12.86 14.73 18.33 19.62 21.81 22.86 20.86 25.757 23.491 23.426 30.901 33.362 33.745 

นครราชสีมา A045 สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ จํากัด 4.01 4.47 5.15 5.19 6.56 6.01 6.15 5.391 3.554 
บจก. นิปปอน ฟาร์ม (ไทยแลนด์) 3.224 3.479 3.334 

A046 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 17.05 20.56 20.67 24.81 26.41 28.51 29.72 29.252 26.825 24.359 23.340 24.025 20.533 
A047 สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จํากัด 6.70 9.61 7.40 8.18 8.61 9.49 10.12 12.746 12.619 14.291 14.364 14.494 13.002 
A048 สหกรณ์โคนมครบุรี จํากัด 4.51 5.35 4.85 5.76 5.34 5.04 5.07 5.536 5.431 4.995 6.180 5.829 5.824 
A049 สหกรณ์โคนมชุมพวง จํากัด 4.01 4.17 3.65 3.91 4.01 4.84 5.14 6.238 7.106 7.821 10.349 13.038 12.568 
A050 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ขามทะเลสอ จํากัด 5.74 4.56 5.03 5.96 5.82 2.94 3.91 4.074 6.152 6.958 7.852 9.369 8.591 
A051 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จํากัด 8.99 9.99 10.75 13.49 12.70 12.60 11.13 10.671 11.366 11.095 11.163 12.455 11.976 
A052 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จํากัด 18.49 19.09 21.70 25.84 25.55 27.63 28.80 31.973 32.371 36.062 38.503 40.133 34.294 
A053 สหกรณ์โคนมปักธงชัย จํากัด 6.38 4.45 3.85 4.44 3.60 6.12 5.70 

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จํากัด 8.167 9.217 9.960 11.110 14.607 13.742 
A054 สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด 76.03 81.40 82.56 82.30 80.16 75.15 72.89 79.331 76.079 77.359 77.981 78.785 69.618 
A055 สหกรณ์โคนมพิมาย จํากัด 36.84 36.84 35.17 36.94 32.67 28.49 30.15 29.885 28.925 33.475 35.984 38.524 35.215 
A056 สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จํากัด 7.13 7.06 6.68 6.25 6.22 6.68 6.26 6.870 8.467 9.439 11.939 12.863 13.146 
A057 สหกรณ์โคนมเสิงสาง จํากัด 8.27 8.98 8.68 10.43 10.50 9.61 8.98 9.220 8.939 9.735 11.123 11.411 9.441 
A117 บจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย 23.34 27.85 28.38 36.98 39.49 33.67 38.83 40.357 46.762 44.473 43.997 28.720 29.520 
A118 บจก. พญาเย็น แดรี่ 37.00 42.70 46.29 49.04 52.30 47.53 51.65 59.724 64.329 70.968 71.206 74.041 76.649 
A119 หจก. โคนมลําตะคอง 27.08 29.17 27.33 27.63 23.72 19.92 17.87 17.758 16.197 

บจก. ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ (ลําตะคอง) 19.626 17.465 19.733 20.434 
A120 หจก. ภู่ชมชื่นฟาร์ม 14.00 23.25 24.79 29.04 30.81 29.03 28.63 4.000 
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อีสาน นครราชสีมา A120 บจก. ภู่ชมชื่น 30.270 26.500 

หจก. ภัสสรรัตนมณี 5.660 2.783 
A123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1.00 0.93 0.98 0.80 0.79 0.84 0.93 0.932 0.893 0.830 0.920 0.685 0.494 
A138 บจก. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ปักธงชัย) 12.50 10.39 12.47 13.54 16.63 15.46 16.73 

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ปักธงชัย 13.501 16.533 20.769 20.240 20.161 21.175 
A139 บจก. ฟาร์มโชคชัย 14.41 12.98 12.86 13.17 13.20 10.18 9.22 9.163 8.482 7.094 8.608 6.214 6.311 
A140 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมปากช่อง 2.75 2.75 3.12 3.49 
A141 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตําบลพลกรัง 3.91 2.72 2.70 3.63 4.65 6.53 8.28 5.868 5.112 5.354 5.342 4.958 4.349 
A142 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง 18.87 28.60 32.64 30.61 33.57 36.56 36.41 39.705 41.156 42.793 43.133 44.029 48.324 
A143 หสม. เจ้าของฟาร์มโคนมวังไทร 3.75 3.95 5.90 6.92 9.01 2.12 0.78 5.870 7.105 7.735 

บจก. ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ (สาขา1) 8.535 9.281 9.522 
A157 บจก. เขาใหญ่ แดรี่ 13.17 18.00 22.92 23.59 26.228 26.810 25.820 29.004 28.165 20.791 
A158 หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย 5.50 6.16 9.21 9.95 11.636 15.777 18.149 18.689 18.777 17.592 
A170 สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จํากัด 4.15 5.381 7.282 7.519 9.649 11.275 9.941 
A173 หจก. ขามสะแกแสง แดรี่ 4.246 4.884 5.957 8.150 9.940 9.943 
A177 สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ จํากัด 1.461 1.835 2.221 2.351 2.770 
A179 บจก. แสงทองคลองม่วงน้ํานมดิบ 7.600 9.407 10.293 10.309 
A180 บจก. ซันไรส์ แดรี่ 5.343 5.983 7.075 7.213 
A184 บจก. คันทรีเฟรช แดรี่ 19.919 23.064 
A190 บจก. สิทธิโชค 1962 0.507 1.416 
A199 บจก. ธวัชฟาร์ม สาขานครราชสีมา 6.762 

บึงกาฬ A188 บจก. พีพีโอฟาร์ม 8.308 8.045 
บุรีรมัย์ A058 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จํากัด 9.48 8.47 8.89 10.83 10.40 11.19 13.05 

A059 สหกรณ์โคนมบุรีรัมย์ จํากัด 0.85 0.58 0.48 0.69 0.62 
A060 สหกรณ์โคนมอําเภอปะคํา จํากัด 3.32 3.23 2.87 3.36 3.57 4.74 5.36 

มหาสารคาม A061 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จํากัด 4.30 5.23 5.63 7.49 7.68 9.98 9.47 11.542 12.926 14.984 20.023 22.348 22.400 
A062 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จํากัด 9.19 8.44 8.24 9.59 10.06 11.05 10.86 12.577 12.836 12.756 16.102 17.245 16.786 

ร้อยเอ็ด A063 สหกรณ์โคนมหนองแก้ว จํากัด 0.97 0.62 0.54 0.67 0.67 0.84 0.90 
A124 โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด ม. ขอนแก่น 0.83 0.96 0.89 0.93 0.83 0.74 0.372 0.416 

สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด 0.338 0.314 0.491 



ภาค จังหวัด รหัส4 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
อีสาน เลย A064 สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จํากัด 4.50 3.16 3.95 4.60 5.63 7.06 6.57 7.056 7.133 7.915 9.185 9.922 6.613 

A065 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน จ. เลย จํากัด 2.50 3.05 0.50 0.63 0.95 0.60 0.87 
A174 บจก. ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ 1.438 2.293 2.908 3.753 11.235 12.294 
A176 ฟาร์มวิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตที่ราบสูงภูเรือ 10.904 19.337 25.965 22.436 29.501 

ศรีสะเกษ A066 สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จํากัด 3.37 4.33 5.52 6.06 7.31 10.41 12.12 
A125 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0.19 0.92 0.57 0.68 0.33 0.18 0.28 
A160 สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จํากัด 1.20 1.93 2.39 2.49 

สกลนคร A067 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด 19.34 21.07 22.32 24.99 23.61 26.10 26.17 26.727 25.311 30.851 27.683 19.345 19.697 
A144 สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด 5.13 5.08 4.71 5.00 4.26 3.96 3.31 3.626 3.550 
A164 ศูนย์รวมนมสถานีบํารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 0.28 0.12 0.083 0.104 3.456 3.106 3.198 2.843 

สุรินทร์ A068 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จํากัด 4.55 3.58 4.15 5.22 4.10 3.74 3.66 
A126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1.50 1.86 2.64 1.12 0.05 

หนองบัวลําภู A069 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลําภู จํากัด 3.83 3.23 4.43 5.22 5.35 5.13 5.56 6.401 5.458 6.824 8.043 
สหกรณ์โคนมหนองบัวลําภู จํากัด 8.120 8.875 

อุดรธานี A070 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบทุ่งฝน 4.60 4.40 5.13 6.45 6.72 6.73 6.34 6.643 7.290 7.161 7.825 7.606 7.978 
A071 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบศรีธาตุ 13.72 16.74 17.91 20.47 21.38 21.62 20.91 21.813 22.249 23.354 23.200 21.456 21.779 
A072 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด 0.67 0.67 0.71 0.68 0.78 1.10 1.36 1.511 2.113 1.996 2.351 2.854 2.821 
A154 ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบหนองวัวซอ 2.20 2.24 2.33 3.55 3.90 4.75 5.01 5.342 5.999 6.569 6.133 5.675 5.041 
Z11 สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด 1.01 0.70 

อุบลราชธานี A145 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมวารินชําราบ 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.45 0.28 
อีสาน ผลรวม 552.89 597.32 620.42 714.61 727.01 724.96 749.66 784.425 816.338 878.649 940.545 975.668 950.306 
ผลรวมทั้งหมด 2,560.75 2,747.23 2,749.60 3,095.53 3,102.49 3,074.60 3,102.76 3,328.194 3,307.113 3,400.250 3,538.558 3,547.640 3,516.719 



จํานวนผู้ประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในฐานะผู้ซื้อ ระหว่างปี 2552 - 2565 (ราย)

กลุ่ม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
เอกชน 41 46 51 56 51 51 50 51 49 52 51 59 77
สหกรณ์ 20 19 23 23 26 25 25 25 24 23 25 25 33
อ.ส.ค. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
รัฐ/สถาบันการศึกษ 19 21 21 21 21 16 15 17 17 16 13 13 15
ผลรวมทั้งหมด 81 87 96 101 99 93 91 94 91 92 90 98 130

ปริมาณน้ํานมโคที่ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างปี 2552 - 2565 (ตัน/วัน)

กลุ่ม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
เอกชน 1,501.620 1,651.760 1,638.72  1,934.80   1,856.09   1,811.44   1,862.626 2,009.274 1,943.813 2,005.813 2,043.010 2,088.602 2,114.205 
สหกรณ์ 446.330   500.260   567.67     555.12     634.70     678.51     616.951   617.389   661.367   670.300   812.640   707.584   665.554   
อ.ส.ค. 447.960   447.840   429.98     493.24     501.54     516.10     544.607   623.994   619.859   648.777   614.290   681.872   664.393   
รัฐ/สถาบันการศึกษ 164.840   147.370   113.23     112.37     110.16     68.55       73.426     77.537     82.074     75.360     68.618     69.582     72.567     
ผลรวมทั้งหมด 2,560.750 2,747.230 2,749.60 3,095.53 3,102.49 3,074.60 3,097.610 3,328.194 3,307.113 3,400.250 3,538.558 3,547.640 3,516.719 



ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ในฐานะผู้ซื้อ ระหว่างปี 2552 - 2565 (ตัน/วัน)

ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
กลาง กรุงเทพฯ B001 บมจ. ฟรีสแลนด์ ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์  (ประเทศไทย) 329.300 322.740 

บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 305.560 342.400 310.250 287.760 289.675 307.765 263.436 266.339 254.010 212.521 203.458 
B002 บจก. โฟร์โมสอาหารนม (กรุงเทพฯ) 75.000 75.000 

บจก. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) 66.000 65.230 50.500 37.500 40.000 42.371 28.071 27.783 15.000 20.500 12.000 
B003 บจก. เนสท์เล่ (ไทย) 50.540 50.360 30.590 40.210 35.420 28.880 45.230 46.417 45.297 33.291 38.513 40.391 40.607 
B004 บจก. ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) 7.000 8.000 5.000 7.500 

บจก. บีเจซี ดานอน แดรี่ 6.000 6.000 
บจก. ไทย แดรี่ 4.000 2.000 2.000 4.000 

B005 บจก. เดลี่ฟู้ดส์ 1.330 1.330 8.000 7.000 5.670 5.600 8.357 7.000 7.000 3.000 6.000 4.500 
B006 บจก. ทีดีไอ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง 10.910 17.150 12.700 
B007 บจก. อุตสาหกรรมนมไทย 35.510 8.080 7.180 10.130 5.490 5.000 2.000 

บจก. มะลิ กรุ๊ป 1962 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.500 
B008 บจก. เอเต้ 0.500 0.400 0.520 
B009 บจก. บีทาเก้น 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
B011 บจก. อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) 5.000 6.430 10.870 9.800 11.000 12.000 7.000 14.000 15.000 14.431 12.500 
B013 บจก. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 11.550 11.742 11.740 12.120 16.690 14.578 

บจก. ยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์ 11.000 11.700 12.290 12.540 13.000 
B042 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 33.850 33.500 33.500 29.150 29.150 33.000 33.437 33.220 23.404 20.356 7.067 16.133 16.767 
B044 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.117 8.117 8.117 11.000 7.500 7.500 6.000 
B097 บจก. อเมริกันฟู้ด 0.350 0.290 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 
B098 บจก. เอบี ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) 3.500 
B103 บจก. กาซโตรโนมิค 11.170 

บจก. ไดนามิค คอมเมอร์เชียล 3.140 6.920 
B107 บจก. ยาคูลท์ (ประเทศไทย) 2.000 3.000 2.000 1.000 1.000 

นครสวรรค์ B021 บจก. แดรี่พลัส 66.500 53.000 102.130 99.320 101.240 100.780 109.581 113.864 120.962 127.714 123.810 125.077 
B027 บจก. ภัทรฟู้ดส์ 11.340 14.060 16.380 12.340 13.750 9.140 22.310 10.601 11.952 11.450 22.741 24.476 32.118 
B051 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 4.000 4.000 3.380 3.380 3.380 3.500 3.540 3.591 3.599 4.000 4.000 4.500 1.500 

ปทุมธานี B100 บจก. เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม 4.000 6.000 15.440 19.000 18.931 20.000 20.715 27.715 25.000 34.510 
พระนครศรีอยุธยา B004 บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ 2.000 1.000 1.000 



ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
กลาง พระนครศรีอยุธยา B028 บจก. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) 136.270 133.440 126.820 143.630 153.370 167.690 178.707 184.535 183.649 191.852 189.420 179.274 194.726 

ลพบุรี B033 บจก. ที.ดี.แดรี่ฟู้ดส์ 25.860 37.830 30.640 38.980 25.650 20.880 25.310 28.281 25.788 29.618 29.753 29.753 18.000 
B057 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 5.600 5.980 4.940 5.090 4.960 4.690 6.462 2.145 4.281 4.281 4.956 4.920 3.000 
B087 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก 8.500 8.100 4.670 4.900 4.630 3.880 3.990 3.741 3.584 

หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก 3.860 4.162 2.468 21.027 
B119 บจก. พญาเย็น แดรี่ สาขาลพบุรี 5.000 
B121 บจก. ราชาแดรี่ โปรดักส์ 19.500 

สมุทรปราการ B010 บจก. ดูเม็กซ์ 5.000 7.880 45.000 40.000 23.530 24.167 20.806 20.920 19.934 
บจก. ดานอน สเปเซียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) 22.400 22.580 

B104 บจก. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 0.630 0.460 0.730 1.000 1.000 1.000 1.000 1.800 1.000 
B120 บจก. พญาเย็น แดรี่ สาขาสมุทรปราการ 7.849 

สระบุรี B036 บจก. ซีพี-เมจิ 165.120 181.860 220.240 299.520 292.010 293.990 308.095 382.673 390.574 372.709 377.487 374.134 373.498 
B037 บจก. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 10.790 10.790 10.790 7.240 7.284 7.284 10.000 11.516 12.040 16.355 
B041 อ.ส.ค. 447.960 447.840 429.980 493.240 501.540 516.100 544.607 623.994 619.859 648.777 614.290 681.872 355.660 
B083 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 15.000 15.000 30.000 47.550 48.103 45.256 55.015 47.159 48.226 43.093 27.664 
B084 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จํากัด 6.320 7.320 7.320 8.440 1.480 0.773 0.486 
B101 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด 35.350 47.020 56.774 57.565 62.763 59.541 99.443 74.072 74.340 
B122 บจก. พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ 1.000 
B134 หจก. เอกประเสริฐ แดรี่ ฟู้ดส์ 5.000 

สุโขทัย B094 หจก. ศรีสยามโกล์มิลค์ 7.270 10.310 10.060 11.200 10.010 5.520 
อุทัยธานี B063 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 3.000 3.000 2.530 2.530 2.530 3.000 2.000 2.550 2.500 3.500 4.000 2.000 

กลาง ผลรวม 1,375.530 1,451.280 1,432.300 1,700.890 1,738.380 1,734.330 1,814.673 1,983.355 1,924.979 1,958.053 1,949.775 1,932.338 1,645.222 
ตะวันออกและอีสานใต้ จันทบุรี B065 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จํากัด 3.560 5.010 6.230 5.070 5.120 4.470 2.743 2.223 5.047 5.985 5.053 5.080 5.080 

B066 สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด 2.700 3.000 3.000 2.880 3.120 3.110 3.024 3.015 6.750 8.000 8.540 8.540 8.540 
ฉะเชิงเทรา B123 บจก. ไอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ 5.500 
ชลบุรี B067 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จํากัด 4.680 7.730 8.730 6.250 9.060 10.510 6.560 7.138 7.584 7.680 8.665 8.809 7.978 
บุรีรัมย์ B052 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 13.650 13.570 11.610 11.220 11.440 8.450 8.894 9.000 8.322 10.000 8.000 10.000 10.000 

B114 บจก. วันเดอร์มิลค์แอนด์แดรี่ 5.000 5.000 
B128 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขาบุรีรัมย์ 5.000 

ระยอง B039 บจก. ธวัชฟาร์ม สาขาบ้านค่าย 3.380 10.390 10.390 10.400 12.480 12.270 17.560 25.180 29.440 33.363 25.793 25.090 20.131 
B142 บจก. ธวัชฟาร์ม สาขาระยอง 5.000 



ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
ตะวันออกและอีสานใต้ ศรีสะเกษ B058 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 6.440 7.250 6.090 5.680 5.330 4.280 4.287 4.007 3.500 3.000 

B130 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขาศรีสะเกษ 5.000 
สระแก้ว B060 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1.000 0.840 0.840 0.840 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 

B082 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 101.350 119.030 125.520 109.250 105.300 122.500 95.610 94.301 92.839 102.775 173.733 110.404 67.189 
สุรินทร์ B099 บจก. อีสานใต้แดรี่ 8.940 1.000 3.970 4.907 9.028 10.000 11.175 14.597 5.375 5.949 

B129 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขาสุรินทร์ 5.000 
อุบลราชธานี B040 หจก. โคนมอุบล 27.220 

บจก. วาริน มิลค์ 29.100 29.000 28.210 34.000 36.610 30.000 30.000 30.173 36.000 36.000 36.000 36.000 
B133 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขาอุบลราชธานี 5.000 
B143 บจก. ธวัชฟาร์ม สาขาอุบลราชธานี 5.000 

ตะวันออกและอีสานใต้ ผลรวม 162.980 196.080 201.410 188.740 187.690 206.900 173.585 184.622 194.385 218.708 281.111 215.028 202.097 
ใต้และตะวันตก กาญจนบุรี B106 สหกรณ์โคนมท่าม่วง จํากัด 10.000 10.000 10.822 10.822 5.000 

B127 สหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด สาขากาญจนบุรี 10.000 
ชุมพร B047 โรงนมกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 20.350 16.410 10.000 10.000 10.020 4.390 6.253 6.613 6.449 

0 สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จํากัด 0.110 
นครปฐม B020 บจก. ดัชมิลล์ 151.530 124.970 112.690 157.420 151.550 156.780 160.971 168.558 146.336 158.923 161.853 155.860 148.572 

B022 บมจ. มาลีสามพราน 31.000 33.440 40.000 22.000 21.000 20.000 21.000 15.350 
บมจ. มาลีกรุ๊ป 39.570 15.072 16.766 21.430 3.500 

B070 สหกรณ์โคนมกําแพงแสน จํากัด 22.070 22.530 22.070 23.000 23.640 16.080 17.437 18.800 25.000 25.000 25.000 37.612 35.825 
B071 สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด 21.500 24.470 24.990 24.990 24.470 24.880 23.875 23.875 29.128 30.992 29.810 31.388 29.470 

นครศรีธรรมราช B050 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4.000 5.000 4.220 4.220 4.220 
B091 หจก. นครแดรี่ พลัส 4.000 6.500 5.220 12.450 12.630 

บจก. นครแดรี่พลัส 12.630 14.000 13.446 15.000 17.000 18.826 
B109 หจก. ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915 3.000 3.000 3.000 3.000 
B149 บจก. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ สาขานครศรีธรรมราช 13.552 

ประจวบคีรีขันธ์ B073 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด 5.000 5.000 5.000 6.070 5.796 5.796 1.000 11.095 11.739 11.666 11.854 
B074 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จํากัด 6.000 6.000 6.000 8.400 8.037 8.037 10.000 14.000 12.540 12.636 12.106 
B110 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จํากัด 10.000 9.948 5.000 
B147 อ.ส.ค. ภาคใต้ 49.248 

0 กลุ่มเกษตรกรโคนมชะอํา 0.470 
ปัตตานี B115 บจก. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (3จังหวัดชายแดนภาคใต้) 5.000 5.000 



ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
ใต้และตะวันตก พัทลุง B075 สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด 28.130 35.500 38.370 37.750 39.310 37.540 37.880 37.957 44.242 43.491 40.966 36.446 33.987 

เพชรบุรี B054 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 1.320 1.320 1.110 1.110 1.130 1.120 1.565 1.075 1.075 1.075 4.000 4.000 4.000 
B076 สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 10.000 17.210 18.910 17.210 17.210 20.980 19.104 20.214 20.000 23.100 21.000 20.990 20.987 

ยะลา B096 บจก. ตอยยีบัน ฟู้ดส์ 2.500 2.500 5.000 3.231 3.232 2.000 5.000 5.000 5.000 
ราชบุรี B077 สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด 1.640 1.730 1.620 1.810 1.770 1.660 2.690 1.663 0.517 1.549 1.634 

B078 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด 157.430 162.150 175.730 185.480 176.120 162.930 135.290 147.035 136.526 130.657 125.458 112.232 108.297 
B079 สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จํากัด 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.460 3.063 3.060 3.060 
B150 บจก. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ สาขาราชบุรี 23.448 

สงขลา B059 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 15.000 10.000 7.000 7.000 7.000 
B088 ฟาร์มชินบัญชร 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 2.000 1.900 1.900 1.900 2.200 5.000 

บจก. ฟาร์มชินบัญชร9 10.000 5.000 
B093 หจก. เซาท์เทิร์น แดรี่ 10.130 5.000 6.000 5.100 15.000 20.720 

บจก. เซาท์เทิร์นแดรี่ 21.074 17.000 17.000 23.053 29.741 36.983 
สตูล B117 บจก. ออลซีซัน คิงดอม 5.000 5.000 
สุพรรณบุรี B085 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด 4.470 4.320 6.520 4.450 4.870 4.630 4.150 4.809 6.285 5.637 5.587 5.000 5.000 

B089 กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ 2.620 3.240 2.860 2.870 
หจก. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ 2.770 2.740 3.910 4.137 4.139 5.650 5.103 5.350 5.117 

สุราษฎร์ธานี B095 หจก. สุราษฎ์เฟรชมิลค์ จํากัด 26.000 16.000 16.000 13.150 19.320 15.360 
บจก. สุราษฎ์เฟรชมิลค์ จํากัด 10.000 15.360 16.589 16.000 20.000 22.000 23.000 

ใต้และตะวันตก ผลรวม 494.710 500.980 500.030 563.810 527.550 526.430 503.862 526.825 510.079 531.338 547.214 573.670 628.406 
เหนือ กําแพงเพชร B045 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 5.500 3.450 2.910 2.910 2.910 2.640 2.520 2.520 2.520 2.520 5.000 

B090 หจก. แพนด้าแดรี่ฟู้ด 7.000 7.000 8.650 7.150 7.020 6.800 6.690 7.190 7.690 8.800 10.000 10.000 11.676 
เชียงราย B068 สหกรณ์โคนมเชียงราย จํากัด 4.640 6.800 6.250 6.100 6.100 6.130 6.990 6.287 7.590 10.014 6.836 4.306 4.397 

B124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 5.000 
เชียงใหม่ B018 บจก. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 83.250 85.300 98.290 81.760 84.090 82.160 95.700 99.720 102.462 109.438 114.062 115.765 117.818 

B019 บจก. โกลด์มิลค์ 19.390 19.000 19.000 19.000 22.200 19.110 28.490 25.147 24.727 23.648 23.525 23.906 26.124 
B069 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด 18.380 18.670 22.120 20.140 18.140 22.190 23.300 22.614 22.046 20.300 21.127 19.233 20.062 
B145 อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 20.000 

ตาก B048 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1.650 1.390 1.390 1.390 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 
พิจิตร B125 บจก. พิษณุโลกโกลด์มิลค์ สาขาพิจิตร 5.000 
พิษณุโลก B029 บจก. พิษณุโลกโกลด์มิลค์ 8.000 13.300 15.840 14.300 16.260 20.060 19.385 19.385 19.385 25.258 29.377 30.018 30.619 



ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
เหนือ พิษณุโลก B053 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 4.500 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 5.000 5.000 

เพชรบูรณ์ B030 บจก. บุณยเกียรติ ไอศครีม 12.010 14.220 14.670 13.240 13.740 10.850 11.621 12.506 11.149 14.411 14.693 15.130 16.536 
B111 บจก. ศรีเทพ แดรี่ 5.000 5.000 

ลําปาง B034 บจก. ยู.เอ็ม.โภคภัณฑ์ 17.050 15.240 16.740 20.090 12.890 10.330 2.454 
สุโขทัย B061 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 10.000 4.000 4.000 4.000 3.500 1.500 8.630 3.000 8.000 5.000 5.000 5.000 

B146 อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง 103.172 
เหนือ ผลรวม 193.220 196.630 214.860 195.080 193.240 187.310 202.036 213.793 207.909 229.729 230.920 233.358 380.404 
อีสาน กาฬสินธุ์ B015 บจก. กาฬสินธุ์ แดรี่ฟู้ดส์ 6.540 6.500 7.290 7.290 7.230 7.340 7.340 7.340 13.860 13.075 13.278 10.114 

B138 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขากาฬสินธุ์ 5.000 
ขอนแก่น B016 บจก. ขอนแก่น แดรี่ส์ 8.700 9.430 10.300 9.940 9.840 7.160 5.189 4.851 5.336 5.337 5.264 5.312 5.135 

B046 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 10.050 10.000 7.100 7.100 7.100 7.000 6.628 6.628 6.628 6.628 10.630 5.000 5.000 
B064 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด 19.000 20.000 20.000 21.310 20.000 21.260 18.470 18.470 22.000 20.416 25.770 29.166 31.595 
B135 บจก. กาฬสินธุ์ แดรี่ฟู้ดส์ สาขาขอนแก่น 3.000 
B136 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขาขอนแก่น 5.000 
B144 อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 136.313 

ชัยภูมิ B017 บจก. ภูมอมิลค์ 7.920 6.820 7.490 7.250 6.530 5.520 5.690 7.259 7.981 12.039 11.806 11.781 8.676 
B112 บจก. ก้าวแรก แดรี่ 5.000 5.000 
B126 บจก. แดรี่มิลค์ 2021 3.622 

นครราชสีมา B012 บจก. คันทรีเฟรช แดรี 92.200 109.400 116.000 102.020 91.650 90.810 96.270 97.820 85.800 87.800 68.810 69.000 73.142 
B014 บจก. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ สาขานครราชสีมา 22.210 43.330 50.890 92.890 127.490 105.930 81.280 109.511 146.958 121.036 122.010 145.106 75.028 
B023 บจก. พรีเมียร์ แดรี่ ฟู้ดส์ 11.170 7.150 8.830 10.130 
B024 บจก. ไมเนอร์ ชีส 2.500 20.390 14.950 12.000 11.000 19.100 11.000 12.000 9.371 14.000 12.200 0.500 
B025 บจก. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ปักธงชัย) 3.890 5.730 
B026 บจก. ฟาร์มโชคชัย 2.690 2.570 3.370 

บจก. โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ 3.210 3.400 3.500 1.820 4.623 4.500 4.000 5.608 1.148 2.311 
B049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2.500 2.430 2.480 2.300 2.290 2.310 2.400 0.932 0.893 0.830 0.920 0.685 0.494 
B072 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 15.270 20.000 20.000 19.520 19.520 21.720 19.130 21.752 19.825 19.825 22.660 19.660 18.000 
B102 สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด 32.360 44.250 43.620 32.853 37.457 34.000 58.331 58.331 60.500 
B103 บจก. บางกอก ฟายน์ ฟู๊ดส์ 6.922 4.500 5.500 6.000 6.000 5.200 
B105 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 10.045 10.045 15.000 15.000 54.721 62.509 13.947 
B108 บจก. ซันไรส์ แดรี่ 5.343 5.983 7.075 7.213 



ภาค จังหวัด รหัส1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65
อีสาน นครราชสีมา B113 บจก. เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ 5.000 5.000 

B116 บจก. แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย) 5.000 5.000 
B118 บจก. พญาเย็น แดรี่ 13.102 5.000 

มหาสารคาม B031 บจก. สารคามเกษตร 9.610 11.830 11.630 12.800 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จํากัด 10.600 9.480 9.015 9.015 8.976 8.976 8.823 5.948 5.500 

B092 หจก. มหาสารคามนมสด 3.750 3.440 2.700 2.700 2.500 2.500 
B137 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขามหาสารคาม 5.000 

ยโสธร B131 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขายโสธร 5.000 
ร้อยเอ็ด B032 บจก. ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ 22.530 22.530 25.570 27.970 25.060 18.260 15.687 18.006 17.734 20.235 27.658 30.799 27.389 

B055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20.000 18.830 11.000 10.930 10.970 8.160 8.990 10.500 19.416 10.000 9.976 15.049 15.000 
B056 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 7.520 4.640 4.560 4.670 4.770 

เลย B035 บจก. ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ 10.000 17.000 11.670 11.670 10.000 8.520 8.120 1.438 10.293 12.534 3.753 14.235 15.294 
B080 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จํากัด 0.500 4.050 3.720 3.720 3.950 

สกลนคร B043 ศูนย์รวมนมสถานีบํารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 5.130 4.000 4.710 5.000 4.260 4.240 3.430 3.709 3.654 3.456 3.106 3.198 4.843 
B081 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จํากัด 26.230 23.390 24.690 25.990 23.390 22.150 21.640 21.560 24.311 26.851 26.683 25.653 19.742 
B140 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขาสกลนคร 5.000 

สุรินทร์ B062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 15.280 12.840 8.360 8.000 7.120 
หนองคาย B141 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขาหนองคาย 5.000 
หนองบัวลําภู B132 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด สาขาหนองบัวลําภู 5.000 
อุดรธานี B038 บจก. อุดรแดรี่ฟูดส์ 15.700 14.910 14.910 14.910 10.560 9.430 13.120 9.560 7.865 9.950 20.440 30.711 28.211 

B086 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด 1.670 1.670 3.880 3.880 3.980 1.100 3.170 3.321 3.923 4.806 5.311 5.000 5.321 
B139 บจก. เทียนขํา แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น สาขาอุดรธานี 5.000 
B148 บจก. แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ สาขาอุดรธานี 20.000 

อีสาน ผลรวม 332.650 401.200 400.240 427.360 455.630 419.630 392.054 418.115 469.761 462.422 529.538 593.246 660.590 
(ว่าง) (ว่าง) B101 หจก. มิสซิสบัลบีรส์ อินเดียน ฟู้ด เรสเตอรองท์ 3.000 

B102 ร้านบางกอกนมสด 4.950 
I3 ผู้ประกอบการนอก MOU 1.060 0.760 11.700 11.400 1.484 

0 บจก. เจนนาโร่ แดรี่ โปรดักส์ 1.660 
(ว่าง) ผลรวม 1.660 1.060 0.760 19.650 11.400 1.484 
ผลรวมทั้งหมด 2,560.750 2,747.230 2,749.600 3,095.530 3,102.490 3,074.600 3,097.610 3,328.194 3,307.113 3,400.250 3,538.558 3,547.640 3,516.719 



ปริมาณน้ํานมโคท่ีทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างปี 2552 - 2565 แยกตามวัตถุประสงค์ (ตัน/วัน)

MOU นมโรงเรียน นมผง นมอ่ืนๆ รวม 
52/53 1,200.470       1,058.870       290.410         2,560.750       
53/54 1,343.660       1,092.120       311.450         2,747.230       
54/55 1,265.880       1,114.320       369.400         2,749.600       
55/56 1,247.540       1,382.550       465.440         3,095.530       
56/57 1,398.250       1,312.560       391.680         3,102.490       
57/58 1,199.650       1,250.260       624.690         3,074.600       
58/59 1,170.743       1,342.591       584.276         3,097.610       
59/60 1,323.408       1,455.537       549.249         3,328.194       
60/61 3,307.113       
61/62 1,169.708       1,397.678       832.864         3,400.250       
62/63 1,781.908       1,327.947       428.703         3,538.558       
63/64 1,794.988       1,214.440       538.212         3,547.640       
64/65 1,881.330       1,234.049       401.340         3,516.719       

หมายเหตุ การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ปี 2560/2561 ไม่ได้กําหนดให้แจ้งวัตถุประสงค์



 

 
 
 
 

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบรายงานและวิธีการกรอกข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดทาํบันทึกข้อตกลง (MOU) 

ลําดับ
ที่ ชื่อแบบฟอร์ม วิธีการกรอกขอ้มูล/รายงาน ระยะเวลา/ขัน้ตอน

ที่ใช้แบบฟอรม์ ผู้ให้ข้อมูล 
1 แบบรายงานข้อมูลรายชื่อและ

ปริมาณโคนมของฟาร์มเกษตรกร
รายบุคคลที่ส่งขายนมให้สหกรณ์/
ศูนย์รับน้ํานมโค (แบบ MOU 3) 

ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบกรอกข้อมูล 
- ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ท่ีอยู่ 
เบอร์ติดต่อ และสถานะการรับรอง
มาตรฐาน GMP 
- ปริมาณนม ณ สิ้นเดือนล่าสุด 
- เบอร์ถัง ชื่อ-สกุล สมาชิก เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน และปริมาณโค 

ใช้สํารวจข้อมูลสมาชิก
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
รายใหม่และใกล้เคียง
เพ่ือตรวจสอบความ
ซํ้าซ้อนก่อนการประชุม
พิจารณาปริมาณนม
และศูนย์รวบรวมฯ 
รายใหม่เข้าร่วม MOU 

- ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบรายใหม่ 
- ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 

2 แบบสาํรวจการจาํหน่ายน้ํานมโค
ของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
(ผู้ขาย) 

ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบกรอกข้อมูล 
- ชื่อศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ท่ีอยู่ 
เบอร์ติดต่อ และ E-mail  
- รายชื่อผู้ประกอบการ และ
ปริมาณนํ้านมโคท่ีศูนย์รวบรวมฯ 
ต้องการจะจําหน่าย โดยต้อง 
ไม่เกินปริมาณนมตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ท่ีระบุไปใน
แบบสํารวจ 
- ลงชื่อ/ตําแหน่ง เบอร์ติดต่อของ
ผู้ให้ข้อมูลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ใช้สํารวจปริมาณ 
ความต้องการขายของ
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
หลังจากคณะอนุกรรมการ
บริหารนมท้ังระบบ
เห็นชอบปริมาณนม 
ท่ีจะนําไปใช้จัดทํา 
MOU 

ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ 

3 แบบสํารวจการรบัซ้ือน้ํานมโค
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
(ผู้ซ้ือ) 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
กรอกข้อมูล 
- ชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ และ E-mail  
- รายชื่อศูนย์รวบรวมฯ และ
ปริมาณนํ้านมโคท่ีผู้ประกอบการฯ 
ต้องการซ้ือ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์
ในการใช้น้ํานมดิบ 
- ลงชื่อ/ตําแหน่ง เบอร์ติดต่อของ
ผู้ให้ข้อมูลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ใช้สํารวจปริมาณ 
ความต้องการซ้ือ 
ของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมหลังจาก
คณะอนกุรรมการบริหาร
นมท้ังระบบเห็นชอบ
ปริมาณนมที่จะนําไปใช้
จัดทํา MOU 

ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 

4 หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ (ผู้ขาย)  

ให้ผู้มีอํานาจของศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ กรอกข้อมูลตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดในแบบฟอร์ม 
พร้อมลงลายมือชือ่และประทับตรา 
(ถ้ามี)  

ใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU)  

ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ 

5 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบการ (ผู้ซ้ือ) (หนังสือ
ยืนยันไม่มีหนี้สินติดค้างชําระ) 
 
 

- ให้ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบท่ีเป็น 
คู่ค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ใน MOU ปีก่อน เป็นผู้ลงนาม
รับรองให้ผู้ประกอบการ โดย 
กรอกข้อมูลตามรายละเอียดท่ี

ใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) 

- ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ 
- ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 



 
ลําดับ
ที่ ชื่อแบบฟอร์ม วิธีการกรอกขอ้มูล/รายงาน ระยะเวลา/ขัน้ตอน

ที่ใช้แบบฟอรม์ ผู้ให้ข้อมูล 
5 

(ต่อ) 
 กําหนดในแบบฟอร์ม พร้อมลง

ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) 
- ให้ผู้มีอํานาจของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถ้ามี) เพ่ือรับรอง
เอกสารในส่วนท้ายของหนังสือ
รับรอง 

6 หนังสือมอบอํานาจ ให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียด 
ท่ีระบุในแบบฟอร์มหนังสือมอบ
อํานาจ ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ตามความเหมาะสม  
แต่ต้องมีสาระสําคัญครบถ้วน 
ประกอบด้วย ชื่อ ท่ีอยู่ เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
พร้อมระบุรายละเอียดในการ 
มอบอํานาจให้กระทําการแทน 
พร้อมลงลายมือชื่อ  

ใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOU) 
กรณีมีการมอบอํานาจ 

ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ/
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 

7 รายการเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการจัดทํา MOU  
การซ้ือขายน้ํานมโค  

Check List ตามรายการเอกสาร 
ท่ีศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ 

ใช้สําหรับตรวจสอบ
ความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบการ
จัดทํา MOU  

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทํางาน
วิเคราะห์และ
ติดตาม 

8 แบบบันทึกข้อตกลง (MOU) 
การซ้ือขายน้ํานมโค ปี ..../.... 

ให้ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 
ท่ีเจรจาตกลงซ้ือขายกัน กรอก
ข้อมูลตามท่ีกําหนดในแบบบันทึก
ข้อตกลง (MOU) โดยลงลายมือชื่อ
ผู้ซ้ือ ผู้ขาย และพยาน ลงนามใน
บันทึกข้อตกลง (MOU) การซ้ือ
ขายน้ํานมโค พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) ให้ครบถ้วน 

เป็นหลักฐานในการ 
ตกลงซ้ือขายน้ํานมโค
ของศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบและ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 

ศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ/
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม 

 

 
 
 



ลูกโค โครุ่น โคสาว โคสาว โคสาว
0-1เดือน 1เดือน-1ปี 1ปี-2ปี 2ปีไม่ทอ้ง ทอ้ง ทอ้ง ไม่ทอ้ง รวม ทอ้ง ไม่ทอ้ง รวม

(ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั)

1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุ กรณทีี่ศุนย์รับนํา้นมโคยงัไม่ได้GMP  ให้แจ้งกําหนดการดาํเนินงานแล้วเสร็จแผน ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ
ให้ได้GMP โดยมีแผนการดาํเนินงานที่ชัดเจนและปศุสัตว์เขตรับรอง ลงชื่อ ลงชื่อ
แล้วจัดส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการนมทั้งระบบ        ( ) ( )
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางไปรษณยี์อเิลคทรอนิกส์ ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 
 cpdmilk @gmail .com (ไฟล์Excel เท่านั้น )ภายในวนัที่ 7 กรกฏาคม  2559 ลงชื่อ เจา้หนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ/มอบหมายจากปศุสตัวจ์งัหวดั
และส่งฉบบัจริงทางไปรษณยี์ เลขที่ 12 กรมส่งเสริมสหกรณ์        ( )
กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตร

 เขตพระนคร กทม. 10200

แม่โคดราย

แบบ MOU 3
แบบรายงานข้อมูลรายชื่อและปริมาณโคนมของฟาร์มเกษตรกรรายบุคคลทีส่่งขายนมให้สหกรณ์ /ศูนย์รับนํ้านมโค

สหกรณ์ /ศูนย์รับนํ้านมโค.............................................................................
ทีอ่ยู่..................................................................ตําบล.....................................อาํเภอ.........................................................

จังหวดั..............................................รหัสไปรษณีย์……………………….......โทรศัพท์……………………......โทรสาร..........................e-mail .........................................
สหกรณ์/ศูนย์รับนํ้านมโค   มีศูนย์รับนํ้านมโคจํานวน ............แห่ง ศูนย์รับนํ้านมโค    (   )   ผ่าน  GMP แล้ว   จํานวน..........แห่ง       

(    ) ไม่ ผ่าน GMP  จํานวน..........แห่ง (   ) อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์รับนํ้านมโค   จํานวน.........แห่ง (   ) อยู่ระหว่างรอกรมปศุสัตว์เข้าประเมิน  จํานวน.............แห่ง       
ปริมาณนํ้านมดิบ.................ตัน/วนั

ณ  สิ้นสุดเดือน  ……………………………………

ลาํดบั เบอร์ถงั ชื่อ สกุล
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน

แม่โครีดนม

ประธานกรรมการ/ผูจ้ดัการ

รวม

( 13 หลกั)

(64/65)



 

แบบผู้ขาย 

แบบส ารวจการจ าหน่ายน  านมโคของศูนยร์วบรวมน  านมดิบ 
  

สหกรณ์/ศูนยร์วบรวมน้้านมดิบ  
เลขที ่  หมู่  ถนน  ต้าบล  
อ้าเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
โทรศัพท ์  โทรสาร  
อีเมล  
 
(ขอให้ระบุ อีเมล์ ชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะยึดถือใช้ข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทางฝ่ายเลขานุการทราบ) 
 
1.  ปริมาณน้้านมโคจากมติทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการบรหิารนมทั้งระบบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เห็นชอบใหส้หกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบแห่งนี ้จัดท้า MOU ได ้จ้านวน 

 ตัน/วัน (ห้ามแก้ไข) 
 
2.  สหกรณ์/ศนูย์รวบรวมน้้านมดิบจ้าหน่ายน้้านมโคตามข้อ 1. ให้แก่ผูป้ระกอบการ 

 ตัน/วัน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ 
(ผู้ซื้อ) 

ปริมาณน้้านมโค 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 

1   
2   
3   
4   
5   

รวม  
  

 
 
 
 
 
  

 

 

แบบ MOU 7 

ลงชื่อ............................................................... 
        (                                            ) 
ต้าแหน่ง ......................................................... 
โทร................................................................. 
 



แบบผู้ซื้อ 

แบบส ารวจการรับซื้อน้ านมโคของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (ผู้ซื้อ) 
ชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม.......................................................... ................................................................. 
ที่อยู่ ............... หมู่ ...............ซอย..........................ถนน ...................................ต าบล....................................... 
อ าเภอ....................................  จังหวัด...........................................   รหัสไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์  .............................................      โทรสาร ............................. e-mail  ........................................... 

(ขอให้ระบุ อีเมล์ ช่ือ-สกุลและเบอร์ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะยึดถือใช้ข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทางฝ่ายเลขานุการทราบ) 
 

 1. ปริมาณน  านมโคที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมประสงค์ซื อ 

ที ่ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ (ผู้ขาย) 

ปริมาณน้ านมโค 
ที่มีความประสงค์แจ้งซ้ือ 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง  

30 กันยายน 2565 เฉลี่ย (ตัน/วัน) 
1   
2   
3   
   
   
   
   
 ฯลฯ  

รวม  

 
2. ปริมาณน  านมโคแยกตามวัตถุประสงค์ 

ปริมาณน้ านมโคที่ซ้ือแยกตามวัตถุประสงค์ (เฉลี่ย ตัน/วัน) 

(1) เพ่ือนมโรงเรียน (2) เพ่ือขอสิทธนิมผง (3) อื่นๆ นอกเหนือ (1)และ (2) รวม 

นมผง ครีม 

    
 
หมายเหตุ : ปริมาณน  านมโครวมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเท่ากัน 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
   (                                                 ) 
ต าแหน่ง ......................................................... 
โทร................................................................. 

ประทับตรา 



เอกสารศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ 

 
หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ (ผู้ขำย) 

ส้ำหรับกำรจัดท้ำบันทึกขอ้ตกลง (MOU) กำรซื อขำยน ้ำนมโค ปี 4652/ 4656  
 

เขี ยนท  ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี. 
วันท ่         เดือน                      พ.ศ.              . 

 
ข้าพเจ้าีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีต าแหน่งีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

ศูนย์รวบรวมน  านมดิบีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีตั งอยู่เลขท ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีีีีีีีีีีีีีี. 

หมู่ท  ่               ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี       ีี    ีีีีีีีีี 

จังหวัด                                                เบอร์โทรศัพท์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี       ีี    ีีี 
ขอแจ้งข้อมูลีดังน   
  1.ีสมาชิกของศูนย์รวบรวมน  านมดิบีม จ านวนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีคนีไม่ซ  าซ้อนกับสมาชิกของ 
ศูนย์รวบรวมน  านมดิบอ่ืน 
  2.ีในการซื อขายน  านมโคตามบันทึกข้อตกลงี(MOU)ีการซื อขายน  านมโคีปีี2563/2564ี 
ศูนย์รวบรวมน  านมดิบไม่ม หน  สินติดค้างช าระค่าน  านมโคกับเกษตรกรสมาชิกี(กรอบการช าระเงินไม่เกินี45ีวันี  
นับจากวันท ่จ าหน่ายน  านมโค)ี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารฉบับน   เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ให้ไว้ีณีวันท ่         เดือน                      พ.ศ.              . 
 

 
 

ลงชื่อ ีีี         ีี                 ีผู้รบัรอง 
( ีีี                             ีีี) 

 
 
 

ประทับตรา 



เอกสารผู้ประกอบการ 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ (ผู้ซื้อ) 
(หนังสือยืนยันไม่มหีนี้สินติดค้างช าระ) 

ส าหรับการจัดท าบันทึกขอ้ตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค ปี 4652/4656 
 

เขี ยนท  ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี. 
ีวันท ่         เดือน                      พ.ศ.              . 

 
ข้าพเจ้าีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีต าแหน่งีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

ขอรับรองว่าีีี  ีีี(ชื่อศูนย์รวบรวมน  านมดิบ)ีีีีีีีีีีี ีีส านักงานตั งอยู่เลขท ่ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีีีีีีีีีีีีีี. 

หมู่ท  ่               ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต ีีีีีีีีีีีี       ีี    ีีีีีีีีี 

จังหวัด                                                เบอร์โทรศัพท์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี       ีี    ีีี 
ได้ขายน  านมดิบให้กับ  ีีี  ีีี  ีีีีี(ชื่อผู้ประกอบการ)ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี  ตามบันทึกข้อตกลงี(MOU)ีการซื อ
ขายน  านมโคีปีี2563/2564 ปริมาณนมรวมีีีีีี(ก)ีีีี ีีีจ านวนเงินีีีีีีีีีีีีีีีีี(ข)ีีีีีีีีีีี ีีบาทีและขอ
รับรองว่า ีีี       ีีี(ชื่อผู้ประกอบการ)ีีีีีีีีีี ไม่ม หน  สินติดค้างช าระต่อกันจนถึงปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหนังสือยืนยันไม่ม หน  สินติดค้างช าระ ส าหรับการจัดท าบันทึกข้อตกลงี(MOU) 
การซื อขายน  านมโคีปีี2564/2565ี ฉบับน   เป็นความจริงทุกประการ 

 
ให้ไว้ีณีวันท ่         เดือน                      พ.ศ.              . 
 

 
ลงชื่อ ีีี     ีีีีีีีีีีี    ีี                 ีผู้ขาย 

ีีีี( ีีีีี      ีีีีีีีีีี                       ีีี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุี: 1. ให้ผู้ม อ านาจกระท าการแทนศูนย์รวบรวมน  านมดิบีเป็นผู้ลงนามรับรองให้ผู้ประกอบการ 
  2.ีให้ผู้ประกอบการรับรองเอกสารพร้อมประทับตราด้วย 
  (ก)ีปริมาณนมีหมายถึงีปริมาณนมรวมทั งปีีท ่ท าการซื อขายกันการตามบันทึกข้อตกลงี(MOU) 
การซื อขายน  านมโคีปีี2563/2564ี(ตัดยอดีณีวันท ่ี31ีสิงหาคมี2564) 
  (ข)ีจ านวนเงินีหมายถึงีมูลค่าของปริมาณนมท ่ม การซื อขายกันีตามข้อี(ก) 

ประทับตรา 

** ส่วนนี้ส าหรับผู้ประกอบการรับรองเอกสาร ** 
 
 

ลงชื่อ ีีี     ีีีีีีีีีีีีี    ีี                 ีผู้ซื อ 

........(................................................................)........ 

 

ประทับตรา 



 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

 
       ท าท่ี........................................................... 
                     ............................................................. 
   

      วันที่ ............................................... 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................ต าแหน่ง.............................................. 
(ชื่อผู้ประกอบการ).................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี..........................................
หมู่ที่.................ถนน..........................................แขวง/ต าบล.....................................................................................
เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์ ...................................................... ...  
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ...................................................... ออกให้  ณ ......................................................... 
ขอมอบอ านาจให้ ...............................................................................อายุ.................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .....................
หมู่ที่.................ถนน......................................................แขวง/ต าบล..........................................................................
เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................... โทรศัพท์ ............................................
เป็นผู้มีอ านาจ.....ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ านมโค ปี 2564/2565 และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง.....แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  

การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้ากระท าการด้วยตนเองทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานแล้ว 

หนังสือมอบอ านาจนี้กระท าเมื่อวันที่ .................เดือน..............................พ.ศ.2564 
 

ลงชื่อ ...........................................................ผู้มอบอ านาจ 
        (...........................................................) 

      ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
         (...........................................................) 
         ลงชื่อ ...........................................................พยาน 
         (...........................................................) 
                      ลงชื่อ ...........................................................พยาน 
        (...........................................................) 
 ปิดอากรแสตมปด์ังนี ้ 1) มอบอ านาจให้กระท าการครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 
   2) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าครั้งเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 

อากรแสตมป์ 

ทั้งนี้ ในการจัดท าหนังสือมอบอ านาจ  ผู้ประกอบการสามารถปรับข้อความได้ตามความเหมาะสม เว้นแต่อ านาจด าเนินการ 
ขอให้คงไว้ในเนื้อหา  “ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้้านมโค ปี 2564/2565 และด้าเนินการในส่วน               
ที่เกี่ยวข้อง” 
 



o

o

o

o

o

o หนังสือมอบอ านาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) แทนผู้มีอ านาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
o ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจลงนาม และส าเนาบัตรของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบ

o ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม
o ส าเนาหนังสือค าส่ังมอบอ านาจ ของสถาบัน

o

o

o

o

o

o

o ส าเนาประกาศการรับซ้ือน้ านมโค ของ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4.1.1 (3)

o

o หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ (หนังสือยืนยันไม่มีหนี้สินติดค้างช าระ)  ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4.2 (5)

o ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4.2 (1)

   ออกโดย ..................................................  ให้ ณ วันที่ ............................ถึง วันที.่.........................

4. ศูนย.์...........................................................................................................................................

   ออกโดย ..................................................  ให้ ณ วันที่ ............................ถึง วันที.่.........................

1. ศูนย.์...........................................................................................................................................

   ออกโดย ..................................................  ให้ ณ วันที่ ............................ถึง วันที.่.........................

2. ศูนย.์...........................................................................................................................................

   ออกโดย ..................................................  ให้ ณ วันที่ ............................ถึง วันที.่.........................

3. ศูนย.์...........................................................................................................................................

เอกสารประกอบของผู้ซ้ือ (ผู้ประกอบการ)

 เอกสารไม่ครบ ขาดรายการที.่.......................................หมายเหตุ......................................................................................................
ผู้ตรวจสอบเอกสาร ...................................................................วันที.่.....................................................

*ส าเนาเอกสาร/หลักฐานใหร้ับรองและประทบัตรา หากตอ้งการขดีคร่อมเอกสารควรระบ ุใชส้ าหรับการจัดท า MOU ป ี2564/2565  เทา่น้ัน*

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ความเห็นของผู้ตรวจสอบเอกสาร
 เอกสารครบถ้วน

หนังสือมอบอ านาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) แทนผู้มีอ านาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม และส าเนาบัตรของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบ 

หนังสือรับรองของศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ ว่าสมาชิกไม่ซ้ าซ้อนกับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบอื่น และไม่มีหนี้ค้างช าระกับเกษตรกร 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4.1.1 (4) และ (5)

กรณมีอบอ านาจ

เอกสารประกอบของผู้ขาย (ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ)

รายการเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดท า MOU การซ้ือขายน้ านมโค ปี 2564/2565          
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................................................            
ชื่อ - เบอร์ติดต่อ....................................................................................................................................................................................................................

ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มวิสาหกิจ
ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ/ส าเนารายงานการประชุมคร้ังที่มีมติมอบอ านาจผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU)

5. ศูนย.์...........................................................................................................................................

   ออกโดย ..................................................  ให้ ณ วันที่ ............................ถึง วันที.่.........................

หลักฐาน GMP/GAP (ใบรับรองมาตรฐานต้องมีผลการรับรอง ณ วันที่ MOU มีผลบังคับใช)้ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 4.1.1 (2) และ 4.1.2 (3)

* ณ วนัที่ท า MOU ใบรับรองจะต้องไม่หมดอายุ กรณีใบรับรองหมดอายุ ถือวา่ขาดคุณสมบัติ เวน้แต่ มีหนังสือรับรองวา่ผ่านเกณฑ์ จากทางกรมปศุสัตว ์เท่านัน้

1. สหกรณ/์วิสาหกิจชุมชน

2.บริษัทจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

3.สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 4.ศูนย์รวบรวมฟาร์มต่าง ๆ

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจตามมติที่ประชุม

หนังสือมอบอ านาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) แทนผู้มีอ านาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบส าเนาหนังสือค าส่ังมอบอ านาจ
ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม และส าเนาบัตรของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบ

ส าเนาหนังสือบริคณสนธ/ิหนังสือรับรองบริษัท ที่อายุไม่เกิน 3 เดือน
ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) ของผู้มีอ านาจลงนาม

กรณมีอบอ านาจ

กรณมีอบอ านาจ

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจ รับรองส าเนาพร้อมประทับตรา



 

 

 บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้้านมโคปี 2564/2565 
 

บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้้านมโคปี 2564/2565  ฉบับน้ี ได้จัดท้าข้ึน ณ ...................................................... 

เมื่อวันท่ี................เดือน........................พ.ศ. ......................ระหว่าง    (ช่ือผู้ประกอบการผู้ซื้อน้้านมโค)                                 .  

โดย        (ระบุชื่อ, ต้าแหน่ง)         ผู้ได้รับมอบหมายจาก     (ช่ือผู้มอบ ตามหนังสือบริคณฑส์นธิ/ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งท่ี วันท่ี)     

ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนีเ้รียกว่า “ผู้ซือ้” ฝ่ายหนึ่งกับ    (ช่ือศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ)           โดย          (ระบุช่ือ, ต้าแหน่ง)           .

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก  (จากใคร ตามหนังสือ,ตามมติที่ประชุมครั้งท่ี วันท่ี)   ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝา่ยหนึ่ง 

ผู้ซื้อและผู้ขายไดต้กลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายน้้านมโคทุกวัน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดังนี ้ 
 

ปริมาณน้้านมโคที่ซ้ือ 
เฉลี่ยวันละ (ตัน) 

ปริมาณน้้านมโคที่ซ้ือแยกตามวัตถุประสงค์ (เฉลี่ย ตัน/วัน) 

(1) เพ่ือนมโรงเรียน (2) เพ่ือขอสิทธินมผง (3) อื่นๆ นอกเหนือ (1) และ (2) 
    
    

 
ข้อ 2 ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละราย จะต้องจัดท้าสญัญาซื้อขายน้้านมโคตามบันทึกข้อตกลง MOU รวมถึงงวดการช้าระเงินค่า

น้้านมโคระหว่างกันและกันโดยตรง 
ข้อ 3 ผู้ซื้อตกลงซื้อน้้านมโคจากผู้ขาย ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อ

น้้านมโค ณ หน้าโรงงานแปรรูป ประกาศ ณ  วันที่ 30 กันยายน 2558 หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดถือตามประกาศฉบับล่าสุด 
ข้อ 4 ผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซื้อน้้านมโคจากเกษตรกร ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  

เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้้านมโค ณ หน้าศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ ประกาศ ณ วันท่ี  28 กันยายน 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงให้
ยึดถือตามประกาศฉบับล่าสุด 

ข้อ 5 ผู้ซื้อและผู้ขายน้้านมโคได้รับทราบและยินยอมให้กรมปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่มาของปริมาณ
น้้านมโค คุณภาพน้้านมโค ของผู้ซื้อและผู้ขาย 

ข้อ 6 ผู้ซื้อและผู้ขายน้้านมโค ยินยอมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดท้าบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้้านมโค ปี 2564/2565 ประกาศ ณ วันที่…….. กันยายน 2564 
โดยเคร่งครัด 

ข้อ 7 หากไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้้านมโค ปี 2564/2565 ผู้ซื้อและผู้ขายน้้านมโค ยินยอมให้
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมลงโทษตามที่เห็นสมควรโดยไม่ขัดขืน 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท้าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อตกลงถูกต้องตรงกัน ผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึง
ได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส้าคัญต่อพยาน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และส่งให้
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบเก็บไว้ 1 ฉบับ 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ขาย                         ลงช่ือ...................................................ผู้ซื้อ 

(..................................................)                                          (...................................................) 
ต้าแหน่ง................................................                                      ต้าแหน่ง............................................... 

(ประทับตรา)                                                                       (ประทับตรา) 
 

ลงช่ือ...................................................                         ลงช่ือ................................................... 
(...................................................)                                          (...................................................) 

พยาน                                                                           พยาน 



 

ระบ
คู

บบบริหาร
คู่มือการใ
รงานข้อมู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้งาน 
ลโคนมแลละโคเนื้อ 

 



 

ขอมูลติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 

ลําดับ
ที ่

หนวยงาน เบอร
โทรศัพท 

E-mail รายละเอียด 
การติดตอ 

1 กองเลขานุการคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑนม (อ.ส.ค.) 
     - ฝายเลขานุการ 
 
     
 
 
     - ฝายการเงิน 

02-279-8630 
02-279-8631 

schoolmilk@dpo.go.th  
 
- ประสานเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดประชุม 
Milk Board เชน กําหนด 
จัดประชุม เสนอวาระประชุม 
ติดตามผลประชุม เปนตน  
- การสงเอกสารสําหรับเบิก
เบี้ยการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ 

2 กรมปศุสัตว 
     - กองสงเสริมและพัฒนา 
การปศุสัตว 
 
 
     - สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว 
 
     - สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
     - สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ 
การผลิตปศุสัตว 
 
     - สํานักกฎหมาย 
      

 
02-653-4928 

 
 
 

02-967-9747 
 
 

02-653-4444 
 

02-501-2438 
 
 

02-653-4444 
ตอ 1412-1415 

 
ext_admin@dld.go.th 
 
 
 
qcontrol@dld.go.th 
 
 
farm@dld.go.th 
 
biotech.schoolmilk@dld.go.th 
 
 
legal1@dld.go.th 

 
- ผูชวยเลขาฯ คณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ และ 
ฝายเลขาฯ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาจัดสรรโควตานมผงฯ 
- ประสานขอมูลปริมาณ
น้ํานมดิบรายเดือนจากการ
เขาตรวจจริง  
- ประสานขอมูลการรับรอง
มาตรฐาน GMP และ GAP 
- ฝายเลขาฯ คณะอนุกรรมการ
บริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 02-579-0617 cai-info3@oae.go.th ประสานขอมูลการตรวจสอบ
ความซ้ําซอนของสมาชิกศูนย
รวบรวมนํ้านมดิบ 

4 สํานักกฎหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

02-629-9652  ประสานงานเพื่อตรวจทาน
รางประกาศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑฯ การจัดทํา MOU 

 

 

 



 

ศูนนย์รวบรววมน้ํานมดิ
ข้อมูลตดิ

ดิบและผู้ป
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดต่อ 
ประกอบกการผลิตภภัณัฑ์นม 

 



 

 
ท่ีปรึ
 
 
 
 
ผู้จดั
 
 
ผู้สนั
 
 

รกึษา 
ผู้อํานวยก
ผู้เช่ียวชา
ผู้อํานวยก

ดทํา 
นางสาวส

นับสนุนข้อ
ข้าราชกา
 

การกองพัฒน
าญด้านพัฒน
การกลุ่มพัฒ

สุดารัตน์  ปริ

มูล 
าร และพนักง

นาสหกรณ์ภ
นาธุรกิจโคนม
นาสหกรณ์โ

รญิญามนตรี

งานราชการ 

 
 

ภาคการเกษต
มของสหกรณ
คนมและโคเ

นักวชิ

กลุ่มพัฒนาส

 

คณะผู้จั

ตรและกลุ่มเก
ณ์ 
น้ือ 

ชาการสหกร

สหกรณ์โคนม

ดทํา 

ษตรกร 

ณ์ชํานาญกา

มและโคเน้ือ 

าร 



 
 

 
 
 

 


	975c1da9e7ba672beda157b4690b382c47f8509f2ddfd32bc75d76d99481c9e8.pdf
	ปกหน้า
	641223_คำนำ
	641223_แนวทางปฏิบัติ MOU

	Microsoft Word - 641223_แนวทางปฏิบัติ MOU
	975c1da9e7ba672beda157b4690b382c47f8509f2ddfd32bc75d76d99481c9e8.pdf
	641223_รวมภาคผนวก
	641219_ภาคผนวก
	1.1 พรบ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551
	1.2 620711_ที่1-2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
	1.3 620820_ที่1-2562 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และติดตาม
	1.4 641115_โครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับนม (ล่าสุด)
	2.1 640824_แบบ MOU_3
	2.2 640826_แบบสำรวจการจำหน่าย(ผู้ขาย)
	2.3 640826_แบบสำรวจการซื้อ(ผู้ซื้อ)
	2.4 640831_แบบยืนยัน (ศรน) ตามมติคท.วิเคราะห์
	2.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ_ผู้ซื้อ
	2.6 640831_หนังสือมอบอำนาจ
	2.7 640903_รายการตรวจเอกสาร MOU6465
	2.8 640805_(ร่าง)แบบลงนามMOU64-65
	3.1 ภาพรวมขาย
	3.2 รายศูนย์
	3.3 ภาพรวมซื้อ
	3.4 รายผู้ซื้อ
	3.5 แยกวัตถุประสงค์
	641219_ภาคผนวก_ใบปะ

	ปกหลัง




