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ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
ปีงบประมาณ…………………………………………….. 

 
1. ช่ือโรงเรียน............................................................................................................................... 
 ที่อยู่.......................................................................................................................................... 
 สํานักงานเขต............................................................................................................................ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดูแล................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์........................................................เบอร์โทรสาร............................................... 
 เลขที่ใบอนญุาตสถานที่จําหน่ายอาหาร.................................................................................... 
 
2. ช้ันปีที่เปิดสอน (เลือกได้มากกว่า 1) (สํารวจข้อมูลเฉพาะโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) 
  อนุบาล     ประถมศึกษาปีที่ 1-6      
  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
3. จํานวนนักเรียน (แยกตามช้ันปีที่เปิดสอน) (สํารวจเฉพาะโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) 

ช้ันปี จํานวนนักเรียนชาย จํานวนนักเรียนหญิง 
   
   
   
   
   
   
 
4. จํานวนครู......................................................คน (สํารวจเฉพาะโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) 
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5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง (โรงเรียน สํานักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
 5.1 โรงเรียน (ผู้บริหารของโรงเรียน ครูผู้ดูแลโรงอาหาร ครูพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
 มอบหมายให้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน) 

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
   
   
   
   
   
   
  
 5.2 สํานักงานเขต (หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน) 

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
   
   
   
   
   
  
 5.3 ศูนย์บริการสาธารณสุข (พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน, พยาบาลควบคุมโรค) 

ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
   
   
   
   
   
   
 
6.     รูปแบบการให้บริการอาหารในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1) 
  โรงเรียนจัดทําอาหารกลางวันเอง (ใช้แบบประเมิน แบบฟอร์มที่ 2) 

  โรงเรียนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าแผงขายอาหารในโรงเรียน  
       โดยมีการประกอบปรุงอาหารในโรงเรียน (ใช้แบบประเมิน แบบฟอรม์ที่ 3) 
  โรงเรียนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าแผงขายอาหารในโรงเรียน  
       โดยไมม่ีการประกอบปรุงอาหารในโรงเรียน (ทําอาหารจากที่อ่ืนแล้วนําเข้ามาจําหน่ายในโรงเรียน)    
        (ใช้แบบประเมิน แบบฟอร์มที ่3) 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................... 
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7.     ข้อมูลสขุาภิบาลโรงเรียน 
 7.1   ห้องครัว 
   ห้องครัวแยกเป็นอาคารเอกเทศ 

   ห้องครัวอยู่ในอาคารเรียน 

   ไม่มีห้องครัว 

   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………….. 
 7.2   สถานที่รบัประทานอาหาร 
   มีโต๊ะและที่น่ังเพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน 

   มีโต๊ะและที่น่ังแต่ไม่เพียงพอ ต้องหมุนเวียนนักเรียนมารับประทานอาหาร 

   ไม่มีที่น่ังรับประทานอาหาร นักเรียนต้องทานอาหารบนห้องเรียน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………….. 
 7.3   ระบบนํ้าประปา 
  1) ระบบส่งจ่ายนํ้าประปา 
   มีบ่อกักเก็บนํ้าประปา ซึ่งทําด้วยวัสดุ 

    สเตนเลส  คอนกรีต  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………… 

   ไม่มีบ่อกักเก็บนํ้าประปา 
 
  2) สถานที่ต้ังบ่อกักเก็บนํ้าประปา 
   อยู่บนช้ันดาดฟ้าของอาคารเรียน ขนาดบรรจุ...................   จํานวน..............ถัง 

   ต้ังอยู่ช้ันใต้ดินของอาคารเรียน ขนาดบรรจุ...................   จํานวน..............ถัง 

   ต้ังอยู่บนพ้ืนดินนอกอาคารเรียน ขนาดบรรจุ...................   จํานวน..............ถัง 

   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………… ขนาดบรรจุ...................   จํานวน..............ถัง 
 
  3) วิธีการทําความสะอาดบ่อกักเก็บนํ้าประปา (ระบุ)................................................ 
 
  4) ความถีใ่นการทําความสะอาดบ่อกักเก็บนํ้าประปา (ระบุ)..................................... 
 
  5) จุดบริการนํ้าด่ืม 
   ถังนํ้าด่ืม ...................จุด 

   ก๊อกนํ้าด่ืม ...................จุด 

   อ่ืนๆ (ระบุ) ...................จุด 
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  6) แผนการล้างทําความสะอาดบ่อกักเก็บนํ้าประปาตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร  
(อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง) 
วัน/เดือน/ปี ที่ทําการล้างทําความสะอาด จุด/บริเวณ ที่ทําความสะอาด 
  
  
  
  
 
 7.4   อ่างล้างมือ (โดยรอบโรงเรียน).......................................ที่  
 
 7.5   ห้องสุขา 
  1) จํานวนห้องส้วม จํานวน.................ที่   ใช้งานได้.....................ที่ 
  2) ที่ปัสสาวะ.............................ที่   ใช้งานได้................................ที่ 
  3) อ่างล้างมือ.........................................ที่   ใช้งานได้.............................ที่ 
 
 7.6     ระบบจัดการมูลฝอย 
   มีที่พักมูลฝอยรวมแยกเป็นเอกเทศ 

   เป็นถังขยะของกรุงเทพมหานคร ต้ังในที่เปิดโล่ง 

   ไม่มีถังขยะรองรับ แต่ใส่ในถุงพลาสติก ต้ังในที่เปิดโล่ง 

   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
 
 7.7     ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic) 

   มีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic) 

   ไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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8. แผนการเก็บตัวอย่างอาหารและนํ้าในโรงเรียน (อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง) 
 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เก็บตัวอย่าง 

การเก็บตัวอย่าง รายช่ือ
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

ตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ด้านจุลินทรีย์ ด้านเคมี ด้านจุลินทรีย์ ด้านเคมี 
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9.     ข้อมูลผูส้ัมผสัอาหาร (ผู้ปรุงและผู้ช่วยปรุงอาหาร) 
โรงอาหาร/
ร้านค้า/
แผงค้า ชื่อ - สกุล เชื้อชาติ/สัญชาติ เลขที่บัตรประชาชน/ 

เลขที่หนังสือเดินทาง 

ผลการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหารตามที่กทม.กําหนด 

(ระบุวันที่ออกบัตรประจําตัวฯ) 

ผลการตรวจสขุภาพ ผลการดําเนินงานกรณี
ตรวจสุขภาพแล้วพบ
ความผิดปกติ/เชื้อโรค 

ผลตรวจวัณโรค ผลการตรวจ
ไวรัสตับอักเสบ ผล Rectal 

swab X-ray 
ปอด 

ตรวจเสมหะ

          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
 หมายเหตุ :  การรายงานผลการตรวจสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร 
  1.   ผลการตรวจวัณโรค ผลการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ให้รายงานเป็น ปกติ/ผิดปกติ 
  2.   ผลตรวจ Rectal swab ให้รายงานเป็น ไม่พบเชื้อ/พบเชื้อ (ระบุเชื้อ................
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