




กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

แนวทางดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร ์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

1. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/เกรด C (3 ดาว) (ร้อยละ 100) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์ร้อยละ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

5 ร้อยละ 100 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับด ีเท่ากับ ร้อยละ 100  
และมีการดำเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ที่ไม่มีใบอนุญาตไดต้ั้งแต ่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

4 ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับ ร้อยละ 100  
และมีการดำเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ที่ไม่มีใบอนุญาตไดต้ั้งแต ่ร้อยละ ๕0 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

3 ร้อยละ 60 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับ ร้อยละ 100  
และมีการดำเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ที่ไม่มีใบอนุญาตได้น้อยกว่า ร้อยละ ๕0 

2 ร้อยละ 40 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับ ร้อยละ 100 

1 ร้อยละ 20 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ตั้งแต่ ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก/เกรด B (4 ดาว/Green Service) (ร้อยละ 20) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

5 ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานมากกว่า ร้อยละ 20 
4 ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย  

ถึงค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 15 - 20 

3 ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 75 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10 - 14.99 

2 ผลงานตั้งแต่ ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย  
แต่ไม่ถึง ร้อยละ 50 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5 - 9.99 

1 ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย ผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 5 

2. แผนการดำเนินงาน … 
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2. แผนการดำเนินงาน 
แผนการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

1. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/
เกรด C (3 ดาว) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก/
เกรด B (4 ดาว/Green Service) และระดับ
ดีเลิศ/เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus) 

ร้อยละ  5 รอ้ยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ  20 
 

3. ดำเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของ
สถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง 

ร้อยละ  10 ร้อยละ  30 ร้อยละ  50 ร้อยละ  70  

 
3. แนวทางการดำเนินงาน 
การดำเนินงานของสำนักงานเขต 
  1. สำรวจจำนวนสถานประกอบการอาหารในพ้ืนที่ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย  

2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1) ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาด
และสุขลักษณะของสถานที่ตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ที่เก่ียวข้องกับการจำหน่ายและบริโภคอาหาร โดยใช้แบบตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 
เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร แต่ละประเภท ดังนี้ 

ประเภท 
สถานประกอบการ 

แบบตรวจสุขลักษณะเพ่ือให้การรับรอง 
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
เพ่ือให้การรับรองฯ 

ตลาด แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 

ซูเปอร์มาร์เก็ต แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ต  

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

มินิมาร์ท 
 

แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้านอาหาร แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
แผงลอยจำหน่าย
อาหารริมบาทวิถี 

แบบตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหาร 
ริมบาทวิถี 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

2) ด้านคุณภาพอาหาร … 
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2) ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ได้แก่ 
2.1) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี 

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้ 
- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหาร

ที่กำหนด 
2.2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัส

อาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 
ทั้งนี้ จำนวนตัวอย่างทีสุ่่มตรวจให้เป็นไปตามแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ของแต่ละประเภทสถานประกอบการอาหาร ดังนี้ 
(1) ตลาด  

- จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด น้อยกว่า ๑๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจาก
แผงค้า จำนวนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

- จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร
จากแผงค้า จำนวนร้อยละ ๖๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

- จำนวนแผงค้าอาหารในตลาด มากกว่า ๒๐๐ แผง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจาก
แผงค้า จำนวนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

(2) ซูเปอร์มาร์เก็ต 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หา 

การปนเปื้อนท้ังทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 1๐ ตัวอย่าง 
(3) มินิมาร์ท 

สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หา 
การปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง (ยกเว้น มินิมารท์ที่จำหน่ายอาหาร
บางประเภท ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามที่กำหนด) 

(4) ร้านอาหาร 
- ขนาดพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัส

อาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัวอย่าง 
- ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัส

อาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง 
(5) แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 

สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห์หา   
การปนเปื้อนทั้งทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ตัวอย่าง (ยกเว้น แผงลอยจำหน่ายอาหาร
ริมบาทวิถีบางประเภท ที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบตามที่กำหนด) 

กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้
ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
3) ด้านบุคลากร … 
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3) ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร 

4) ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) โดยต้องผ่านข้อ
มาตรฐานหลักทุกข้อ ดังนี้ 

(1) ไม่มีเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการ (ข้อมาตรฐานหลัก) 
(2) ไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (ข้อมาตรฐานหลัก) 
(3) เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 
(4) มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เป็นต้น 
(5) มีการนำขยะอาหาร วัตถุดิบเหลือใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือการกำจัดแมลง สัตว์นำโรคที่มีวิธีหรือ

ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 
(7) มีนโยบายให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่อาหารเองได้ 

โดยมีเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการอาหารเพ่ือให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

- ระดับดี/เกรด C (ระดับ ๓ ดาว)  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 - 3   
- ระดับดีมาก/เกรด B (ระดับ ๔ ดาว/Green Service) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 

4 องค์ประกอบ โดยด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 4 ข้อ และต้องผ่าน
ข้อมาตรฐานหลักทุกข้อ  

- ระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ ๕ ดาว/Green Service Plus)  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ และต้องผ่านเกณฑ์ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 ข้อ 
รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0714/8772 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
  3. รายงานผลการดำเนินการและส่งรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/เกรด C (๓ ดาว) ระดับดีมาก/เกรด B (๔ ดาว/Green Service) 
และระดับดีเลิศ/เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus) เพ่ือขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖3 - 10 กันยายน ๒๕๖4 
โดยรายงานผลดำเนินการผ่านทางหนังสือราชการ พรอ้มทั้งส่งข้อมูลทาง e-mail : streetfood.bma@gmail.com 
ด้วยทุกครั้ง ตามแบบรายงาน ดังนี้ 

  3.1 รายงานผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 (แบบ สอป. 1) 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 

  3.2 รายงานการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (แบบ สอป. 2) ในเดือนที่มกีารขอรับการรับรองฯ 

  3.3 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด และข้อมูลสถานประกอบการ
ทีไ่ด้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้รายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงฯ (แบบ สอป. 3) ในเดือน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

  3.4 รายงานการส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(แบบ สอป. 4) ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือส่งป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อ ... 



 

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
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ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อสถานประกอบการอาหาร เพ่ือขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่มีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์สุขลักษณะและ
ผลการตรวจคุณภาพอาหารอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และลงชื่อผู้รายงานตามแบบรายงานทุกแบบรายงาน 
ให้ครบทุกหน้า โดยผู้รายงานควรเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือข้าราชการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน 

4. ติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
อย่างสม่ำเสมอ 

5. รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0714/8300 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

การดำเนินงานของสำนักอนามัย 

  ๑. รวบรวมผลการสำรวจจำนวนสถานประกอบการอาหาร จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ
อาหารในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  
  ๒. สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขตในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร
ในพ้ืนที่ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เช่น สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค สนับสนุนชุดทดสอบด้านความปลอดภัย
ของอาหารเบื้องต้น (Test-kit) เป็นต้น 
  ๓. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 
  ๔. ให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/เกรด C (๓ ดาว) 
ระดับดีมาก/เกรด B (๔ ดาว/Green Service) และระดับดีเลิศ/เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus)  
โดยจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่
กองสุขาภิบาลอาหารได้รับเรื่องและตรวจสอบข้อมูลตามแบบรายงานการขอรับป้ายฯครบถ้วนถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว ส่งให้สำนักงานเขต เพื่อมอบให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เขต พร้อมทั้งให้มี
การติดตาม กำกับ สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ โดยในการสรุปผล
ดำเนินการ ให้นับ ณ วันที่มีการออกป้ายรับรองฯและได้จัดทำหนังสือส่งมอบป้ายรับรองฯให้สำนักงานเขต
เรียบร้อยแล้ว 



ท้ังหมด ท้ังหมด ระดับดีมาก/เกรด B ระดับดีเลิศ/เกรด A 

(ข้อมูลเดิม) เพ่ิมข้ึน ลดลง (ข้อมูลใหม่) ขอรายใหม่ ขอต่ออายุฯ (4 ดาว/Green Service) (5 ดาว/Green Service Plus)

ตลาดประเภทท่ี 1
ตลาดประเภทท่ี 2

สถานท่ี ซูเปอร์มาร์เก็ต
สะสมอาหาร มินิมาร์ท
สถานท่ี พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.
จ าหน่ายอาหาร พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตร.ม.

4

*
*

เคยผ่านการอบรมฯ
(บัตรผู้สัมผัสอาหารหมดอายุ)

ขอเปล่ียนแปลง

ตลาด

2

3

ยังไม่เคยได้รับการอบรมฯ

แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี

(บัตรผู้สัมผัสอาหารยังไม่หมดอายุ)
ประเภทผู้ค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม :

จ านวนสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และขอป้ายรับรองฯ (ราย)

 จ านวนจุดผ่อนผัน   .............   จุด  ข้อมูลจ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ท้ังหมด  ............. ราย

ผ่านการอบรมฯ

ล าดับ ประเภทสถานประกอบการ

จ านวนสถานประกอบการอาหาร (ราย)

ระดับดี/เกรด C (3 ดาว)

1

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึงสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
โดยสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ฯลฯ

     2.3 ข้อมูลใหม่ หมายถึง ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลเดิมบวกจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลบจ านวนท่ีลดลง)

4. จ านวนผู้ค้าแผงลอยท่ีผ่านการอบรมฯ : เป็นจ านวนผู้ค้าแผงลอยท่ีมีบัตรผู้สัมผัสอาหารท่ียังไม่หมดอายุ (รายงานข้อมูลเป็นยอดสะสม)
5. ผู้รายงาน ควรเป็นหัวหน้าฝ่ายฯ หรือข้าราชการท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน
6. ส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมท้ังส่งข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิตอล ทาง e-mail : streetfood.bma@gmail.com 

     2.2 จ านวนสถานประกอบการท่ีขอเปล่ียนแปลง : เพ่ิมข้ึน เช่น รายใหม่ / ลดลง เช่น เลิกกิจการ 

2. จ านวนสถานประกอบการอาหาร

 - ผู้ค้าท่ีได้รับใบอนุญาต 
 - ผู้ช่วยจ าหน่ายฯ   

แบบรายงานผลการด าเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  
สนับสนุนตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 (สอป. 1)

เดือน  ..........................................................................
ส านักงานเขต  ............................................................

3. จ านวนสถานประกอบการท่ีขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ และขอต่ออายุฯ: ให้รายงานข้อมูลเฉพาะเดือนน้ันๆ หากเดือนใดไม่มีการขอรับรอง ให้ระบุค าว่า "ไม่มี"

          ผู้รายงาน  .....................................................

                     ( ..................................................... )     2.1 ข้อมูลเดิม หมายถึง ข้อมูลการรายงานท่ีผ่านมาคร้ังล่าสุด

จ านวนผู้ค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร (ราย)

ท้ังหมด



อาหาร เป็นสถานประกอบการ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านการอบรมด้าน

ท่ีจ าหน่าย ตามกฎหมายฯ สุขลักษณะ คุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร

(ระบุประเภท) ระบุ เลขท่ีใบอนุญาต/ ระบุวันเดือนปี ระบุวันเดือนปี ระบุหน่วยจัดอบรม / จ านวนข้อ ระบุ เลขข้อ

หนังสือรับรองการแจ้ง ท่ีตรวจ ท่ีตรวจ ช่ือ-สกุล /เลขท่ีบัตรผู้สัมผัสอาหาร (ข้อ) ท่ีผ่าน (1-7)

แบบรายงานข้อมูลการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (สอป. 2)

ส านักงานเขต  ………………………………………
ประเภทสถานประกอบการ    .........................................................................................................................                   ขอรับรอง (รายใหม่/รายต่ออายุ) .......................................................................                    

ล าดับ ช่ือร้าน ช่ือ-สกุล ผู้ประกอบการ ท่ีอยู่/ท่ีต้ังร้าน

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ผ่านเกณฑ์ด้านบริการ

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

5. ส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมท้ังส่งข้อมูลทาง e-mail : streetfood.bma@gmail.com

                       ( ................................................................................ )

      ระดับดี/เกรด C (3 ดาว)                 ระดับดีมาก/เกรด B (4 ดาว/Green Service)    ระดับดีเลิศ/เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus)

      ผู้รายงาน       .................................................................................
สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท ซูเปอร์มาร์เก็ต/สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท มินิมาร์ท/ตลาด ประเภท 1/ตลาดประเภท 2/แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี

2. ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม. /สถานท่ีจ าหน่ายอาหารพ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตร.ม./

3. ข้อมูลผ่านการอบรมฯ ต้องผ่านทุกคน โดยให้ระบุหน่วยจัดอบรม/ช่ือ-สกุล /เลขท่ีบัตรผู้สัมผัสอาหาร จ านวน 1 คน 

1. ขอให้รายงานข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบรายงาน 

4. ให้ลงช่ือผู้รายงานให้ครบทุกหน้า โดยผู้รายงาน ควรเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือข้าราชการท่ีรับผิดชอบการด าเนินงาน      วันท่ีรายงาน    ....................................................................................

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม  :



ช่ือ-สกุล อาหาร เลขท่ีใบอนุญาต/ เหตุผลท่ีขอ
ผู้ประกอบการ ท่ีจ าหน่าย หนังสือรับรองการแจ้ง เปล่ียนแปลง

 - เลขท่ี สนอ. หมายถึง รหัสการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผู้รายงาน          ...................................................................................
กรณียังไม่เคยได้รับป้ายรับรองฯ ไม่ต้องระบุ เลขท่ี สนอ.
 - ข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงาน สอป. 1 วันท่ีรายงาน      ...................................................................................

ท่ีอยู่/ท่ีต้ังร้าน

แบบรายงานรายละเอียดการเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง (สอป. 3)

ข้อมูลสถานประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลง (เฉพาะรายท่ีแจ้งลดลง ตามแบบ สอป. 1)

*หมายเหตุ : 

ล าดับ เลขท่ีสนอ. ช่ือร้าน

ส านักงานเขต ................................



      ระดับดี/เกรด C (3 ดาว)    ระดับดีมาก/เกรด B (4 ดาว/Green Service)   ระดับดีเลิศ/เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus)

ล าดับ เลขท่ี สนอ. ช่ือร้าน ช่ือ-สกุล ผู้ประกอบการ ท่ีอยู่/ท่ีต้ังร้าน อาหารท่ีจ าหน่าย ลายมือช่ือผู้รับป้ายฯ วันท่ีรับป้ายฯ

แบบรายงานการส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (สอป. 4)

ส านักงานเขต  ………………………………………
ประเภทสถานประกอบการ    .........................................................................................................................                   ได้รับการรับรอง (รายใหม่/รายต่ออายุ) .......................................................................                    

 * แบบ สอป. 4 ออกโดย กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย ใช้แนบหนังสือส่งป้ายเพ่ือให้ส านักงานเขตส่งมอบป้ายฯให้แก่สถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์ฯ
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