
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อน
การด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
และ การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.



ช่องทางการประชุม วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. 
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังชี้แจงการหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย

ระบบ Webex
Meeting ID : 2513 175 0376
Passcode : 4HJz3

Facebook Live

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑ ทดสอบระบบ และ ชี้แจงการประชุม

1. สอบถามผ่านช่อง Chat box ในระบบ Webex
2. สอบถามผ่าน FB Live ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า

เวลา 08.30 น.

❑ การสอบถามในระหว่างการประชุม

ขอให้ตั้ง User Name : เป็นชื่อหน่วยงาน ตามด้วยชื่อบุคคล 

ขอความร่วมมืองดการสอบถามสดในระหว่างการประชุม



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑ เปิดการประชุม
ชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อน
การด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและ
การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)

เวลา 09.00 น.



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑นโยบายการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
ปีงบประมาณ 2565

โดย นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า

เวลา 09.30 – 10.00 น.



(2) กิจการด้านเศรษฐกิจ และการด ารงชีวิต
- ตลาด ร้านอาหาร และ อาหารริมบาทวิถี





ก ำหนดมำตรกำรในกำรจดักำร
เหตผุลและควำมจ ำเป็น

ออกกฎกระทรวงในกำรจดักำรสขุลกัษณะ
ของสถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร

ผูบ้รโิภคมคีวำมเสีย่งจำกเชือ้โรค สำรเคม ีหรอืโลหะหนกั และ
ควำมเสีย่งตอ่กำรแพรร่ะบำดของโรคทีม่อีำหำรและน ำ้เป็นสือ่

สถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร
มสีขุลกัษณะทีด่ ี

และ ลดควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิโรค

และ

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

โรคอาหารเป็นพษิ



การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร + New Normal



ตัวชี้วัด :จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565



ตัวชี้วัด: การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี 2565
ด้านอาหารปลอดภัย (อาหารริมบาทวิถี ตลาดนัด และร้านอาหาร)

อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 
พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 1 แห่ง

ตลาดนัด (Temporary Market) 
พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 5  แห่ง

ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) 
จังหวัดละ 5 แห่ง

จังหวัด
มีการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ



การขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
และการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑การพัฒนา “ตลาดนัด น่าซื้อ” 
โดย นายพลาวัตร  พุทธรักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

เวลา 10.00 – 10.45 น.

❑การพัฒนา “อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” 
โดย  นางสาวอารยา  วงศ์ป้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

❑การพัฒนา “ร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus” 
โดย  นายเอกชัย ชัยเดช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ







ตัวชี้วัด :จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

อาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good Health) 



นิยามอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“การจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า การท า ประกอบหรือปรุงอาหาร จ าหน่าย อาหาร 
ทั้งในรูปแบบของลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขาย และต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

“การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ” หมายความว่า การจัดวางและจ าหน่าย
สินค้าในลักษณะประจ าที่ ในรูปแบบของแผงลอย หรือลักษณะอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

“การจ าหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย” หมายความว่า การจัดวางและจ าหน่ายสินค้าในลักษณะไม่ประจ าที่ 
โดยใช้ยานพาหนะในการเร่ขาย หรือลักษณะอื่น ๆ ท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ า

วาระที่5.2_พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี.doc


มิติวัฒนธรรม 

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสังคม

เกณฑ์การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 4 มิติ

มิติสุขภาพ 

  

  

  

สุขาภิบาลอาหาร +
โภชนาการ

ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์ CFGT

ผ่านอบรมผู้สัมผัสอาหาร No Foam

บริการช้อนกลาง ส้วมสะอาด อ่างล้างมือ

การจัดการขยะ เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย เมนูชูสุขภาพ

มิติสังคม
➢ความร่วมมือการพัฒนา 

ชุมชน+รัฐ+เอกชน
➢จุดบริการนักท่องเที่ยว
➢ระบบรักษาความ

ปลอดภัย/ถังดับเพลิง

มิติเศรษฐกิจ
➢ราคาถูก
➢ป้ายราคา
➢รายได้ชุมชน

มิติวัฒนธรรม
➢อาหารพ้ืนถิ่น
➢การแสดง

วัฒนธรรม

วาระที่5.2_พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี.doc


เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

ล าดับ มิติการประเมิน จ านวนข้อ การด าเนินการ ระดับคะแนน
(100 คะแนน)

1. มิติด้านสุขภาพ 10 ทุกข้อ 70 คะแนน

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 6 ≥ 3 ข้อ 10 คะแนน

3. มิติด้านสังคม 4 ≥ 2 ข้อ 10 คะแนน

4. มิติด้านวัฒนธรรม 2 ≥ 1 ข้อ 10 คะแนน

วาระที่5.2_พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี.doc


จ านวน  80 คะแนน

จ านวน  60 – 79 คะแนน

จ านวน  50 – 59 คะแนน

การประเมินรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

ระดับพื้นฐาน

ระดับดี

ระดับดีมาก

วาระที่5.2_พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี.doc


ตัวชี้วัด :จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

ตลาดนัด น่าซื้อ 
(Temporary Market) 



วัตถุประสงค์

มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” (Temporary Market)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการตลาดนัดในพื้นที่ให้มีการจัดการสุขลักษณะของตลาดที่ดี
ทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค และอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
“ตลาดนัด น่าซื้อ” รวมถึงลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดนัด



มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” (Temporary Market)
การรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ”

ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ .ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง 
ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร (รวมถึงตลาดนัดมีลักษณะที่ก าหนดไว้ ตามกฏกระทรวง เช่น 
กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสา หลังคา เต็นท์ ต้องมั่นคงแข็งแรง)

นิยาม “ตลาดนัด”

เกณฑ์มาตรฐาน 
“ตลาดนัด น่าซื้อ”



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” (Temporary Market)
การจัดระดับมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ”



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” (Temporary Market)

1. มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จ าหน่าย

2. กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงสร้างคลุม ผ้าใบ เต็นท์ ร่ม
หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง

3. บริเวณส าหรับขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง

4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวจากแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละไหลลงสู่พื้นตลาด

5. แผงจ าหน่ายอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

6. อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิด

7. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ สินค้าประเภทอาหาร ต้องสวมผ้ากันเปื้อนและ
หมวกหรือเน็ทคลุมผม และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล และในกรณีที่มี
การปรุงประกอบอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

8. มีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

9. มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันที่เปิดท าการ

10. แผงจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน 4 ชนิด 
ได้แก่ ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ์, สารฟอกขาว

ระดับพ้ืนฐาน 10 ข้อ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” (Temporary Market)

11. จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดใช้อย่างเพียงพอ

12. จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

13. เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนอุปกรณ์ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้าง
ท าความสะอาด และจัดเก็บอย่างถูกต้อง

14. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างจากสภาพที่เป็นจริง

15. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลเก็บ
รักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

16. ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

17. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

18. จัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณแผงจ าหน่าย
อาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ

19. มีการก าจัดน้ าทิ้งจากจุดที่มีที่ล้างอย่างถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง 

20. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษ ที่เป็นอันตรายหรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ

ระดับดี 15 ข้อ ระดับดีมาก 20 ข้อ



ตัวชี้วัด :จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

สถานที่จ าหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร) 
(Clean Food Good Taste Plus) 



ยกเลกิ : CFGT+ ปี 2558

NEW

Re-Brand : CFGT+ ปี 2565



อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
(และไม่ใช่การขายของในตลาด) และ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรงุอาหารจนส าเรจ็ และ
มีการจ าหน่ายให้ผูซ้ื้อสามารถบริโภคได้ทันที 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้
ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ น าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม



1. มีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ประเภทของสถานประกอบกิจการ :
2.1 ที่ตั้งเป็นเอกเทศ (1) ร้านจ าหน่ายอาหาร/ภัตตาคาร/สวนอาหาร

(2) ร้านประเภทบุฟเฟ่ต์ (ปิ้งย่าง/ชาบู/สุกี)้
(3) ร้านประเภทเครื่องดื่ม (คาเฟ่)

2.2 ที่ตั้งในโรงแรม : ร้านจ าหน่ายอาหารในโรงแรม
2.3 ที่ตั้งในองค์กร/สถาบัน : โรงอาหาร/ศูนย์อาหาร
2.4 ที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า : ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 
หมายเหตุ : ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงเพื่อใช้บริการได้ตามองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อก าหนดทางกายภาพ

ข้อก าหนดทางแบคทีเรีย



ระดบัพืน้ที ่: ตามกฎกระทรวงฯ ระดบัดมีาก : Clean Food Good Taste Plus



ข้อก าหนด
ทางแบคทีเรีย











ขอมาตรฐานผ่านระบบ
Food4Health

ขอมาตรฐานผ่าน
แพลทฟอร์มอนามัยไอโอดีน



หมายเหตุ : ร้านอาหารสามารถประเมินได้ผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus













มำตรฐำนดำ้นสขุำภบิำลอำหำร

ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร อาหารริมบาทวิถี

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร



ตลาด
สถานที่จ าหน่าย

อาหาร
สถานที่สะสมอาหาร การจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศใช้แล้ว

1.ตลาดสด น่าซื้อ
2.ตลาดนัด น่าซื้อ

ประกาศใช้แล้ว

1.Clean Food Good Taste 
ส าหรับ:สถานที่จ าหน่ายอาหาร/โรงครัว รพ.
ข้อก าหนด: กฎกระทรวง74ข้อ+ชีวภาพ(SI-2)

2.Clean Food Good Taste+

1.ซูเปอร์มาร์เก็ต
2.มินิมาร์ท
3.ร้านขายของช า
หมายเหตุ : 
มีแผนปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั

ประกาศใช้แล้ว ประกาศใช้แล้ว 

3. พื้นที่จัดบริการ
อาหารริมบาทวิถี
(Street Food Good Health)
หมายเหตุ : มีแผนพัฒนา
เพ่ือบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับก้าวหน้าของ CFGT

กิจการอื่นฯ

1.Food Delivery
(บริการจัดส่งอาหาร)

1.แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร

2.Food Truck

ก าลังพัฒนา

2.รถเร่จ าหน่ายอาหาร

รูปแบบการขับเคลื่อน : โดยเสนอเป็นประกาศกรมอนามัยว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานดา้นสขุาภิบาลอาหารของกรมอนามยั : 
โดย Re-brand ข้อก าหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19)/กระบวนการรับรอง/เฝ้าระวัง/ป้ายมาตรฐาน

หมายเหตุ : ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานสขุาภิบาลอาหาร จ านวน 6 ฉบับ
1.ร้านอาหาร (CFGT 15 ข้อ) 2.ร้านอาหารไทยปลอดภัยสุขภาพดี (CFGT+)
3.โรงแรม 4.โรงอาหาร 30 ข้อ 5.ก๋วยเต๋ียวอนามัย 
6.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
❑Update กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดย นายเอกชัย ชัยเดช   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

เวลา 10.45 – 11.00 น.



ทีม่ำของกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร

กฎกระทรวงสขุลกัษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
ก าหนดให ้ขอ้ 21 (2) ผูป้ระกอบกจิการ และ ผูส้มัผัสอาหาร 
ตอ้งผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑ ์และ วธิกีาร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจัดการอบรม
ผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผัสอาหาร พ.ศ. 2561

“สถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำร” หมายความวา่ 
อาคาร สถานที ่หรอืบรเิวณใด ๆ ทีม่ใิชท่ีห่รอืทางสาธารณะ (และมใิชใ่นตลาด)
ทีจั่ดไวเ้พือ่ประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนส าเร็จ และ 
มกีารจ าหน่ายใหผู้ซ้ ือ้สามารถบรโิภคไดท้นัท ีทัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นการจ าหน่าย

โดยจัดใหม้บีรเิวณไวส้ าหรับการบรโิภค ณ ทีนั่น้ หรอื น าไปบรโิภคทีอ่ืน่

หมายเหตุ : กรณีผู้สัมผัสอาหารในตลาด และจ าหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน



กำรพฒันำกฎหมำยกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



กำรพฒันำกฎหมำยกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



เจตนำรมณ์กำรจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร





“ผูป้ระกอบกจิกำร” หมายความวา่ 
 บคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดร้ับใบอนุญาตหรอืหนังสอืรับรองการแจง้

จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และ ใหห้มายความรวมถงึ 
 ผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายใหค้วบคมุ ก ากบั หรอืดแูลการด าเนนิการ

ของสถานทีจ่ าหน่ายอาหารนัน้ (ผูจ้ัดการรา้นอาหาร)
โดยสรปุ ผูป้ระกอบกจิการ คอื เจา้ของรา้นอาหาร หรอื ผูจ้ัดการรา้นอาหาร

ตอ้งเขา้รับการอบรม หลกัสตูรผูป้ระกอบกจิการ 
กรณี ผูป้ระกอบกจิการ ทีป่ฏบิตังิานสมัผัสอาหารดว้ย 

ใหอ้บรมแคห่ลกัสตูรผูป้ระกอบกจิการ ก็เพยีงพอแลว้

“ผูส้มัผสัอำหำร” หมายความวา่ บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารตัง้แตก่ระบวนการ
เตรยีม ปรงุประกอบ จ าหน่าย และ เสริฟ์อาหาร การลา้งและเก็บภาชนะอปุกรณ์
และผูข้นสง่อาหารของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

ทีม่ำของกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



แนวทำงกำรด ำเนนิกำรจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



แนวทำงกำรด ำเนนิกำรจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
จ านวน 6 ชั่วโมง 

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
จ านวน 3 ชั่วโมง

ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรม

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563

(ประกาศ 27 พ.ย. 63 : มีผลบังคับใช้ 1 ปี)

อยู่ในระหว่างลงราชกิจจานุเบกษา



แนวทำงกำรด ำเนนิกำรจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



หลกัสตูรกำรจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



หลกัเกณฑ ์วทิยำกรกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร

หรอื

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564 (ปรับแก้คุณสมบัติของวิทยากร) บังคับใช้ 1 พ.ค. 64



กำรประเมนิผลกำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



หลกัฐำนรบัรองผูผ้ำ่นกำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร

อายุหลักฐานผ่านการอบรม 3 ปี



 แนวทำงกำรด ำเนนิกำรจดักำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร (จดัอบรมเต็มเวลำ)
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรจดักำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร พ.ศ. 2561

หลักสูตรการอบรม กาลงทะเบยีน จ านวนวิทยากร ระยะเวลาอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม วิธีการประเมินผลผ่านการอบรม การรับรองผ่านการอบรม

ผู้ประกอบกิจการ   2 คน 6 ชั่วโมง ≤ 50 คน -ระยะเวลาเรียน 80%
-ทดสอบความรู้ 80% (จ านวน 50 ข้อ)

หลักฐานการรับรองฯ

ผู้สัมผัสอาหาร   3 คน 3 ชั่วโมง ≤ 100 คน -ระยะเวลาเรียน 80%
-ทดสอบความรู้ 80% (จ านวน 20 ข้อ)

หลักฐานการรับรองฯ

 แนวทำงกำรด ำเนนิกำรจดักำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร (จดัอบรมแบบดจิทิลั)
ประกำศกรมอนำมยั เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรจดักำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำรผำ่นระบบเทคโนโลยดีจิทิลั พ.ศ. 2564

หลักสูตร
การอบรม

ตรวจสอบ/
ยืนยันตัวตน

จ านวน
วิทยากร

ระยะเวลาอบรม จ านวน
ผู้เข้าอบรม

วิธีการประเมินผลผ่านการอบรม การรับรอง
ผ่านการอบรม

ผู้ประกอบกิจการ  -ใช้สื่อ
วิดิทัศน์ที่
กรมอนามัย
จัดท า
-วิทยากร
ตามประกาศ

สื่อวีดีทัศน์อบรม
ผู้ประกอบกิจการ

ความ
เหมาะสม
ของวิธีการ

-ระยะเวลาเรียน 80%
-ทดสอบความรู้ 80% (จ านวน 50 ข้อ)

หลักฐาน
การรับรองฯ

ผู้สัมผัสอาหาร  สื่อวีดีทัศน์อบรม
ผู้สัมผัสอาหาร

ความ
เหมาะสม
ของวิธีการ

-ระยะเวลาเรียน 80%
-ทดสอบความรู้ 80% (จ านวน 20 ข้อ)

หลักฐาน
การรับรองฯ

ก าหนดวิธีการอบรมแบบดิจิทลั
1.จัดอบรมในห้องอบรม      
โดยเปิดสื่อกรมอนามัย
2.ระบบออนไลน์ (E-learning)
3.ระบบประชุมทางไกล 
(Zoom/Microsoft 
Teams/Google Meet)
3.1 ดูคลิปวีดีโอ 
3.2 วิทยากรสอนสด

ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอบรม/วิทยากร อย่างน้อย 1 คน ควบคุม ก ากับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการอบรม



การจัดอบรมในสถานที่หรือห้องจัดอบรม 
โดยเปิดสื่อวิดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดท า

การจัดอบรมผ่านระบบ Video Conference
- Microsoft Team      - Zoom
- Google Meet   - Webex

การพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

รปูแบบกำรจดัอบรมผำ่นระบบเทคโนโลยดีจิทิลั

1

2

3

➢ เปิดสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดท า
➢ ท าการสอนโดยวิทยากรการอบรม

ทุกวิธีการต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริหาร
จัดการอบรมหรือวิทยากร ควบคุม ก ากับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร



ขั้นตอนการด าเนินการจัดอบรมตามประกาศกรมอนามัยผ่านระบบเทคโนโลยีดจิิทัล

จัดท าแผนการอบรม พร้อมแจ้งให้กรมอนามัยทราบ

2
มีระบบลงทะเบียนและยนืยันตัวตน
ที่สามารถตรวจสอบได้

3 ใช้สื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดท า หรือ วิทยากรการอบรม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอบรมหรอืวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผัสอาหาร อย่างน้อย 1 คน
เพื่อควบคุม ก ากับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผัสอาหาร

1

กรณีหน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชองจากกรมอนามัยฯ 
ต้องขอความเห็นชอบวิธีการอบรมก่อน



ขั้นตอนการด าเนินการจัดอบรมตามประกาศกรมอนามัยผ่านระบบเทคโนโลยีดจิิทัล

มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม4

5 จัดท าหลักฐานผู้ผ่านการอบรม

6 จัดท ารายงานผู้ผ่านการอบรม 
https://foodhandler.anamai.moph.go.th/



สือ่วดิทิศันท์ ีก่รมอนำมยัจดัท ำผำ่นระบบเทคโนโลยดีจิทิลั



กำรรบัรองกำรอบรมผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำรตำมกฎหมำย



เมนูส าคญัในระบบ      







 หนำ้หลกั
 แดชบอรด์ 
(ขอ้มลูผูล้งทะเบยีน/ผำ่นอบรม)

 ปฏทินิกำรอบรม
(วนัทีอ่บรม/หลกัสตูรกำรอบรม/
หนว่ยงำนอบรม/จงัหวดั)

 เขำ้ระบบ
(ขอ้มลูบคุคล/ด ำเนนิกำร)

 ลงทะเบยีนผูป้ระกอบกำร
(ผูป้ระกอบกำร/ผูส้มัผสัอำหำร/Dlivery)

 ลงทะเบยีนหนว่ยฝึกอบรม
(ศอ./สสจ./อปท./Thirdparty)

 สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ

โครงสรำ้งระบบลงทะเบยีนผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร

 



ผูป้ระกอบกจิการ/ผูส้มัผัส
อาหาร

หน่วยงานจัดการอบรม

1. ลงทะเบยีนใชง้านระบบ
1.1 ผูป้ระกอบกจิการ
1.2 ผูส้มัผัสอาหาร
1.3 ผูจั้ดสง่อาหาร Driver 

2. สมคัรเขา้รับการอบรม
3. ฐานขอ้มลูการอบรม

1. ผูใ้ชง้านระบบ (Admin)
2. แจง้แผน/ปฏทินิจัดการอบรม
3. รับสมคัรผูเ้ขา้รับการอบรม
4. รายงานผลผูเ้ขา้รับการอบรม
จัดสง่ขอ้มลูผูผ้า่นการอบรม

5. ฐานขอ้มลูผูผ้า่นการอบรม

โครงสรำ้งระบบลงทะเบยีนผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร



กำรลงทะเบยีน ผูป้ระกอบกจิกำร และ ผูส้มัผสัอำหำร



กำรสมคัรเรยีนออนไลน ์(E-Learning) 
ผำ่นบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส ์MOOC Anamai ของกรมอนำมยั



ลงทะเบยีนหนว่ยงำนจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร



ลงทะเบยีนหนว่ยงำนจดักำรอบรม ผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร



ข ัน้ตอนของหนว่ยงำนจดักำรอบรม (แจง้แผน/สรปุผล)
ผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร



ข ัน้ตอนของหนว่ยงำนจดักำรอบรม (แจง้แผน/สรปุผล)
ผูป้ระกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร



เอกสำรทีต่อ้งจดัสง่กรมอนำมยัภำยหลงักำรอบรม : A5/B16
E-mail : Foodhandler@anamai.mail.go.th





วดีทิศันก์ำรใชง้ำนระบบ Foodhandler

https://youtu.be/p6k34Lg2TFg https://youtu.be/S-Xjtm6t-gc



การพัฒนากฎหมายด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ในสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

หมวด 7
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หมวด 8
ตลาด สถานที่จ าหน่ายและสะสมอาหาร

หมวด 9
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกัน
ความเส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

➢กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร 
เครื่องดื่ม น้ าดื่ม

บังคับใช้แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา : 17 ก.ย. 2564

ตลาด : ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการใช้อ านาจของเจ้าพนักงาน          
อธิบดีกรมอนามัย ในการควบคุมป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ส าหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564 1 (วันที่ 3 พ.ย.64)

สถานที่จ าหน่ายอาหาร : 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พ.ย. 2564

(ร่าง) ค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ าหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะ และมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) พ.ศ. .... (ไม่มีกฎกระทรวง)

น าเข้าคณะกรรมการสาธารณสุข
เพ่ืออนุมัติในหลักการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2564



โครงสร้าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ควบคุมคุณภาพ และ การจัดการ
สุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2564

ก าหนดนิยาม

เหตุผล 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ การจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเรจ็
ให้สะอาด ปลอดภัย ส าหรับการบริโภค

2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อหรือพาหะน าโรคติดต่อบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

การบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (มีผลบังคับใช้วันที่ 3 พ.ย. 2564)

ข้อก าหนดในสถานการณ์ปกติ ข้อก าหนดในสถานการณ์โรคติดต่อ

➢อาหารประเภทปรุงส าเร็จ
➢อาหารประเภทปรุงส าเร็จประเภทใช้ความร้อน
➢อาหารประเภทปรุงส าเร็จประเภทไม่ใช้ความร้อน
➢การควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จ
➢การให้บริการจัดส่งอาหาร
➢ภาชนะบรรจุอาหาร
➢เช้ือไวรัส , ผู้ติดเชื้อ 
➢ผู้ประกอบกิจการ , ผู้สัมผัสอาหาร

➢การควบคุมคุณภาพอาหาร              
ประเภทปรุงส าเร็จประเภท
1. ใช้ความร้อน 2. ไม่ใช้ความร้อน
➢สุขลักษณะการจ าหน่ายอาหาร 

ประเภทปรุงส าเร็จ
1. รูปแบบจัดบริเวณการบริโภคอาหาร
2. รูปแบบการให้บริการจัดส่งอาหาร
3. สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
➢เอกแนบท้ายฯ(การอุ่นอาหาร,การล้างผักผลไม้)

➢กรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือมีผู้ติด
เช้ือในเขต อปท. / พื้นที่ติดต่อกัน
➢กรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อใน           

สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(สุขอนามัย/ระยะห่าง/การระบายอากาศ)
2. ด้านบุคคล (ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการ)
3. การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ควบคุมคุณภาพ และ การจัดการสุขลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2564

นิยาม ความหมาย

อาหารประเภทปรุงส าเร็จ อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ หรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได ้รวมทั้งของหวาน เครื่องดื่มชนิดต่างๆ

อาหารประเภทปรุงส าเร็จ
ประเภทใช้ความร้อน

อาหารประเภทปรุงส าเร็จที่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร ด้วยวิธีการ
เช่น ทอด แกง ต้ม ผัด ตุ๋น นึ่ง เค่ียว เผา ย่าง ปิ้ง กวน ฉาบ อบ รมควัน หรือด้วยรูปแบบอื่นใด

อาหารประเภทปรุงส าเร็จ
ประเภทไม่ใช้ความร้อน

อาหารประเภทปรุงส าเร็จที่ไม่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
เช่น สลัด แซนด์วิซ ซูชิ ผัก ผลไม้ตัดแต่ง หรือด้วยรูปแบบอื่นใด

การควบคุมคุณภาพ
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ

การจัดการสุขลักษณะของกระบวนการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร การเก็บรักษา และ
การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้เหมาะสมส าหรับการน าไปบริโภคตามประเภทของอาหาร

การให้บริการ
จัดส่งอาหาร

การให้บริการขนส่งอาหารประเภทปรุงส าเร็จจากสถานที่จ าหนา่ยอาหารที่ผู้ซื้อมีการสัง่ซื้อไว้ล่วงหนา้ 
โดยการขนส่งด้วยยานพาหนะของสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดที่จัดไว้ส าหรับการจัดส่งนั้น

ภาชนะบรรจุอาหาร วัตถุที่ใช้บรรจุอาหารไม่ว่าด้วยการใส่หรือห่อหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงฝาหรือจุกด้วย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ควบคุมคุณภาพ และ การจัดการสุขลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2564

การควบคุมคุณภาพอาหารปรุงส าเร็จ
ประเภทใช้ความร้อน

➢ การใช้ความร้อนปรงุอาหารให้พร้อมบริโภค ตามประเภทของอาหาร
➢ การจัดเก็บอาหารในภาชนะ สะอาด ปิดมิดชิด ควบคุมอุณหภูมิ 63๐C

เก็บที่อุณหภูมิห้อง ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ ต้องท าการอุ่นอาหารซ้ า
ด้วยวิธีการให้ความร้อน ไมโครเวฟ ที่อุณหภูมิ 74๐C เวลา 1 นาที

การควบคุมคุณภาพอาหารปรุงส าเร็จ
ประเภทไม่ใช้ความร้อน

➢ ต้องล้างวัตถุดิบอาหาร เช่น ผัก ผลไม้) ด้วยวิธีการล้าง 
(ด้วยน้ าไหล / เบกก้ิงโซดา / น้ าส้มสายชู)

➢ วัตถุดิบอาหารที่ปรุงสุกพร้อมบริโภค ต้องเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 5๐C
➢ ต้องใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสโดยตรง
➢ จัดเก็บอาหาร ในตู้เย็น ตู้แช่ ที่อุณหภูมิ 5๐C เก็บอุณหภูมิห้องไม่เกิน 2 ชม.



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ และ การจัดการสุขลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2564

การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ
รูปแบบจัดพ้ืนที่ที่รับประทาน
อาหาร และ น าไปบริโภคที่อื่น

➢ จัดเก็บในภาชนะ สะอาด ปลอดภัย ปิดมิดชิด สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร
➢ การจัดวางอาหารแบบต้ังโชว์ ต้องปกปิดอาหาร เช่น ฝาปิด ตู้ครอบ 
➢ ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์หยิบจับ แยกใช้งานระหว่างอาหารดบิและอาหารสุก

การจัดเก็บ จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ช้อน ส้อม เขียง มีด ที่เหมาะสม

การจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ
รูปแบบให้บริการจัดส่งอาหาร

➢ บรรจุในภาชนะ สะอาด เหมาะสมกับประเภทและปริมาณอาหาร ปิดมิดชิด
➢ ระบุรายละเอียดก ากับที่ภาชนะบรรจุ (ชื่ออาหาร วันที่ผลิต วิธีจัดเก็บ ข้อแนะน า)
➢ บรรจุภัณฑ์ กล่อง ส าหรับบรรจุอาหาร เพื่อการจัดส่ง มีโครงสร้างแข็งแรง            

ปิดมิดชิด สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของอาหาร ให้เหมาะสมก่อนถึงผู้บริโภค

สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหาร
➢ แต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก/ตาข่ายคลุมผม
➢ รักษาความสะอาด มือ เล็บ หากมีบาดแผนต้องสวมถุงมือทับ เปลี่ยนทุก 4 ชม.
➢ สวมใส่หน้ากากผ้า /หน้ากากอนามัย /อุปกรณ์ป้องกนัน้ าลาย ขณะปฏิบัติงาน



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ และ การจัดการสุขลักษณะ
ของการจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  พ.ศ. 2564

กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
มาใช้บริการสถานที่จ าหน่ายอาหาร /

มีผู้ติดเชื้อในเขต อปท. / พื้นที่ติดต่อกัน

ด าเนินการตามมาตรการปกติ และเพ่ิมเติมมาตรการ (ข้อ 4 – 8) ดังนี้
➢ หยุดการด าเนินกิจการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งทันทีเปน็การชั่วคราว ตามที่ คกก. ก าหนด 

เพื่อท าความสะอาดสถานที่ ระบบระบายอากาศ แล้วจึงเปิดการด าเนินการได้
➢ ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค จัดการระบายอากาศ 

ลดความแออัด จัดอุปกรณ์ล้างมอื  จัดอุปกรณ์รบัประทานอาหารเฉพาะบคุคล  
การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจหาเชื้อไวรสั และตามมาตรการทีก่ าหนด

➢ การคัดกรองด้วย Thai Save Thai , การประเมิน Thai Stop COVID Plus

กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

ด าเนินการตามมาตรการปกต+ิกรณพีบผู้ติดเชื้อมาใช้บรกิาร (ข้อ 4 – 9) เพิ่มเติม ดังนี้ 
➢ เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาด โดยเฉพาะจดุเสี่ยงหรอืจุดสัมผัสร่วม
➢ เพิ่มการระบายอากาศ ให้มีการถ่ายเทอากาศ เช่น เครื่องกรองอากาศ พัดลมดูดอากาศ
➢ มีการจัดการมูลฝอย ประเภท น้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลัง่ ตามมาตรการที่ก าหนด
➢ มีการควบคุม ก ากับ ผู้สัมผัสอาหาร ในการเดินทางระหวา่งที่ท างานกบัที่พกั             

หรือปฏบิตัิตามมาตรการที่ก าหนด



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน 
“ตลาดสด น่าซื้อ วิถีใหม”่ 

โดย นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

เวลา 11.00 – 11.20 น.



มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)



1. ยกระดับตลาดสด/ตลาดนัด ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีส่วนร่วม   
ของภาคีเครือข่าย

3. ส่งเสริมความรอบรู้ดา้นอนามัยสิง่แวดล้อมและความรว่มมือภาคีเครอืข่ายทุกภาค
ส่วน

เป้าประสงค์หลัก ➢ พัฒนาตลาดของไทยให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
➢ ผู้บริโภคมีแหล่งซื้ออาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค

วัตถุประสงค์

มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)



ล าดับ มาตรฐานด้าน จ านวนข้อ 

1 ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 41

2 ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) 5

3 ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 2

4 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 2

รวม 50

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน

เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
➢ กรมอนามัยได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
➢ อ้างอิงสาระส าคัญตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

2) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมี
ทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อย
หนึ่งทาง 

1) ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

3) ตัวอาคารตลาดและหลังคาสรา้งด้วยวัสดุถาวร ทนไฟ 
มั่นคง และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ
เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น

4) ภายในตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน     
อบอ้าว หรืออับทึบ ไม่วางของสูงปิดกันระบบระบายอากาศ

5) พื้นตลาด ท าด้วยวัสดุ
ถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า 
เรียบ ท าความสะอาดง่าย 
ไม่มี น้ าขังและไม่ลื่น



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

6) มีการบ ารุงรักษาสายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อย่างปลอดภัย

7) ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

8) มีการก าหนดพื้นที่การจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ และจัดท าผังแสดงโซนการจ าหน่ายสินค้า



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

9) มีการจัดท าทะเบียนผู้ขาย/ผู้ช่วยขายทุกราย และ
ทะเบียนรถเร่ในตลาด

11) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร มีความสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.

10) แผงท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดงา่ย 
และแผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด มีความ
ลาดเอียง หรือมีการป้องกันน้ าขังอยู่บนแผง

12) จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อผู้ขายของติดตั้งประจ า
แผง และมองเห็นชัดเจน



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

13) แผงจ าหน่ายสินค้ามีแสงสว่างที่เพียงพอต่อ
การมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน

15) มีการจัดวางสินค้าบนแผงจ าหน่ายหรือขอบเขตที่
ก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน

14) มีชนิดและจ านวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม 
พร้อมใช้งาน โดยติดตั้งในบริเวณที่สะดวกต่อ
การน ามาใช้งาน

16) ก าหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน/เหมาะสมกับขนาด
พื้นที่ และมีการคัดกรองพนักงาน ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย 
และผู้รับบริการ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

18) ให้มีการท าความสะอาดบรเิวณพื้น ทางเดิน ด้วย
น้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ าทุกวัน 
และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อย
เดือนละครั้ง (ในกรณีที่มีโรคระบาดรา้ยแรงให้ล้าง
ตลาดตามหลักสุขาภิบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

17) มีมาตรการลดความแออดั เช่น ก าหนดจ านวนคน
ต่อพื้นที่ ก าหนดระยะเวลาการใช้บรกิาร ไม่จัด
กิจกรรมที่ท าให้เกิดคน เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)

19) จัดให้มีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ตลาด และเพียงพอกับ
จ านวนผู้ใช้บริการ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

20) จัดพื้นที่ส าหรับนั่งรับประทานอาหารแยกจากพื้นที่ขายอาหารสด 
และสินค้าประเภทอื่น

21) มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร
อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ร้ายแรง)

22) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ใช้บริโภคอาหาร 
สะอาด ไม่ช ารุด และมีการเช็ดท า
ความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่
เสมอ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

23) แยกห้องส้วมเพศ ชาย – หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน 
มีจ านวนเพียงพอ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด (หรือในกรณี
ที่อยู่ในอาคารตลาด ต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะมี
ผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหาร)

24) มีการดูแลท าความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง

25) ภายในห้องส้วมมีการระบายอากาศดี สะอาด และไม่มี
กลิ่นเหม็น มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลว

26) ภายในห้องส้วมมีที่รองรบัมูลฝอย ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม 
และมีฝาปิดมิดชิด



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

28) ท าความสะอาดบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสดและ
เนื้อสัตว์ช าแหละ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายา
ฆ่าเชื้อเป็นประจ าทุกวัน

27) มีการควบคุม ป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค และ
จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายใน
บริเวณตลาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

30) อาหารที่ขายต้องสะอาดและปลอดภัย ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

29) อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ต้องเก็บ
รักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็น
หรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ และมี
อุปกรณ์หยิบจับ

31) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้ 
อุปกรณ/์ภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับ 
และอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อน รวมถึงให้มีการอุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

32) มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่เพียงพอ และมีการ
จัดการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณทางเดินและถนน 
ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน

33) ที่เก็บรวบรวมมูลฝอยตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด 
และอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้
สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ย
เขี่ย

34) ที่เก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่
ประกอบอาหาร และสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 
4 เมตร แต่ถ้าที่รองรับขยะมูลฝอยมีขนาดความจุ
เกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจาก
สถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

36) มีการจัดการมูลฝอยประจ าแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาล มี
การจัดการ เก็บกวาดมูลฝอย บริเวณแผงให้สะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ

35) มีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและท าความสะอาด 
ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

38) จัดให้มีที่เก็บน้ าส ารอง หรือมีบริการน้ าส ารองไว้ให้เพียงพอ และ
สะดวกต่อการใช้ในแต่ละวัน

37) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเนื้อสัตว์ช าแหละ และ
แผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ

39) ต้องวางระบบน้ าใช้ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อน
จากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรอืสิง่ปฏิกูล 



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) จ านวน 41 ข้อ

41) มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
โดยมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ส าหรับตลาดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต ่2,500 ตารางเมตรขึ้นไป) 

40) จัดให้มีรางระบายน้ าเสียภายในตลาด เป็นรางระบายน้ า
เสียชนิดรางเปิด และสามารถระบายน้ าได้ ไม่มีน้ าขัง ไม่อุด
ตัน ไม่มีกลิ่นเหม็น



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
2. ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene) จ านวน 5 ข้อ

2) ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสขุาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบกิจการ ผู้ขาย และผู้ช่วยขาย 
โดยเฉพาะแผงขายอาหารปรุงส าเร็จ

1) ตลาดมีมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามหลักสุขวิทยา
ส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคร้ายแรง หรือตามประกาศของทางราชการ) 



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
2. ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene) จ านวน 5 ข้อ

5) มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย 
และผู้ใช้บริการ ในการเลือกซ้ือสินค้าและช าระ
เงิน อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อโรครา้ยแรง หรือตามประกาศ
ของราชการ) 

3) ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย ต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น สวมเสื้อมีแขน 
สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกปกปิดเส้นผม 

4) ให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายล้างมือด้วยน้ าและสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
3. ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) จ านวน 2 ข้อ

2) มีการตรวจสารปนเปื้อน 3 ชนิดขึ้นไป และไม่
พบสารปนเปื้อนในอาหาร ตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) ได้แก่ ฟอร์มาลิน 
สารกันรา บอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง

1) มีผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ไม่เกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก าหนด ได้แก่ ตัวอย่างอาหาร พื้นผิวภาชนะและ
อุปกรณ์ จากมือผู้ขายอาหาร



เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)
4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) จ านวน 2 ข้อ

2) จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการ 
ผู้บริโภคในตลาดอย่างน้อย 1 จุด และติดป้าย
บอกไว้ชัดเจน

1) จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ด้านต่างๆ แก่ผู้ซ้ือ/ผู้บริโภค



แบบตรวจประเมินมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”

เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)



แบบตรวจประเมินมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”

เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)



การจัดระดับมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม”่

เกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” (Healthy Market)

ระดับพื้นฐาน (3 ดาว)
ต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 ทุกข้อ (41 ข้อ)

ผู้ประเมิน : อปท. ผู้ประเมิน : อปท. + สสจ. ผู้ประเมิน : สสจ. + ศูนย์อนามัย
หรือ กทม. + สสม. 

ระดับดี (4 ดาว)
ต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 และ 2 ทุกข้อ (41+5

ข้อ)

ระดับดีมาก (5 ดาว)
ต้องผ่านการประเมินครบ 4 ด้าน (50 ข้อ)



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน 
Thai Stop COVID Plus : COVID Free Setting

โดย นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนชิ
นักวิชาการสาธารธารณสุขปฏิบัติการ

เวลา 11.20 – 11.40 น.





สถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร
ในระบบ Thai Stop COVID Plus ของกรมอนำมยั

 ตลาดสด/คา้สง่

 ตลาดนัด

 รา้นอาหาร

 อาหารรมิบาทวถิี

 รา้นคา้ปลกี/คา้สง่

 รถเรจ่ าหน่ายอาหาร

 กจิการ Delivery

ประเมนิซ ำ้ทกุ 14 วนั

ประเมนิซ ำ้ทกุ 14 วนั

ประเมนิซ ำ้ทกุ 14 วนั

ประเมนิซ ำ้ทกุ 14 วนั





***ในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด และพืน้ทีเ่ปิดประเทศ (สฟ้ีำ)

ประเมนิเพือ่เตรยีมกำรในกำรเปิดกจิกำร และยืน่ใบรบัรองเพือ่ขอมำตรฐำน SHA  



สถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร
ทีม่กีำรยกระดบัเป็น COVID Free Setting

 ตลาดสด/คา้สง่

 ตลาดนัด

 รา้นอาหาร

 อาหารรมิบาทวถิี

การแสดงดนตรี

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ประเมนิซ ำ้ทกุ 14 วนั



กำรใชง้ำนระบบ Thai Stop COVID Plus ของกรมอนำมยั

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/



ตลำดสดกำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

1.1 ตลาดสด 
มโีครงสรา้งถาวร ขายทกุวนั

1.2 ตลาดคา้สง่ 
ตลาดขนาดใหญ ่
สว่นใหญข่ายปรมิาณมากๆ

1.3 ตลาดน ้า

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลักเกณฑก์ารประเมนิ

2.2 กรณีแผงจ าหน่ายอาหาร 
ภายในตลาดสดใหป้ระเมนิ
ในหมวดรา้นอาหาร
เลอืกอืน่ ๆ ระบุ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

2.1 ประเมนิภาพรวมของตลาด

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของสถำนประกอบกำร
TSC+ จ ำนวน 12 ขอ้, TSC2Plus จ ำนวน 20 ขอ้ 

ตอ้งผำ่นทกุขอ้

2.3 เนน้กจิการอาหารเทา่นัน้



ตลำดนดักำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

ตลาดประเภทที ่2 (ไมม่โีครงสรา้ง)
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2561

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลักเกณฑก์ารประเมนิ

2.1 ประเมนิภาพรวมของตลาด

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของสถำนประกอบกำร
TSC+ จ ำนวน 12 ขอ้, TSC2Plus จ ำนวน 21 ขอ้ 

ตอ้งผำ่นทกุขอ้

2.2 กรณีแผงจ าหน่ายอาหาร 
ภายในตลาดนัดใหป้ระเมนิ
ในหมวดรา้นอาหาร
เลอืกอืน่ ๆ ระบุ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

2.3 เนน้กจิการอาหารเทา่นัน้



รำ้นอำหำรกำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

1. รา้นจ าหน่ายอาหาร
2. ภตัตาคาร
3. สวนอาหาร
4. ศนูยอ์าหาร
5. โรงอาหาร
6. รา้นบฟุเฟ่ต์ (ป้ิงยา่ง/ชาบ/ูสกุี)้
7. รา้นเครือ่งดืม่
8. อืน่ๆ ระบ ุเชน่ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

2.2 กรณีแผงจ าหน่ายอาหาร 
ภายในศนูยอ์าหาร/โรงอาหาร
ใหป้ระเมนิในหมวดรา้นอาหาร
เลอืกอืน่ ๆ ระบุ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

2.1 ประเมนิภาพรวมของรา้นอาหาร
ศนูยอ์าหาร/โรงอาหาร

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของสถำนประกอบกำร
TSC+ จ ำนวน 12 ขอ้, TSC2Plus จ ำนวน 22 ขอ้ (แสดงดนตร ี6 ขอ้ และบรโิภคแอลกอฮอล ์12 ขอ้) 

ตอ้งผำ่นทกุขอ้



อำหำรรมิบำทวถิ ีกำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

อาหารรมิบาทวถิ ีถนนคนเดนิ  
ตลาดโตรุ้ง่

1. รปูแบบปิดถนน
2. รปูแบบไมปิ่ดถนน
3. รปูแบบพืน้ทีเ่ฉพาะ

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลักเกณฑก์ารประเมนิ

2.1 ประเมนิภาพรวมของพืน้ที่
จัดบรกิารอาหารรมิบาทวถิี

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของสถำนประกอบกำร
TSC+ จ ำนวน 12 ขอ้, TSC2Plus จ ำนวน 23 ขอ้ 

ตอ้งผำ่นทกุขอ้

2.2 กรณีแผงจ าหน่ายอาหาร 
ภายในพืน้ทีอ่าหารรมิบาทวถิี
ใหป้ระเมนิในหมวดรา้นอาหาร
เลอืกอืน่ ๆ ระบุ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

2.3 เนน้กจิการอาหารเทา่นัน้



รำ้นคำ้ปลกีกำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

1.1 มนิมิารท์/รา้นสะดวกซือ้
(สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีไ่มเ่กนิ 2,000 ตร.ม.)

1.2 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
(สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีม่ากกวา่ 2,000 ตร.ม.)

1.3 รา้นขายของช า
(สถานทีส่ะสมอาหารขนาดเล็ก ประกอบธรุกจิ
แบบอสิระ ไมม่สีาขา )

1.4 รา้นคา้สง่ (สถานทีส่ะสมอาหารพืน้ทีม่ากกวา่ 2,000 

ตร.ม. เนน้ขายสง่)

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

2.2 กรณีรา้นอาหาร/
แผงจ าหน่ายอาหาร 
ภายในรา้นคา้ปลกี
ใหป้ระเมนิในหมวดรา้นอาหาร

2.1 ประเมนิภาพรวมของรา้นคา้ปลกี

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของ
สถำนประกอบกำรจ ำนวน 8 ขอ้ ตอ้งผำ่นทกุขอ้

2.3 เนน้กจิการอาหารเทา่นัน้



รถเรจ่ ำหนำ่ยอำหำรกำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

1. รถจักรยานยนตพ์ว่งขา้ง
2. รถกระบะเปิดทา้ยจ าหน่าย

(รถพุม่พวง)
3. Food Truck

 ประเภทสถำนประกอบกจิกำร  หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

2.1 ประเมนิรถเรจ่ าหน่ายอาหาร
ตอ่คนั

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของ
สถำนประกอบกำรจ ำนวน 10 ขอ้ ตอ้งผำ่นทกุขอ้

2.3 เนน้กจิการอาหารเทา่นัน้



กำรจดับรกิำรอำหำร
ในรปูแบบเดลเิวอรี ่

(Delivery)

กำรประเมนิ Thai Stop COVID Plus

1.1 รถจักรยานยนต์
1.2 รถจักรยาน
1.3 รถยนตส์ว่นบคุคล
1.4 สกูต้เตอร์

 ยำนพำหนะทีใ่ชจ้ดัสง่อำหำร  หลกัเกณฑก์ารประเมนิ

2.1 ประเมนิพนักงานขนสง่อาหารตอ่คน

เกณฑก์ำรประเมนิตนเองของ
สถำนประกอบกำรจ ำนวน 12 ขอ้ ตอ้งผำ่นทกุขอ้

ตอ้งระบ ุแบรนด/์ยีห่อ้ทีใ่หบ้รกิาร
จัดสง่อาหารทีส่มัครใหค้รบ

2.2 เนน้กจิการขนสง่อาหารเทา่นัน้



กำรประเมนิรบัรอง



ขอ้ค าถามทีพ่บบอ่ย

Q : ท าไมถงึเพิม่ขอ้มลูสถานประกอบการไมไ่ด?้
A : เพราะท าการระบขุอ้มลูประเภทสมาชกิผดิ ท าการระบเุป็นประชาชน โดยใหก้ดไปทีเ่มนู 
แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั เพือ่เปลีย่นประเภทเป็นสถานประกอบการจงึจะสามารถท าการเพิม่ขอ้มลู
สถานประกอบการได ้

Q : หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูท่ัวไปของสถานประกอบการตอ้งท าเชน่ไร?
A : ใหท้ าการคลิ๊กตรงแถบ แกไ้ขขอ้มลู ซึง่อยูใ่ตบ้รเิวณรายการสถานประกอบการและท า
การแกไ้ขขอ้มลูทีต่อ้งการ

Q : ท าการประเมนิตนเองเรยีบรอ้ยแลว้ และผา่นการประเมนิจะปริน้ใบรับรองไดจ้าก
ตรงไหน?
A : ไอคอน ใบรับรอง จะปรากฎอยูด่า้นบนมมุซา้ยของรายการสถานประกอบการทีผ่า่นการ
รับรอง รวมถงึทางแพลตฟอรม์จะสง่ใบรับรองเขา้ทาง E-mail ทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนไวด้ว้ย



ตดิตอ่-สอบถาม

➢ ขอ้ค าถามเกีย่วกบัรายละเอยีดในแบบประเมนิฯ ของสถานประกอบกจิการดา้นอาหาร
ตดิตอ่ เจา้หนา้ทีข่องส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า 

02 – 5904184, 02 – 5904178

➢ ขอ้ค าถามเกีย่วกบัการใชง้านบนแพลตฟอรม์ Thai Stop COVID Plus
ตดิตอ่ เจา้หนา้ทีข่องกองแผนงาน

081 – 1371633 , 02 - 5904333



การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2565

❑การขับเคลื่อนสุขภาพดีวิถีใหม่  :  Living with COVID 
ขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจไทยยั่งยืน
❑ สอบถามข้อมูลและอภิปรายเพ่ิมเติมการขับเคลื่อน

งานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2565

โดย นายสุชาติ  สุขเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

เวลา 11.40 – 12.00 น.



สุขภาพดีวิถีใหม่ : Living with COVID
ขับเคลื่อนสังคม และ เศรษฐกิจไทยยั่งยืน 

2.กิจการด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต (ตลาดนัด  ร้านอาหาร อาหารริมบาทวิถี)

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย

26 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ  สุขเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ



ส – ค – ส – ป – ม - 2565
(ส่งความสุขปีใหม่) 



ส = สุขภาพดี (Healthy)
(ผู้บริโภค + ผู้ประกอบกิจการ) 



ก ำหนดมำตรกำรในกำรจดักำร
เหตผุลและควำมจ ำเป็น

ออกกฎกระทรวงในกำรจดักำรสขุลกัษณะ
ของสถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร

ผูบ้รโิภคมคีวำมเสีย่งจำกเชือ้โรค สำรเคม ีหรอืโลหะหนกั และ
ควำมเสีย่งตอ่กำรแพรร่ะบำดของโรคทีม่อีำหำรและน ำ้เป็นสือ่

สถำนประกอบกจิกำรดำ้นอำหำร
มสีขุลกัษณะทีด่ ี

และ ลดควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิโรค

ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบกำร
มสีขุภำพดี

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

โรคอาหารเป็นพษิ



ค = เครือข่าย (หัวใจ + คิด + ลงมือท า)
(ส่วนกลาง+ศอ.+สสจ.+อปท.+สมาคม/ชมรม)





ส = สัญลักษณ์ (Brand)





ป = เป้าหมาย (Goal)
( TM + CFGT Plus + SFGH ) 



ผลกำรประเมนิรบัรอง
“อำหำรรมิบำทวถิ ี(Street Food Good Health) และ ตลำดนดั นำ่ซือ้ (Healthy Market)”

"อำหำรรมิบำทวถิ"ี 
❑ ผำ่นระดบัพืฐ้ำนขึน้ไป = 81 แหง่ (รอ้ยละ 100.00)

77 จงัหวดั (รอ้ยละ 100.00)

ขอ้มลู ณ วันที ่5 ส.ค.64

อำหำรรมิบำทวถิี ผลกำรประเมนิรบัรอง
โดย จนท.

รอ้ยละ

ระดับพืน้ฐาน 28 34.57

ระดับดี 30 37.04

ระดับดมีาก 23 28.40

รวม 81 100



"ตลำดนดั นำ่ซือ้" 
❑ ผำ่นระดบัพืฐ้ำนขึน้ไป = 80 แหง่ (รอ้ยละ 

100.00) 77 จงัหวดั (รอ้ยละ 100.00)

ตลำดนดั นำ่ซือ้ ผลกำรประเมนิ
โดย จนท.

รอ้ยละ

ระดบัพืน้ฐาน 26 32.50

ระดบัดี 30 37.50

ระดบัดมีาก 24 30.00

รวม 80 100.00

ขอ้มลู ณ วันที ่5 ส.ค.64

ผลกำรประเมนิรบัรอง
“อำหำรรมิบำทวถิ ี(Street Food Good Health) และ ตลำดนดั นำ่ซือ้ (Healthy Market)”



1. เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ท าใหบ้างพืน้ทีปิ่ดบรกิารชัว่คราว 
ท าใหไ้ม ่สามารถจัดการอบรม ผสอ. /เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารได ้

2. ไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด เชน่ การปกปิดอาหาร   
การจัดบรกิารหอ้งน ้า หอ้งสว้ม สขุวทิยาสว่นบคุคลฯลฯ

3. การบังคับใชก้ฎหมายในพืน้ที ่เชน่ การขออนุญาต
4. การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารใหมใ่นระดับทอ้งถิน่/ไมเ่ห็นความส าคัญ
5. การตดิตามรายงานตัวชีว้ัดมคีวามซ า้ซอ้นกบั สสอป.
6. การรายงานผลการด าเนนิงานผา่น google form ซึง่มกีารกรอกขอ้มลูแตไ่มม่รีายงานในระบบ

ปญัหำ
อปุสรรค

ขอ้เสนอแนะจำกสว่นกลำง
❑ สนบัสนุนกำรด ำเนนิงำนทกุระดบั
❑ ประสำนท ำควำมเขำ้ใจกำรรำยงำนตวัชีว้ดั
❑ ปรบัรปูแบบกำรรำยงำนผล



1. การประสานงานความรว่มมอืกบักระทรวงมหาดไทยเขา้มามสีว่นรว่มในการขับเคลือ่นและพัฒนา
2. การบรูณาการและขับเคลือ่นงานรว่มกบัภาคเครอืขา่ย เชน่ พาณชิย ์ เกษตร
3. ความตอ่เนือ่งนโยบายการด าเนนิการอาหารรมิบาทวถิแีละตลาดนัด น่าซือ้
4. การขยายการรับรองมาตรฐาน SHA ไปยังรา้นอาหารและอาหารรมิบาทวถิี
5. เพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพันธผ์า่นชอ่งทางตา่ง ๆ
6. สรา้งความมั่นใจใหผู้ป้ระกอบการและนักทอ่งเทีย่วใหม้าใชบ้รกิาร
7. การคนืขอ้มลู TSC ใหก้บัพืน้ที ่

ขอ้เสนอแนะ
เพือ่กำรพฒันำ

1. การฉีดวัคซนีใหผู้ป้ระกอบการทกุคน
2. ชดุทดสอบ (ชดุตรวจสารปนเป้ือนและชดุตรวจโคลฟิอรม์แบคทเีรยี)
3. ป้ายรับรองมาตรฐาน
4. จัดสรรงบประมาณ เพือ่ขับเคลือ่นงานในระดับจังหวัดเพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่ง

สิง่
สนบัสนนุ



ตวัชีว้ดั: กำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำร ปี 2565
ดำ้นอำหำรปลอดภยั (อำหำรรมิบำทวถิ ีตลำดนดั และรำ้นอำหำร)

อำหำรรมิบำทวถิ ี(Street Food Good 
Health) พืน้ทีข่ยำย จงัหวดัละ 1 แหง่

ตลำดนดั (Temporary Market) 
พืน้ทีข่ยำย จงัหวดัละ 5  แหง่

รำ้นอำหำร (Clean Food Good Taste 
Plus) จงัหวดัละ 5 แหง่

จงัหวดั
มกีำร

ขบัเคลือ่น
กำร

ด ำเนนิงำน
อำหำร
ปลอดภยั
ทีม่ ี

ประสทิธภิำพ



แนวทำงกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดั: กำรจดักำรสขุำภบิำลอำหำร
ดำ้นอำหำรปลอดภยั (อำหำรรมิบำทวถิ ีตลำดนดั และรำ้นอำหำร)



ม = มาตรฐาน (Standard) 



การประเมินออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี
❑ ระดบัพืน้ฐาน

ด าเนินการตามเกณฑป์ระเมินข้อท่ี  1–10
❑ ระดบัดี 

ด าเนินการตามเกณฑป์ระเมินข้อท่ี  1–15
❑ ระดบัดีมาก

ด าเนินการตามเกณฑป์ระเมินข้อท่ี 1–20 

ประเมินตามเกณฑ ์4 มิติ ได้แก่
1. ด้านสขุภาพ  70 คะแนน
2. ด้านเศรษฐกิจ 10 คะแนน
3. ด้านสงัคม 10 คะแนน
4. ด้านวฒันธรรม 10 คะแนน

สรปุผลการประเมิน ดงัน้ี
ระดบัพืน้ฐาน 50-59 คะแนน
ระดบัดี 60-79 คะแนน
ระดบัดีมาก 80 คะแนนขึน้ไป

หมำยเหต:ุ ประเมนิแบบขัน้บันได 
ไมส่ามารถน าขอ้อืน่มารวมกนัได ้

เกณฑ์มาตรฐาน “อาหารริมบาทวิถ”ี และ “ตลาดนัด”



การรับรองมาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหาร : Clean Food Good Taste Plus (CFGT+)



 FSI 107 คน / BFSI 1,400 คน 
(64 = 515 คน)

 พัฒนาสถานประกอบการ
อาหารใหไ้ดม้าตรฐาน 
(ตลาด/รา้นอาหาร/SF)

 เจา้หนา้ทีแ่บบมอือาชพี
ประชาชนเลอืกใชบ้รกิาร

สถานประกอบการไดม้าตรฐาน

 เจา้หนา้ที ่+
ผูป้ระกอบการ +              
ผูส้มัผัสอาหาร 
รว่มกนัพัฒนา

สรำ้งรำกแกว้

 อบรม 
ผูส้มัผัสอาหาร 132,925 คน
ผูป้ระกอบกจิการ 69,296 คน

รวม 202,194 คน

ล ำตน้แข็งแรง

25 ม.ิย. 2563



ประชาสัมพันธ์การอบรมหลกัสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน
(Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ปีงบประมาณ 2565หลักสูตร

ระยะเวลา/
สถานที่

ระหว่างวันที่  20 – 24 ธันวาคม  2564
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ปฏิบัติงานสุขาภบิาลอาหารในระดับอ าเภอ (พื้นที่เป้าหมายตามตัวชี้วัด)

เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือ โรงพยาบาล
2. มีประสบการณ์ในการท างานสุขาภิบาลอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

ค่าใช้จ่าย
การประชุม

เบิกค่าใช้จ่ายจากตน้สังกัด
1. ค่าที่พัก (เดี่ยว 1,450/คู่ 1,800) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3. ค่าพาหนะเดินทาง



แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

ปีงบประมาณ 2565

ลิงค์ประเมิน : https://forms.gle/BGqMvkyZ9RGNUNUu7





สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่
ส ำนกัสขุำภบิำลอำหำรและน ำ้  กรมอนำมยั

กรมอนำมยั สง่เสรมิใหค้นไทยสขุภำพด ี


