หลักเกณฑเงื่อนไข
การตรวจรับรอง
รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสนิ คา Q
(ฉบับปรับปรุง)

โครงการความรวมมือ
รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสนิ คา Q
ของหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ

จัดทําโดย
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
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หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q (ฉบับปรับปรุง)
จัดทําโดย

พิมพที่
พิมพเมื่อ
สงวนลิขสิทธิ์

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง บางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
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บทนํา
โครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q เปนโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มุงเนนประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักรานอาหารที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับจังหวัดที่มีการใชวัตถุดิบที่
มีความปลอดภัย ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวไดจากการผลิตตามมาตรฐานและผานการรับรอง หรือเปนผลผลิตที่เกิด
จากผูผลิตที่รับรองตนเองวาผลิตโดยไมใชสารเคมีหรือจํากัดการใชสารเคมี รวมทั้งมุงเนนใหรานอาหารเปนจุด
รับซื้อผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยไดอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งรานอาหารจะเปนตัวเชื่อม
นําผลผลิตที่ปลอดภัยจากเกษตรกรสูผูบริโภคโดยตรง และจากการดําเนินการที่ผานมาไดเกิดการบูรณาการใน
ระดับพื้นที่ในการสงเสริมใหมีสินคาเขาสูระบบมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยมีรานจําหนายเปนจุดจําหนาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ใช
หลักเกณฑเงื่อนไขการตรวจรับรองฉบับนี้เปนเกณฑในการตรวจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ทํา
ใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุดิบที่รานอาหารใชและสามารถขยายผลไปทั่วประเทศได
อันจะสงผลดีกับภาคการผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยใหขยายตัวไดมากขึ้น ทั้งนี้ มกอช. ไดดําเนินการใหมี
การรวมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑนี้ เพื่อใหมีความชัดเจนเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ
มากขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2555

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2555
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สารบัญ
หนา

1. คํานํา
2. วัตถุประสงค
3. นิยามของรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใชสินคา Q
4. หลักเกณฑการดําเนินการตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q
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1. คํานํา
ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะผูสง เสริม และพัฒ นาเกษตรกรผูผลิตสินคา เกษตร
และอาหารในสว นตน น้ํา ของหวงโซอาหาร เพื่อใหไดเปนสินคา Q ที่มีความปลอดภัยกอนถึงผูบริโภค ได
ดําเนินการสงเสริมการผลิตและตรวจรับรองระบบการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตที่มีความปลอดภัยตามระบบการ
ผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) และขณะเดียวกันยังคงมีผูผลิตที่ทําการ
ผลิตและจําหนายในแนวทางการรับรองตนเอง (Self claim) ที่มีกรอบการปฏิบัติที่ยึดมั่นในการลดการใช
สารเคมี จํากัดการใชสารเคมีหรือปฏิเสธการใชสารเคมี โดยสารเคมีดังกลาวเปนไดทั้งปุยเคมี สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ฮอรโมนหรือสารเรง การเจริญ เติบ โต และสารเคมีอื่น ๆ การรับ รองตนเองลัก ษณะนี้มัก จะ
เปนระบบการขายตรง ผานรูปแบบของตลาดผูผลิตพบผูบริโภคที่ไมผานพอคาคนกลาง เกิดความเชื่อใจของ
ผูซื้อและผูผลิต สําหรับชองทางการตลาดของผลผลิตพืช ปศุสัตว และประมงเพื่อเปนวัตถุดิบสูผูบริโภคนั้น
ทางหนึ่งคือ รานอาหารจัดเปนชองทางตลาดของผูผลิตในการจําหนายสินคาที่มีความปลอดภัยอีกชองทาง
หนึ่ง เชนเดียวกับชองทางการจําหนายสินคา Q ในตลาดสด ตลาดขายสงหรือโมเดิรนเทรด ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดดําเนินการมอบปาย Q แหลงจําหนายสินคา Q ไปแลว
ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นความจําเปนและความสําคัญ เพื่อใหผูบริโภคไดมีโอกาสได
บริโภคสินคาที่มีความปลอดภัยทั้งที่ผานการรับรองและมีการรับรองตนเองผานรานอาหารในแตละจังหวัด
ตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธรานอาหารที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของจังหวัดที่ใชวัตถุดิบจากสินคา Q ที่มี
ความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP และผานการรับรอง
2. เปดโอกาสใหผูผลิตที่รับรองตนเอง (Self claim) วาผลผลิตไมมีการใชสารเคมีหรือใชสารเคมีอยาง
จํากัดเขาสูรานอาหาร และไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั่วๆ ไปมากขึ้น
3. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา Q ที่มีความปลอดภัยและสินคาที่ผูผลิตรับรองตนเองรวมทั้งสราง
แรงจูงใจใหผูผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

3. นิยามของรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใชสินคา Q
รา นอาหาร หมายถึง
รา นที่ขายอาหาร โดยจํา หนา ยในลัก ษณะใหบริก ารที่รา นและ/หรือ
ปรุง สํา เร็จนํากลับไปทานที่บาน โดยตองขอจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบการและขออนุญาตประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
สินคา Q หมายถึง สินคาเกษตรและอาหารที่มีกระบวนการผลิตทั้งระดับฟารมและการแปรรูปเปนไป
ตามมาตรฐานสินคาเกษตร ผานการตรวจรับรองจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ (Competent Authority: CA)
หรือหนวยรับรอง (Certification Body: CB) โดยสามารถตามสอบ (Traceability) ไปยังแหลงการผลิตสินคา
Q นั้นๆ ได
สินคาที่ผานการตรวจรับรอง หมายถึง หมายถึง สินคาที่ไมใชสินคา Q แตเปนสินคาที่ผาน
การรับรองจากหนวยงานภาครัฐ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมการขาว เปนตน ตาม
มาตรฐานตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐดังกลาวใหการรับรอง เชน มาตรฐานฟารม โครงการเขียงสะอาด เปนตน
สินคาที่รับรองตนเอง (Self claim) หมายถึง สินคาที่ผลิตโดยกลุมผูผลิตและจําหนายแตกตางจาก
มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย และไมสามารถหรือไมตองการเขาสูระบบการผลิตตามมาตรฐานหรือผาน
การรับรอง อาจเปนสินคาที่ลดการใชสารเคมี จํากัดการใชสารเคมี หรือปฏิเสธการใชสารเคมี โดยเปนที่รูจัก
และยอมรับในชุมชนผูผลิตในระดับหนึ่ง และสินคาที่ไดรับการรับรองตนเองตามโครงการฯ นี้ จะตองผานการ
ตรวจสอบสารพิษตกคางตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยใหเฉพาะสินคาดานพืชเทานั้น และตองไมเปนวัตถุดิบที่
ซื้อมาจากตลาดสด เนื่องจากแหลงที่มาไมชัดเจน ยกเวนกรณีผูตรวจพบหลักฐานหรือสามารถทวนสอบแหลง
ผลิต ซึ่งทําใหเชื่อมั่นไดวาวัตถุดิบนั้นมีความปลอดภัย

9

4. หลักเกณฑการดําเนินการตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q
กิจกรรมที่ 1:

หลักเกณฑการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q

วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q เปนไปตามหลักเกณฑเดียวกัน มี
ความถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว ชัดเจน โปรงใส เที่ยงธรรม และเปนกลาง รวมทั้งสามารถตามสอบ
(Traceability) ไปยั ง แหล ง การผลิ ต สิ น ค า ที่ มี ค วามปลอดภั ย นั้ น ๆ ได และคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ต อ
ความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability) ดวย

คุณสมบัติของผูตรวจรับรอง
1. ผูตรวจรับรองทุกคนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการตรวจรับรองรานอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q เปนอยางดี รวมทั้งมีความรูเบื้องตน และ/หรือ ผานการอบรมเกี่ยวกับ
GAP เกษตรอินทรีย GMP HACCP และ/หรือ CoC และมีความเขาใจการรับรองตนเอง (Self claim) ของกลุม
ผูผลิต
2. คณะผู ต รวจรั บ รอง ควรมีผู ต รวจรั บรองไม นอ ยกว า 2 คน ประกอบดว ย มกอช. หรื อ ผู แ ทน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขาว กรมประมง กรม
ปศุสัตวและกรมวิชาการเกษตร

คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง
1. คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ประกอบดวย มกอช. หรือผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขาว กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมวิชาการเกษตร คณะผู
ตัดสินใจใหการรับรองสามารถขอความคิดเห็นหรือขอมูลเพิ่มเติมจากคณะผูตรวจรับรอง และ/หรือ ผูแทน
หนวยรับรองที่เกี่ยวของกับสินคา Q นั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจใหการรับรองได
2. คณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ตองยึดหลักเกณฑการดําเนินการตามโครงการรับรองรานอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. คณะผู ตั ดสิ น ใจให ก ารรั บ รองต อ งมิ ใช ผูที่ มีส ว นร ว มในคณะผู ต รวจรับ รองรา นอาหารวัต ถุดิ บ
ปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ในครั้งนั้นๆ
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เอกสารที่ใชประกอบการตรวจรับรอง
รายการตรวจรับรอง (Checklist)

การคัดเลือกรานอาหาร
1. เปนรานอาหารที่สมัครเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ
2. ได รั บ การรั บ รองสุ ข ลั ก ษณะเบื้ อ งต น จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนตน
3. หากรานอาหารที่ขอการรับรองมีหลายสาขา และมีระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพสินคา
เดียวกัน ใหทําการสุมสาขาเพื่อดําเนินการตรวจรับรองโดยใชสูตร n = √N โดยที่ n แทนจํานวนสาขาที่
ตองสุมเพื่อดําเนินการตรวจรับรอง และ N แทนจํานวนสาขาทั้งหมดของรานอาหารที่ขอการรับรอง

คุณสมบัติของรานอาหารที่สมัครขอรับการรับรอง
1. มีความสนใจและสมัครใจในการขอรับการตรวจรับรอง
2. ยิ น ยอมและยิ น ดี ใ ห ค วามร ว มมื อ แก ค ณะผู ต รวจรั บ รองในการดํ า เนิ น การตรวจรั บ รองตาม
หลัก เกณฑการตรวจรับรองรา นอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลื อกใช สิน ค า Q ที่กํ า หนดทุก ประการ รวมทั้ ง
สนับสนุนขอมูลและเอกสารประกอบการตรวจรับรองเพิ่มเติมตามที่คณะผูตรวจรับรองรองขอ
3. มีความรูความเขาใจเรื่องสินคา Q และสินคาที่ผูผลิตรับรองตนเอง (Self claim) รวมทั้งศึกษา ทํา
ความเขาใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วิธีการตรวจรับรองรานอาหาร
1. หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนัดหมายเพื่อขอตรวจรับรอง ณ รานอาหารที่ขอการรับรอง และขอใหมี
ตัวแทนที่รับผิดชอบในการใหขอมูลและเปนผูนําคณะผูตรวจรับรองระหวางการตรวจรับรองดวย
2. ในวันนัดหมาย เมื่อเดินทางถึงรานอาหาร หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนําคณะผูตรวจรับรองเขาพบ
เจาของ ผู จั ด การหรื อผูแ ทนร า นอาหาร เพื่อประชุม เปด (Opening
meeting)
ซึ่ งประกอบดว ย
การแนะนําตัวผูตรวจรับรองทุกคน ยืนยันวัตถุประสงคการตรวจรับรอง หลักเกณฑการตรวจรับรอง ชี้แจงการ
ดําเนินการและวิธีการตรวจรับรอง การแจงผลการตรวจรับรอง และการรายงานผลการตรวจรับรอง ขอให
ผูนําคณะผูตรวจรับรอง และผูรับผิดชอบของรานอาหารนั้นๆ ใหความรวมมือในการตอบขอซักถามของคณะ
ผูตรวจรับรอง พรอมทั้งเปดโอกาสใหเจาของ ผูจัดการ หรือผูแทน ซักถามขอสงสัย และนัดหมายสําหรับการ
ประชุมปด (Closing Meeting)
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3. คณะผูตรวจรับรอง ทําการตรวจรับรองรานอาหาร โดยตรวจรับรองตามรายการตรวจรับรอง
(Checklist) ตรวจสอบความถูกตองของสินคา สัมภาษณและสอบถามเจาของ ผูจัดการหรือผูแทน และบันทึก
ผลการตรวจรับรอง ดังนี้
-

การจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบการและขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย
สุขลักษณะเบื้องตนของสถานที่จัดทําอาหาร สถานที่เก็บวัตถุดิบสําหรับทําอาหาร
รายละเอียดของสินคา เชน ประเภท ชนิด แหลงที่ซื้อมา เปนตน
ขอสังเกตอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาใหการรับรอง เชน สําเนาใบรับรองฟารม สําเนา

ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบสงสินคา ใบตรวจสอบสารพิษตกคาง เปนตน
4. เมื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจรั บ รองร า นอาหารเสร็ จ สิ้ น แล ว หั ว หน า คณะผู ต รวจรั บ รองรายงานผล
การตรวจรับรองในการประชุมปด (Closing Meeting) รวมกับเจาของ ผูจัดการหรือผูแทน เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น รั บ ทราบข อ โต แ ย ง และเป น การยื น ยั น สิ่ ง ที่ พ บในการตรวจรั บ รอง โดยมี หั ว ข อ ที่ ต อ งรายงาน
ประกอบดวย การยืนยันวัตถุประสงคการตรวจรับรองและหลักเกณฑการตรวจรับรอง ชี้แจงการดําเนินการใน
ขั้นตอนของการตัดสินใจใหการรับรอง สิ่งที่พบในการตรวจรับรองในดานที่ดี สิ่งที่เปนปญหาหรือไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑการตรวจรับรอง แจงใหทราบถึงขั้นตอนตอไปหลังจากตัดสินใจใหการรับรองแลว และการเขา
มอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองรานอาหาร
5. หั วหน าคณะผู ตรวจรั บรองนํ าผลการตรวจรั บรองของร า นอาหารเสนอต อคณะผู ตั ดสิ นใจให
การรับรอง เพื่อพิจารณาและตัดสินใจวาผานการรับรองหรือไม
6. ส ง ผลการตัด สิ น ใจให ก ารรั บ รองร า นอาหาร เพื่อ จัดทํ า ปา ยและหนั ง สือ แจง การผลรั บ รองแก
รานอาหารตอไป
7. ปายและหนังสือแจงผลการรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q มีอายุการรับรอง
3 ป นับจากวันที่ตัดสินใจใหการรับรอง

หลักเกณฑการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
1. รานอาหารตองผานการรับรองสุขลักษณะเบื้องตนในการเปนรานอาหารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. วัตถุดิบปลอดภัยที่ใชในการประกอบอาหารตองเปนสินคา Q ที่ผานการรับรองหรือเปนสินคาที่
ผูผลิตรับรองตนเอง (Self claim) ซึ่งตองผานการตรวจสารพิษตกคางโดย มกอช. ตามที่กําหนด
3. มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคาที่เปนวัตถุดิบใหเหมาะสม เพื่อให
สินคามีความปลอดภัย
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4. รานอาหารตองใชวัตถุดิบปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ โดยในปแรกที่เขารวมโครงการตองใชวัตถุดิบที่
มีความปลอดภัยไมนอยกวารอยละ 70 ของแตละชนิดที่ขอการรับรอง ซึ่งเปนวัตถุดิบปลอดภัย
5. เจาของรานอาหารตองทําใหคณะผูตรวจรับรองเชื่อมั่นไดวา สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑการ
ตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ไดอยางตอเนื่อง

การตรวจติดตาม
1. คณะผูตรวจรับรองจะทําการตรวจติดตามรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ที่ผานการ
รับรองแลวตามหลักเกณฑฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. คณะผูตรวจรับรองตองสอบถามในชวงการตรวจติดตามวา รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช
สินคา Q ที่ไดรับการรับรองแลวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน ประเภท และ/หรือ ชนิดของสินคา Q หรือไม
อยางไร
3. กรณีการตรวจรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ที่มีหลายสาขา การสุมตรวจติดตาม
ประจําปตองไมซ้ําสาขาที่ไดรับการตรวจรับรองแลว (ถาเปนไปได) เพื่อใหการตรวจรับรองนั้นครอบคลุมครบ
ทุกสาขาสําหรับรอบการตรวจรับรองนั้นๆ
4. หากพบการเปลี่ยนแปลงที่ไมสงผลกระทบตอการรับรอง เชน ลดหรือเพิ่มชนิดวัตถุดิบปลอดภัย
เปนตน ใหคณะผูตรวจรับรองตัดสินใจ และแจงผลการตรวจใหรานอาหารทราบ
5. หากพบการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆ จากการตรวจติดตามที่มีผลกระทบตอการรับรอง และ/หรือไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการ
ใหการรับรอง ใหนําผลการตรวจรับรองและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเขาคณะตัดสินใจใหการรับรองพิจารณา
และแจงผลการตัดสินใจใหรานอาหารทราบ

การตออายุการรับรอง
เมื่อสิ้นสุดการรับรอง คณะผูตรวจรับรองจะดําเนินการตรวจรับรองใหมในการตออายุการรับรองเพื่อ
เปนการทวนสอบวารานอาหารที่ไดรับการรับรองนั้นมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการตรวจรับรองรานอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ไดอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการตรวจรับรองเพื่อตออายุการรับรอง ดังนี้
1. รานอาหารที่ไดรับการรับรองแลวนั้นตองแจงความประสงคเพื่อขอตออายุการรับรอง โดยยื่น
เอกสารที่เกี่ยวของภายในระยะเวลา 30 วัน กอนวันหมดอายุการรับรอง
2. หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนัดหมายเพื่อขอตรวจรับรอง ณ รานอาหารที่ประสงคตออายุการรับรอง
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3. ในวันนัดหมาย เมื่อเดินทางถึงรานอาหาร หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนําคณะผูตรวจรับรองเขาพบ
เจาของ ผูจัดการ หรือผูแทน เพื่อประชุมเปด (Opening meeting) เชนเดียวกับการตรวจรับรองครั้งแรก
4. คณะผูตรวจรับรอง ดําเนินการตรวจรับรองรานอาหาร โดยดําเนินการตรวจรับรองตามรายการ
ตรวจรับรอง (Checklist) รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ตามหลักเกณฑการตรวจรับรอง
รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
5. หัวหนาคณะผูตรวจรับรองนําผลการตรวจรับรองเสนอตอคณะผูตัดสินใจใหการรับรอง เพื่อพิจารณา
และตัดสินใจวา ผานการตรวจรับรองเพื่อตออายุการรับรองหรือไม
6. สงผลการตัดสินใจใหการรับรองเพื่อตออายุการรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา
Q เพื่อจัดทําปายและหนังสือแจงการผลรับรองแกรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ตอไป

วิธีการจัดเก็บขอมูลจากการตรวจรับรองรานอาหาร
1. สําหรับการตรวจรับรองในสวนกลาง หลังจากคณะผูตัดสินใจใหการรับรอง ตัดสินใจใหการรับรอง
รานอาหารจากการตรวจรั บ รองรา นอาหารเรี ย บร อ ยแล ว ใหฝา ยเลขานุ ก ารโครงการร า นอาหารวั ตถุ ดิ บ
ปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ซึ่งเปนตัวแทนของคณะผูตรวจประเมิน สรุปรายละเอียดรานอาหารที่ไดรับ
การรับรอง ตามแบบฟอรมสรุปจํานวนรานอาหารที่ไดรับการรับรองตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q และสงใหศูนยสารสนเทศ ลงขอมูลในเวบไซต ของ มกอช.
2. สําหรับการตรวจรับรองในสวนภูมิภาค ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด สงผลการตรวจรับรองตาม
แบบฟอรมสรุปจํานวนรานอาหารที่ไดรับการรับรองตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
และสงขอมูลให มกอช. ลงขอมูลในเวบไซต เพื่อการประชาสัมพันธ ตอไป
3. กรณีเปนการตรวจติดตาม หากมีขอมูลเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจรับรองในครั้งแรก ใหสงขอมูล
ที่เปลี่ยนแปลงใหศูนยสารสนเทศ มกอช. เพื่อแกไขขอมูลในเวบไซต ตอไป
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ภาคผนวก
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ใบสมัคร

สําหรับเจาหนาที่

รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q

เลขที่ใบสมัคร

เพื่อเขารวมโครงการ
รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
o สมัครใหม
o ตออายุ

เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ...........

1. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................โทรศัพท..........................................
เจาของกิจการ
ผูแทน
2. ดําเนินธุรกิจรานอาหาร
ชื่อรานอาหาร............................................................................................................................................
จํานวนสาขา (ถามี)....................สาขา ระบุสาขา (รายละเอียดแนบ)..........................................................
ที่ตั้ง (สํานักงานใหญ) เลขที่...................หมูที่..............ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน................................................................ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท..........................................................โทรสาร.........................................................................
มีความประสงค ขอสมัครเขารวมโครงการความรวมมือรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
โดยมีประเภทสินคา Q ที่ใชเปนวัตถุดิบปลอดภัยในรานอาหาร ไดแก
สินคาสดที่ผูผลิตไดรับการรับรอง
o ดานปศุสัตว
◊ เนือ้ สัตวสด
◊ ไขสด
◊ อื่นๆ ระบุ ............................................................
o ดานประมง (สัตวน้ํา) ระบุ
o ดานพืช
◊ ผักสด
◊ ผลไมสด
◊ อื่นๆ ระบุ ............................................................
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สินคาสดที่ผูผลิตรับรองตนเอง (Self claim)..................................................................
ดานปศุสัตว
◊ เนือ้ สัตวสด
◊ ไขสด
◊ อื่นๆ ระบุ ............................................................
ดานประมง (สัตวน้ํา) ระบุ
ดานพืช
◊ ผักสด
◊ ผลไมสด
◊ อื่นๆ ระบุ ............................................................
3. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับคําขอ คือ
3.1 แผนที่ตั้งของรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q พรอมสิ่งสังเกตใกลเคียง จํานวน 2 ชุด
3.2 เอกสารรายละเอียดวัตถุดิบปลอดภัยที่ใชในรานอาหาร
4. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการและยินยอมใหคณะผูตรวจรับรองเขามา
ดําเนินการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ที่ขาพเจาสมัครขอรับการรับรองตาม
หลั ก เกณฑ ก ารตรวจรั บ รองรา นอาหารวั ตถุดิบ ปลอดภัย เลื อ กใช สิ น คา Q ที่ กํ า หนดทุก ประการ รวมทั้ ง
สนับสนุนขอมูลเพิ่มเติมตามที่คณะผูตรวจรับรองรองขอ โดยไมเสียคาใชจายในการตรวจรับรองและตรวจ
ติดตามใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร
(............................................................)
ตําแหนง......................................................................
วันที่.............................................................................

สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครแลววามีความถูกตองครบถวนสมบูรณ
ลงชื่อ.....................................................ผูรับใบสมัคร
(...................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่.........................................................................
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แบบฟอรม

รายการตรวจรับรอง (Checklist) รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
สอบถามผูจดั การราน/ผูแ ทนที่ใหขอมูลได
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล ............................................................
ตําแหนง ..............................................................โทรศัพท .............................................................
เบอรมือถือ...........................................................โทรสาร ..............................................................
ที่อยู ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ชื่อรานอาหาร .................................................................................................................................
สาขาที่ตรวจรับรอง (ถามี) ..............................................................................................................
ที่อยู ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
โดยเปนรานที่จดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบการ และขออนุญาตประกอบการตามกฎหมาย
เลขที่ ...................................................................................................................................................
3. เปนรานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ไดแก
Clean Food Good Taste
เชลลชวนชิม
อืน่ ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. ใชสินคา Q/สินคารับรองตนเอง (self claim) เปนวัตถุดิบตองมีไมนอยกวารอยละ 70 ของปริมาณ
และ/หรือ ชนิด*ของวัตถุดิบที่ใช
ใช
ไมใช
หมายเหตุ รอยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด หรือ รอยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบเฉพาะประเภท
(เชน สัตวน้ํา เนื้อสัตว ผัก ผลไม เปนตน) หรือ รอยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบเฉพาะชนิด (เชน ขาวสาร
กุง เนื้อไก ผัก/ผลไมสดบรรจุตัดแตง เปนตน) ที่ใชในรานอาหาร นั้น ตัวอยาง กรณีรอยละ 70 ของ
ปริมาณวัตถุดิบเฉพาะชนิด เชน รานคามีความตองการซื้อผักคะนา มาเปนวัตถุดิบวันละ 10 กิโลกรัม
แตรานคาสามารถซื้อผักคะนามาจากฟารมที่ไดรับการรับรองไดเพียง 7 กิโลกรัม เนื่องจากฟารม
สามารถสงไดเพียงเทานั้น ทําใหรานคาตองซื้อผักคะนาจากตลาดมาเพิ่มอีก 3 กิโลกรัม ถือวารานคา
ดังกลาวผานในเรื่องของเกณฑ 70%
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5. * ขอกําหนดการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ใชสนิ คา Q
รายละเอียดที่ตองพิจารณา*
หมวด 1 บริเวณรับวัตถุดบิ
1.1 มีพื้นผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด และมีการรักษาความสะอาด
สม่ําเสมอ
1.2 ถูกสุขลักษณะ ไมทําใหเกิดการปนเปอน หากมีการลางและชั่ง
น้ําหนักตองอยูในบริเวณที่เหมาะสม
1.3 มีการรับวัตถุดิบที่ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดสม่ําเสมอ
หมวด 2 ที่เก็บวัตถุดิบ
2.1 แยกเป น สั ด ส ว น และต อ งมี ค วามสู ง จากพื้ น ในลั ก ษณะที่ ไ ม
กอใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งสามารถทําความสะอาดบริเวณที่เก็บ
วัตถุดิบอยางเหมาะสม
2.2 มีการระบายอากาศดี ไมอับชื้น และมีแสงสวางเพียงพอ ตาม
ความเหมาะสม
2.3 มี ก ารแยกวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห มดอายุ ห รื อ ชํ า รุ ด หรื อ รอการส ง คื น ใน
บริเวณเฉพาะและแยกสวนจากวัตถุดิบปกติ โดยไมนํามาปะปนกับ
วัตถุดิบปกติ
2.4 การจัดเก็บวัตถุดิบปลอดภัยตองไมกอใหเกิดการปนเปอน และ
จัดเก็บอยางเปนระเบียบ
2.5 วัตถุดิบปลอดภัย มีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิและอยูภายใต
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสม
2.6 ห อ ง/ตู แ ช แ ข็ ง ต อ งมี อุ ณ หภู มิ เ หมาะสมในการเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ
ปลอดภัย โดยพิจารณาดูจากสภาพของวัตถุดิบวายังคงสภาพที่
เหมาะสม จากการตรวจพินิจ
2.7 สามารถตามสอบไดถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ เชน อาจดูจาก
เครื่องหมายรับรอง Q ที่กาํ กับบนทุกบรรจุภัณฑ เปนตน
หมวด 3 บริเวณพืน้ ที่ประกอบอาหาร
3.1 มี ก ารตรวจสอบความสะอาดและคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ก อ น
การประกอบอาหาร และคัดแยกวัตถุดิบที่มีลักษณะผิดปกติหรือเริ่ม
เสียสภาพออกไป

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**

หมายเหตุ/
คําแนะนํา
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รายละเอียดที่ตองพิจารณา*
3.2 ไมใชวัตถุดิบที่หมดอายุหรือมีลักษณะที่ผิดปกติในการประกอบ
อาหาร
3.3 มีการทําความสะอาดวัตถุดิบตามความเหมาะสมของวัตถุดิบแต
ละชนิด อยางถูกสุขลักษณะ
3.4 กรณีมีหองน้ําบริเวณพื้นที่ประกอบอาหาร ตองสะอาดและถูก
สุ ข ลั ก ษณะ และต อ งแยกออกจากบริ เ วณที่ ป ระกอบอาหารเป น
สัดสวนเฉพาะ
3.5 มีที่รองรับขยะมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
3.6 มีทอหรือรางระบายน้ําทิ้งที่มีสภาพดี ไมมีการอุดตัน
3.7 มีการควบคุมดูแลสัตวพาหะนําโรคไมใหมีโอกาสมาสัมผัสกับ
วัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ
3.8 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
3.9 น้ํ า ที่ ใ ช ล า งวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการประกอบอาหารที่ สั ม ผั ส กั บ
วัตถุดิบโดยตรงตองมีคุณสมบัติเทียบเทาน้ําบริโภค
หมวด 4 บริเวณจุดจําหนายอาหาร
4.1 พื้น ผนัง เพดาน ภายในราน มีสภาพดี สะอาด
4.2 มีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายอากาศดี ไมอับชื้น
4.3 มีการทําความสะอาดบริเวณจุดจําหนายอาหารสม่ําเสมอ
4.4 ภาชนะ วัสดุและอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารตองสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอน และจัดเก็บเปนสัดสวนใน
สภาวะและบริเวณที่เหมาะสม
4.5 กรณีมีหองน้ําบริเวณจุดจําหนายอาหาร ตองสะอาดและถูก
สุขลัก ษณะ และต องแยกออกจากบริเวณจุดจํ าหนายอาหารเปน
สัดสวนเฉพาะ

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**

หมายเหตุ/
คําแนะนํา
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รายละเอียดที่ตองพิจารณา*

ผลการตรวจ
ใช ไมใช N/A**

หมายเหตุ/
คําแนะนํา

หมวด 5 บุคลากร
5.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจควบคุมสุขลักษณะและความ
สะอาดของอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ และกระบวนการต า งๆ ใน
การประกอบอาหาร มีความเขาใจถึงพื้นฐานความปลอดภัยของ
การผลิตอาหารตามความเหมาะสม
5.2 พนักงานที่ทํางานสัมผัสวัตถุดิบ/อาหาร และหัวหนาผูควบคุม มี
วิธีการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอนสู
อาหาร
5.3 พนักงานที่ทํางานสัมผัสวัตถุดิบ/อาหาร ตองมีสุขอนามัยสวน
บุคคลที่ดี ในขณะเตรียม/ประกอบอาหาร และบริการอาหาร ตอง
แตงกายสะอาดเหมาะสมกับลักษณะงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ไปยังอาหาร
หมายเหตุ 1. * อางอิงจากกรมประมง กรมปศุสัตว มกอช. และกรมอนามัย
2. ** N/A = Not Applicable (ไมไดนํามาใช)
3. เกณฑการตัดสิน
ผลการตรวจที่เปนไปตามขอกําหนดในแตละหมวด ตองผานจํานวนขออยางนอยรอยละ 60 (ไม
รวมขอที่เปน N/A) และรวมทุกหมวด ตองผานจํานวนขออยางนอยรอยละ 60 (ไมรวมขอที่เปน N/A) หากไม
เปนไปตามนี้ ใหถือวา ไมผานการตรวจรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
สรุป

ผาน
ไมผาน

6. ประเภทวัตถุดิบปลอดภัยทีเ่ ปนสินคา Q และสินคาที่ผูผลิตรับรองตนเองที่ใชในรานอาหาร ไดแก
ผัก
สัตวน้ํา
ผลไม
เนื้อสัตว
อื่นๆ
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7. ชนิดวัตถุดิบที่ใชในรานอาหาร (ระบุเปนวัตถุดบิ เชน เนื้อหมู เนื้อไก ผักคะนา ขาวสังขหยด กุง
เปนตน)
สินคา Q ที่ผานการรับรอง
ชนิด
ผานการรับรอง
จากหนวยงาน
ชนิด
จากหนวยงาน
ผานการรับรอง
ชนิด
จากหนวยงาน
ผานการรับรอง
ชนิด
ผานการรับรอง
จากหนวยงาน
สินคาปลอดภัยที่ผูผลิตรับรองตนเอง
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด

ผูผลิต
ผูผลิต
ผูผลิต
ผูผลิต

8. กรณีสินคาที่ผูผลิตรับรองตนเอง
เก็บตัวอยางสินคาวิเคราะหสารพิษตกคางตามเกณฑทกี่ ําหนด
ผลการตรวจสารพิษตกคาง
c ผาน
c ไมผาน
9. แหลงที่ซอื้ วัตถุดิบปลอดภัยมาใชในการประกอบอาหาร
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และกรุณาระบุประเภทสินคาหากรานอาหารนัน้ มีวัตถุหลายประเภท)
ตลาดกลาง, ตลาดคาสง ประเภทสินคา .................................................................................
ซื้อจากพอคาคนกลาง ประเภทสินคา .................................................................................
ซื้อจากผูผ ลิตโดยตรง* ประเภทสินคา ................................................................................
รับจากบริษัท
ประเภทสินคา .................................................................................
อืน่ ๆ ระบุ ............................................................................................................................
ประเภทสินคา ..............................................................................................................
หมายเหตุ * กรณีซื้อจากฟารมโดยตรงใหแนบรายชื่อฟารมที่รับซื้อมาพรอมนี้ดวย
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10. รานอาหารสามารถหาสินคาปลอดภัยมาเปนวัตถุดิบประกอบอาหารอยางสม่ําเสมอหรือไม
อยางไร
สม่าํ เสมอ
ไมสม่าํ เสมอ เนื่องจาก..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
11. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) .....................................................................................................
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
12. ขอคิดเห็นเพิม่ เติมของหัวหนาคณะผูตรวจรับรองจากการสังเกตและการตรวจพินจิ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
13. ผลการตัดสินใจเบื้องตนของคณะผูตรวจรับรองเพื่อเสนอตอคณะผูตัดสินใจใหการรับรอง
เห็นควรมอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
ไมเห็นควรมอบปายและหนังสือแจงผลการรับรองแกรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
เนื่องจาก......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................หัวหนาคณะผูตรวจรับรอง
(..................................................)
วันที.่ .........................................................................................
เบอรมือถือ............................................................................................
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ปายรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q

ชื่อรานอาหาร ....................................................................................................................
ประเภทอาหาร....................................................................................................................
วัตถุดิบที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน สินคา Q -.........................................................................
สินคาที่ผานการตรวจรับรอง- ............................................
สินคารับรองตนเอง (Self Claim) -.....................................
ระยะเวลาในการรับรอง .........................................................................................................
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ตัวอยางปายรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
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ที่ ....................../

สํานักงาน................................................................
(ที่อยู)......................................................
..............................................................
สิงหาคม 2553

เรื่อง

แจงผลการรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q

เรียน
สิ่งที่สง มาดวย 1. รายละเอียดวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารที่ไดรับการรับรอง ตามโครงการตรวจรับรองรานอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
2. ปายรับรองรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
ตามที่หนวยงานของทานไดสมัครขอรับการรับรองรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะผูต รวจรับ รองไดดํา เนิน การตรวจรับรองตามหลักเกณฑการตรวจ
รับรองรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q แลว ผลการตรวจรับรอง พบวา...........(ชื่อรานอาหาร).............
จังหวัด................................................................................................................ผานหลักเกณฑการตรวจ
รับรองเปนรานอาหารปลอดภัย เลือกใชสินคา Q รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ตั้งแตวันที่ ........................
ถึงวันที่ ............................................
ทั้งนี้ สํานั กงาน………………………………….ขอมอบปายรา นอาหารปลอดภัย เลือกใช
สินคา Q เพื่อใชในการประชาสัมพันธมาพรอมกันนี้แลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
(ตําแหนง).......................................................................
สํานัก.........................................................
โทร. .......................... ตอ ...........................
โทรสาร ..........................................
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(ตัวอยาง)
รายละเอียดวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารที่ไดรับการรับรอง
ตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
ของราน...............................................
รายละเอียดชนิดของวัตถุดิบ สินคา Q/สินคารับรองตนเอง (Self Claim)
สินคาที่ผาน
รายการอาหารและ
สินคา Q
การตรวจรับรอง
สินคารับรองตนเอง
วัตถุดิบที่ใช
(บริษัท/ผูผลิต)
(มาตรฐาน/หนวยงานที่ให
(Self Claim)
การรับรอง)
1. (รายการอาหาร)
1.1 (วัตถุดิบ)
√
(บริษัท...........)
1.2 .................
√
1.3 .................
√
(.............../กรม...........)
2. .........................
2.1 ......................
3. .......................
3.1 ...................

แบบฟอรมสรุปจํานวนรานอาหารที่ไดรับการรับรองตามโครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใชสินคา Q
รานอาหารที่ไดรับการรับรองจากเกษตรและสหกรณจงั หวัด .................................................................. มีจํานวนทั้งหมด ......................................... ราน
โดยมีรายละเอียดการใหการรับรอง ดังนี้
วัตถุดิบที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน
ชื่อรานอาหาร

ที่อยู

ประเภทอาหาร

สินคา Q

สินคาที่ผาน
การตรวจรับรอง

สินคารับรอง
ตนเอง
(Self Claim)

แหลงผลิต
(บริษัท/ฟารม)

วันที่ตัดสินใจ
ใหการรับรอง

28

หมายเหตุ สงขอมูลมาที่ กลุม วิชาการและรับรองระบบการผลิตขั้นตน สํานักรับรองมาตรฐาน มกอช. โทรสาร 02-579-8427 และ e-mail : phawana@acfs.go.th และ
กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โทรสาร 02-561-4088 qrestaurant@hotmail.co.th
หากมีขอสงสัยขอมูลวิชาการติดตอที่เบอรโทรศัพท 02-561-2277 ตอ 1217-1218 หรือขอมูลทั่วไป ตอ 1313-1314

