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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหว้ตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือไดม้ามีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ ดา้นปริมาณ และตรงตามขอ้ตกลงท่ีก าหนด 
 

2. ขอบข่าย 
ครอบคลุมวตัถุดิบทุกชนิดท่ีสั่งซ้ือ ไดแ้ก่  อาหารทะเล เน้ือสัตว ์ ผกั ผลไม ้อาหารแหง้ เคร่ืองปรุง และ

สารเคมี 
 

3. นิยามศัพท์ 
วตัถุเจือปน หมายถึงวตัถุดิบท่ีปกติมิไดใ้ชเ้ป็นอาหารหรือส่วนประกอบท่ีส าคญัของอาหาร ใชใ้ส่ใน อาหาร
เพื่อปรุงแต่งกล่ินรส 
สารเคมี หมายถึง สารเคมีท่ีใชใ้นการลา้งและท าความสะอาด 
 

4. เอกสารอ้างองิ  
ทะเบียนวตัถุดิบ ร้านคา้  
 

5. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
5.1 โภชนากรก าหนดเมนูอาหารทั้งหมด โดยสอดคลอ้งตามหกัโภชนาการในแต่ละสัปดาห์ล่วงหนา้  
5.2  โภชนากร แผนกจดัซ้ือ และธุรการส่วน ร่วมกนัก าหนดคุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดข้องท่ีมี

คุณภาพ ธุรการส่วน หรือผูรั้บมอบหมาย มีหนา้ท่ีรวบรวมรายการ/ของท่ีตอ้งซ้ือมาปรุงอาหาร  
5.3 โภชนากร และธุรการส่วนด าเนินการสั่งซ้ือ อาหารทะเล เน้ือสัตว ์ ผกั ผลไม ้อาหารแหง้ เคร่ืองปรุง วตัถุเจือ

ปนอาหาร และสารเคมี ตามรายการท่ีก าหนด 
5.4 ซพัพลายเออร์ส่งของท่ีสั่งซ้ือใหก้บัพนกังานครัว ตามเวลาท่ีก าหนด 
5.5 พนกังานครัว ตรวจรับส่งของตามปริมาณการสั่งซ้ือโดยตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
5.6 พนกังานครัวต่างๆ เบิกวตัถุดิบ ตามท่ีสั่งซ้ือและตามเมนูอาหาร 
5.7 พนกังานครัวเตรียมวตัถุดิบและปรุงอาหาร 3 ม้ือ ไดแ้ก่ อาหารวา่งเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารวา่งบ่าย 
5.8 พนกังานครัวท าความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหาร และพื้นท่ีในการประกอบอาหาร ใหพ้ร้อมใชใ้นวนั

ถดัไป และท าความสะอาดอีกคร้ังทุกวนัศุกร์ 
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  6. แหล่งทีม่าของวตัถุดิบ แบ่งเป็น 2 กรณ ี 
6.1  กรณไีปซ้ือเอง       วตัถุดิบสด ของแหง้ และเคร่ืองปรุง 

 6.2  บริษัทและซัพพลายเออร์จากตลาดมาส่ง    วตัถุดิบสดมาส่งตามเวลาท่ีก าหนด 
7. เกณฑ์ในการคัดเลอืก 

รายการ/ประเภท คุณลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ ข้อก าหนดอืน่ๆ 

อาหารทะเล  
1. กุง้ ลกัษณะสด ตวัสมบูรณ์ หัวไม่หลุด ไม่เน่า 

ไม่มีกล่ินเหม็นตวักุง้ไม่แดง เน้ือแน่น ไม่มี
ส่ิงแปลกปลอม 

1. ลกัษณะทัว่ไปตอ้งสด สะอาด   
2. ถุงบรรจุมิดชิดไม่ฉีกขาด  
3. อุณหภูมิไม่เกิน 4 c 

2. ปลา สด สะอาด เหงือกแดง ตาใส ไม่มีกล่ิน
เหม็น ไม่เน่า ขอดเกล็ดเรียบร้อย ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม 

3. ปลาหมึก เน้ือปลาหมึกแน่น สีขาวใส สด สะอาด ไม่
เน่า ไม่มีกล่ินเหมน็ 

4. หอย เน้ือหอยตัวใหญ่ สด สะอาด ไม่เน่า ไม่มี
กล่ินเหมน็ 

5. ป ู สด สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ ไม่เน่า  

เน้ือสัตว ์  ใหม่ สด สะอาด ไม่มีกล่ินผิดปกติหรือ
กล่ินแปลกปลอม  มีสีปกติและไม่พบส่ิง
แปลกปลอมท่ีอาจเป็นอนัตราย 

1. บรรจุภณัฑส์ะอาด ปกปิดมิดชิด 
ไม่ฉีกขาด 
2. อุณหภูมิไม่เกิน 4 c 

ผกั  ใหม่ สด สะอาด  ไม่เน่า ไม่เละ ไม่มีกล่ิน
เหมน็ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม   

ลกัษณะทัว่ไปตอ้งสด สะอาด ต าหนิ
จากโรคแมลงหรือส่ิงปลอมปนต่างๆ 
รอยช ้า  จุดด่างด า 

ผลไม ้ สด สะอาด ไม่มีรอยแผล/ต าหนิ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม   

ลักษณะทั่วไปต้องสด สะอาด ไม่มี
ต าหนิจากโรคแมลงหรือส่ิงอ่ืนๆ ไม่มี
รอยช ้าหรือจุดด่างด า 

อาหารแหง้   ไม่พบส่ิงแปลกปลอม ไม่ข้ึนรา บรรจุถุงท่ีสะอาด และไม่ฉีกขาด ไม่ข้ึนรา 

เคร่ืองปรุง  
 
 

สภาพอาห ารต้องสด  สะอาด  ไม่ เป็ น
ตะกอน มีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั  
 

ภาชนะบรรจุตอ้งสะอาด ฝาปิดสนิท 
กรณีเป็นกระป๋องไม่ร่ัวหก หรือซึม 
บุบบวมเป็นสนิม 
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รายการ/ประเภท คุณลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ ข้อก าหนดอืน่ๆ 

ขนม อาหารวา่ง ใหม่ สด สะอาด ไม่มีกล่ินผิดปกติหรือ
กล่ินแปลกปลอม  มีสีปกติและไม่พบส่ิง
แปลกปลอมท่ีอาจเป็นอนัตราย 

1. บรรจุภณัฑส์ะอาด ปกปิดมิดชิด 
ไม่ฉีกขาด 
 

 
8. การเตรียม และการจัดเกบ็ 

8.1 โภชนากร ธุรการส่วน และหวัหนา้แม่ครัวเป็นผูว้างแผนการเตรียม ควบคุม และการผลิต  
8.2 พนกังานครัวเตรียมวตัถุดิบสด มีหนา้ท่ีเตรียม ผกัผลไม ้และ เน้ือสัตว ์  หมู ไก่ อาหารทะเล ลา้งท าความ

สะอาด และจดัเก็บเขา้ตูเ้ยน็ รอการปรุงในวนันั้นๆ 
8.3 พนกังานครัว มีหนา้ท่ีเบิกวตัถุดิบเพื่อปรุงอาหาร 
8.4 โภชนากร ธุรการส่วน และพนกังานครัวมีหนา้ท่ีตรวจรับ อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ขนม 

อาหารวา่ง 
เนือ้สัตว์ หมู ไก่ ตดัแต่ง เตรียม แช่ตูแ้ช่แขง็ (-5 ถึง -10 c) พร้อมการเบิกเพื่อไปใชง้าน ก าหนดอายกุารจดัเก็บ ไม่

เกิน 2 วนั ถา้เกินจากอายกุารจดัเก็บ มีตรวจสอบคุณภาพ แลว้ด าเนินการตามความเหมาะสม 
อาหารทะเล ปลาหมึก ลา้ง ตดัแต่ง ลวกเก็บในถาดปิดมิดชิด เก็บ แช่ตูแ้ช่แขง็  (-5 ถึง -10c) พร้อมเบิกจ่ายไปใช้

งานไม่เกิน 5 วนั ถา้เกินจากอายกุารจดัเก็บ   หวัหนา้แม่ครัว มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพ  คุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือ
แลว้ด าเนินการตามความเหมาะสม 

ผกัสดและผลไม้ ลา้ง เตรียมตดัแต่ง แช่ตูเ้ยน็ (5 c )พร้อมเบิกไปใชง้าน 
อาหารแห้งและเคร่ืองปรุง มีการตรวจสอบทางกายภาพ ไม่พบส่ิงแปลกปลอม ไม่ข้ึนรา บรรจุถุงท่ีสะอาด และไม่

ฉีกขาด ฝาปิดสนิท กรณีเป็นกระป๋องไม่ร่ัวหก หรือซึม บุบบวมเป็นสนิม ด าเนินการจดัเก็บ ถา้เกินจากอายกุารจดัเก็บ แลว้
ด าเนินการตามความเหมาะสม 

ขนมอาหารว่าง มีการตรวจสอบคุณภาพ ทางกายภาพและการชิมรสชาติทุกคร้ังก่อนจดัเตรียม 
 
พนกังานครัว มีหนา้ท่ี ตรวจสอบวตัถุดิบทุกวนั ก่อนการส่งรายการขอซ้ือให ้หวัหนา้แม่ครัวแจง้ใหโ้ภชนากร 
และธุรการส่วนด าเนินการสั่งซ้ือ 
 

 


