
กฎสขุาภบิาลอาหารก าหนดใหห้นว่ย
เคลื่อนท่ีทัง้หมดอปัเกรดระบบลา้งมือให้
เป็นสว่นหนึง่ของหนว่ยท่ีอยูภ่ายใตแ้รงดนั
ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2018ผูป้ฏิบตังิาน
ตอ้งใหแ้รงดนัและอณุหภมูท่ีิสม า่เสมอ 
(100F หรือสงูกวา่) ตลอดเวลา
เหมอืนกบัท่ีคณุเห็นในรา้นอาหารท่ีมี
ใบอนญุาต 

 
ภายใตข้อ้ก าหนดน้ี จะไมอ่นญุาตใหใ้ช้
ประเภทของระบบเหลา่น้ีไดอี้กต่อไป: 
 
• การตัง้ค่าชัว่คราวดว้ยถัง  

5 แกลลอน 
• ระบบท่ีออกแบบโดยใชแ้รงโนม้ถ่วง

เทา่นัน้ 
• ภาชนะบรรจนุ า้จืดทรงกระเพาะ

ปัสสาวะ 
• อปุกรณล์า้งมือท่ีไมใ่ชเ่ชงิพาณิชย ์เชน่ 

ท่ีวางขายในตลาดโดยบริษทัแคมป์ป้ิง 
• ระบบปัม๊ดว้ยเทา้ 
 
 
 

 
 

 
 

ระบบการลา้งมือท่ียอมรบัไดจ้ะ
ประกอบดว้ย: 
 
• ถงัน า้จืดขนาด 5 แกลลอนและถงัเก็บ

น า้เสียขนาดใหญ่ท่ีใหญ่ขึน้ 15% 
• ปัม๊ใหแ้รงดนั 
• เคร่ืองท าน า้รอ้นเพื่อใหน้ า้สม า่เสมอท่ี

อณุหภมู ิ100F หรือสงูกวา่ 
 

มอี่างลา้งมือหลายชิ้นท่ีผา่นการ
รบัรองจากสมาคมสขุาภิบาล
แห่งชาต ิ(NSF) รวมถึงหนว่ย
ลา้งมือ RV เชิงพาณิชยท่ี์มเีคร่ือง
ท าน า้อ ุ่น มาตรฐาน 

ผูด้ าเนนิการหนว่ยอาจยงัคงเก็บ
น า้ท้ิงไดถึ้ง 20 แกลลอนตาม
กฎหมาย หากถงัมีขนาดใหญ่กว่า
นี ้จะตอ้งท้ิงในสถานท่ีท้ิงขยะเชงิ
พาณิชยห์รือตอ้งมสีญัญากบั
บริการสบูน า้เชิงพาณิชย ์ถงัน า้
ทัง้หมดตอ้งถือวา่เป็นสว่นหนึง่
ของหนว่ย 

หนว่ยท่ีเพิ่มถังน า้ใหมอ่าจ
จ าเป็นตอ้งเพิ่มความจขุองน า้เสีย
มากขึน้เชน่กนั 

โปรดติดต่อหน่วยงานดา้น
สาธารณสขุในพ้ืนท่ีของคณุ
กอ่นท่ีจะซ้ืออปุกรณใ์หมห่รอืถงั
ใหมเ่พ่ือใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎสขุาภิบาล
อาหาร 

ระบบลา้งมือเคลื่อนท่ีภายใตแ้รงดนักล 
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(C)  ยกเวน้ตามท่ีระบุใน ¶¶ (B), (C), 

(D) และ (E) ของหมวดน้ี ตอ้ง
มีอ่างลา้งมืออยา่งนอ้ย 1 จุดหรือ
มีจ านวนอ่างลา้งมือท่ีจ าเป็น
เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชง้านใน
พ้ืนท่ีท่ีก าหนดไดโ้ดยสะดวก 
ตามระเบียบท่ี § 5-204.11  

(D) ส าหรับหน่วยอาหารเคล่ือนท่ี: 
(1) หน่วยอาหารเคล่ือนท่ีประเภท II, 

III และ IV ตอ้งมีอ่างลา้งมือ 
(2) โดยไม่ค านึงถึงวรรคยอ่ย (1) ของ
วรรคน้ี หน่วยอาหารเคล่ือนท่ีประเภท 
II และ III ท่ีไดรั้บอนุญาตก่อนวนัท่ี 
4 กนัยายน ค.ศ. 2012 อาจจดัใหมี้
ระบบการลา้งมือตามท่ีอธิบายไวใ้น ¶ 
(C) ของส่วนน้ี หากภายในวนัท่ี 1 
มกราคม ค.ศ. 2012 หน่วยไดอ้ปัเกรด
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในวรรค (D) 

(1) ตอ้งมีปริมาณน ้าเร่ิมตน้ขั้นต ่าหา้
แกลลอนส าหรับลา้งมือในตอนเร่ิมตน้
วนัท างาน 

เหตผุลดา้นสาธารณสขุ: 
 
การลา้งมอืถือเป็นหนึง่ในแนวทาง
ปฏิบตัดิา้นสาธารณสขุที่ส าคญั
ที่สดุในการบริการดา้นอาหาร หาก
ไมม่สีิง่อ านวยความสะดวกที่มี
แรงดนัน า้เพียงพอ ก็จะท าให้
ผูป้ฏิบตังิานดา้นอาหารในหนว่ย
เคลือ่นที่ไมส่ามารถลา้งมอืของพวก
เขาไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  

ธนัวาคม 2016 

สบู่ 

5 แกลลอน  



กฎท่ีใชบ้งัคบั OAR 333-150-0000 

 

5-202.12 สถานท่ีในการลา้งมือ, การติดตัง้ 

(A) อ่างลา้งมือตอ้งตดิตัง้เพ่ือใหน้ า้มอีณุหภมูอิยา่งนอ้ย 38C (100F) ผา่นวาลว์ผสมหรือกอ๊กน า้แบบผสมPf 

(B) หา้มใชว้าลว์ผสมไอน า้กบัอ่างลา้งมือ 

(C) กอ๊กน า้แบบปิดเอง ปิดชา้ หรือสบูจา่ยจะตอ้งสามารถท าใหน้ า้ไหลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 วินาทีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดใชง้านกอ๊กน า้

อีกครัง้ 

 

5-205.11 การใชส้ถานท่ีลา้งมือ 

(A) ตอ้งบ ารงุรกัษาสถานท่ีลา้งมือเพื่อใหพ้นกังานสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลาPf 

(B) หา้มใชส้ถานที่ลา้งมือเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นนอกเหนอืจากการลา้งมือ Pf 

 

5-305.11 ขอ้ก าหนดของระบบน ้า 

(A) หนว่ยอาหารเคลื่อนท่ีประเภท IV ตอ้งมีระบบน า้ดื่มภายใตแ้รงดนั ระบบตอ้งมคีวามจเุพียงพอในการจดัหาน า้รอ้นและน า้เย็นใหพ้อ

ส าหรบัการเตรียมอาหาร การลา้งภาชนะ และการลา้งมือ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎเหลา่นี ้แหลง่จา่ยนีต้อ้งประกอบดว้ยน า้

อยา่งนอ้ยหา้แกลลอนส าหรบัลา้งมือและ 30 แกลลอนหรือสองเทา่ของปริมาตรของอ่างลา้งจานแบบสามชอ่ง แลว้แตจ่ านวนใดจะ

มากกวา่น า้ส าหรบัลา้งภาชนะP 

(B) หนว่ยอาหารเคลื่อนท่ีประเภท II และ III ตอ้งมนี า้ส ารองเพียงพอส าหรบัการเตรียมอาหาร การลา้งมือ การลา้งภาชนะ หรือตาม

ขอ้ก าหนดอ่ืนใดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎเหลา่นี ้หากมกีารลา้งภาชนะในอ่าง จะตอ้งใชน้ า้อยา่งนอ้ย 30 แกลลอนหรือสองเทา่ของปริมาตร

ของอ่างลา้งจานแบบสามชอ่ง แลว้แตว่า่จ านวนใดจะมากกว่า ตอ้งจดัเตรียมน า้อยา่งนอ้ยหา้แกลลอนส าหรบัการลา้งมือP 

(C) ยกเวน้ท่ีเกี่ยวกบัการลา้งมอืตามท่ีบญัญตัไิวใ้นวรรคยอ่ย 5-203.11(D)(2), หนว่ยอาหารเคลื่อนท่ีทัง้หมดตอ้งไดร้บัการ

ออกแบบใหม้นี า้ท่ีดืม่ไดแ้ละน า้เสียรวมอยูใ่นเคร่ือง หนว่ยเคลื่อนท่ีอาจเชื่อมตอ่กบัน า้และท่อระบายน า้หากสามารถท าไดท่ี้สถานท่ี

ปฏิบตังิาน อย่างไรก็ตาม ถังตอ้งอยูใ่นเคร่ืองตลอดเวลา Pf 

 

5-401.11 ความจแุละการระบายน ้า 

ถงัเก็บสิ่งปฏิกลูในสถานประกอบการอาหารเคลื่อนท่ีตอ้ง: 

(A) มขีนาดใหญ่กวา่ถังเก็บน า้ 15 เปอรเ์ซ็นต;์ และ 

(B) ลาดลงท่อระบายน า้ท่ีมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน 25 มม. (1 นิว้) ขึน้ไป และตอ้งมวีาลว์ปิด 

 

5-103.12 แรงดนั 

จะตอ้งจดัหาน า้ภายใตแ้รงดนัใหก้บัสิ่งที่ตดิตัง้ อปุกรณ ์และอปุกรณท่ี์ไมใ่ชอ่าหารทัง้หมดท่ีจ าเป็นใชน้ า้Pf 


