ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณ ฑ์นม
ฟอง หลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารดำเนิน งานโครงการอาหารเสรีม (นม) โรงเรีย น
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๒๑
โดยที่เนิน การสมควรปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์แ ละ,ว ิธ ีก ารดำเนิน งานโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา
(๒) (๔) และ (๘) แห่ง พระราฃบัญ ญัต ิโ คนม
และผลิต ภัณ ฑ์น ม พ.ศ. ๒๕๔® ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมอ'วับ’ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม จงออกประกาศไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑ ประคาศบี้!ห้ใข้บัฬบตั้งแต่บัดบี้เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คำลง หรีอหลักเกณฑ์อนใตในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศบี้ หริอ
ชงขัดหรีอแย้งกับประกาศบี้ ให้ใข้ประกาศอบันบี้แทน
ข้อ ๓ ในกรณที่ม ีบ ีญ หาใดเกยวกับ .การปฎบัต ิต ามประกาศฉบับ บี้ ให้ค ณะกรรมการโคนม
และผลิต ภัณ ฑ์น มลงมติว ิน ิจ ฉัย ขึ้ข าด มติว ิน ิจ ฉัย ขี้ข าดของคณะกรรมการโคนมและผลิต ภัณ ฑ์น มให้ถ ือ
เป็นที่สุด
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับบี้ '
"ผู้ป ระกอบการผลิต ภัณ ฑ์น ม” หมายความว่า ผู้ผ ลิต ตามใบอนุญ าตผลิต อาหารที่ค วบคุม
การผลิตและการขบส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
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หมวด ๑
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการเข้าร่ว มโครงการอาหารเสรีม (นม) โรงเรีย บ '
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสรีม (นม)
โรงเรียนก่อนวันปีตรับสมัคร
๕.๑ มีโบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๕.๒ มีใบอนุญาตผลิตอาหาร
๕.๓ มีใบส์าดัญการขึ้นทะเบียนดำรับอาหาร หรีอใบจตทะเบียนอาหาร
๕.๔ มีใบรับรอง...

0๖

หมวด ๖
ราคาจัดซี้อบมโรงเรียน

'

I

ข้อ ๑ ๙ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และโรงเรีย นเอกลุ่น จัด ซื้อ นมดามรวคาฦคา,}
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มติคณะรัฐมนตรี เมอวัน ที๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕ฝ) เป็นราคาในการจัดซื้อ ดังนี้
๑๙.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ - ชนดถุ่ง
ลุงละ ๖.๕๘ นาท
๑๙.๒ นม ยู.เอซ.ที. . ชนิดกล่อง - กล่องละ ฝ]๘๒ นาท
ชนิดของ '
ของละ ๗.'ฝ๖ นาท
ทั้งนี้ ราคาตังกล่าวเป็นราคาจ่าหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเพศและฟลยบแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
หมวด ฝ
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการบริห ารจัด การและคุณ ภาพนมในโครงการอเไหารเสรีม (นม) โรงเรีย บ
*
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ข้อ ๖ ๐ ให้ค ณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนติดตามกำกัน
ดูแ ลการบริห ารจัด การโครงการอาหารเสรีม (นม) โรงเรียน โ-คย'แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและแกไซป็ญ หา
การจ่า หน่า ยนมโรงเรีย น ติด ตามและแก้ไ ขปัญ หาเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การโครงการฯ และรายงาน
ต่อ คณะอนุก รรมการบริห ารจัด การโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน เที่อ นำเสนอคณะกรรมการโกนม
และผลตภัณฑ์นม '
ข้อ ๖ ๑ ให ้ค ณ ะอน ุก รรม ก ารก ำกับ ด ูแ ลค ุณ ภ าพ น ม ,โรง]เรีย บ ที่ไ ด้ร ับ การแต่ง .ตั้ง
โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ติดตามกำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอวหารเสริม (นม) โรงเรียบ
ข้อ ๒๒ให้ม ีค ณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ติด ตามเากับ ดูแ ลการบริห ารจัด การ
คุณ ภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรีย น ในระตับ ท้น ที่ ตามประกาศคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม โดยให้คณะกรรมการอาหารเสริม (นม} โรงเรียบระตับพื้นที่ ประกอบด้วย
๒๒.๑ ระตับ จัง หวัด ที่ไ ด้ร ับ การแต่ง ตั้ง โดยผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ประกอบควยผู้ว ่า ราชการจังหวัด หริอ ผู้แทบที่ได้ม อบหมาย เป็น ประธาน ผู้แ ทนส่ว นราชการที่เกี่ย วช้อ ง เป็น กรรมการ โดยมีป ศุส ัต ว์
จังหวัดเป็นเลขานุการและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒.๖ ระดับ อำเภอที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง โดยผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ประกอบด้ว ย นายอำเภอ
เป็นประธาน ผู้แหนส่วนราชการที่เกี่ยวช้องเป็นกรรมการโดยมีปคุสัตว์อำเภอเป็น!{ลชานุการ และผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเสชานุการ
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