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แนวทางปฏิบัตเิ พื่อขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม(นม)
สําหรับโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
1. การยื่นคําขอ
1.1 สํารวจนักเรียน (ใชขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552)
1.2 เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน.....................................”
1.3 จัด ประชุมคณะกรรมการบริ ห าร และเสนอแผนบริ ห ารจั ด การอาหารเสริ ม(นม)
เพื่อขอความเห็นชอบ
* 1.4 ยื่นคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม(นม) นม.1 พรอมสําเนาเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามข อ 1.2 ที่สํานั ก งานการศึก ษาเอกชนจั งหวั ด สตู ล ภายในวัน ที่ 22 มกราคม 2553
(สําหรับรายงานการประชุมกรรมการบริหารในภาคเรียนนี้ใหยื่นภายหลัง)
ในการนี้ ใหสงสําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
2. การดําเนินการและการบริหารจัดการ
2.1 สงใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียนใหแกสํานักงานฯ ภายใน 5 วันทําการ นับจาก
วันที่ไดรับทราบการโอนเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม(นม)
2.2 ดําเนินการซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ขนาด 200 ซีซี จากองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย(อ.ส.ค.) ซึ่งทําหนาที่เปนองคกรกลางระหวางผูซื้อและผูขายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2552 แลว เก็ บหลัก ฐานการซื้อพร อมใหต รวจสอบ สําหรั บการชําระเงิน
คาอาหารเสริ ม(นม) ใหชําระเปน รายเดื อน เมื่อปรากฏว าเงินอุด หนุ น เปน ค าอาหารเสริ ม(นม)
ที่เหลืออยูไมเพียงพอจัดอาหารเสริม(นม) ไดตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง ใหโรงเรียนยื่นใบสําคัญ
รับเงินเปนคาอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม นม.3 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ที่สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล
2.3 ใหโรงเรียนทําสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม) โดยกําหนดเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
2.3.1 การเก็ บ รั ก ษาอาหารเสริม (นม) ของผู ข ายจนถึ ง จุ ด ตรวจรั บ ตามประเภท
ของอาหารเสริม(นม) ดังนี้
(1) นมพาสเจอรไรส ตองเก็บในตูเย็น หรือหากใชถังแชตองเปนถังแชที่สะอาด
และแชในน้ําแข็งที่สะอาด โดยจะตองดูแลใหนมมีความเย็นไมเกิน 8 องศาเซลเซียส และการขนสง
ตองรักษาความเย็นไวตลอดเวลา

/(2) นม ยู เอช ที ...
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(2) นม ยู เอช ที ต องมี สถานที่จั ด เก็ บที่ส ะอาด สามารถป องกั น สัต ว พาหนะ
โดยบรรจุในลังกระดาษไมควรซอนกลองสูงเกิน 8 ชั้น หรือกรณีกลองนมที่หอดวยฟลมพลาสติก
ไมควรวางซอนเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซม.
วางเก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง
2.3.2 กํ า หนดการจั ด ส ง ให โ รงเรี ย นกํ า หนดสิ ท ธิ ร ะยะเวลาการจั ด ส ง เป น ระยะ
ใหเหมาะสมกั บประเภทของอาหารเสริ ม(นม) และสถานที่เก็ บรั กษาของโรงเรีย น เพื่อควบคุ ม
คุณภาพใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
2.3.3 การบอกเลิกสัญญา ใหโรงเรียนกําหนดการบอกเลิกสัญญาในการซื้อขายไดหาก
คูสัญญาจัดสงอาหารเสริม(นม) ไมเปนไปตามเงื่อนไข หรือจัดสงอาหารเสริม(นม) ที่ไมมีคุณภาพ
2.4 การตรวจรับและการตรวจสอบอาหารเสริม(นม) เบื้องตน ใหโรงเรียน
2.4.1 ตรวจนับความครบถวนของจํานวนกลอง/ซอง/ถุง ตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อหรือ
สัญญาซื้อขาย
2.4.2 ตรวจสอบวันหมดอายุ ใหมีระยะเวลาที่สอดคลองกับจํานวนวันที่ใหนักเรียนดื่ม
2.4.3 ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ ใหอยูในสภาพที่สะอาด ไมรั่วซึม ไมเสียรูปทรง
2.4.4 เทนมใสแกวที่สะอาดเพื่อตรวจสอบคุณภาพดวยประสาทสัมผัส โดยพิจารณาจาก
รส กลิ่น สี เนื้อสัมผัสของนมและชิมรส หากผลิตภัณฑในสภาพปกติตองไมเหม็นเปรี้ยว เปลี่ยนสี
เปนลิ่ม หรือ ตกตะกอน
2.5 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน
2.5.1 นมพาสเจอรไรส โรงเรียนตองเก็บไวในตูเย็น โดยจะตองดูแลใหอาหารเสริม(นม)
มีความเย็นไมเกิน 8 องศาเซลเซียส
2.5.2 นม ยู เอช ที ตองมีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด สามารถปองกันสัตว พาหนะโดยบรรจุ
ในลังกระดาษไมควรซอนกลองสูงเกิน 8 ชั้น หรือกรณีกลองนมที่หอดวยฟลมพลาสติก ไมควรวาง
ซอนเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซม. วางเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง
2.6 ตองเก็บรักษาเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม(นม) ไวในบัญชี “เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน.............................................” โดยต องนําเงินไปใชจ ายเพื่อซื้อ
อาหารเสริม (นม) เทานั้น กรณีเงินดอกผลจากการนําฝากธนาคารใหคงไวในบัญชีเพื่อสมทบเปน
คาใชจายเกี่ ยวกั บอาหารเสริ ม (นม) ตามความจํ าเปนและเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชนของ
นักเรียน เปนสําคัญ
2.7 จั ด ทํ า หลั ก ฐานการรั บ -จ า ยเงิ น ค า อาหารเสริ ม (นม) ตามแบบ นม.5 ให ถูก ต อ ง
เปนปจจุบัน
/2.8 การเรียกเก็บ...
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2.8 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม(นม) แลว จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม(นม) จากผูปกครอง
อีกไมได
สําหรับโรงเรียนที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม(นม) ไปแลว เมื่อไดรับเงิน
อุดหนุนคาอาหารเสริม(นม) ใหคืนเงินคาธรรมเนียมอื่นที่เปนคาอาหารเสริม(นม) ใหผูปกครองโดย
ตองมีหลักฐานการคืนเงินใหแกผูปกครองเปนลายลักษณอักษรเก็บไวใหตรวจสอบ
2.9 การรายงานผลการดําเนินงาน ใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ นม.4
สงที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553
******************************

