แบบ นร.๑

คำเสนอขอเข้ำร่วมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ กลุ่มพื้นที่ ………………
ข้ าพเจ้ า ....................................................................................................... ผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
(ชื่ อผู้ ป ระกอบการ) .............................................................................................................. ปรากฏตามหนั งสือรับรองของ
..................................................................................... ลงวันที่ ............................................ แนบท้ายคาเสนอนี้
ขอเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ใช้น้านมดิบจากศูนย์รวบรวมน้านมดิบของตนเอง และ/หรือซื้อจากศูนย์รวบรวมน้านมดิบอื่น ตามสัญญาซื้อขายโดย
มีหนังสือรับรองการรับซื้อน้านมดิบ แบบ นร.๒ จานวนรวมทั้งสิ้น ........................... ตัน/วัน
๒. มีกาลังการผลิตนมโรงเรียน/โดยพิจารณากาลังการผลิตของเครื่องฆ่าเชื้อ
๒.๑ นมพาสเจอร์ ไ รส์ (ก าลั ง การผลิ ต ของเครื่ อ งนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ) ..............................ตั น /ชั่ ว โมง
.................................ตัน/วัน
๒.๒ นมพาสเจอร์ไรส์ (ร้อยละ 7๕ ของกาลั งการผลิ ต เครื่องฆ่ า เชื้อ )..............................ตั น /ชั่ วโมง
.................................ตัน/วัน
๒ .๓ น ม .ยู .เอช .ที .(ก าลั งการผ ลิ ต ข องเค รื่ อ งนึ่ งฆ่ าเชื้ อ ) ..............................ตั น /ชั่ วโม ง
..................................ตัน/วัน
๒.๔ นม.ยู .เอช.ที .(ร้ อ ยละ 7๕ ของก าลั ง การผลิ ต เครื่ อ งฆ่ า เชื้ อ ) ..............................ตั น /ชั่ ว โมง
..................................ตัน/วัน
๓. กรณีโรงงานนม ยู.เอช.ที.
๓.๑ ในปีที่ผ่านมารับจ้างผู้ประกอบการอื่นผลิตนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. เฉลี่ย ..........................ตัน/วัน
๓.๒ ในปีนี้ มีสัญญา/ข้อตกลง รับจ้างผลิตนมโรงเรียน ยู.เอช.ที.
เฉลี่ย..........................ตัน/วัน
4. กรณีแผนบริหารจัดการน้านมดิบช่วงปิดปีการศึกษา
 จาหน่ายเป็นนมพาณิชย์
จานวน................. ตัน/วัน
 ขายน้านมดิบให้กับ บริษัท/สหกรณ์ ............................................... จานวน................. ตัน/วัน
 จ้างผลิตนม ยู.เอช.ที. กับ บริษัท/สหกรณ์....................................... จานวน................. ตัน/วัน
5. มีการใช้กาลังการผลิตของโรงงานผลิตเพื่อนมพาณิชย์ ดังนี้
5.๑ ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ ในปีที่ผ่านมา (๑ ม.ค.๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕6๑) ใช้กาลังการผลิตเพื่อนมพาณิชย์
เฉลี่ย .............. ตัน/วัน หรือ ........... ตัน/เดือน คงเหลือกาลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เพื่อนมโรงเรียน ............ ตัน/วัน
5.๒ ประมาณการผลิ ตนมพาสเจอร์ไรส์ในปี นี้ (๑ พ.ค. ๒๕6๒- ๓๐ เม.ย.๒๕๖๓) ใช้กาลังการผลิตเพื่อนม
พาณิชย์เฉลี่ย .............. ตัน/วัน หรือ............ ตัน/เดือน คงเหลือกาลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เพื่อนมโรงเรียน ......... ตัน/วัน
5.๓ ชนิดนม ยู.เอช.ที. ในปีที่ผ่านมา (๑ ม.ค.๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕6๑) ใช้กาลังการผลิตเพื่อผลิตนมพาณิชย์
เฉลี่ย ................ ตัน/วัน หรือ............ ตัน/เดือน คงเหลือกาลังการผลิตนม ยู.เอช.ที. เพื่อนมโรงเรียน ............... ตัน/วัน
5.๔ ประมาณการผลิตนม ยู.เอช.ที. ในปีนี้ (๑ พ.ค. ๒๕6๒- ๓๐ เม.ย.๒๕๖๓) ใช้กาลังการผลิตเพื่อนมพาณิชย์
เฉลี่ย ............. ตัน/วัน หรือ.................ตัน/เดือน คงเหลือกาลังการผลิตนม ยู.เอช.ที เพื่อนมโรงเรียน ................... ตัน/วัน
๖. การกรอกข้อมูลในแบบรายงาน นร.๑ นี้ให้แยกรายละเอียดในแต่ละโรงงาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาเสนอนี้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากในภายหลัง มีการ
ตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้ องตรงกับ ความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ ดาเนิ นการตามหมวด ๖ เรื่องการ
พิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภั ณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กาหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 256๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
(ลงชื่อ).................................................................
(........................................................) ประทับตรา (ถ้ามี)
ตาแหน่ง................................................. ผู้มีอานาจลงนาม

แบบ นร. ๒
หนังสือรับรองการใช้และรับซื้อน้้านมดิบ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มพื้นที่………………
ข้ า พเจ้ า ............................................................................................. ผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
(ชื่ อ ผู้ ป ระกอบการ) ........................................................................................................... ปรากฏตามหนั งสื อ รั บ รองของ
............................................................................ ลงวันที่ ................................................ แนบท้ายหนังสือรับรองนีข้ อรับรองปริมาณ
การใช้ น้ านมดิ บ จากศู น ย์ ร วบรวมน้ านมดิ บ ของตนเอง และ/หรื อ ซื้ อ จากศู น ย์ รวบรวมน้ านมดิ บ อื่ น เพื่ อ ขอเข้ า ร่ว มโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากศูนย์รวบรวมน้านมดิบแต่ละแห่ง โดยแยกรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อโรงงาน....................................................................................................................................................
๒. สถานที่ตั้งโรงงาน.........................................................................................................................................
ชื่อศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
ปริมาณการรับซื้อ (ตัน/วัน)
เอกสารแนบ
๑.

ของตนเอง

๒.

เอกสารแนบที่ ๑

๓.

เอกสารแนบที่ ๒

๔.

เอกสารแนบที่ ๓

๕.

เอกสารแนบที่ ๔

๖.

เอกสารแนบที่ ๕

๗.

เอกสารแนบที่ ๖

๘.

เอกสารแนบที่ ๗

๙.

เอกสารแนบที่ ๘

๑๐.

เอกสารแนบที่ ๙
รวมทั้งสิ้น

(เอกสารแนบ หมายถึง สัญญาซื้อขายน้านมดิบของเกษตรกรให้กับศูนย์รวบรวมน้านมดิบ และ สัญญาซื้อขายน้านมดิบของศูนย์
รวบรวมน้านมดิบให้ กับผู้ ป ระกอบการ กรณี ศูน ย์รวบรวมน้านมดิบ เป็น ของตนเอง ไม่ ต้อ งแนบเอกสาร) กรณี ผู้ป ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ระบบพาสเจอร์ไรส์เพียงอย่างเดียว ให้แนบสัญญา การจ้างผลิต นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. จากโรงงานผลิตนม
ยู.เอช.ที แต่ละแห่งโดยระบุจานวนกล่องและปริมาณน้านมมาด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในหนังสือรับรองนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากในภายหลัง มีการตรวจสอบ
พบว่า ข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามกฎหมายอาญา และการถูกลงโทษตามประกาศ
ของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิน งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง .....................................................

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้ประกอบการที่เป็นสหกรณ์ ให้ใช้หนังสือรับรองสหกรณ์ และรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์
ที่มอบอานาจผู้ลงนาม
๒. กรณีผู้ประกอบการที่เป็นเอกชน ให้ใช้หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือมอบอานาจผู้ลงนาม

