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บทนํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคาเกษตร
และอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q (สถานที่จําหนายสินคา Q) ประเภทโมเดิรนเทรด (Modern Trade)
โดยไดปรับเปลี่ยนแกไขจากคูมือการดําเนินการตามโครงการมอบปายเครื่องหมายรับรอง “Q” สถานที่
จําหนายสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อใหมีความเขมงวดมากขึ้น เนื่องจากการ
ดําเนินการในระยะแรกระหวางป พ.ศ. 2549 – 2551 เปนการดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงค เพื่อให
ผูบริโภคไดรูจักสินคา Q และสามารถหาซื้อสินคา Q จากสถานที่จําหนายสินคา Q ที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน ตลาดสด รานคาทั่วไป โมเดิรนเทรด เปนตน สงผลใหสินคา Q เปนที่รูจัก
และเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นควรใหมีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ใหมีความเขมงวดมากขึ้น และเพื่อเปนการ
พัฒนาสินคา Q ใหมีมาตรฐานทั้งการผลิตและการจัดจําหนายใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่
ผูบริโภคตองการความมั่นใจในสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q รวมทั้งสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability) ใหกับสถานที่
จําหนายสินคา Q โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหมกับสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดในระยะแรก และขยายการดําเนินการไปยังสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทอื่นๆ
ตอไป
หากมีขอเสนอแนะในเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q หลังจากได
นําไปปฏิบัติแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณขอนอมรับขอเสนอแนะจากทุกทานดวยความขอบคุณ และ
ยินดีนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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4. หลักเกณฑเงื่อนไขการดําเนินการตามโครงการความรวมมือสถานที่จําหนายสินคา
เกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กิจกรรมที่ 1 : หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทําฐานขอมูล มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกสถานที่
จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
ภาคผนวก
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสินคา Q
ใบสมัครสําหรับผูประกอบการสถานที่จาํ หนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด เพื่อเขารวม
โครงการความรวมมือสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบฟอรม MP - 1)
แบบฟอรมสรุปสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรอง
(แบบฟอรม MP - 2)
รายการการตรวจรับรอง (Checklist) สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
(แบบฟอรม MP - 3)
แบบสอบถามเบื้องตนกอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
(แบบฟอรม MP - 4)
แบบสํารวจขอมูลเพิ่มเติมสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด (แบบฟอรม MP - 5)
ตัวอยางปายสถานทีจ่ ําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
ตัวอยางหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต
เครื่องหมาย Q (สถานที่จาํ หนายสินคา Q) ประเภทโมเดิรนเทรด
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1. คํานํา
คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรและ
อาหารเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 และกําหนดใหปงบประมาณ 2547 เปนปเริ่มตนของความปลอดภัย
ของอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหารขึ้น เพื่อ
เรงรัดใหมีการดําเนินงานตางๆ อยางเปนระบบ และครบวงจรตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายดานสินคา
เกษตรและอาหารทั้งสงออกและบริโภคในประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทย
ใหมีมาตรฐานและปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร (From Farm to Table) รวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐาน
ขอกําหนดขององคกรระหวางประเทศ
FAO (Shepherd, 2548) รายงานวา ป พ.ศ. 2548 แหลงรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรและ
อาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q (สินคา Q) มีจํานวนคอนขางนอย โดยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีวางจําหนายเฉพาะตลาดไทและตลาดสี่มุมเมื องเทา นั้น สําหรับภูมิภาคนั้น ยังไมปรากฏวา มีแหล ง
รวบรวมและกระจายสินคา Q แตหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดมีโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจเรื่อง ระบบการ
ผลิตที่มีมาตรฐานและสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q (สถานที่จําหนาย
สินคา Q) พรอมมอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ใหกับสถานที่จําหนายสินคา Q
ที่ดําเนินการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยสวนกลาง และในสวนภูมิภาคโดยสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด ทําใหสินคา Q เปนที่รูจักและตองการของตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคที่มีความตองการ
สินคา Q สามารถหาซื้อสินคา Q จากสถานที่จําหนายสินคา Q ไดอยางมั่นใจ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงได
ปรับปรุงหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ใหมีความเขมงวดมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันที่ผูบริโภคมีความตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภค โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใหมนี้กับสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรดในระยะแรก และขยายการดําเนินการไปยังสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทอื่นๆ ตอไป
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย มกอช. จึงไดจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรอง
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด โดยความรวมมือระหวาง กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว
กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในการเสริมสรางและพัฒนาการตรวจรับรอง
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
ทั้งนี้ หลักเกณฑเงื่อนไขดังกลาว ประกอบดวย 2 กิจกรรมสําคัญ คือ
1. การตรวจรับรองสถานที่จาํ หนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
2. การจัดทําฐานขอมูล มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดจากแหลงผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารดานพืช ปศุสัตว ประมง และสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปตางๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา
เกษตร เชน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) เกษตรอินทรีย (Organic)
หลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ระบบวิเคราะหอันตราย
และควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (Code of Conduct: CoC) เปนตน
2. เพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแหลง ผลิตสินคา Q กระบวนการผลิตสิน คา Q
แกผูจําหนาย ผูบริโภค และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ผานการรับรอง
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดใหเปนที่แพรหลาย
แกผูบริโภคและบุคคลทั่วไป
4. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา Q แกผูผลิตและผูประกอบการที่ผลิตตามมาตรฐานสินคา
เกษตรในราคาที่เ ปน ธรรม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคในการซื้อสินคาเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย สงผลใหผูบริโภคมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังสรางแรงจูงใจใหมีผูผลิตและจําหนาย
สินคา Q มากขึ้น
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหเขาสูระบบการผลิตตามมาตรฐานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมากยิ่งขึ้น

3. นิยามของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด หมายถึง สถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q สําหรับการบริโภคของผูบริโภคทั่วไป โดยเปนสินคาเกษตรและอาหารที่มี
กระบวนการผลิตทั้งระดับฟารมและการแปรรูปเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร ผานการตรวจรับรองจาก
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ (Competent Authority: CA) หรือหนวยรับรอง (Certification Body: CB)
สามารถตามสอบ (Traceability) ไปยังแหลงการผลิตสินคา Q นั้นๆ ได มีการดําเนินการจัดการสุขอนามัยที่ดี
และเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด ทั้งนี้
สินคา Q ตองมีการจัดวางแยกจากสินคาทั่วไปเปนสัดสวน โดยขึ้นอยูกับสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรดนั้นๆ รวมทั้งคํานึงถึงความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product
Liability) ดวย
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4.

หลักเกณฑเงื่อนไขการดําเนินการตามโครงการความรวมมือสถานที่
จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กิจกรรมที่ 1: หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด
วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข
เดียวกัน มีความถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว ชัดเจน โปรงใส เที่ยงธรรม และเปนกลาง รวมทั้งสามารถตามสอบ
(Traceability) ไปยังแหลงการผลิตสินคา Q นั้นๆ ได และคํานึงถึงความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability) ดวย

คุณสมบัติของผูตรวจรับรอง
1. ผูตรวจรับรองทุกคนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรอง
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดเปนอยางดี รวมทั้งมีความรูเบื้องตน และ/หรือ ผานการ
อบรมเกี่ยวกับ GAP เกษตรอินทรีย GMP HACCP และ/หรือ CoC
2. คณะผูตรวจรับรอง ควรมีผูตรวจรับรองไมนอยกวา 2 คน ประกอบดวย มกอช. และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร

คณะผูตัดสินใจใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ประกอบดวย มกอช. และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร คณะผูตัดสินใจใหการรับรองสามารถขอ
ความคิดเห็นหรือขอมูลเพิ่มเติมจากหัวหนาคณะผูตรวจรับรอง และ/หรือ ผูแทนหนวยรับรองที่เกี่ยวของกับ
สินคา Q นั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นได
2. คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ตองยึดหลักเกณฑเงื่อนไขการดําเนินการตามโครงการความ
รวมมือสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนหลักเกณฑเงื่อนไขสําหรับการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
3. คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ตองมิใชผูที่มีสวนรวมในคณะผูตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นๆ
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เอกสารที่ใชประกอบการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. ขั้นตอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตามหลักเกณฑเงื่อนไข
การตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
2. รายการการตรวจรับรอง (Checklist) สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด (แบบฟอรม
MP - 3)
3. แบบสอบถามเบื้องตนกอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
(แบบฟอรม MP - 4)
4. แบบสํารวจขอมูลเพิ่มเติมสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด (แบบฟอรม MP - 5)

ขั้นตอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. การคัดเลือกสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดเขารวมโครงการ
1.1 เปนสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่สมัครเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ
(แบบฟอรม MP - 1)
1.2 สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตองมีโครงสรางอาคาร แข็งแรง ถาวร
มีฝาผนังปดมิดชิด และไมใชเปนที่พักอาศัย
1.3 ผานการรับรองสุขลักษณะเบื้องตนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนตน และ/หรือ มีการจัดการสุขลักษณะเบื้องตนตาม
หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกอช. 9023 - 2550)
1.4 หากสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ขอการรับรองมีหลายสาขา และมีระบบ
การจัดการและควบคุมคุณภาพสินคาเดียวกัน ใหทําการสุมสาขาเพื่อดําเนินการตรวจรับรองโดยใชสูตร
n = √N โดยที่ n แทนจํานวนสาขาที่ตองสุมเพื่อดําเนินการตรวจรับรอง และ N แทนจํานวนสาขา
ทั้งหมดของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ขอการรับรอง (อางใน Borland, K. n.d.)

2. คุณสมบัติของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่สมัครขอรับการรับรอง
2.1 เปนนิติบุคคล
2.2 มีความสนใจและสมัครใจในการขอรับการตรวจรับรอง
2.3 ยินยอมและยินดีใหความรวมมือแกคณะผูตรวจรับรองในการดําเนินการตรวจรับรองสถานที่
จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด ตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดที่กําหนดทุกประการ รวมทั้งสนับสนุนขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจรับรอง
เพิ่มเติมตามที่คณะผูตรวจรับรองรองขอ
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2.4 มีความรูความเขาใจเรื่อง สินคา Q และศึกษา ทําความเขาใจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.5 สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด ตองมีสินคา Q ที่มีกระบวนการผลิตทั้งระดับ
ฟารมและการแปรรูปเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร รวมทั้งผานการตรวจรับรองจากหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่ (Competent Authority: CA) หรือหนวยรับรอง (Certification Body: CB) ทั้งนี้ สถานที่
จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นตองมีสินคา Q วางจําหนายอยางสม่ําเสมอ

3. วิธีการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
3.1 คณะผูตรวจรับรองจัดสงแบบสอบถามเบื้องตนกอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด (แบบฟอรม MP - 4) ให เจาของ ผูจัดการ หรือผูแทนสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด ตอบแบบสอบถามดังกลาว กอนไปดําเนินการตรวจรับรอง
3.2 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนัดหมายเพื่อขอตรวจรับรอง ณ สถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดที่ขอการรับรอง และขอใหมีผูแทนสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่
รับผิดชอบดานระบบคุณภาพในการใหขอมูลและเปนผูนําคณะผูตรวจรับรองระหวางการตรวจรับรองดวย
3.3 ในวันนัดหมาย เมื่อเดินทางถึงสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด หัวหนาคณะ
ผูตรวจรับรองนําคณะผูตรวจรับรองเขาพบ เจาของ ผูจัดการ หรือผูแทนของสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น เพื่อประชุมเปด (Opening Meeting) ซึ่งประกอบดวย การแนะนําตัวผูตรวจรับรอง
ทุกคน ยืนยันวัตถุประสงคการตรวจรับรอง หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรอง ชี้แจงการดําเนินการและ
วิธีการตรวจรับรอง การแจงผลการตรวจรับรอง และการรายงานผลการตรวจรับรอง ขอใหผูนําคณะผูตรวจ
รับรองและผูรับผิดชอบของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นๆ ใหความรวมมือในการตอบ
ขอซักถามของคณะผูตรวจรับรอง พรอมทั้งเปดโอกาสใหเจาของ ผูจัดการ หรือผูแทนของสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นซักถามขอสงสัย และหัวหนาคณะผูตรวจรับรองนัดหมายสําหรับการ
ประชุมปด (Closing Meeting)
3.4 คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
โดยตรวจรับรองตามรายการการตรวจรับรอง (Checklist) สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
(แบบฟอรม MP - 3) ตรวจสอบความถูกตองของสินคา Q สัมภาษณและสอบถามเจาของ ผูจัดการ หรือ
ผูแทนของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น บันทึกผลการตรวจตามแบบฟอรม MP - 3
ดังนี้
3.4.1 สุขลักษณะเบื้องตนของบริเวณพื้นที่วางจําหนายสินคา Q
3.4.2 รายละเอียดของสินคา Q เชน ประเภท ชนิด แหลงที่ซื้อมาจําหนาย เปนตน
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3.4.3 ขอสังเกตอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจใหการรับรอง ไดแก ความถูกตอง
ของการใชเครื่องหมายรับรอง Q ประกอบดวย รูปราง ขนาด สี ขอบขายที่ใหการรับรอง และรหัส (Code
Labeling) วา เปนไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไวหรือไม อยางไร หากพบสินคาที่ยังไมได
รับการรับรองวาเปนสินคา Q แตมีโอกาสพัฒนาไปเปนสินคา Q ได ใหคณะผูตรวจรับรองจดบันทึก
รายละเอียดของสินคานั้นๆ ตามแบบสํารวจขอมูลเพิ่มเติมสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
(แบบฟอรม MP - 5) ทั้งนี้ คณะผูตรวจรับรองอาจขอดูหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได
เชน สําเนาใบรับรองฟารมและ/หรือแหลงผลิต สําเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบสงสินคา เปนตน
3.5 เมื่อดําเนินการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q

ประเภทโมเดิรนเทรดเสร็จสิ้นแลว

หัวหนาคณะผูตรวจรับรองรายงานผลการตรวจรับรองในการประชุมปด (Closing Meeting) รวมกับเจาของ
ผูจัดการ หรือผูแทนของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับทราบขอโตแยง และเปนการยืนยันสิ่งที่พบในการตรวจรับรอง โดยมีหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี้
3.5.1 ยืนยันวัตถุประสงคการตรวจรับรองและหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรอง
3.5.2 ชี้แจงการดําเนินการในขั้นตอนของการตัดสินใจใหการรับรอง
3.5.3 สิ่งที่พบในการตรวจรับรองในดานที่ดี
3.5.4 สิ่งที่เปนปญหาหรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรอง
3.5.5 แจงใหทราบถึงขั้นตอนตอไปหลังจากตัดสินใจใหการรับรองแลว
3.5.6 นัดหมายการเขามอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q
3.6 หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนําผลการตรวจรับรองของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรน
เทรด เสนอตอคณะผูตัดสินใจใหการรับรอง เพื่อพิจารณาและตัดสินใจวา ผานการรับรองหรือไม หากผาน
การรับรอง ใหคณะผูตัดสินใจใหการรับรองจดบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมสรุปสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรอง (แบบฟอรม MP – 2) ซึ่งมีรายละเอียด เชน ชื่อสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ผานการรับรอง วันที่ใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรด วันหมดอายุของปายและหนังสือแจงผลการรับรอง เปนตน
3.7 สงผลการตัดสินใจใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด เพื่อจัดทํา
ปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นตอไป
3.8 ปายและหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด มีอายุการ
รับรอง 3 ป นับจากวันที่ใหการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น
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4. หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
มีการจัดการสุขลักษณะเบื้องตนตามหลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ
อาหาร (มกอช. 9023 - 2550)
4.1 หลักเกณฑเงื่อนไขเบือ้ งตนของสถานที่จาํ หนายสินคา Q ประเภทโมเดิรน เทรด
4.1.1 มีการจัดจําหนายสินคา Q แตละประเภท เปนหมวดหมู ไมปะปนกัน รวมทั้งมีการ
แยกพืน้ ทีว่ างจําหนายสินคา Q และสินคาทัว่ ไปเปนสัดสวน
4.1.2 มีระบบ และ/หรือ มาตรการปองกันสินคา Q จากการปนเปอนโดยสัตวพาหะนําโรค
สิ่งปนเปอนทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสิ่งที่ไมพึงประสงคอื่นได
4.1.3 มีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาสินคา Q ใหเหมาะสมตามที่ระบุไวใน
ภาคผนวก รวมทั้งมีการตรวจเฝาระวังอุณหภูมิและจัดเก็บเปนบันทึกอยางครบถวนสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจ
ในความปลอดภัยและความเหมาะสมของสินคา Q หากสินคา Q ที่วางจําหนายนั้นจําเปนตองเก็บรักษาไว
Q นั้ น ไว ใ นห อ งที่ มี
ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ตลอดเวลาเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพ ต อ งมี ก ารเก็ บ รั ก ษาสิ น ค า
การควบคุมอุณหภูมิอยางเหมาะสม
4.2 หลักเกณฑเงือ่ นไขเบื้องตนของสินคา Q ที่วางจําหนาย
4.2.1 สัดสวนปริมาณสินคา Q ที่วางจําหนาย
สัดสวนปริมาณสินคา Q ที่วางจําหนายในสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรด ตองมีไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณสินคาทั้งหมด หรือ สินคาเฉพาะประเภท และ/หรือ
ชนิ ด ที่ ว างจํ า หน า ย โดยหลั ก เกณฑ เ งื่ อ นไขการตั ด สิ น ใจจะพิ จ ารณาจากการมี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้
อยางนอย 1 ลักษณะ ดังนี้
1) รอยละ 30 ของปริมาณสินคาเกษตรและอาหารทั้งหมดที่วางจําหนายใน
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด โดยขอบขายการรับรองจะครอบคลุมทั้งสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น
2) รอยละ 30 ของปริมาณสินคาเกษตรและอาหารเฉพาะประเภท (เชน สัตวน้ํา
เนื้อสัตว ผัก ผลไม เปนตน) ที่วางจําหนายในสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น โดย
ขอบขายการรับรองจะครอบคลุมเฉพาะประเภทสินคานั้นๆ
3) รอยละ 30 ของปริมาณสินคาเกษตรและอาหารเฉพาะชนิด (เชน ขาวสาร กุง
เนื้อไก ผักสดและผลไมสดที่มีการตัดแตงและแบงบรรจุ เปนตน) ที่วางจําหนายในสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น โดยขอบขายการรับรองจะครอบคลุมเฉพาะชนิดสินคานั้นๆ
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4) กรณีสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด มีการจัดแผนกเฉพาะ
สําหรับวางจําหนายสินคา Q สามารถใหการรับรองเฉพาะแผนกนั้นได โดยสินคาเกษตรและอาหารทั้งหมด
ในแผนกนั้นตองเปนสินคา Q
4.2.2 ประเภทสินคา Q ที่วางจําหนาย จําแนกได 3 ประเภท คือ
1) สินคาสด
1.1) สินคา Q ที่วางจําหนายตองมีเครื่องหมายรับรอง Q กํากับบนทุก
บรรจุภัณฑ สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด หรือบนสินคา และบรรจุในบรรจุภัณฑอยางมิดชิดปลอดภัย
เชน บรรจุในถาดโฟมและมีฟลมพลาสติกหอหุมมิดชิด บรรจุในถุงพลาสติกปดมิดชิด เปนตน พรอมทั้งมี
ฉลากแสดงรายละเอียดที่เห็นไดงาย ชัดเจน ไมลอกหลุด ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ที่สามารถตามสอบ
(Traceability) ไดถึงแหลงที่มาและวันเดือนปของการผลิตของสินคา Q นั้นๆได ทั้งนี้ตองมีการเก็บรักษา
สินคา Q ในบริเวณวางจําหนายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและ/
หรือชนิดของสินคา Q นั้นๆ
1.2) เจาของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตองทําให
คณะผูตรวจรับรองเชื่อมั่นไดวา สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดไดอยางตอเนื่อง
2) สินคาแปรรูป
2.1) สินคา Q ที่วางจําหนายตองมีเครื่องหมายรับรอง Q กํากับบนทุก
บรรจุภัณฑ สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด หรือบนสินคา และบรรจุในบรรจุภัณฑอยางมิดชิดปลอดภัย
เชน บรรจุในถาดโฟมและมีฟลมพลาสติกหอหุมมิดชิด บรรจุในถุงพลาสติกปดมิดชิด เปนตน พรอมทั้งมี
ฉลากแสดงรายละเอียดที่เห็นไดงาย ชัดเจน ไมลอกหลุด ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ที่สามารถตามสอบ
(Traceability) ไดถึงแหลงที่มาและวันเดือนปของการผลิตของสินคา Q นั้นๆได ทั้งนี้ตองมีการเก็บรักษา
สินคา Q ในบริเวณวางจําหนายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและ/
หรือชนิดของสินคา Q นั้นๆ
2.2) เจาของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตองทําให
คณะผูตรวจรับรองเชื่อมั่นไดวา สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดไดอยางตอเนื่อง
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3) สินคาที่มีการแบงบรรจุเพื่อจําหนาย
3.1) สินคา Q ที่มีการแบงบรรจุเพื่อจําหนาย ตองบรรจุในบรรจุภัณฑ
อยางมิดชิดและปลอดภัย เชน บรรจุในถาดโฟมและมีฟลมพลาสติกหอหุมมิดชิด บรรจุในถุงพลาสติกปด
มิดชิด เปนตน ทั้งนี้ บรรจุภัณฑที่ใชสําหรับการแบงบรรจุสินคา Q เพื่อวางจําหนายตองมีคุณภาพดี
เหมาะสม สะอาด และแข็งแรงเพียงพอที่จะเก็บรักษาสินคา Q นั้นๆ และตองมีเครื่องหมายรับรอง Q กํากับ
บนทุกบรรจุภัณฑ
3.2) สถานที่ในการแบงบรรจุสินคา Q และภาชนะวัสดุอุปกรณในการ
แบ ง บรรจุ ร วมทั้ ง บรรจุ ภั ณ ฑ ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง หรื อ บริ เ วณที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การปฏิ บั ติ ง านอย า งถู ก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑ GMP การทําความสะอาด การบํารุงรักษา รวมทั้งการปองกันการปนเปอนขาม
(Cross-Contamination) ของสินคา Q ในระหวางแบงบรรจุนั้นๆ
3.3) ผูปฏิบัติตออาหาร (Food Handler) ในการแบงบรรจุสินคา Q เพื่อ
จําหนายตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล (Personal Hygiene) เปนไปตามหลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการ
ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกอช. 9023 - 2550) เชน ลางทําความสะอาดมือกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
รวมทั้งในระหวางการแบงบรรจุตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังใชหองสุขา เปนตน
3.4) การแสดงเครื่องหมายรับรอง Q และฉลากสินคา เมื่อแบงบรรจุ
สินคา Q ในบรรจุภัณฑที่ปดสนิทแลวตองมีเครื่องหมายรับรอง Q กํากับบนทุกบรรจุภัณฑ พรอมทั้งมีฉลาก
แสดงรายละเอี ย ดที่ เ ห็ น ได ง า ย ชั ด เจน ไม ล อกหลุ ด ไม เ ป น เท็ จ หรื อ หลอกลวง ที่ ส ามารถตามสอบ
(Traceability) ไดถึงแหลงที่มาและวันเดือนปของการผลิตของสินคา Q นั้นๆได ทั้งนี้ตองมีการเก็บรักษา
สินคา Q ในบริเวณวางจําหนายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทและ/
หรือชนิดของสินคานั้นๆ
3.5) เจาของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตองทําให
คณะผูตรวจรับรองเชื่อมั่นไดวา สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดไดอยางตอเนื่อง
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การตรวจติดตาม
1. คณะผูตรวจรับรองจะทําการตรวจติดตามสินคา Q จากสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรองแลว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. คณะผูตรวจรับรองตองสอบถามในชวงการตรวจติดตามวา สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรองแลวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน ประเภท และ/หรือ ชนิดของสินคา Q
หรือไม อยางไร
3. กรณีการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่มีหลายสาขา การสุม
ตรวจติดตามประจําปตองไมซ้ําสาขาที่ไดรับการตรวจรับรองแลว เพื่อใหการตรวจรับรองนั้นครอบคลุมครบ
ทุกสาขาสําหรับรอบการตรวจรับรองนั้นๆ

แตสามารถตรวจติดตามซ้ําสาขาไดสําหรับสาขาที่ตรวจพบ

MAJOR DEFECT ในรอบการตรวจรับรองนั้น
4. หากพบการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆ จากการตรวจติดตามที่มีผลกระทบตอการรับรองและ/หรือ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่กําหนดไว
กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแกไขการใหการรับรอง เชน ลด
ขอบขายชนิดสินคา Q มีการแจงใหทําการแกไขขอบกพรองสําคัญใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
เปนตน สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดนั้นจึงจะสามารถคงการรับรองไวไดตามเดิม หาก
ไมสามารถแกไขได อาจมีการพักใชปายและหนังสือแจงผลการรับรองเปนระยะเวลาครั้งละไมนอยกวา 60 วัน
แตไมมากกวา 120 วัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละกรณี
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การตออายุการรับรอง
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรับรอง คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจรับรองใหมในการตออายุ
การรับรอง เพื่อเปนการทวนสอบวา สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรองนั้น
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดไดอยาง
ตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการตรวจรับรองเพื่อตออายุการรับรอง ดังนี้
1. สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรองแลวนั้นตองแจงความประสงค
เพื่อขอตออายุการรับรอง โดยยื่นใบสมัครตามแบบฟอรม MP – 1 และหลักฐานที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลา 30 วัน กอนวันหมดอายุการรับรอง
2. หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนัดหมายเพื่อขอตรวจรับรอง ณ สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรดที่ประสงคตออายุการรับรอง
3. ในวันนัดหมาย เมื่อเดินทางถึงสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด หัวหนาคณะ
ผูตรวจรับรองนําคณะผูตรวจรับรองเขาพบ เจาของ ผูจัดการ หรือผูแทนของสถานที่จําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรดนั้น เพื่อประชุมเปด (Opening meeting) เชนเดียวกับการตรวจรับรองครั้งแรก
4. คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดตาม
รายการการตรวจรับรอง (Checklist) สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด (แบบฟอรม MP - 3)
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
5. หั วหน าคณะผู ตรวจรั บรองนํ าผลการตรวจรั บรองเสนอต อคณะผู ตั ดสิ นใจให การรั บรอง เพื่ อ
พิจารณาและตัดสินใจใหการรับรองเพื่อตออายุการรับรองแกสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
นั้นหรือไม
6. สงผลการตัดสินใจใหการรับรองเพื่อตออายุการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรนเทรด เพื่อจัดทําปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกสถานที่จําหนายสินคา Q ตอไป
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กิจกรรมที่ 2: การจัดทําฐานขอมูล มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรอง
สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ สถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ผาน
การรับรองตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด เพื่อเปน
ขอมูลในการตรวจติดตามและการวางแผนในการสงเสริมและประชาสัมพันธโครงการในระยะตอไป และเพิ่ม
ความสะดวกแกผูบริโภคในการสืบคนขอมูลสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดการรับรอง

ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. รวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมสรุปสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการ
รับรอง (แบบฟอรม MP - 2)
2. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลในแตละรายการการตรวจรับรองตามแบบฟอรม
MP - 3 กรณีขอมูลไมชัดเจน ใหสอบถามคณะผูตรวจรับรองเพิ่มเติม
3. จัดเก็บขอมูลของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรองในฐานขอมูล
สารสนเทศ เพื่อดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป
4. เก็บผลการตรวจรับรองตนฉบับและหลักฐานการตรวจรับรองทั้งหมดเขาแฟม โดยจัดแยก
หมวดหมูตามรายชื่อสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับการรับรอง เพื่อเปนหลักฐาน
อยางนอย 3 ป

ขั้นตอนการจัดทํา มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภท
โมเดิรน เทรด
1. รวบรวมขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองแลว
2. จัดทําปายและหนังสือแจงผลการรับรอง โดยระบุรายละเอียดของสินคา Q บนปายและ
หนังสือแจงผลการรับรองนั้น
3. มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองใหกับสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่
ไดรับการรับรอง

แบบฟอรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
แบบฟอรมสรุปสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดทีไ่ ดรับการรับรอง (แบบฟอรม MP - 2)
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ภาคผนวก
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อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสินคา Q
1. เนื้อสัตวสด สัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวและสัตวน้ํา* ตองเก็บในตูแชเย็นหรือหองที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิใหนอยกวาหรือเทากับ 4๐C ตลอดเวลา
2. ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซ ตองเก็บในตูแชเย็นหรือหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิใหนอยกวาหรือเทากับ
4๐C ตลอดเวลา
3. ไขไก หากตองการเก็บรักษานานกวา 1 สัปดาห ตองเก็บในตูแชเย็นหรือหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
อยูระหวาง 10 - 13˚C และความชื้นสัมพัทธอยูระหวางรอยละ 70 - 85 (มกษ. 6702 – 2548)
สํ า หรับ ผลไมส ดเก็ บรั ก ษาที่อุณ หภู มิไม สูง กว า
4. ผัก สดเก็บรั ก ษาที่อุ ณหภู มิ ป ระมาณ 8-12๐ C
อุณหภูมิหอง (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของผัก/ผลไม)
5. สินคาแปรรูป และสินคาแบงบรรจุเพื่อจําหนายที่ตองรักษาสภาพดวยความเย็น ตองเก็บในตูแชเย็น
หรือหองแชเย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมใิ หนอยกวาหรือเทากับ 4๐C ตลอดเวลา
6. สินคาสดและสินคาแปรรูปแชเยือกแข็ง ตองเก็บในตูแชแข็งหรือหองแชแข็งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
เทากับ -18˚C หรือต่ํากวาตลอดเวลา
7. สินคาเกษตรและอาหารแหง และสินคาเกษตรและอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท เก็บที่อุณหภูมิหอง

เอกสารอางอิง
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2548. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ: ไขไก, มกอช. 6702 - 2548. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ.
Kadar, A. A. and J. Thompson. 2001. Grocery Store Display Storage. Perishables Handling
Quarterly. 107: 6-7.
Kendall, P. and N. Dimond. 1992. Food Storage for Safety and Quality. Cooperative
Extension, Colorado State University.
Laanen, V. P. n.d. Safe Home Food Storage. Texas Agricultural Extension Service, The Texas
A&M University System.
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แบบฟอรม MP - 1

ใบสมัคร
สถานทีจ่ ําหนายสินคา Q
(ประเภทโมเดิรนเทรด)

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่ใบสมัคร.................

เพื่อเขารวมโครงการความรวมมือสถานที่จําหนาย
สินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
o สมัครใหม
o ตออายุ

เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............
1. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................โทรศัพท..........................................
 เจาของกิจการ
 ผูแทน
2. ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคา Q
ชื่อสถานที่จําหนายโมเดิรนเทรด..............................................................................................................
จํานวนสาขา (ถามี)....................สาขา ระบุสาขา (รายละเอียดแนบ)..........................................................
ที่ตั้ง (สํานักงานใหญ) เลขที่...................หมูที่..............ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน................................................................ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย. ...............................
โทรศัพท..........................................................โทรสาร.........................................................................
มีความประสงค ขอสมัครเขารวมโครงการความรวมมือสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีประเภทสินคา Q ที่ขอการรับรอง คือ
 สินคาสด
o ดานปศุสัตว
◊ เนือ้ สัตวสด
◊ ไขสด
o ดานประมง (สัตวน้ํา)
o ดานพืช
◊ ผักสด
◊ ผลไมสด
 สินคาแปรรูป ระบุ........................................................................................................
 สินคาที่มีการแบงบรรจุเพื่อจําหนาย ระบุ.......................................................................
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-23. หลักฐานที่ตองแนบ พรอมกับคําขอ คือ
3.1 แผนที่ตั้งของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด พรอมสิ่งสังเกตใกลเคียง
จํานวน 2 ชุด
3.2 เอกสารรายละเอียดสินคา Q ที่ขอการรับรอง (ตามแบบฟอรม MP - 4)
4. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการ และยินยอมใหคณะผูตรวจรับรองเขามา
ดําเนินการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ขาพเจาสมัครขอรับการรับรอง ตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่กําหนดทุกประการ
รวมทั้งสนับสนุนขอมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผูตรวจรับรองรองขอ โดยไมเสียคาใชจายในการตรวจรับรองและ
ตรวจติดตามใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร
(............................................................)
ตําแหนง......................................................................
วันที่.............................................................................

สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครแลววามีความถูกตองครบถวนสมบูรณ

ลงชื่อ.....................................................ผูรับใบสมัคร
(...................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่.........................................................................

แบบฟอรม MP - 2

แบบฟอรมสรุปสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรน เทรดที่ไดรับการรับรอง
สถานทีจ่ ําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด
(ระบุชื่อเจาของหรือผูแทน)

ที่อยูและเบอรติดตอของ
สถานทีจ่ ําหนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรนเทรด

รายชื่อสินคาที่ไดรับ
ปายและหนังสือแจงผลการ
รับรอง(ระบุตรา แหลงผลิต)

ขอความทีร่ ะบุบน
ปายและหนังสือ
แจงผลการรับรอง

วันที่ให
การรับรอง

วันหมดอายุ
ของปายและ
หนังสือแจง
ผลการรับรอง
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แบบฟอรม MP - 3

รายการการตรวจรับรอง (Checklist) สถานทีจ่ ําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
สอบถามผูจดั การ/ผูแทนที่ใหขอมูลได
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล ............................................................
ตําแหนง ..............................................................โทรศัพท .............................................................
เบอรมือถือ...........................................................โทรสาร ..............................................................
ที่อยู ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ชื่อสถานที่จําหนายสินคา Q ...........................................................................................................
สาขาที่ตรวจรับรอง (ถามี) ..............................................................................................................
ที่อยู ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. เปนสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดที่ไดรับมาตรฐาน
 ระบุ ........................................................................................................................
 ระบุ ........................................................................................................................
4. สินคา Q ที่วางจําหนายตองมีไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณ และ/หรือ ชนิด*ของสินคาที่วาง
จําหนายทั้งหมด  ใช
 ไมใช
หมายเหตุ * รอยละ 30 ของปริมาณสินคาทั้งหมด หรือ รอยละ 30 ของปริมาณสินคาเฉพาะประเภท
(เชน สัตวน้ํา เนื้อสัตว ผัก ผลไม เปนตน) หรือ รอยละ 30 ของปริมาณสินคาเฉพาะชนิด (เชน ขาวสาร
กุง เนื้อไก ผัก/ผลไมสดบรรจุตัดแตง เปนตน) ที่วางจําหนายในสถานที่จําหนาย Q นั้น
5. ขอกําหนดการตรวจรับรองของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
รายละเอียดที่ตองพิจารณา*
หมวดที่ 1 การรับสินคาภายในรานและการแบงบรรจุ (ถามี)
1.1 บริเวณที่รบั สินคาภายในรานมีพนื้ ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด
1.2 บริเวณที่รบั สินคาตองไมกอใหเกิดการปนเปอนสูสนิ คา
(M)
1.3 การรับสินคาถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดสม่ําเสมอ

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**

หมายเหตุ/
คําแนะนํา
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รายละเอียดที่ตองพิจารณา*
1.4 มีการตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพใหเหมาะสมตอการ
บริโภคของสินคา Q กอนรับสินคา บันทึกแหลงที่มา และคัดแยก
สินคาที่มีลักษณะผิดปกติหรือเริ่มเสียสภาพออกไป
(M)
1.5 บริเวณรับสินคาแยกออกจากบริเวณอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอน หากมีการลางและชั่ง
น้ําหนักตองอยูในบริเวณที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดการปนเปอน
1.6 สถานที่แบงบรรจุสินคา Q ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะตาม
หลักเกณฑ GMP
(M)
1.7 สินคา Q ที่มีการแบงบรรจุเพื่อจําหนายตองสามารถตามสอบได
ถึงแหลงที่มาของทั้งสินคาและสินคาแบงบรรจุที่จะจําหนายรวมทั้ง
(M)
ระบุวันเดือนปที่หมดอายุในฉลากบนบรรจุภัณฑ
หมวด 2 การเก็บสินคา Q
2.1 พื้น ผนัง เพดาน บริเวณที่เก็บสินคา มีสภาพดี สะอาด ชั้นวาง
สินคาทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี ไมชํารุด ไมเปนสนิม
2.2 มีชั้นวางสําหรับเก็บสินคาแยกเปนแตละประเภท เปนสัดสวน
และตองมีความสูงจากพื้นในลักษณะที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน
รวมทั้งสามารถทําความสะอาดบริเวณที่เก็บสินคาไดอยางสะดวก
2.3 บริเวณที่เก็บสินคามีการระบายอากาศดี ไมอับชื้น และมีแสง
สวางเพียงพอ ตามความเหมาะสมของประเภท และ/หรือ ชนิดของ
สินคา Q นั้นๆ
2.4 มีฝาครอบหลอดไฟและรักษาความสะอาดของฝาครอบอยาง
สม่ําเสมอ
2.5 หนาตาง และ/หรือ ผนังสวนที่เปนกระจกแกว มีมาตรการปองกัน
การแตกกระจายของเศษแกว
2.6 มีการแยกสินคาที่หมดอายุ ชํารุด หรือรอการสงคืนในบริเวณ
เฉพาะ และวางแยกจากสิ น คา ปกติ โดยมีปา ย เครื่อ งหมายบอก
ชัดเจน และสามารถตามสอบไดถึงแหลงที่มาและวันเดือนปของการ
ผลิตของสินคานั้นๆ
(M)

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**
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หมวด 3 สุขาภิบาลและการทําความสะอาด
3.1 กรณีมีหองน้าํ สําหรับพนักงานในสถานที่จาํ หนายสินคา Q ตอง
จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี เพียงพอ และมีสบูสําหรับลางมืออยู
บริเวณอางนัน้
3.2 มีที่รองรับมูลฝอยและวัสดุเหลือทิ้งทีส่ ะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
3.3 มีทอ และ/หรือ รางระบายน้ําทิ้งที่มีสภาพดี ไมมีการอุดตัน
3.4 มี ร ะบบป อง กั น แล ะ ค ว บ คุ ม สั ต ว พ า ห ะ นํ าโรคอย า ง มี
ประสิทธิภาพและจัดเก็บเปนบันทึกอยางครบถวนสม่ําเสมอ โดยมี
การกําจัดและตรวจติดตามรองรอยของหนู แมลง และสัตวพาหะนํา
โรคอื่นๆ อยางเหมาะสม ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชกําจัดตองไดรับอนุญาต
หรือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(M)
3.5 มีการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง มี ก ารตรวจติ ด ตามอย า งมี
ประสิทธิภาพ (โดยมีวิธีการสอบเทียบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวาเครื่องมือ
และอุปกรณยังคงใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ) และจัดเก็บเปน
บันทึกอยางครบถวนสม่ําเสมอ (M)
3.6 น้าํ ใช น้าํ ที่ใชลางอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และ/หรือ น้ําและ
น้ําแข็ง ที่สัมผัสกับสินคา Q ตองมีคุณสมบัติเทียบเทาน้าํ บริโภค
(โดยใหมีผลการตรวจสอบน้าํ ใชหรือน้าํ แข็งมาแสดง กรณีเกิดขอ
สงสัย) (M)
3.7 มีเอกสารแผนการทําความสะอาดรวมทั้งแผนการปองกันและ
ควบคุมสัตวพาหะนําโรค และจัดเก็บเปนบันทึกอยางครบถวน
สม่ําเสมอ
หมวด 4 การจัดการดานสุขอนามัยในการจําหนายสินคา Q
4.1 พื้น ผนัง เพดาน บริเวณจําหนายสินคา มีสภาพดี สะอาด
4.2 มีแสงสว างเพี ยงพอ มี การระบายอากาศดี ไมอับชื้น กรณีใช
เครื่องปรับอากาศตอ งมีก ารดูแลและบํารุง รักษาใหอยูในสภาพดี
สะอาด ไมมีหยดน้ําหรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปอนสินคา Q
4.3 สินคาทั่วไปตองจัดวางแยกจากสินคา Q และมีการจัดวางแยก
แตละประเภทและเปนสัดสวน

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**
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4.4 ชั้นวางสําหรับเก็บสินคา Q รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่อยูบริเวณชั้น
วาง เชน มานปดชั้นวาง เปนตน ตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาด
งาย มีสภาพดี แข็งแรง ไมชํารุด ไมเปนสนิม และตองมีความสูงจาก
พื้นในลักษณะที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน กรณีสินคา Q บรรจุใน
ภาชนะไมปดสนิท และ/หรือ เปนสินคา Q ที่มีการแบงบรรจุเพื่อ
จําหนาย ชั้นวางสําหรับเก็บสินคา Q นั้นตองมีความสูงจากพื้นอยาง
นอย 60 เซนติเมตร เพื่อปองกันการปนเปอนสูสินคา
4.5 สินคา Q ที่วางจําหนายตองจัดใหมีระบบหมุนเวียนสินคาอาหาร
ตามลําดับอายุสินคา (First In First Out: FIFO)
4.6 ไมวางจําหนายสินคา Q ที่หมดอายุหรือมีลักษณะที่ผิดปกติ
4.7 ภาชนะ วัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับน้ําแข็งที่สัมผัสกับสินคา Q
ตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอน และจัดเก็บเปน
สัดสวนในสภาวะและบริเวณที่เหมาะสม
หมวด 5 บริเวณจัดเก็บและจําหนายสินคา Q ที่ตองควบคุม
อุณหภูมิ
5.1 โครงสรางภายในหอง/ตูแชแข็งและหอง/ตูแชเย็นตองทําดวยวัสดุ
ที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตาม
กําหนด และตองไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา 2.50 เซนติเมตร
5.2 ประตูและขอบยางของหอง/ตูแชแข็งและหอง/ตูแชเย็นตองอยูใน
สภาพดี สะอาด และปดสนิท ไมมีรอยรั่วซึม
5.3 การจัดเก็บสินคา Q ภายในหอง/ตูแชแข็งและหอง/ตูแชเย็น ไม
กอใหเกิดการปนเปอน เปนระเบียบ และมีที่รองพื้น รวมทั้งแยกเก็บ
สินคา Q แตละชนิดอยางเปนระบบ มีชองวางแตละแถวใหความเย็น
ไหลเวียนไดทั่วถึง และไมจัดเก็บในปริมาณที่มากจนเกินไปในแตละ
แถวของชั้นจัดเก็บสินคา
(M)
5.4 สินคา Q มีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิและอยูภายใตระยะเวลาการ
เก็บรักษาที่เหมาะสม (ตามที่ระบุในภาคผนวก) โดยสินคา Q นั้นๆ
มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตอการจําหนายเพื่อบริโภคจาก
การตรวจพินิจ

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**
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ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**

5.5 หอง/ตูแชแข็งสําหรับแชเนื้อสัตวตองมีอุณหภูมิไมสูงกวา -18˚C
และหอง/ตูแชเย็นตองมีอุณหภูมินอยกวาหรือเทากับ 4๐C โดยมี
เทอรโมมิเตอรหรืออุปกรณแสดงอุณหภูมิของหอง/ตูเก็บสินคา Q
และมีการตรวจสอบอุณหภูมิและบันทึกผลอยางครบถวนสม่ําเสมอ
(M)
หมวด 6 บุคลากร
6.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจควบคุมสุขลักษณะและความ
สะอาดของอุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการจัดจําหนายสินคา Q
มีความรู และ/หรือ ผ านการฝกอบรมใหเข าใจถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการผลิตอาหารตามความเหมาะสม
6.2 พนักงานที่ทํางานสัมผัสอาหาร และหัวหนาผูควบคุม มีวิธีการ
ปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอน
6.3 พนักงานที่สัมผัสกับสินคา Q โดยตรง และพนักงานทั่วไปที่
เกี่ยวของ ตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี ในขณะเตรียม แบงบรรจุ
และจัดวางสินคา ตองแตงกายสะอาดเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม
กอใหเกิดการปนเปอนไปยังสินคา รวมทั้งมีสถานที่เปลี่ยนเสื้อผา
และเก็บของใชสวนตัวเปนสัดสวน แยกออกจากบริเวณจําหนาย
และบริเวณลางทําความสะอาดอุปกรณ
(M)
6.4 พนักงานที่สัมผัสกับสินคา Q โดยตรง ตองมีการตรวจโรคที่
เกี่ยวกับทางเดินอาหารที่สามารถปนเปอนมายังอาหารได
หมวด 7 การแสดงเครื่องหมายรับรอง Q และฉลากสินคา
7.1 สินคา Q โดยเฉพาะสินคา Q ที่มีการแบงบรรจุเพื่อจําหนาย
ตองมีเครื่องหมายรับรอง Q กํากับบนทุกบรรจุภัณฑ พรอมทั้งมี
ฉลากแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ไมลอกหลุด และสามารถตามสอบ
ไดถึงแหลงที่มาและวันเดือนปของการผลิตของสินคา Q นั้นๆ ได (M)
หมายเหตุ 1. * อางอิงจากกรมประมง กรมปศุสัตว มกอช. และกรมอนามัย
2. ** N/A = Not Applicable (ไมไดนํามาใช)
3. ความหมายสัญลักษณ (M) = MAJOR DEFECT
4. เกณฑการตัดสิน
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4.1 ขอกําหนดใดที่มีสัญลักษณ (M) จัดเปน MAJOR REQUIREMENTS ผลการตรวจตอง
เปนไปตามขอกําหนดนั้นๆ ทุกขอ หากไมเปนไปตามนี้ ใหถือวา ไมผานการตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
4.2 ผลการตรวจที่เปนไปตามขอกําหนดในแตละหมวด ตองผานจํานวนขออยางนอยรอยละ 60
(ไมรวมขอที่เปน N/A) และรวมทุกหมวด ตองผานจํานวนขออยางนอยรอยละ 60 (ไมรวมขอที่เปน N/A) หากไม
เปนไปตามนี้ ใหถือวา ไมผานการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
สรุป
6.



ผาน

 ไมผาน
ประเภทสินคา Q ที่วางจําหนาย
 สินคาสด ไดแก ....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
 สินคาแปรรูป ไดแก ..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
 สินคาที่มกี ารแบงบรรจุเพื่อจําหนาย ไดแก ..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
 อืน่ ๆ ระบุ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..

7.

8.

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) .....................................................................................................
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของหัวหนาคณะผูตรวจรับรองจากการสังเกตและการตรวจพินิจ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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9.

ผลการตัดสินใจเบื้องตนของคณะผูตรวจรับรองเพื่อเสนอตอคณะผูตัดสินใจใหการรับรอง
 เห็นควรมอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกสถานทีจ่ ําหนายสินคา Q
 ไมเห็นควรมอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกสถานทีจ่ ําหนายสินคา Q
เนื่องจาก......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ..................................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(..................................................)
วันที.่ .........................................................................................
เบอรมือถือ............................................................................................

28
แบบฟอรม MP - 4

แบบสอบถามเบื้องตนกอนการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
ขอมูลของสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล ............................................................
ตําแหนง ..............................................................โทรศัพท ............................................................
เบอรมือถือ...........................................................โทรสาร .............................................................
ที่อยู ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. ชื่อสถานที่จําหนายสินคา Q ...........................................................................................................
สาขาทีข่ อรับตรวจรับรอง (ถามี).....................................................................................................
ที่อยู ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................โทรสาร................................................................
3. ชนิดสินคา Q พรอมรายละเอียด
ประเภทสินคาสด
ลักษณะ Q
ชนิด ตรา/ แหลง
รหัส Q  ถูกตอง
สินคา ยี่หอ ผลิต
 ไมถกู ตอง

ขอบขาย
หนวย
การ
รับรอง
รับรอง

แหลง
ที่มา รายละเอียด
เพิ่มเติม
ของ
สินคา
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ประเภทสินคาแปรรูป
ลักษณะ Q

ขอบขาย
หนวย
ชนิด ตรา/ แหลง

ถู
ก
ต
อ
ง
รหัส Q
การ
รับรอง
สินคา ยี่หอ ผลิต
 ไมถกู ตอง รับรอง

แหลง
ที่มา รายละเอียด
เพิ่มเติม
ของ
สินคา

ประเภทสินคาที่มีการแบงบรรจุเพื่อวางจําหนาย
ลักษณะ Q

ขอบขาย
หนวย
ชนิด ตรา/ แหลง
รหัส Q  ถูกตอง
การ
รับรอง
สินคา ยี่หอ ผลิต
 ไมถกู ตอง รับรอง

แหลง
ที่มา รายละเอียด
เพิ่มเติม
ของ
สินคา

30
ประเภทอื่นๆ
ลักษณะ Q

ขอบขาย
หนวย
ชนิด ตรา/ แหลง

ถู
ก
ต
อ
ง
รหัส Q
การ
รับรอง
สินคา ยี่หอ ผลิต
 ไมถกู ตอง รับรอง

แหลง
ที่มา รายละเอียด
เพิ่มเติม
ของ
สินคา

ลงชื่อ.......................................................ผูขอรับการตรวจรับรอง
(......................................................)
วันที.่ .........................................................................................
เบอรมือถือ............................................................................................

31
แบบฟอรม MP - 5

แบบสํารวจขอมูลเพิ่มเติมสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
1. ชื่อสถานที่จําหนายสินคา Q ...........................................................................................................
สาขาที่ตรวจรับรอง (ถามี) ..............................................................................................................
2. ชนิดสินคาที่มีโอกาสพัฒนาไปเปนสินคา Q ได พรอมรายละเอียด
ประเภทสินคาสด
ชนิดสินคา

ตรา/ยี่หอ

แหลงผลิต

แหลงที่มา
ของสินคา

รายละเอียด
เพิ่มเติม

ประเภทสินคาแปรรูป
ชนิดสินคา

ตรา/ยี่หอ

แหลงผลิต

แหลงที่มา
ของสินคา

รายละเอียด
เพิ่มเติม

32
ประเภทสินคาที่มีการแบงบรรจุเพื่อวางจําหนาย
ชนิดสินคา

ตรา/ยี่หอ

แหลงผลิต

แหลงที่มา
ของสินคา

รายละเอียด
เพิ่มเติม

ประเภทอื่นๆ
ชนิดสินคา

ตรา/ยี่หอ

แหลงผลิต

แหลงที่มา
ของสินคา

รายละเอียด
เพิ่มเติม

ลงชื่อ..................................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(.................................................)
วันที.่ .........................................................................................
เบอรมือถือ............................................................................................
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(ตัวอยาง)
ปายสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด

34

(ตัวอยาง)

ที่ กษ 2304/

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เมษายน 2552

เรื่อง

หนังสือแจงผลการรับรองสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q
(สถานที่จําหนายสินคา Q) ประเภทโมเดิรนเทรด

เรียน
สิ่งที่สง มาดวย 1. สรุปผลการตรวจรับรองสถานทีจ่ ําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
2. ปายสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด
ตามที่หนวยงานของทานไดสมัครขอรับการรับรองสถานที่จําหนายสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q (สถานที่จําหนายสินคา Q) ประเภทโมเดิรนเทรดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และคณะผูต รวจรับ รองไดดํา เนิน การตรวจรับรองตามหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่
จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรดแลวนั้น ผลการตรวจรับรอง พบวา..............(ชื่อโมเดิรนเทรด).............
ที่อยู....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ผานหลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหนายสินคา Q ประเภทโมเดิรนเทรด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ตั้งแตวันที่ ............................................ ถึงวันที่ ............................................
ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติขอมอบปายสถานที่จาํ หนายสินคา Q
ประเภทโมเดิรน เทรด เพื่อใชในการประชาสัมพันธมาพรอมกันนี้แลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
โทร. 0-2561-2277 ตอ 1209 – 1219
โทรสาร 0-2579-8427
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(ตัวอยาง)
สรุปผลการตรวจรับรองสถานที่จําหนาย
สินคาเกษตรและอาหารคุณภาพภายใตเครื่องหมาย Q
(สถานที่จําหนายสินคา Q) ประเภทโมเดิรนเทรด
มีรายละเอียดสินคา Q ที่จําหนาย ดังนี้
ประเภทสินคา Q
1. สินคาสด
1.1 ดานปศุสัตว
1.1.1 เนื้อสัตวสด

1.1.2 ไขสด
1.2 ดานประมง
(สัตวน้ํา)
1.3 ดานพืช
1.3.1 ผักสด
1.3.2 ผลไมสด
2. สินคาแปรรูป

3. สินคาที่มกี ารแบง
บรรจุเพื่อจําหนาย

รายละเอียดชนิดของสินคา Q

บริษัท/ผูผ ลิต

