ข้ อกำหนดด้ ำนสุ ขำภิบำลอำหำร สำหรับแผงลอยจำหน่ ำยอำหำร
แผงลอยจำหน่ำยอำหำร หมำยถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรื อพำหนะอื่นใด
ที่ ขำยอำหำร เครื่ องดื่ม น้ ำแข็ง โดยตั้งประจำที่ ซึ่งมีขอ้ กำหนดทำงด้ำนสุขำภิบำล
อำหำร ทั้งสิ้น12 ข้อ โดยข้อกำหนดดังกล่ำวเป็ นข้อที่จำเป็ น หำกไม่มีอำจเกิดควำม
เสี่ ยง ทำให้อำหำรมีกำรปนเปื้ อน ก่อให้เกิดโรคระบบทำงเดินอำหำรแก่ผบู้ ริ โภคได้ ซึ่ง
มีรำยละเอียดดังนี้
1. แผงลอยจำหน่ ำยอำหำรทำจำกวัสดุที่ทำควำมสะอำดง่ ำย มีสภำพดี เป็ นระเบียบ อยู่
สู งจำกพืน้ อย่ ำงน้ อย 60 ซม.
บริ เวณที่ใช้เตรี ยม ปรุ ง ประกอบ และเก็บอำหำรที่จำหน่ำยของแผงลอยจำหน่ำย
อำหำร ไม่วำ่ จะเป็ นแคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น แผง ฯลฯ ต้องทำด้วยวัสดุที่ทำควำมสะอำด
ง่ำย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟไมก้ำ ฯลฯ อยูใ่ นสภำพดี ไม่แตกชำรุ ด ไม่มีครำบ
สกปรก และมีกำรจัดวำงของ เป็ นระเบียบ ไม่รกรุ งรังง่ำยต่อกำรใช้งำนและป้ องกัน
กำรปนเปื้ อนได้

2. อำหำรปรุงสุ กมีกำรปกปิ ด หรือมีกำรป้ องกันสัตว์แมลงนำโรค
อำหำรปรุ งสุกแล้ว พร้อมจะบริ กำรลูกค้ำ หรื อที่เตรี ยมไว้บริ กำรลูกค้ำต้องเก็บ
ในภำชนะที่มีฝำชี ฝำภำชนะปกปิ ดอำหำร หรื อมีตปู้ กปิ ดอำหำร โดยตูต้ อ้ งมีกระจก
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน และด้ำนประตูบำนเลื่อนทำด้วยลวดตำข่ำยหรื อตะแกรงมุง้ ลวด ทั้งนี้
ต้องปกปิ ดอำหำรไว้ตลอดเวลำ ยกเว้นเวลำตักอำหำรจำหน่ำย
3. สำรปรุงแต่ งอำหำร ต้ องมีเลขสำรบบอำหำร (อย.)
สำรปรุ งแต่งอำหำร เช่น น้ ำปลำ น้ ำส้มสำยชู ซอสปรุ งรส ฯลฯ ต้องมีฉลำกที่มี
เลขสำรบบอำหำรที่ถูกต้อง

4. นำ้ ดืม่ ต้ องเป็ นนำ้ สะอำด ใส่ ในภำชนะที่สะอำด มีกำรปกปิ ด มีก๊อกหรือทำงเทริน
นำ้
น้ ำดื่มที่ให้บริ กำรแก่ผบู้ ริ โภค ควรเป็ นน้ ำที่ผำ่ นกำรฆ่ำเชื้อโรคแล้วโดยกำรต้ม
หรื อกรอง เก็บในภำชนะที่สะอำด มีฝำปิ ด เช่น ขวด กำน้ ำ เหยือกน้ ำ หรื อคูลเลอร์
5. เครื่องดืม่ ต้องใส่ ภำชนะที่สะอำด มีกำรปกปิ ด และมีทตี่ กั ทีม่ ีด้ำมยำวหรือมีก๊อก
หรือทำงเทรินนำ้
เครื่ องดื่ม น้ ำผลไม้ ที่ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำควรบรรจุในภำชนะที่สะอำด มีกำร
ปกปิ ด และมีอุปกรณ์ที่มีดำ้ มยำวตักโดยเฉพำะ หรื อใช้ภำชนะเช่นเดียวกับข้อ 4
6. นำ้ แข็งที่ใช้ บริโภค ต้องสะอำด เก็บในภำชนะที่สะอำด มีฝำปิ ด อยู่สูงจำกพืน้ อย่ ำง
น้ อย 60 ซม. ทีต่ กั นำ้ แข็งมีด้ำมยำว และต้ องไม่ นำอำหำร หรือสิ่งของอย่ ำงอืน่ ไปแช่ ไว้
ใน นำ้ แข็ง
น้ ำแข็งที่ใช้บริ โภคต้องเป็ นน้ ำแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกำรบริ โภคโดยตรง ไม่มี
ตะกอน ต้องบรรจุหรื อใส่ในภำชนะที่สะอำด ไม่เป็ นสนิ ม มีฝำปิ ด ต้องมีอุปกรณ์
สำหรับคีบหรื อตักที่มีดำ้ มยำวเพียงพอที่จะหยิบจับได้ โดยไม่ทำให้เกิดกำรปนเปื้ อน
และในภำชนะใส่น้ ำแข็งต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่ปนอยู่ ยกเว้นที่ตกั น้ ำแข็ง
7. ล้ำงภำชนะด้ วยนำ้ ยำล้ำงภำชนะ แล้วล้ำงด้ วยนำ้ สะอำด 2 ครั้ง หรือล้ำงด้ วยนำ้ ไหล
และอุปกรณ์ กำรล้ำงต้ องวำงสู งจำกพืน้ อย่ ำงน้ อย 60 ซม.
ภำชนะใส่อำหำรทุกประเภท ต้องล้ำงให้สะอำดด้วยกำรใช้น้ ำยำล้ำงภำชนะทำ
ควำมสะอำด ขัดถูกำจัดเศษอำหำรและครำบไขมัน แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำดอีก 2 ครั้ง
หรื อล้ำงด้วยน้ ำไหล โดยน้ ำที่ใช้ลำ้ งจะต้องเปลี่ยนให้สะอำดอยูเ่ สมอ
8. ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วำงตั้งเอำด้ ำมขึน้ ในภำชนะโปร่ งสะอำด หรือวำงเป็ นระเบียบ ใน
ภำชนะโปร่ งสะอำดและมีกำรปกปิ ด เก็บสู งจำกพืน้ อย่ ำงน้ อย 60 ซม.
ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ลำ้ งสะอำดแล้ว ต้องวำงหรื อเก็บในลักษณะดังนี้ คือ

วำงตั้ง ให้ส่วนที่เป็ นด้ำมจับไว้ดำ้ นบน ในภำชนะที่ไม่กว้ำงเกินไปและภำชนะ ที่
ใส่ตอ้ งโปร่ งสะอำด
วำงเรี ยงนอนเป็ นระเบียบไปทำงเดียวกัน และควรมีผำ้ หรื อฝำภำชนะปิ ด
9. มีกำรรวบรวมมูลฝอย และเศษอำหำรเพือ่ นำไปกำจัด
ขยะ มูลฝอย และเศษอำหำร ที่ทิ้งจำกกำรเตรี ยม ปรุ ง ประกอบ และเหลือทิ้งจำก
กำรบริ โภค ต้องมีกำรเก็บรวบรวมโดยภำชนะที่สำมำรถป้ องกันกำรกระจำยของขยะ
มูลฝอย เศษอำหำรออกมำสู่บริ เวณภำยนอกและมีกำรนำไปกำจัดทุกวัน
10. ผู้สัมผัสอำหำรแต่ งกำยสะอำด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้ องผูกผ้ำกันเปื้ อนที่สะอำด
สวมหมำกหรือเน็ทคลุมผม
ผูส้ มั ผัสอำหำร ได้แก่ ผูป้ รุ ง ผูเ้ สิ ร์ฟ ผูเ้ ตรี ยม ผูล้ ำ้ งภำชนะ ต้องแต่งกำยสะอำด
และสวมเสื้ อมีแขน สำหรับผูป้ รุ ง ต้องผูกผ้ำกันเปื้ อนที่สะอำด และสวมหมวกหรื อเน็ท
ที่สำมำรถเก็บรวบรวมผมได้เรี ยบร้อย
11. ใช้ อปุ กรณ์ หยิบจับอำหำรที่ปรุงสำเร็จแล้ว
อำหำรที่ปรุ งสำเร็จ และผักสดพร้อมรับประทำน ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัส
อำหำรโดยตรง ควรใช้ชอ้ น ทัพพี ที่คีบ หรื อควรสวมถุงมือที่สะอำด และเป็ นอุปกรณ์
สำหรับหยิบจับอำหำรนั้นๆ โดยเฉพำะ
12. ผู้สัมผัสอำหำรที่มบี ำดแผลที่มือต้ องปกปิ ดแผลให้ มดิ ชิด
มือผูส้ มั ผัสอำหำรที่มีบำดแผล ต้องปกปิ ดแผลให้มิดชิดโดยเฉพำะบำดแผลหรื อ
ฝี ที่มีหนอง จะต้องหยุดหรื อหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิงำนที่มือสัมผัสกับอำหำรโดยตรง

