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แบบ นร.๑  
คําเสนอขอเขารวมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน  ภาคเรียนท่ี ๒/2561 

 

 ขาพเจา ............................................................................................. ผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล 
(ช่ือผูประกอบการ) ........................................................................................................ปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของ .....................................................................................ลงวันที่..........................................แนบทายคําเสนอน้ี 
ขอเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๑.ใชนํ้านมโคจากศูนยรวบรวมนํ้านมโคของตนเอง และ/หรือซื้อจากศูนยรวบรวมนํ้านมโคอื่นตาม 
MOU โดยมีหนังสือรับรองการรับซื้อนํ้านมโค แบบ นร.๒ จํานวนรวมทั้งสิ้น ................................ ตัน/วัน 
 ๒.มีกําลังการผลิตนมโรงเรียน/โดยพิจารณากําลังการผลิตของเครื่องฆาเช้ือ 
  ๒.๑ นมพาสเจอรไรส ..............................ตัน/ช่ัวโมง    .................................ตัน/วัน 
  ๒.๒ นม.ยู.เอช.ที.      ..............................ตัน/ช่ัวโมง   ..................................ตัน/วัน 
 ๓.กรณีโรงงานนม ยู.เอช.ที. 
  ๓.๑ ในปที่ผานมารับจางผูประกอบการอื่นผลิตนมโรงเรียน ยู.เอช.ที.   เฉลี่ย ..........................ตัน/วัน 
  ๓.๒ ในปน้ี มีสัญญา/ขอตกลง รับจางผลิตนมโรงเรียน ยู.เอช.ที.         เฉลี่ย..........................ตัน/วัน 
 4. กรณีแผนบริหารจัดการนํ้านมดิบชวงปดภาคเรียน 

  � ขายนํ้านมดิบใหกับ บริษัท/สหกรณ .......................................... จํานวน................. ตัน/วัน 

  � จางผลิตนม ยู.เอช.ที. กับ บริษัท/สหกรณ..................................  จํานวน................. ตัน/วัน 
 5.มีการใชกําลังการผลิตของโรงงานผลิตเพื่อนมพาณิชย ดังน้ี 
  5.๑ ชนิดนมพาสเจอรไรส ในปที่ผานมา (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๒๕6๐) ใชกําลังการผลิตเพื่อนม
พาณิชยเฉลี่ย .....................ตัน/วัน หรือ ................... ตัน/เดือน คงเหลือกําลังการผลิตนมพาสเจอรไรสเพื่อนม
โรงเรียน  .................... ตัน/วัน 
  5.๒ ประมาณการผลิตนมพาสเจอรไรสในปน้ี (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖1) ใชกําลังการผลิตเพื่อนม
พาณิชยเฉลี่ย ...................ตัน/วัน หรือ .....................ตัน/เดือน คงเหลือกําลังการผลิตนมพาสเจอรไรสเพื่อนมโรงเรียน  
.................... ตัน/วัน 
  5.๓ ชนิดนม ยู.เอช.ที. ในปที่ผานมา (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๒๕6๐) ใชกําลังการผลิตเพื่อผลิตนมพาณิชย
เฉลี่ย ...................ตัน/วัน หรือ.......................ตัน/เดือน คงเหลือกําลังการผลิตนม ยู.เอช.ที. เพื่อนมโรงเรียน 
................... ตัน/วัน 
  5.๔ ประมาณการผลิตนม ยู.เอช.ที. ในปน้ี (๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖1) ใชกําลังการผลิตเพื่อนม
พาณิชยเฉลี่ย ...................ตัน/วัน หรือ.......................ตัน/เดือน คงเหลือกําลังการผลิตนม ยู.เอช.ที เพื่อนมโรงเรียน 
................... ตัน/วัน 

6. การใชกําลังการผลิตสูงสุดไดไมเกินรอยละ ๗๕ ของกําลงัการผลิตทีส่ามารถผลิตไดในแตละวัน ( ๑๘ ช่ัวโมง/วัน)              
  ๖.1 การกรอกขอมลูในแบบรายงาน นร.๑ น้ีใหแยกรายละเอียดในแตละโรงงาน 
  6.2. ไดจัดสงรายละเอียดสรุป ขอมูลสัญญาการซื้อขายนมโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕6๑ ให 
อ.ส.ค. ทางไปรษณียอเิลคทรอนิคส (Email : schoolmilk@dpo.go.th) เรียบรอยแลว 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในคําเสนอน้ีถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ หากในภายหลัง มีการ
ตรวจสอบพบวาขอความดังกลาวไมถูกตองตรงกับความเปนจริง ขาพเจายินยอมรับมาตรการการกํากับควบคุมดูแลการ
บริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖1 ตามประกาศ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่องหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน            
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖1 และมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ที่เกี่ยวของ 
 

                                                               (ลงช่ือ)................................................................. 
                                                                           (........................................................) ประทับตรา (ถามี) 

           ตําแหนง.................................................  ผูมีอํานาจลงนาม                              



            แบบ นร. ๒ 
 

หนังสือรับรองการใชและรบัซ้ือน้ํานมโค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
 ขาพเจา .............................................................................................  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
(ชื่อผูประกอบการ) ........................................................................................................... ปรากฏตามหนังสือรับรอง      
ของ ............................................................................... ลงวันท่ี ........................................... แนบทายหนังสือรับรองน้ี     
ขอรับรองปริมาณการใชนํ้านมโคจากศูนยรวบรวมนํ้านมโคของตนเอง และ/หรือซ้ือจากศูนยรวบรวมนํ้านมโคอ่ืนเพ่ือขอ
เขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากศูนยรวบรวมนํ้านมโคแตละแหง มีโรงงานสมัคร    
เขารวมโครงการฯ จํานวน............โรง โดยแยกรายละเอียดแตละโรงงาน ดังน้ี 
๑. ชื่อโรงงาน.................................................................................................................................................... 
๒. สถานท่ีตั้งโรงงาน......................................................................................................................................... 

ชื่อศูนยรวบรวมนํ้านมโค ปริมาณการรับซ้ือ (ตัน/วัน) เอกสารแนบ 

๑.  ของตนเอง 

๒.  เอกสารแนบท่ี ๑ 

๓.  เอกสารแนบท่ี ๒ 

๔.  เอกสารแนบท่ี ๓ 

๕.  เอกสารแนบท่ี ๔ 

๖.  เอกสารแนบท่ี ๕ 

๗.  เอกสารแนบท่ี ๖ 

๘.  เอกสารแนบท่ี ๗ 

๙.  เอกสารแนบท่ี ๘ 

๑๐.  เอกสารแนบท่ี ๙ 

รวมทั้งส้ิน   

 (เอกสารแนบ หมายถงึ สัญญาซ้ือขายนํ้านมโคของศูนยรวบรวมนํ้านมโคใหกับผูประกอบการ กรณี ศูนยรวบรวมนํ้านม
โคเปนของตนเอง ไมตองแนบเอกสาร) 
 กรณีผูประกอบการผลิตภัณฑนมโรงเรียน ระบบพาสเจอรไรสเพียงอยางเดียว ใหแนบสัญญาการจางผลิต        
นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. จากโรงงานผลิตนม ยู.เอช.ที แตละแหงโดยระบุจํานวนกลองและปริมาณนํ้านม มาดวย 
           ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในหนังสือรับรองน้ี ถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ  หากในภายหลังมี
การตรวจสอบพบวา ขอความดังกลาวไมถูกตองตรงกับความเปนจริง ขาพเจายินยอมรับผิดตามกฎหมายอาญา แล ะ
การถูกลงโทษตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 

    ลงชื่อ............................................................ 
                    (.........................................................) 

                                          ตําแหนง ..................................................... 
หมายเหตุ ๑. กรณีผูประกอบการท่ีเปนสหกรณ ใหใชหนังสือรับรองสหกรณ และรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ  

      ท่ีมอบอํานาจผูลงนาม  
   ๒. กรณีผูประกอบการท่ีเปนเอกชน ใหใชหนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือมอบอํานาจผูลงนาม 
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