
ชณญัณศิา  เลศิสุโภชวณชิย์ 
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักสุขาภบิาลอาหารและน า้  กรมอนามยั



1. สะอาด  เป็นระเบียบ

2. โต๊ะ เก้าอี ้สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ

3. มีการระบายอากาศที่ดี

สถานที่รับประทานอาหาร
และบริเวณทั่วไป





สถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร

4. สะอาด เป็นระเบียบ พืน้ท าด้วยวสัดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี

5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิน่ และควนัจากการท าอาหารได้ด ี
เช่น มีปล่องระบายควนั หรือพดัลมดูดอากาศทีใ่ช้การได้ดี

6. ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพืน้

7. โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ ต้องท าด้วยวสัดุที่
ท าความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบ้ือง) มีสภาพดี และพืน้
โต๊ะต้องสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. 







ตัวอาหาร น า้ น า้แข็ง เคร่ืองด่ืม
8. อาหารและเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขสารบบ

อาหาร

9. อาหารสด เช่น เน้ือสัตว์ ผกัสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี 
แยกเกบ็เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกนั วางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. 
หรือเกบ็ในตู้เยน็ ถ้าเป็นห้องเยน็ ต้องวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 30
ซม. ส าหรับอาหารสดต้องให้สะอาดก่อนน ามาปรุง

10. อาหารและเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เกบ็
เป็นระเบียบ สูงจากพืน้อย่างน้อย 30 ซม.











11.  อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เกบ็ในภาชนะที่สะอาด                

มีการปกปิด วางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.

12.  มีตู้ส าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้ต้อง
เป็นกระจก

13.  น า้ด่ืม เคร่ืองด่ืม น า้ผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝา
ปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน า้ หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับตัก
โดยเฉพาะ และวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.

14.  น า้แข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด 
มีอุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับคบี หรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพืน้
อย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีส่ิงของอ่ืนแช่รวมไว้









ภาชนะอุปกรณ์

15.  ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องท าด้วย
วสัดุที่ไม่เป็นอนัตราย เช่น สแตนเลส กระเบ้ืองเคลือบขาว แก้ว 
อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน  ส าหรับตะเกยีบต้องเป็น
ไม้ไม่ตกแต่งสี หรือพลาสตกิสีขาว

16.  ภาชนะใส่น า้ส้มสายชู น า้ปลา และน า้จิม้ ต้องท าด้วยแก้ว 
กระเบ้ืองเคลือบขาว หรือสแตนเลส ส าหรับเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆ 
ต้องใส่ในภาชนะที่ท าความสะอาดง่าย มีฝาปิด และสะอาด







17.  ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวธีิการอย่างน้อย 

2 ขั้นตอน โดยขั้นตอน ที่ 1 ล้างด้วยน า้ยาล้างภาชนะ 

และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน า้ไหล และอุปกรณ์การล้าง

ต้องสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.

18.  ใช้อ่างล้างภาชนะที่มีท่อระบายน า้ที่ใช้การได้ด ีอย่างน้อย      

2 อ่าง

19.  จาน ชาม ถ้วย แก้วน ้า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว ่าในภาชนะโปร่ง
สะอาด หรือตะแกรงวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บใน
ภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด มีการปกปิด









20.  ช้อน ส้อม ตะเกยีบ วางตั้งเอาด้ามขึน้ในภาชนะ
โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะทีส่ะอาด 
และมกีารปกปิด ตั้งสูงจากพืน้อย่างน้อย 60 ซม.

21.  เขียงต้องมสีภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มเีขียง
ใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดบิแยกจากกนั มฝีาชี
ครอบ (ยกเว้นครัวทีม่กีารป้องกนัแมลงวนัแล้ว)











การรวบรวมขยะ และน า้โสโครก

22.  ใช้ถังขยะทีไ่ม่ร่ัวซึม และมฝีาปิด

23.  มท่ีอหรือรางระบายน า้ทีม่สีภาพดี ไม่แตกร้าว 
ระบายน า้จากห้องครัวและทีล้่างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่
ท่อระบายหรือแหล่งบ าบัดได้ด ีและต้องไม่ระบายน า้
เสียลงสู่แหล่งน า้สาธารณะโดยตรง

24.  มบ่ีอดกัเศษอาหารและดกัไขมนัที่ใช้การได้ดี ก่อน
ระบายน า้เสียทิง้









ห้องน า้ ห้องส้วม

25.  ห้องน า้ ห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มกีลิน่เหม็น 

มนี า้ใช้เพยีงพอ

26.  ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่
เตรียม - ปรุงอาหาร ทีล้่างและเกบ็ภาชนะอุปกรณ์ ที่
เกบ็อาหาร และต้องมอ่ีางล้างมือทีใ่ช้การได้ดอียู่ใน
บริเวณห้องส้วม







ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ
27.  แต่งกายสะอาด สวมเส้ือมแีขน

28.  ผูกผ้ากนัเป้ือนสีขาว หรือมเีคร่ืองแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก 
หรือเนทคลุมผมด้วย

29.  ต้องเป็นผู้มสุีขภาพด ีไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผวิหนัง 
ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมหีลกัฐานการตรวจสุขภาพในปีน้ันให้
ตรวจสอบได้

30.  มสุีขนิสัยที่ด ีเช่น ตัดเลบ็ส้ัน ไม่สูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน 
ไม่ใช้มือหยบิจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง












