
          

โครงการอาหารศึกษา

งานโครงการเมืองเกษตรสีเขยีว

งานโครงการร้านอาหารวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

       โครงการร้านอาหารวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

โครงการพิเศษ   กองนโยบายมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร  มกอช.

• ผลการดาํเนินงาน
• แนวทางการดาํเนินงาน ปี 2560
• ผลการประเมนิโครงการ
• การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผลการดาํเนินงาน



          
                                                           กองนโยบาย/มกอช.

โครงการร้านอาหารวตัถุดิบปลอดภยัเลือกใชส้ินคา้ Q (Q restaurant)

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดผ้ลกัดนัใหม้ีการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารที่ไดม้าตรฐานความ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มใหม้ีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ตามระบบ
การผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จกักนัในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และจาํกดัตามหลกัวชิาการ โดยมีการใหส้ญัลกัษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทาํให้
สามารถสื่อสารกบัผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

ความเป็นมา

วตัถุประสงค์
• เพื่อประชาสมัพนัธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จกัของจงัหวดัที่ใชว้ตัถุดิบจากสินคา้ Q ที่มี

ความปลอดภยัตามระบบการผลิต GAP
• เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตที่รับรองตนเองวา่ผลผลิตปลอดภยัเขา้สู่ร้านอาหาร และไดร้ับการยอมรับจาก

ผูบ้ริโภคมากขึ้น
• เพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ที่มีความปลอดภยั และสร้างแรงจูงใจใหผู้ผ้ลิตในการผลิตสินคา้ที่มี

ความปลอดภยัมากขึ้น



ผลการดาํเนินงานปี 2553-2559
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ร้านที่ยงัอยูใ่นโครงการ ร้านที่ไม่ไดต้่ออายุ ร้านปิดกิจการ

ข้อมูลจํานวนร้านอาหารในโครงการ Q Restaurant ในช่วงปีพ.ศ. 2553 – 2559
(ไม่รวมร้านอาหารประเภทหลายสาขา)

ผลการดาํเนินงาน



จาํนวนร้านมากที่สุด 3 อนัดบัแบ่งตามภาค
เชียงใหม่
พะเยา
ลําปาง

พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี

นครราชสีมา
นครพนม
บุรีรัมย์

นครศรีธรรมราช
ระนอง
พงังา

ผลการดาํเนินงาน



ปี 2559
แผนการตรวจร้านใหม่ 285 ร้าน
มรี้านทีผ่่านการรับรอง 307 ร้าน
มกีารเพิม่วตัถุดบิ   21 ร้าน

ปัจจุบัน
ร้านในโครงการ
Q restaurant
ทั้ง 77 จงัหวดั มี

2,289ร้าน
ร้านเดีย่ว 1,853 ร้าน
ร้านหลายสาขา 436 ร้าน

ผลการดาํเนินงาน



                                                                     กองนโยบาย/มกอช.

งบ 2560  2.62 ล้านบาท /76 จงัหวดั)
(งบ 2559  = 2.665 ล้านบาท/76 จงัหวดั)

โครงการร้านอาหารวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปี 2560

สนับสนุน ค่าใช้จ่าย
• ดาํเนินงานโครงการฯ
• ชุดทดสอบสารเคมตีกค้างในพืชผกั

(MJPK , TM test kit) 
• การจดัซื้อวสัดุอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
• การจดัซื้อกรอบป้ายรับรอง





โอนเงนิงบประมาณ ครั้งที่ 1 

เช ียงราย
เชียงใหม่
นครนายก
นครพนม
นครศรีธรรมราช
บงึกาฬ
ประจวบคีรีข ันธ์*
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พะเยา

พงังา
พษิณุโลก*
เพชรบรูณ์ *
ภเูกต็
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ลาํปาง
อุทยัธานี



                                                                     กองนโยบาย/มกอช.

ตวัชี้วดัความสําเร็จของโครงการ

โครงการร้านอาหารวตัถุดิบปลอดภยัเลือกใชส้ินคา้ Q (Q restaurant) ปี 2560

จาํนวนร้านอาหารใหม่เพ ิ่มข ึน้ รวม 422 แห่ง  
และจาํนวนร้านอาหารท ี่ผ่านการตรวจตดิตาม 
100% 

จาํนวนร้านเดมิท ี่ได้รับการรับรองแล้ว
ประมาณร้อยละ 30 มีการยกระดับโดยการ
เพ ิ่มชนิดวัตถุดบิปลอดภยัท ี่ใช้ในร้าน 

ผลผลิตภาพรวมโครงการ

• มีร้านอาหารที่ผา่นการรับรองเพิ่มขึน้ รวม 2,600 แหง่ และร้านอาหารที่ผา่นการรับรอง
ในปีที่ผา่นมายงัคงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรอง รวมทัง้เพิ่มวตัถดุิบที่มี
ความปลอดภยั

• มีร้านอาหาร Q restaurant ระดบัพรีเมี่ยม จํานวนไมน่้อยกวา่ 50 แหง่



• ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่ งยืน : การยกระดับและ
ส่งเสริมการเพ ิ่มการใช้วัตถุดบิปลอดภยัในร้าน Q restaurant เพ ิ่ม
มากข ึน้ 

• ให้จงัหวัดคัดเลือกร้าน Q restaurant ที่ผ่านการรับรอง  มีคุณสมบัติ
1. ใช้วัตถุดบิสินค้า Q ไม่น้อยกว่า  5 ชนิด  

หรือใช้วัตถุดบิท ี่เป็นสินค้า Q ทัง้หมดในการประกอบอาหาร  อย่างน้อย 1 เมนู
2. มีผลการประเมนิคะแนนรวมทุกหมวด ไม่น้อยกว่า 90%
3. คงสถานะเป็น Q restaurant ไม่น้อยกว่า 1 ปี งบประมาณ

• คณะกรรมการ  มกอช. จะเข้าตรวจตดิตาม ภายในปีงบประมาณ 2560
• ขอให้จงัหวัดคัดเลือก ส่งรายชื่อร้าน (ข้อมูล 1-3) ภายในเดือน ก.ค.60

Q restaurant Premium
โครงการร้านอาหารวตัถุดบิปลอดภยัเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปี 2560



สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั มกอช.มกอช.

ผลงาน / แผนงาน

ประชาสัมพนัธ์ /รับสมัครร้าน

ตรวจรับรองร้านใหม่

ตรวจตดิตามร้าน

ประชาสัมพนัธ์ ร้าน
ท ี่ผ่านการรับรอง

บรูณาการงานด้านอาหาร
ปลอดภยั

จดัสรรงบประมาณ/
test kit /เอกสารแผ่นพบั

จัดทาํแผ่นป้ายรับรอง•บนัทกึข้อมูลเข้าระบบรายงานผลการรับรอง
•หนังสือเรียนผู้อํานวยกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

เวบ็ไซต์ /
Q restaurant 
Application

•บันทกึข้อมูล&ภาพถ่าย  
  เข้าระบบรายงานผลฯ

•จาํนวนผลการตรวจรับรองร้าน 2559
• จาํนวนร้านท ี่ตรวจตดิตาม 2553-2558
• เป้าหมายแผนงานการตรวจร้าน 2560

http://www.qrestaurant.acfs.go.th/

รายงานผลการดาํเนินงานครัง้ 1 ภายในวันท ี่ 5 ก.ค.60



ระบบรายงานผลการรับรอง Q restaurant



                     ข้อมลูสําหรับ Q restaurant application
• หมายเลขโทรศพัท ์ ที่อยู ่  เวบ็ไซต ์(ถา้มี)
• เวลาเปิด-ปิดบริการ และวนัหยดุ
• จดัเกบ็พิกดัร้านอาหาร อยูใ่นรูปแบบองศาทศนิยม  เช่น 

Latitude : 13.83751 Longitude : 100.588145
• ภาพถ่ายเมนูอาหารที่ไดร้ับการรับรองอยา่งนอ้ย 5 รูป 

เป็นไฟลภ์าพดิจิตอล (jpeg)



ผลการประเมนิโครงการ : ร้าน Q restaurant
• สุ่มส่งแบบสอบถามให้ร้านอาหารจาํนวนทั้งสิ้น 200 ร้านทางไปรษณยี์  มรี้านอาหารส่ง

แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 100 ร้าน  
• ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านเอง รองลงมาเป็นผู้จดัการร้าน และอื่น  ๆเช่น 

ผู้จดัการ พ่อครัว เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 72, 21 และ 7 ตามลําดบั
• การรับรู้ข้อมูลและการเข้าร่วมโครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าร้านของตนได้รับการ

รับรองเป็นร้านอาหารวตัถุดบิปลอดภยั เลือกใช้สินค้า Q คดิเป็นร้อยละ 94
• ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าโครงการ Q Restaurant นีเ้ป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจรับรองคดิเป็น
ร้อยละ 99 

• มผีู้ตอบแบบสอบถามคดิว่าโครงการนีเ้ป็นประโยชน์กับทางร้าน, เป็นการประชาสัมพนัธ์ลูกค้า 
และทําให้มลีูกค้าเพิม่มากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 96, 75 และ 59 ตามลําดบั  

• ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จกัวตัถุดบิสินค้า Q ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์คดิเป็นร้อยละ 95 

• ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จกัแอพพลิเคชั่น Q Restaurant คดิเป็นร้อยละ 60



ผลการประเมนิโครงการ : ร้าน Q restaurant (ต่อ)

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
• ผู้ประกอบการต้องการให้เพิม่การประชาสัมพนัธ์โครงการให้เป็นทีรู่้จกัมากยิง่ขึน้ ทั้งวธิีการให้

ความรู้โดยตรง หรือผ่านสื่อออนไลน์ 
• เห็นควรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภยัอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถงึความสําคญั

ของการเลือกใช้วตัถุดบิทีป่ลอดภยั  
• ต้องการให้มกีารจัดการอบรมให้กับร้านอาหาร เพื่อให้บุคลากรในร้านมคีวามรู้และใส่ใจใน

เกี่ยวกับคุณภาพอาหารมากยิง่ขึน้ 
• ควรให้มกีารเพิม่การประชาสัมพนัธ์แอพพลิเคชั่น Q Restaurant มากยิง่ขึน้ 

เพราะยงัไม่ทราบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถทําอะไรได้บ้าง และมปีระโยชน์อย่างไร



ผลการประเมนิโครงการ : ร้าน Q restaurant (ต่อ)

ข้อเสนอแนะเพ ิ่มเตมิ 

• ผู้ประกอบการต้องการให้เพ ิ่มการประชาสัมพนัธ์โครงการให้เป็นท ี่ร ู้ จ ักมากยิ่งข ึน้ ทัง้
วธิ ีการให้ความรู้ โดยตรง หรือผ่านสื่อออนไลน์ 

• เหน็ควรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภยัอาหารเพ ื่อให้ผู้บริโภคเล็งเหน็ถงึ
ความสาํคัญของการเลือกใช้วัตถุดบิท ี่ปลอดภยั  

• ต้องการให้มีการจัดการอบรมให้กับร้านอาหาร  เพ ื่อให้บุคลากรในร้านมีความรู้ และใส่
ใจในเกี่ยวกับคุณภาพอาหารมากยิ่งข ึน้ 

• ควรให้มีการเพ ิ่มการประชาสัมพนัธ์แอพพลิเคชั่น Q Restaurant มากยิ่งข ึน้ 
เพราะยังไม่ทราบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถทาํอะไรได้บ้าง และมีประโยชน์อย่างไร



การปรับรูปแบบประชาสัมพนัธ์ : ป้ายรับรอง



การบรูณาการความร่วมมือเพ ื่อขยายผลการดาํเนินงาน



MOU : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์Q restaurant University



Street Food Healthy By Q Restaurant ในงานเพ ื่อนพ ึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  2559 
ระหว่างวันท ี่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 



Street Food Healthy By Q Restaurant : รายการบ่ายนีม้ ีคาํตอบ



งานร้านอาหารวตัถดุิบปลอดภยั MOU : มูลนิธ ิเพ ื่อนพ ึ่ง (ภาฯ) ยากยากสภากาชาดไทย



งาน เพื่อนพึง่(ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล : พารากอน



การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผล

สภาคมภตัตาคารไทย

ม.เกษตรศาสตร์

ต้นแบบ มหาวทิยาลัยแห่งความ
ปลอดภยัอาหาร

ขยายผลจาํนวนร้าน 
ส่งเสริมผลผลิตเกษตรกร

มูลนิธ ิเพ ื่อนพ ึ่ง (ภาฯ) สมาคมภตัตาคารไทย

พฒันารูปแบบใบรับรอง
อเิล็คทรอนิคส์



ตดิต่อโครงการ  Q restaurant
•  กลุ่มโครงการพเิศษ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ 
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900  
โทร  02 561 2277  ต่อ 5338, 5339 e-mail : qrestaurant@hotmail.co.th

• พจนา เหลือโกศล (กุ้ง) ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โทร 08 6352 5044  
ID line :  kungking7

• วชัรพนัธ์  ชัยศรี (ไกด์)  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
มือถือ 08 1854 7669

• สุรฉัตร  บุญเถื่อน (คมิ) เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 
มือถือ 08 3080 1237 

• จักรเพชร  ตันตินิยมกุล เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน  
มือถือ 06 1749 3969



-ข้อซ ักถาม-
ขอบคุณค่ะ


