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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ
ของการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2565
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศว่ า ด้ วยหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร การควบคุ ม คุ ณภาพ
และการจั ด การสุข ลัก ษณะของการจาหน่ ายอาหารประเภทปรุ ง สาเร็ จ ในสถานที่ จาหน่า ยอาหาร
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุขลักษณะได้อย่างถูกต้อง สามารถป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคติดต่อได้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 (2) และ (3) แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ยกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ วิธีการ
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลัก ษณะของการจาหน่ ายอาหารประเภทปรุ งสาเร็จ ในสถานที่
จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ การควบคุม
คุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2564
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบ หรือปรุงสาเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จประเภทใช้ความร้อน” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็ จ
ที่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทอด แกง
ต้ม ผัด ตุน๋ นึ่ง เคี่ยว เผา ย่าง ปิ้ง กวน ฉาบ อบ รมควัน หรือด้วยรูปแบบอื่นใด
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จประเภทไม่ใช้ความร้อน” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
ที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร เช่น สลัด แซนด์วิซ ซูชิ ผัก
ผลไม้ตัดแต่ง หรือด้วยรูปแบบอื่นใด
“การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็ จ” หมายความว่า การจัดการสุขลักษณะของ
กระบวนการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
ให้เหมาะสมสาหรับการนาไปบริโภคตามประเภทของอาหาร
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“การให้บริการจัดส่งอาหาร” หมายความว่า การให้บริการขนส่งอาหารประเภทปรุงสาเร็ จ
จากสถานที่จาหน่ายอาหารที่ ผู้ซื้อมี การสั่งซื้อ ไว้ล่วงหน้า โดยการขนส่ งด้วยยานพาหนะของสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่จัดไว้สาหรับการจัดส่งนัน้
“ภาชนะบรรจุอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ใช้บรรจุอาหารไม่ว่าด้วยการใส่หรือห่อ หรือด้วย
วิธีการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงฝาหรือจุกด้วย
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุ ม กากับ
หรือดูแลการดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ผู้ สั ม ผั ส อาหาร” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้ องกับ อาหารตั้ งแต่ก ระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ติดเชื้อ” หมายความว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))
“โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ” หมายความว่ า โรคติ ด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
“ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” หมายความว่า การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บ ริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่าย
ที่คล้ายคลึงกันที่เชือ่ มต่อกันเป็นการทั่วไป
ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการต้องควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จประเภทใช้ความร้อ น
ดังต่อไปนี้
(1) การทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ด้วยวิธีการใช้ความร้อนที่เหมาะสมในการทาประกอบ
หรือปรุงอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้พร้อมบริโภค ตามประเภทของอาหาร
(2) การจั ด เก็ บอาหารประเภทปรุ งสาเร็ จในภาชนะที่ สะอาด มี ก ารปิด มิ ดชิดเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน ตามประเภทของอาหาร และควบคุมอุณหภูมิการเก็บรักษาให้อาหารประเภทปรุงสาเร็ จ
ประเภท ต้ม แกง ตุน๋ นึ่ง เป็นต้น ให้ร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าหกสิบสามองศาเซลเซียส
อาหารประเภทปรุ งส าเร็ จตามวรรคหนึ่ง ต้ อ งจั ด เก็ บที่ อุณหภู มิห้ องในระยะเวลาไม่เกิน
สองชั่วโมงในระหว่างการจัดเตรียมหรือ จาหน่ายอาหาร และต้องทาการอุ่นอาหารให้ร้อนด้วยวิธี ก าร
ที่เหมาะสม เช่น การให้ความร้อนโดยตรง ไมโครเวฟ หรือด้วยรูปแบบอื่นใด ก่อนนาไปจัดบริการ
เสิร์ฟอาหารหรือจาหน่ายอาหาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการต้องควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จประเภทไม่ใช้ความร้อน
ดังต่อไปนี้
(1) การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารประเภทปรุงสาเร็ จประเภทไม่ใช้ความร้อน ต้องล้าง
วัตถุดิบอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ให้สะอาด เหมาะสมตามประเภทของผัก ผลไม้ และจัดเก็บรักษา
คุ ณภาพอาหารในภาชนะบรรจุ ที่มีก ารปิ ดมิ ดชิด เพื่อ ป้องกันการปนเปื้ อน กรณี ที่มี การระบาดของ
โรคติดต่อที่เกิดจากอาหาร และน้าเป็นสื่อ ต้องจัดให้มีการฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีการและขั้นตอนในการล้าง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(2) วั ต ถุ ดิ บ ประเภทอาหารที่ป รุ งสุ กพร้ อ มบริ โภค เช่ น ข้ า ว ถั่ ว มั น ฝรั่ ง ผั ก ผลไม้
ผลิตภัณฑ์จากนม ที่รอกระบวนการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารประเภทปรุงส าเร็ จประเภทไม่ ใ ช้
ความร้อน ต้องเก็บรักษาคุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุที่สะอาด มีการปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปือ้ น
และจัดเก็บในตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ต่ากว่าห้าองศาเซลเซียส
(๓) กระบวนการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารประเภทปรุงสาเร็ จประเภทไม่ใช้ความร้ อ น
ต้องใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง
(๔) อาหารประเภทปรุงสาเร็จประเภทไม่ใช้ความร้อน ต้องจัดเก็บในตู้เย็นหรือตู้แช่ที่สามารถ
ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ข องอาหารให้ เ ย็ นอยู่เ สมอที่อุ ณหภู มิ ต่ ากว่า ห้ า องศาเซลเซี ยส และต้ อ งจั ดเก็บ
ที่อุณหภูมิห้องในระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง ในระหว่างการจัดเตรียมหรือจาหน่ายอาหาร
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการ ที่มีการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในรูปแบบการจาหน่าย
อาหารที่จัดให้มีบริเวณไว้สาหรับ การบริ โภค ณ สถานที่จาหน่ายอาหาร และการจาหน่ายโดยน าไป
บริโภคที่อื่นต้องจัดการสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม
กับอาหารแต่ละประเภท มีการปิดมิดชิดเพื่อป้ องกันการปนเปื้อนที่ เหมาะสมกับ ประเภทของอาหาร
และจัดวางในบริเวณที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) การจั ด วางอาหารประเภทปรุ งสาเร็ จแบบตั้ งโชว์ ต้ อ งจั ดให้ปิ ดมิ ดชิด เช่ น ใช้ฝาปิด
ตู้ครอบอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการหยิบจับหรือสัมผัสอาหารของผู้บริโภค เป็นไปตาม
ที่กรมอนามัยกาหนด
(3) ภาชนะบรรจุอาหารหรืออุป กรณ์ ในการหยิบจับหรือสัมผัส อาหารประเภทปรุงส าเร็ จ
ต้องสะอาด เหมาะสม และเพียงพอกั บการปฏิบัติ งาน จัดเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน และแยกใช้ งาน
ระหว่างอาหารประเภทปรุงสาเร็จ อาหารดิบ
ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการ ที่มีการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในรูปแบบให้บริการ
จัดส่งอาหาร ต้องจัดการสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
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(1) อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด เหมาะสมกับประเภท
และปริมาณของอาหาร มีการปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการจั ดส่ง และต้องระบุ
รายละเอียดกากับที่ภาชนะบรรจุอ าหารประเภทปรุงส าเร็ จ เช่น ชื่ออาหาร ข้อมูลวันที่ผลิตอาหาร
วิธีการจัดเก็บอาหาร ข้อแนะนาสาหรับผู้ซื้อ
(2) บรรจุภัณฑ์ หรือกล่อง หรืออุปกรณ์ในการบรรจุอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ต้องมีโครงสร้าง
ที่แข็งแรง ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน และต้องสามารถเก็บรั กษาอุ ณหภูมิ และคุ ณภาพของอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมก่อนถึงมือผู้บริโภค
ข้อ 9 ในการจาหน่ายอาหารประเภทปรุ งสาเร็ จ ผู้ประกอบกิจการ ต้องดูแลให้เกิดสุขลักษณะ
ของผู้สัมผัสอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
ให้มิดชิดหรือมีอุปกรณ์ป้องกันทีส่ ะอาด และสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(2) รักษาความสะอาดของมื อและเล็บ หากมีบาดแผลที่มือ ต้องทาแผลและปิดบาดแผล
ให้มิดชิด สวมถุงมือทับอีกชั้นหนึง่ โดยถุงมือต้องสะอาด และอยูใ่ นสภาพดีที่สามารถป้องกันการปนเปือ้ น
สู่อาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในกรณีฉีกขาดหรือปนเปื้อนสิ่งสกปรกควรเปลีย่ นทุกสี่ชวั่ โมง
(3) สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ป้องกันน้าลายให้ถูกต้องตลอดเวลา
เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จ
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีมาตรการด้ านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัส ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการทาความสะอาดสถานที่ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ที่สัมผัสบ่อยหรือ
สัมผัสร่วม เช่น พื้น ผนัง ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ ที่กดน้าดื่ม จาน ชาม ช้อน มีด ด้วยน้ายา
ทาความสะอาด รวมทั้งดูแลความสะอาดห้องน้าและห้องส้วม ให้อยู่ในสภาพที่ถกู สุขลักษณะเป็นประจา
ทุกวัน
(2) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ าและสบู่อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถจัดให้มีอ่ างล้า งมื อ ได้
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบวางไว้ในจุดที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการให้บริการจาหน่าย
อาหารประเภทปรุงสาเร็จ และที่นั่งสาหรับรับประทานอาหาร
(3) จัดให้มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดีและเพียงพอ โดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได้
โดยอัตราการระบายอากาศต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
และต้ อ งดูแล ตรวจสอบ บ ารุ งรั กษาระบบปรั บอากาศอย่า งสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพดี และใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) จั ด ให้ มี ม าตรการลดความแออั ด โดยจั ด โต๊ ะ รั บ ประทานอาหารให้ มี ระยะห่ า งที่ มี
ความเหมาะสม กรณีจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง เช่น จัดบริการอาหารแบบบุฟเฟต์
ต้ อ งจั ด บริ ก ารถุ ง มื อ หรื อ อุป กรณ์ ที่ ส ามารถป้อ งกัน การสั ม ผัส ร่ ว มให้ กับ ผู้บ ริ โภคในขณะใช้ บริการ
หรือตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(5) จัดให้มีมาตรการให้ผู้สัมผัสอาหาร ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้บริการ มีการล้างมือ และสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นแต่ในขณะรับประทานอาหาร และควรจัดให้มี
มาตรการส าหรั บผู้ม าใช้บริ การที่เ ป็นกลุ่ มเสี่ ยง เช่น ผู้ สู งอายุ ผู้ ป่ วยด้ว ยโรคระบบทางเดินหายใจ
ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ เว้นแต่ในขณะ
รับประทานอาหาร
(6) ผู้ประกอบกิจการ ต้องกากับ ดูแล คัดกรองผู้สัมผัสอาหาร ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้บริการ
โดยให้ประเมินตนเองก่อนเข้าทางานทุกวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ก รมอนามัยกาหนดหรื อ
ตามมาตรการที่ห น่วยงานราชการกาหนด หากพบว่า มี อ าการป่วยด้ วยโรคติด เชื้อไวรัส ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการ ข้อ 11 (1)
ข้อ 11 กรณีพบผู้สัมผัสอาหาร หรือผู้มาใช้บริการป่วยด้วยโรคติ ดเชื้อไวรัส ให้ผู้ประกอบกิ จการ
จัดให้มีมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ป ระกอบกิจการ ต้ อ งด าเนินการส่งผู้ สัมผั สอาหารที่ ป่วยด้วยโรคติดเชื้ อไวรั ส เข้ารับ
การรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน และหยุดการดาเนินกิจการในส่วนที่เกีย่ วข้องทันทีเป็นการชัว่ คราว
เพื่อทาความสะอาดและฆ่ าเชื้อ โรค โดยเฉพาะบริเวณที่คาดว่ าพบผู้ป่วยอยู่ใ นสถานที่ จาหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงสาเร็จ และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันที
และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกาหนด
(2) ผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดการมูลฝอยประเภทที่ปนเปือ้ นน้ามูก น้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น
หน้ ากากอนามั ย กระดาษทิ ชชู ชุ ดตรวจและน้ ายาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการวิ นิ จฉั ยการติ ดเชื้ อที่ ใช้ งานแล้ว
ใ น บริ เ วณที่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ และบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย จั ด ที่ ทิ้ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เป็ น การเฉพาะ
แยกเก็ บรวบรวมและท าลายเชื้อ โรค โดยใส่ถุ งบรรจุ มู ลฝอยติ ด เชื้อ ที่ท าจากพลาสติ กหรือวัสดุอื่น
ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึม จานวนสองชัน้
ถุงชั้นแรกให้ราดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ หรือน้ายาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงแดง
ส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ ออี ก หนึ่ง ชั้น มั ด ปากถุง ให้ แน่น อีก ครั้ ง หากไม่ มี ถุ งแดงต้อ งมีข้อความ
“มูลฝอยติดเชื้อ” ปรากฏบนถุงบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ และให้เก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนด
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(3) ผู้ประกอบกิจการ ต้องเพิ่มความถี่ในการทาความสะอาด พื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ
จุดสัมผัสร่วม และห้องน้า และกาจัดมูลฝอยทุกวัน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงในบริเวณที่พบผู้สัมผัสอาหาร
ติดเชื้อไวรัส หรือหลังการให้บริการ
(4) ผู้ประกอบกิจการ ต้องล้างภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาด ด้วยน้ายาล้างจานให้สะอาด
และฆ่ าเชื้ อโรค ด้ ว ยวิ ธีก ารแช่ในน้าร้ อนแปดสิบองศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาสองนาที หรื อแช่ในน้า
ผสมสารละลายคลอรี น ที่ มี ค วามเข้ม ข้น ห้า สิบ ส่ว นในล้ า นส่ว น (ไม่ เ กินสองร้ อยส่ วนในล้านส่วน)
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 นาที แล้วล้างน้าให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหารประเภทปรุงสาเร็จ
(5) ผู้ประกอบกิจการ ต้องเพิ่มการดูแลระบบระบายอากาศ ให้มีการถ่ายเทอากาศบริเวณ
ที่ พบผู้ ติ ด เชื้อ ทันที และปรั บ ปรุ งระบบระบายอากาศให้ ดียิ่ งขึ้น โดยอาจติ ด ตั้ง อุป กรณ์ เพิ่ม เช่น
เครื่ อ งกรองอากาศ หรื อ พั ด ลมดู ด อากาศให้ เ พี ย งพอ และห้ อ งส้ ว มให้ เ ปิ ด พั ด ลมดู ด อากาศ
ออกตลอดเวลาการใช้งานภายในบริเวณการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็ จ ให้มีการถ่ายเทอากาศ
บริ เ วณที่ พบผู้ติ ดเชื้ อทันที และปรั บปรุ งระบบระบายอากาศให้ดี ยิ่งขึ้น โดยอาจติ ดตั้ งอุปกรณ์เพิ่ม
เช่น เครื่องกรองอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศให้เพียงพอ
(6) ผู้ ป ระกอบกิ จการ ต้ อ งจั ด ให้ มี ระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คล ในบริ เ วณที่ พ บผู้ ติ ดเชื้อ
และบริ เ วณที่ เกี่ย วเนื่อ ง หรื อ มี มาตรการลดการรวมกลุ่ม ในพื้ นที่ป ฏิบั ติงาน ไม่ น้ อยกว่าหนึ่งเมตร
หรื อ มาตรการอื่ น ที่ เ หมาะสม ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ขแนะน า และให้ ง ดกิ จกรรมที่ต้องมี
การรวมกลุ่มกันของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงการพักรับประทานอาหารของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ข้อ 12 ผู้ ป ระกอบกิ จการ ต้ อ งประเมิ น ตนเองด้ า นสุ ขลั กษณะ และมาตรการป้ องกัน
ความเสี่ ย งจากโรคติด เชื้ อไวรั ส ผ่ านระบบเทคโนโลยีดิ จิทัล ตามที่ กรมอนามั ยก าหนด อย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ งครั้ ง ก่ อ นการต่อ อายุใบอนุญาต หรื อในกรณี ที่มี ค วามเสี่ยง เพื่ อ การเฝ้า ระวังความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 13 ให้ ผู้ ด าเนิ นกิ จการ ต้ อ งปฏิบั ติ ตามมาตรการควบคุ ม โรคตามที่ ก ฎหมายว่าด้วย
โรคติ ด ต่ อ ก าหนด หรื อ ตามที่เจ้ าพนัก งานสาธารณสุขตามกฎหมายว่ า ด้วยการสาธารณสุขกาหนด
หรือใช้มาตรการอื่นตามที่ราชการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ
ของการจาหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2565
1. วิธีการใช้ความร้อน อุณหภูมิ และระยะเวลาสาหรับอุ่นอาหารประเภทปรุงสาเร็จที่จัดเก็บที่อุ ณหภูมิห้ อง
วิธีการใช้ความร้อน
ควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสาเร็จ
1. การอุ่นร้อนหรือละลายนาแข็ง
ประเภทอาหารปรุงสาเร็จ

อุณหภูมิ
การใช้ความร้อน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสี่องศาเซลเซียส

ระยะเวลา
การใช้ความร้อน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งนาที

2. การอุ่นร้อนอาหารปรุงสาเร็จ
ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ
3. การอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ

ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสี่องศาเซลเซียส

ไม่น้อยกว่าหนึ่งนาที

ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสี่องศาเซลเซียส

ไม่น้อยกว่าหนึ่งนาที

2. วิธีการและขันตอนในการล้า งผักและผลไม้
วิธีการ
ขั้นตอนในการล้างผักและผลไม้
1. ล้างด้วยนาสะอาด ด้วยวิธีการใช้นาไหล แช่ผักและผลไม้ในนาสะอาดสิบห้านาที และเปิดนาไหล
โดยใช้มือถูไปมาบนใบหรือผิวของผัก ผลไม้นานประมาณสองนาที
2. ล้างด้วยนาสะอาด ด้วยวิธีการ
ใช้เบกกิงโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) หรือผงฟู
ผสมเบกกิงโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะผสมนาสะอาดสิบลิตร
หรือผงฟู
แช่ผักและผลไม้สิบห้านาที และล้างผักและผลไม้ด้วยนาสะอาด
3. ล้างด้วยนาสะอาด ด้วยวิธีการ
ใช้นาส้มสายชูที่มีกรดนาส้มความเข้มข้นร้อยละห้าของกรดนาส้ม
ผสมนาส้มสายชู
ในอัตราส่วนหนึ่งช้อนโต๊ะ ผสมนาสะอาดสี่ลิตร แช่ผักและผลไม้
สิบห้านาที และล้างผักและผลไม้ด้วยนาสะอาด

