
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ                                                          

ส่วนที่ 1   รหัสตลาด (เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย)                   ตัวอย่าง   -- 

          12 = ศูนย์อนามัยที่ 12 

    -  -      2  = ตลาดประเภทที่ 2 

                    12 = ล าดับที่ 
 

ส่วนที่ 2   รายละเอียดตลาด 

ชื่อตลาด............................................................................. เลขที่.............................ถนน.......................................................................... 

หมู่ที.่...........ต าบล........................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................................ 

รหัสไปรษณีย์...............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร........................................................ 

เลขที่ใบอนุญาต...................................วันที่ออก............................วันหมดอาย.ุ.............................ออกโดย............................................. 

พ้ืนที.่..............................................................ตรม. เปิดท าการ ปี พ.ศ. .......................จ านวนแผง/เปิดขาย................/..................แผง 

เวลาเปิดท าการ       ทุกวัน       สัปดาห์ละ..............วัน       (ระบุวัน...............................................................................วัน)  

ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต / ผู้รับผิดชอบดูแล)......................................................................ต าแหน่ง........................................................ 

ที่อยู่เลขที่...................ถนน.............................................................หมู่ที.่...............ต าบล......................................................................... 

อ าเภอ..........................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

ส่วนที่ 3   ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

2. แบบประเมินแบ่งการประเมินออกเป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นฐาน  18  ข้อ, ระดับดี  23  ข้อ และระดับดีมาก  25  ข้อ (เฉพาะข้อ 2 และ ข้อ 7  

มีรายละเอียดแตกต่างกันแต่ละระดับ) 

3. แบบประเมินฉบับนี้  ขอให้จัดท า  3  ชุด : ตัวจริงให้เก็บไว้ที่ผู้ประกอบการ  ส าเนา  1  ให้ศูนย์อนามัย  ส าเนา 2 ให้หน่วยงานผู้ประเมินหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  ให้ผู้ประเมินสรุปและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมอนามัย 

5. หน่วยงานผู้ประเมิน ได้แก่  หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, เทศบาล , อบต., โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ                                                                                                                                                                        



แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๒ 
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

1. ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย 

โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อนามัย  เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวด 1  ข้อ 5  หน้า 6 

เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษเข้ามา

ปนเปื้อนในอาหารที่วางจ าหน่ายใน

ตลาดและป้องกันเหตุร าคาญต่างๆ ที่

เกิดจากแหล่งมลพิษ เช่น กลิ่น ควัน 

สัตว์และแมลง 

น าโรคเข้ามารบกวนในบริเวณตลาด 

2. บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  

โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง ไม่มีน้ าขัง 

***(เฉพาะระดับดีมาก  โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ไม่ลื่น สามารถล้างท า

ความสะอาดได้ง่ายและไม่มีน้ าขัง)*** 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 13 (2) หน้า 9 

พื้น เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วย

คอนกรีตส าเร็จ หรือ พื้นลาดด้วยยาง

แอสฟัลด์ ไมช่ ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ า

ขังจนเป็นแหล่งสะสมความสกปรก 

3. แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย

สูงจากพ้ืนไมน่้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 13 (3) หน้า 9 

แผงจ าหน่ายสินค้าควรท าจากวัสดุ

แข็งแรง มีผิวเรียบ ท าความสะอาดได้

ง่าย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟไมก้า 

ฯลฯ  

อยู่ในสภาพดี ไม่แตกช ารดุ 
เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากพื้นปนเปื้อนกับ

สินค้าท่ีวางจ าหน่าย 

บนแผง 



                                                                                                                                                                         

แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๓ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

4. กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใด

ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 13 (6) หน้า 9 

เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่

ผู้ขายของและผู้ซื้อ 

5. จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ      กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 14  หนา้ 10 

ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินก าหนด โดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่
ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ 
เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วม
สาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งน้ี  ให้มี
ระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 
และเปดิให้ใช้ตลอดเวลาที่เปดิตลาด 
ผู้รับใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาด
ประเภทที่ ๒ ต้องดแูลห้องส้วม ที่
ปัสสาวะ และอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพ
ที่สะอาดใช้การได้ดีอีกทั้ง ควรจัดหาสบู่
ส าหรับล้างมือไว้ 

                                                                                                                                                                       

 



 

  แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๔ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

6. จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและมีที่เก็บรวบรวม   หรือที่รองรับมูลฝอย

อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 15  หนา้ 10 

ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน   และมี
ลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด โดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 

7.แยกการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารออกจากสินค้าประเภทอ่ืน 

***(เฉพาะระดับดีและดีมาก   มีการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่  

ไม่ปะปนกัน)*** 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 17  หนา้ 10 

เพื่อการดูแลความสะอาดและ

ป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

 

8. มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันที่เปิดท าการ      กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 20 (3)  หน้า 

11 

โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ช าแหละ  
  

 

 



 

                                                                                                                                                                        แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๕ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

9. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 20 (4)  หน้า 

11 

แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์

ช าแหละ ซึ่งจะมีน้ าหรือของเหลวมาก

ต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของ

เหลวไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาดโดยอาจ

มีการต่อท่อหรืออุปกรณ์อ่ืน     ส าหรบั

ระบายน้ าหรือของเหลวจากแผงลงสู่สู่

ท่อระบายน้ าภายในตลาด 

 

10. ไม่จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร      กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 21 (1)  หน้า 

12 

 

11. มิให้ผู้ใดน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้เพ่ือจ าหน่าย 
 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 21 (2)  หน้า 

12 

ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุม ดแูลหรอื

ควรมีป้ายแจ้งเตือน 

 

                                                                                                                                                                         



แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๖ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

12. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุร าคาญ, มลพิษท่ีเป็นอันตรายหรือการระบาดของ

โรคติดต่อ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 2  ข้อ 21 (9)  หน้า 

12 

เช่น เสยีงดัง  แสงกระพริบ  ความ
สั่นสะเทือน  หรือมีกลิ่นเหม็น   
 

13. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  โรคที่

สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 24 (1)  หน้า 

12 

โรคติดต่อ  โรคที่สังคมรังเกียจ  เช่น 
อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย   บดิ 
 ไข้สุกใส  หัด  คางทูม วณัโรคในระยะ
อันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือ
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ   ไข้หวัดใหญ่รวม
ไข้หวัดใหญ่ทีต่ิดต่อมาจากสัตว์   และ
โรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของที่
เจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดขาย
และได้รับการรักษาจนกว่าจะหายเป็น
ปกต ิ
 

 



                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๗ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

14. ระหว่างขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติตามหลัก

สุขอนามัยส่วนบุคคล 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 24 (3)  หน้า 

14 

แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมแีขน ใส่
ผ้ากันเปื้อน ไม่ไอหรือจามรดอาหาร  
ไม่ใช้มือหยบิจับอาหารที่พร้อม
รับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาด
ก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรอื
ดื่มสุรา  
 

15. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร  

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 22 (6)  หน้า 

13 

ระดับพื้นฐาน  ต้องผ่านการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนแผง 
ระดับดี     ต้องผ่านการอบรมร้อย
ละ ๕๐-๘๐ ของจ านวนแผง 
ระดับดีมาก  ต้องผ่านการอบรม
มากกวา่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวน
แผง 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๘ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

16. อาหารปรุงส าเร็จต้องมีการปกปิดอาหาร 
 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 25 (3)  หน้า 

14 

อาหารประเภทปรุงส าเร็จ หมายถึง 
อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือ
ปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ 
รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ   
การปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อน 
 

17. ในกรณีที่มีการปรุงประกอบอาหาร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร      กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 25 (4)  หน้า 

14 

หลักสุขาภบิาลอาหาร หมายถึง การ
จัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด 
ปลอดภยั ท าได้โดยการควบคุมปัจจยัที่
ส าคัญ ที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารสกปรก 
ได้แก่ บุคคล  อาหาร  ภาชนะอุปกรณ ์
สถานที่ปรุง ประกอบ และจ าหน่าย
อาหาร สัตว์และแมลงน าโรค 
ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่ง

มีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้อง

จัดสถานที่ไว้เป็นสัดส่วน 

 



 

                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๙ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน  

18. เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท า

ความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  ข้อ 25 (5)  หน้า 

14 

ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง  จาน 
ชาม ช้อนและส้อม ตะเกยีบ และแก้ว
น้ า ต้องสะอาดและปลอดภยั 

(ข้อ 19 – 23  เฉพาะระดับดี - ดีมาก) 
19. จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 13 (4) หน้า 9 

จัดไว้ส าหรับล้างสินค้า ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ หรือล้างตลาดอย่างเพียงพอ   
โดยตามกฎกระทรวงไม่ได้ก าหนดให้
ตลาดต้องจ่ายน้ าตามระบบท่อ    อาจ
เป็นที่เก็บส ารองน้ าไว้ใช้ให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการการใช้งานในแต่ละวัน
และสะดวกต่อการน าน้ ามาใช้          
แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจแนะน าให้
จ่ายน้ าผ่านระบบท่อเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนในน้ าใช้และเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ขายของ 

20. จัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ  ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด     

แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ    และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุง

ส าเร็จ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด 

พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  ข้อ 13 (4) หน้า 9 

ผู้รับใบอนุญาตควรจัดให้มีท่ีลา้งท า

ความสะอาดอย่างน้อย 1 จุด 



                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๑๐ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  (Environmental Health)   

รายละเอียดที่ต้องประเมิน ระดับการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

พื้นฐาน ดี ดีมาก ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
21. มีการก าจัดน้ าทิ้งจากจุดที่มีที่ล้างอย่างถูกสุขลักษณะ และไม่

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  

ข้อ 13 (5) หนา้ 9 

ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อ
พักน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ
แหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ และต้องดูแลมใิห้มีกลิ่นเหม็นเป็น
ประจ าทุกวัน 

22. วางสินค้าประเภทอาหารสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม.      กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  

ข้อ 23 (3)  หน้า 13 

23. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างจาก
สภาพที่เป็นจริง 
 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  

ข้อ 23 (5)  หน้า 13 

วัสดุอ่ืนใด เช่น รม่ หรือหลอดไฟ เป็นต้น 

(ข้อ 24 – 25  เฉพาะระดับดมีาก) 
24. ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2  

ข้อ 13 (1) หนา้ 9 

เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของผู้ที่เข้ามาซ้ือสินค้าและใช้ใน
การขนส่งสินค้า  อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างแผง
จ าหน่ายสินค้าแออัดจนเกินไป 

25. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล 

เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 หมวดที่ 3  

ข้อ 25 (2)  หน้า 14 

ต้องเก็บรักษาในอุณหภูม ิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส     ใน

ตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 

 



 

                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๑๑ 

 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด  น่าซื้อ 

ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

 

หมายเหตุ  

 ชนิดสารปนเปื้อน การรับรองผลการตรวจ 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

1.สารฟอร์มาลิน (น้ ายาดองศพ)   ตรวจแผงจ าหน่ายอาหารสดร้อยละ 30  และต้องไม่พบสารปนเปื้อน 

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานราชการหรือ

ภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

 

 

 

แผงจ าหน่ายอาหารทอด  

ได้รับการตรวจสอบน้ ามันทอดซ้ า ร้อยละ 30 และต้องพบไม่เกินร้อยละ 10 

2.สารกันรา       (ซาลิซิลิก)   

3.สารบอแรกซ์   

4.สารฟอกขาว   

(เฉพาะระดับดมีาก) 
5.น้ ามันทอดซ้ า 

  

 

สรุปผลการตรวจ 

 ไม่ผ่าน        ผ่าน 

 

 

        ............................................................. 

                ต าแหน่ง.............................................................. 

              ผู้รายงาน 

        วันที่.........เดือน............................พ.ศ............... 



                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๑๒ 

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด  น่าซื้อ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer  Protection)      

 

หมายเหตุ  

 รายละเอียดที่ต้องประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน 

1.จัดให้มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด   รายละเอียดทะเบยีนประกอบด้วย 
-ชื่อ-นามสกุล (ผู้ขายของ) 
-ที่อยู ่
-เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้สะดวก 
-ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 

 

สรุปผลการตรวจ 

 ไม่ผ่าน        ผ่าน 

สรุปผลการส ารวจ  ตรวจประเมินตลาดนัด  น่าซื้อทั้ง  3  ด้าน 

ชื่อตลาด ระดับการรับรอง รอผลการตรวจ 

โประระบุ ไม่ผ่าน พื้นฐาน ระดับดี

(***) 

ระดับดีมาก

(*****) 

 

 

 

     

 

                                                        ............................................................. 

                                                                 ต าแหน่ง.............................................................. 

                                                             ผู้รายงาน 

        วันที่............เดือน............................พ.ศ............... 



 

 

                                                                                                                                                                         แบบประเมินตลาดนัด น่าซื้อ  หน้า ๑๓ 

 

หมายเหต ุ 1.   เกณฑ์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ( 25 ข้อ )  

ระดับพื้นฐาน       ต้องผ่านเกณฑ์    จ านวน   18 ข้อ   (ข้อ 1 – 18) 

                            ระดับดี  (***)     ต้องผ่านเกณฑ์    จ านวน  23 ข้อ    (ข้อ 1 – 23) 

                            ระดับดีมาก  (*****)  ต้องผ่านเกณฑ์    จ านวน  25 ข้อ    (ข้อ 1 – 25) 

 

                    2.   เกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร   

   ระดับพื้นฐาน  และระดบัดี (***)  ต้องผ่าน  4 ข้อ 

                               ระดับดีมาก   (*****)   ต้องผ่าน 5 ข้อ 

 

                    3.   เกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค:  ต้องผ่านทุกระดับ   

 

หมายเหตุ   Download  แบบฟอร์มจาก http://foodsan.anamai.moph.go.th             

               E-mail : nitima.k@anamai.mail.go.th   โทร 0 2590 4178   โทรสาร 0 2590 4186, 0 2590 4188    

 

mailto:nitima.k@anamai.mail.go.th

