แบบตรวจสถานทีจําหน่ ายอาหารประเภทก๋ วยเตียว
สถานทีจําหน่ าย [ ]ร้ านอาหาร ชือ.......….............[ ]แผงลอย ชือ.............……..........การเป็ นเฟรนไชส์ [ ]เป็ นยีห้ อ….....……..........[ ] ไม่เป็ น
ชือเจ้ าของร้ าน/แผง.................................................. บริ เวณทีตัง................................................................……….......................................
ชืออาหารทีจําหน่าย...................................................................................................จํานวนผู้ปรุง .............คน , ผู้เสิร์ฟ ................คน
[ ] มีป้ายรับรองมาตรฐานร้ านก๋วยเตียวอนามัย เลขที ......................... ออกให้ เมือวันที ................................ [ ] ไม่มีป้ายรับรอง ฯ
ครังทีตรวจ......................วัน/เดือน/ปี ทีตรวจ.............................

เกณฑ์ มาตรฐานสถานทีจําหน่ ายอาหารประเภทก๋ วยเตียว
1) วัตถุดบิ /ก๋ วยเตียว
1. เส้ นก๋ วยเตียวมาจากโรงงานทีผลิตได้ มาตรฐาน GMP
หรือไม่ มีวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน
2. วัตถุดิบอืนๆ มีคุณภาพ หรือมาตรฐานผ่ านเกณฑ์ การทดสอบ
สารเคมี ดังต่ อไปนี
2.1 เนือสัตว์ (ลกชิ
ู น ปลาหมึกกรอบ เนือหมู ฯลฯ) ปราศจากสาร
ปลอมปนต้องห้าม เช่น สารบอแรกซ์ สารกันรา เป็ นต้น และมี
วิ ธีการจัดเก็บทีเหมาะสม
2.2 ผักต่างๆ (ถัวงอก ต้นหอม ผักชี ผักบุง้ ฯลฯ) ปราศจากสาร
ปลอมปนต้องห้าม เช่น สารฟอกขาว สารฟอร์ มาลิ น ไม่มีสารเคมี
ฆ่าแมลงตกค้างในระดับทีเกิ นมาตรฐาน และมี วิธีการจัดเก็บที
เหมาะสม
2.3 ถัวป่ น พริ กป่ น ไม่มีการปนเปื อนสารอะฟลาท็อกซิ นในระดับที
เกิ นมาตรฐาน หรื อมี การคัดแยกวัตถุดิบทีมี คณ
ุ ภาพดี ไม่มีรา และ
เปลียนใหม่ทกุ ๆ 3-5 วัน และมี วิธีการจัดเก็บทีเหมาะสม หรื อเลือก
ซื อจากแหล่งทีมี การควบคุมคุณภาพ
3. เนือสัตว์ และผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ ต้ องปรุ งสุกด้ วยความร้ อน
อาหารทีปรุ งสุกมีการปกปิ ด หรือมีการป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค
4. สารปรุ งแต่ งอาหาร เช่ น นําส้ มสายชู นําปลา ต้ องมี
เลขสารบบอาหาร(อย.)
5. นําดืม เครืองดืม นําแข็ง ต้ องสะอาด ใส่ ในภาชนะทีสะอาด
มีการปกปิ ด
5.1 มี ทีตักทีมี ดา้ มยาว หรื อมี ก๊อก หรื อทางเทริ นนํา
5.2 นําแข็งทีใช้บริ โภค ต้องสะอาด เก็บในภาชนะทีสะอาด มี ฝาปิ ด
อยู่สูงจากพืนอย่างน้อย 60 ซม. ทีตักนําแข็งมี ดา้ มยาวและต้องไม่นํา
อาหารหรื อสิ งของอย่างอืนไปแช่ไว้ในนําแข็งทีใช้บริ โภค

ผลการตรวจ
ผ่ าน (1) ไม่ ผ่าน (0)

หมายเหตุ

เกณฑ์ มาตรฐานสถานทีจําหน่ ายอาหารประเภทก๋ วยเตียว

ผลการตรวจ
ผ่ าน (1) ไม่ ผ่าน (0)

หมายเหตุ

2) ภาชนะ/อุปกรณ์
6. หม้ อก๋ วยเตียวสะอาด ปลอดภัย มีสภาพดี ไม่ ชาํ รุ ด
7. ภาชนะใส่ อาหาร เครืองปรุ ง และช้ อนตัก ต้ องสะอาด
ปลอดภัย ไม่ เป็ นพลาสติก/โลหะทีถกกั
ู ดกร่ อนง่ าย และมีการ
ปกปิ ด
8. เขียงและมีด ต้ องมีสภาพดี แยกใช้ ระหว่ างเนือสัตว์ สุก
เนือสัตว์ ดิบ และผัก
9.ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วางตังเอาด้ ามขึนหรือวางเป็ นระเบียบใน
ภาชนะโปร่ งสะอาดและมีการปกปิ ด
10. ล้ างภาชนะด้ วยนํายาล้ างภาชนะ แล้ วล้ างด้ วยนําสะอาด 2
ครัง หรือล้ างด้ วยนําไหล และอุปกรณ์ การล้ างต้ องวางสงจากพื
น
ู
อย่ างน้ อย 60 ซม.

3) ด้ านสถานทีจําหน่ ายอาหาร
11.สถานทีปรุ งจําหน่ ายอาหาร/แผงลอยจําหน่ ายอาหาร มีสภาพดี
สะอาดเป็ นระเบียบ อย่ สู งจากพื
นอย่ างน้ อย 60 ซม. แผงลอย
ู
ต้ องตังอย่ ใู นบริเวณทีเหมาะสมได้ รับการอนุญาตจากท้ องถิน

4) ด้ านการรั กษาสิงแวดล้ อม
12. มีการรวบรวมมลฝอย
และเศษอาหาร ไขมัน เพือนําไปกําจัด
ู
มีการควบคุมและป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค

5) ผ้ ูสัมผัสอาหาร
13. ผ้ ูสัมผัสอาหารแต่ งกายสะอาด ตัดเล็บสันและไม่ ทาเล็บ
สวมเสือมีแขน ผ้ ูปรุ งต้ องผกผ้
ู ากันเปื อนทีสะอาด สวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม ผ้ ูสัมผัสอาหารทีมีบาดแผลทีมือต้ องปกปิ ดแผล
ให้ มิดชิด และต้ องใช้ อุปกรณ์ หยิบจับอาหารทีปรุ งสําเร็จแล้ ว
14. ผ้ ูสัมผัสอาหารต้ องผ่ านการอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหาร
ข้ อแนะนํา ......................................................................................................................................................................................................................................................

.........………................................................................................................................................................................................................................................……….............
...............................................................................................................................................................................................................................................................

(ลายเซ็น)ผู้ตรวจ ........................................................ตําแหน่ง/สังกัด.......................................................(ลายเซ็น)เจ้ าของสถานประกอบการ........................................................
(.............…….......................................)

(.................................................................)

