
 ช่ือโรงอาหาร............................................................................................
ช่ือโรงเรียน, หน่วยงาน..........................................................................
สังกัด.........................................................จ านวนนักเรียน หรือพนักงาน................ คน
อยู่ที่ เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ................... ซอย...............................................................
         ถนน....................................ต าบล.........................................อ าเภอ....................................
         เขต (เทศบาล/อบต.)........................................จังหวัด.....................................
จ านวนผู้รับบริการจากโรงอาหาร....................................................................... คน/วัน
จ านวนผู้สัมผัสอาหาร ....................................... คน
การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร  (  ) เคย เมือ่.................................................. (  ) ไมเ่คย
ลักษณะการให้บริการ

1. หน่วยงานด าเนินการเองทั้งหมด
2. ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจ าหน่ายอาหาร จ านวน .................. ราย
3. มทีั้ง  1  และ  2  จ านวน ............................ ราย

การจัดโครงการอาหารกลางวัน (  ) ม ีจ านวนนักเรียนในโครงการ ............. คน (  ) ไมม่ี
สรุปผลการส ารวจ     คร้ังที่ 1           คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4

     มาตรฐานที่ได้
     ช่ือผู้ส ารวจ
     วัน เดือน ปี ที่ส ารวจ

แบบส ำรวจโรงอำหำร
ตำมมำตรฐำนกำรสขุำภิบำลอำหำร กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสขุ

 

 

                                                   ค ำชี้แจง 
                 แบบส ำรวจน้ีใช้ส ำหรับโรงอำหำร ซึ่งหมำยถึง สถำนที่จัดบริกำร 
    อำหำรในหน่วยงำนต่ำงๆ    ได้แก่    โรงเรียน,    สถำบันกำรศึกษำ,    บริษัท, 
    โรงงำน, ส ำนักงำน ฯลฯ (ยกเว้น โรงครัวของโรงพยำบำล ซึ่งปรุงประกอบ 
    อำหำรให้กับผู้ป่วยในโรงพยำบำล) 
       มำตรฐำนส ำหรับโรงอำหำร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
        1. มำตรฐำนดีมำก ต้องปฏิบัติได้ทุกข้อครบ 30 ข้อ 
        2. มำตรฐำนดี ต้องปฏิบัตไิด้ตำมข้อ         ครบ 20 ข้อ  

 
 



             วิธีการใช้แบบส ารวจ  ให้แสดงเคร่ืองหมาย " / "    ในช่องผลการส ารวจหลังข้อมาตรฐานที่ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
                                                      ให้แสดงเคร่ืองหมาย " X "  ในช่องผลการส ารวจหลังข้อมาตรฐานที่ไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วน
                                                      ให้แสดงเคร่ืองหมาย " - "   ในช่องผลการส ารวจหลังข้อมาตรฐานในกรณีที่ไมม่กีิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อมาตรฐานและไมเ่ป็นปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร
                                                                                                         ให้ถือว่าผ่านมาตรฐานในข้อนั้น

เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ หมายเหตุ
1 2 3 4

 ก. สถานที่รับประทานอาหาร และ   1.     สะอาด เป็นระเบียบ
     บริเวณทั่วไป   2.      โต๊ะ เก้าอ้ี สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ

  3.       มกีารระบายอากาศดี
 ข. บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร   4.       สะอาด เป็นระเบียบ พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง 

            เรียบ สภาพดี
  5.      มกีารระบายอากาศรวมทั้งกล่ิน และควันจากการ
           ท าอาหารได้ดี เช่น มปีล่องระบายควัน หรือพัดลม
           ดูดอากาศที่ใช้การได้ดี
  6.      ไมเ่ตรียมและปรุงอาหารบนพ้ืน
  7.       โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้อง
             ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส
             กระเบื้อง) มสีภาพดี และพ้ืนโต๊ะต้องสูงจากพ้ืน
             อย่างน้อย 60 ซม.

ผลการส ารวจ



เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ หมายเหตุ
1 2 3 4

 ค. ตัวอาหาร น้ า น้ าแข็ง เคร่ืองดืม่   8.     อาหารและเคร่ืองดืม่ในภาชนะที่ปิดสนิท ต้องมี
           เลขสารบบอาหาร เช่น เคร่ืองหมาย อย. 

  9.     อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม ้และอาหาร
          แห้ง มคีุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไมป่ะปนกัน
         วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น
          ถ้าเป็นห้องเย็น ต้องวางอาหารสูงจากพ้ืนอย่างน้อย
          30 ซม. ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาด
          ก่อนน ามาปรุง
 10.   อาหารและเคร่ืองดืม่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
          มคีุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบ สูงจากพ้ืนอย่างน้อย
          30 ซม.  
 11.     อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด
            มกีารปกปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.
 12.     มตู้ีส าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว  และ
            ด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก
13.      น้ าดืม่  เคร่ืองดืม่  น้ าผลไมต้้องสะอาด ใส่ในภาชนะ
            ที่สะอาด  มฝีาปิด  มกี๊อกหรือทางเทรินน้ า  หรือมี
            อุปกรณ์ที่มดี้ามส าหรับตักโดยเฉพาะ  และวางสูง
            จากพ้ืนอย่างน้อย  60  ซม.

ผลการส ารวจ



เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ หมายเหตุ
1 2 3 4

14.      น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด  ใส่ในภาชนะที่
            สะอาด  มฝีาปิด  มอุีปกรณ์ที่มดี้ามส าหรับคีบ  หรือ
            ตักโดยเฉพาะ  วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60  ซม.
            และต้องไมม่สีิ่งของอ่ืนแช่รวมไว้

ง . ภาชนะอุปกรณ์  15.     ภาชนะอุปกรณ์  เช่น  จาน  ชาม  ช้อน  ส้อม ฯลฯ
           ต้องท าด้วยวัสดุที่ไมเ่ป็นอันตราย  เช่น  สแตนเลส
            กระเบื้องเคลือบขาว  แก้ว  อลูมเินียม  เมลามนีสีขาว
            หรือสีอ่อน   ส าหรับตะเกียบต้องเป็นไมไ้มต่กแต่งสี 
             หรือพลาสติกสีขาว
16.      ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู  น้ าปลา  และน้ าจ้ิม  ต้องท า
            ด้วยแก้ว  กระเบื้องเคลือบขาว  มฝีาปิด  และช้อน
            ตักท าด้วยกระเบื้องเคลือบขาว  หรือสแตนเลส  
           ส าหรับเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆ  ต้องใส่ในภาชนะที่ท า
           ความสะอาดง่าย  มฝีาปิด  และสะอาด
17.       ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขัน้ตอน
            โดยขัน้ตอนที่ 1  ล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะ  และ
            ขัน้ตอนที่ 2   ล้างด้วยน้ าสะอาด  2 คร้ัง หรือล้างด้วย
             น้ าไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพ้ืน
             อย่างน้อย  60  ซม.

ผลการส ารวจ



เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ หมายเหตุ
1 2 3 4

18.       ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มที่อระบายน้ าที่ใช้
             การได้ดี  อย่างน้อย 2 อ่าง
19.       จาน  ชาม  ถ้วย  แก้วน้ า  ถาดหลุม ฯลฯ  เก็บคว่ าใน
            ภาชนะโปร่งสะอาด  หรือตะแกรง วางสูงจากพ้ืน
            อย่างน้อย  60  ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่
            ที่สะอาดมกีารปกปิด
20.       ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางต้ังเอาด้ามขึน้ในภาชนะ
             โปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่
             สะอาดและมกีารปกปิด  ต้ังสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
            60  ซม. 
21.      เขียงต้องมสีภาพดี  ไมแ่ตกร้าวหรือเป็นร่อง  มเีขียง
            ใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบ  แยกจากกัน  
             มฝีาชีครอบ (ยกเว้นครัวทีมี่การป้องกันแมลงวันแล้ว)

จ.  การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก  22.     ใช้ถังขยะที่ไมร่ั่วซึม  และมฝีาปิด
23.      มที่อหรือรางระบายน้ าที่มสีภาพดี  ไมแ่ตกร้าว  
            ระบายน้ าจากห้องครัวและที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลง
            สู่ท่อระบายหรือแหล่งบ าบัดได้ดี  และต้องไมร่ะบาย
            น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง
24.      มบี่อดักเศษอาหารและดักไขมนัที่ใช้การได้ดี  
            ก่อนระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง

ผลการส ารวจ



เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ คร้ังที่ หมายเหตุ
1 2 3 4

ฉ.  ห้องน้ า ห้องส้วม 25.      ห้องน้ า  ห้องส้วม  ต้องสะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็
             มนี้ าใช้เพียงพอ
26.       ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน  ประตูไมเ่ปิดสู่บริเวณที่
             เตรียม - ปรุงอาหาร  ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
             ที่เก็บอาหาร  และต้องมอ่ีางล้างมอืที่ใช้การได้ดี
             อยู่ในบริเวณห้องส้วม

ช.  ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 27.        แต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมแีขน
28.       ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว  หรือมเีคร่ืองแบบ  ผู้ปรุง
            จะต้องใส่หมวก  หรือเนทคลุมผมด้วย
29.      ต้องเป็นผู้มสีุขภาพดี  ไมเ่ป็นโรคติดต่อ  ไมเ่ป็น
           โรคผิวหนัง  ส าหรับผู้ปรุง จะต้องมหีลักฐานการ
           ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้
 30.     มสีุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไมสู่บบุหร่ีในขณะ
            ปฏิบัติงาน  ไมใ่ช้มอืหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว
            โดยตรง ฯลฯ
            

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  โทร 0-2590-4184

ผลการส ารวจ


