ประกาศคณะกรรมการโลนมุแ ละผลิต กัณ ฑ์น ม
เรี๋ฮ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารตำเนิบ งาฆโครงการอิา ห่ารเส่ร ิม (นม) โรงเรีย บ
กาลเรีย บที่ ๒/ ๒๕ ๖ ๐
โตยที่เ นิน การสมุค วรปรับ ปรุง หลัก เกณ ฑ ์แ ละวิธ ีก ารดำเนิน งาบโครงกรรฮาหารเสริม
(นม) โรงเรียบ ให้มุประสิทธีกาฬมากยิ่งขึ้น
อาศยอรนาจตามุค วามในมาตรา ๑ 0 (๒) (๔) และ (๘) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิโ คนมุแ ละ
ผลิต กัณ ฑ์น ม พ.ศ. ๒๕๔® ประกอบกับมติคณะรัฐมุบ ตรี [มี่อ'รับ'ที่ ๑๕ รับวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการัโคนม
และผลิตกัณฑ์นม จึงออกประกาศไว้ ลังศอไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้(ห้Iซ้บังคับตั้งแต่นัตนี้เนิบดับ'ไป
ข้อ ๒ ษรรลาประกาศ ค้าสั่ง หรีอ์หลักเกณฑ์อื่นโด่ใบส่วนที่กำหนต้ไว้แล้วในประกาศนี้ หรีอ
ซื่งรัตหริอแย้งกับประกาศนี้ให้1ช้ป ระกาศฉบับ นีแ้ บน
ข้อ ๓ ในกรณีท ี่ม ุน ิญ หาใดเกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิต ามประกาศฉบับ นี้ ให้ป ระธานกรรมการ
โคนมุแ ละผลิต กัณ ฑ์น มเนิบ ผู้ว นิว ลัย ขี้ข าด์ค ำวิน ิจ ลัย ขี้ข าดของประธานกรรรมการโคนมุแ สะผลิต กัณ ฑ์บ มุ
ให้ถือเนินที่สุด
ข้อ ๔ ใบประกาศฉบับ นี้
“ผู้ป ระกอบการผลตกัณ ฑ์น มุ’, หมายความว่า ผู้ผลิตตามโบอนญาตผลิตอาหาร ที่ควบคุมุการ
ผลิตและการขนส่งอาหารเสรีมุ ‘(นม} โรงเรียน
หมวด ๑
หลัก เกณฑ์แ ละเงึ๋อ บไขใบการเข้า ร่ว มโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย น
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตกัณฑ์นม ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสรีม (นม) โรงเรียน
๕.® มุโบอนุญาตประกอบลิวการโรงงาบ
๕ .๒ มีโ บอนุญ าตผลิต อาหาร
และ/'หรีอ โนอนุญ าตผลิต อรหารเฉพาะคราวกรณีน ม
ฟลูออไรด์
๕.๓ ® บส่าคัญ การขึ้นทะเบยบตำรับอาหาร หรอ,โบ'จด'ทะเบย'นอาหาร
๕.๔ มุใบ'รับรอง...

ทัง้ จำนวนและราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณทํบมทีจ่ ดั ซือ้ ไว้อย่างซัดเจนโดยจัดทำสัญญาฟงเป็บข่วงเปีกภาก
เรียน (นมพาสเจ-อรุไรส์ และ-หรือนม ยู.เอ ที.)เป็น ระยะเวลา ๑๐๐ วันและช่วงก้อนปีด,ภรคเรียน (เฉพาะนม
ยู.เอซ.ที.)เป็น 'ระยะเวลา ๓ 0 วันโดยจัดทำปฏิทนิ การล่งยอบนมและก้ารดืม่ นมข&งเด็กนักเรียน และให้เด็ก
นักเรียนได้ดม่ื นมดัง้ แต่วนั แรกของการฒดภาคเรียนและกรณีการล่งบ:มก้อนปีด/!"คเรียบ ต้องส่งมอบบ-มล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทาการ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการตรวจรัยนม'โรงเรียน ให้เป็นไปตามคูม่ อี นมโรงเรียนของลำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทีจ่ ดั ทำไว้
ซ .

หมวด ๕
แนวปฏิบตั ใิ นการเก็บรักษานมโรงเรียน
------ ----------------?---5----- ----ข้อ ๑๗ นมพาสเออร์ไรส์ ต้อ งเก็บ ใ.นแย็น หรีอ หาก ใช้ถ งั เฟต้อ งเป็น ถัง แขทีส่ ะอาด
และโข้นา้ํ แข็งทีส่ ะอาดและโรงเรียบจะต้องดูแล่ให้นมมืค่ วามเย็บทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส
ข้อ ๑๗ นม ยู.เอช.ที. ต้องมีสถานทีจ่ ดั เก็บทีส่ ะอาดสาม'งรถป็องกันสัตว่พาหะโตยบรรจุในลัง
กระดาษ ไม่ควรข้อนลังสูงเกิน ๘ ขัน้ หรือกรณีกล่องนมทีท่ อ่ ด้วยพล่มพลาสติกไม่ควรวางซ้อนสูงเกิน ๕ ขัน้
และเก็บรักษาโนสภาพทีส่ ะอาดบนเนยกสูงจ-รกพีน้ อย้างน้อย ๑๐ เซนติเมตร รวมทัง้ วางเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส ในสภาพ’เมใปียก'ชืน้ ไม่ถกู แสงแดดโดยดรง

—

หมวด ๖
ราคาจัดซือ้ นมโรงเรียน

ข้อ ๑๙ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งลนและโรงเรีย นเอกชนจัด ซือ้ นมดามราคากลาง
ทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด (มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๕ พลุสจักรยน ๒๕๕๗} เป็นราคาในการจัดซือ้ ดังนี้
๑๙.๑ นมพาสเจอรัเรส์ ชนิดลุง
ลุงละ ๖.๕๘ บาท
๑๙.๒ นม ยู.เอซ.ที.
ชนิดคล่อง กล่องล® ๗.๘๒ บาท
ชนิดซอง
ซองละ ๗,๗๒ บาท
ทัง้ นี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายเท่ากับทุกจังหวัดทัวประเทตและเปสิยนเฝลงได้ดามมติคณะรัฐมนตรี
หมวด ๗

มาตรการควบคุม กำกัน ดแสกวรบริหารจัดกวรและคุณภาพนมในใครงการอาหารเฟรม (นม} โรงเรียน
ข้อ ๒๐ ให้คณะอนุจรรมการบริหารจัดก'ร-โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนติดตามกำกับ
ดูแลการบริหารจัดการโครงการอาห'1รเสริม "นม) โรงเรียนโดยแต่งดัง้ คณะทำงานติดตามและเ๓เฃป็ฉ)ุ หาการ
จำหน่ายนมโรงเรียน ติดตามและแก้ไขป็ญหาเกีย่ วกับการบรีหารจัด^ารโครงก'รา และรายงานต่อ
คณะฮนฺกรรมการ.

