
แบบตรวจ ต.2  

เลขท่ีใบอนุญาต : …….………….……………………………………………………………

ท่ีต้ัง : ....................................................................................................................... เขต : ................................ขนาดพ้ืนท่ี : …....... ตร.ม.

พิกัดแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ : …………....……………………………….………..……...

ช่ือผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบสถานท่ี : ..........................................................................

โทรศัพท์ : .…………………………………  โทรสาร : …………………………..……… E-mail address: …..…….............………….…...………

ผู้สัมผัสอาหาร : ..................................................... คน     ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร : ..................................................... คน

จ านวนแผงรวมท้ังหมด : …....................................……… แผง    จ านวนแผงจ าหน่ายอาหาร : …......................................……… แผง
ค าช้ีแจง  แบบตรวจสุขลักษณะฯ มีจ ำนวน 46 ข้อ

1. ให้ประเมินทุกข้อในหมวดท่ี 1- 5 (รวม 46 ข้อ)

 - ระดับ 3 ดำว ต้องผ่ำนเกณฑ์หมวดท่ี 1-4 (ข้อ 1-39)

 - ระดับ 4 ดำว ต้องผ่ำนเกณฑ์หมวดท่ี 1-4 (ข้อ 1-39) และผ่ำนเกณฑ์หมวดท่ี 5 ในข้อ 40-41 และข้ออ่ืนรวมกันอย่ำงน้อย 4 ข้อ 

 - ระดับ 5 ดำว ต้องผ่ำนเกณฑ์หมวดท่ี 1-5 (ข้อ 1-46)
2. ให้ใส่เคร่ืองหมำย ✓ ในช่องผลกำรตรวจ

 - กรณีไม่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำร ให้ใส่เคร่ืองหมำย ✓ ลงในช่องไม่มีกิจกรรมและไม่น ำมำค ำนวณผลกำรประเมิน

 - ช่องไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสีทึบ หมำยถึง ให้ประเมินเฉพำะผ่ำน หรือไม่ผ่ำนเท่ำน้ัน

ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มี

กิจกรรม

1 ท่ีต้ังของตลำดอยู่ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร จำกแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษของเสีย

2 ทำงเดินภำยในตลำดมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร ใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

3 บริเวณส ำหรับผู้ขำยของประเภทอำหำรสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ

พ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ล่ืน และไม่มีน้ ำขัง 

4 แผงจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำรท ำด้วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ มีควำมสูงจำกพ้ืน ใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร และอำจเป็นแบบพับเก็บได้  

เลขรหัสประจ าบ้าน : …..…...................….....…......…

หมวดท่ี 1 โครงสร้างตลาด

ต าแหน่ง …......................................….…….………........

ข้อท่ี ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทท่ี 2
เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ช่ือสถานประกอบกิจการ : ....…......................................................................................................................................................................................................

ช่ือผู้ขอรับ/ถือใบอนุญาต : .......................................................................................................................................................................................................

ใบอนุญาตส้ินอายุวันท่ี : ….……..…......................….........

กองสุขำภิบำลอำหำร ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร หน้ำ 1/4
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ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มี

กิจกรรม
5 มีน้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอและจัดให้มีท่ีล้ำงท ำควำมสะอำด

อำหำรและภำชนะในบริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำร

6 มีทำงระบำยน้ ำจำกจุดท่ีมีท่ีล้ำง โดยเป็นรำงแบบเปิดท ำด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ 

มีควำมลำดเอียงมีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อสำธำรณะ

หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ

7 กรณีท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ โครงเหล็ก คลุมผ้ำใบ เต็นท์

ร่ม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภำพท่ีม่ันคง แข็งแรง

8 มีห้องส้วม ท่ีปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือท่ีถูกสุขลักษณะ ต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมำะสม

นอกสถำนท่ีขำยของ หรือมีส้วมเคล่ือนท่ี ส้วมสำธำรณะ ส้วมเอกชนหรือ

ส้วมของหน่วยงำนรำชกำรท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

โดยมีระยะห่ำงจำกตลำดไม่เกิน 50 เมตร

9 มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และถูกสุขลักษณะ

10 จัดวำงสินค้ำให้เป็นหมวดหมู่ 

11 มีกำรเก็บกวำดมูลฝอยและดูแลควำมสะอำดของบ่อดักไขมัน ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

หรือน้ ำท้ิง ทำงระบำยน้ ำ เป็นประจ ำทุกวัน

12 ดูแลห้องส้วม ท่ีปัสสำวะ และอ่ำงล้ำงมือให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำด ใช้กำรได้ดี แผน/ตำรำงกำร

และเปิดให้ใช้ตลอดเวลำท่ีเปิดตลำด ท ำควำมสะอำด

13 จัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ ำทุกวัน  แผนกำรท ำงำน

14 แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเน้ือสัตว์ช ำแหละ ต้องมีทำงระบำยน้ ำหรือของเหลว 

ลงสู่ทำงระบำยน้ ำหลักของตลำด ไม่ปล่อยน้ ำหรือของเหลวไหลจำกแผงลงสู่พ้ืนตลำด

15 ไม่น ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไปในตลำด เว้นแต่สัตว์ท่ีน ำไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพ่ือจ ำหน่ำย

16 ไม่ฆ่ำหรือช ำแหละสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ปีกในตลำด

17 ไม่สะสมหรือหมักหมมส่ิงหน่ึงส่ิงใดในตลำด จนท ำให้ตลำดสกปรก รกรุงรัง

เป็นเหตุร ำคำญ หรือเป็นท่ีเพำะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงน ำโรค

18 ไม่ท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอ่ืนใดนอกจำกท่ีซ่ึงจัดไว้ส ำหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล

19 ไม่ท ำให้น้ ำใช้ในตลำดเกิดควำมสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออำจเป็น

อันตรำยต่อสุขภำพ

20 ไม่ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซ่ึงอำจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรำยแก่ผู้อ่ืน

21 ไม่ใช้ตลำดเป็นท่ีพักอำศัยหรือเป็นท่ีพักค้ำงคืน

22 ผู้ได้รับใบอนุญำตจัดต้ังตลำดต้องไม่ท ำกำรและต้องดูแลมิให้ผู้ใดกระท ำกำร
อันอำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ มลพิษท่ีเป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ

หมายเหตุ

หมวดท่ี 2 การด าเนินกิจการตลาด

ผลการตรวจ
ข้อท่ี ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ
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ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มี

กิจกรรม

23 ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ใบรับรองผ่ำนกำรอบรม

24 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคท่ีสังคมรังเกียจ ใบรับรองแพทย์

หรือไม่เป็นพำหะของโรคติดต่อ และตรวจสุขภำพอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

25 วำงสินค้ำบนแผง ไม่วำงสินค้ำล้ ำแผง ไม่ต่อเติมแผงสินค้ำ ใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

26 ไม่วำงสินค้ำประเภทวัตถุอันตรำยปะปนกับสินค้ำประเภทอำหำร

27 วำงสินค้ำประเภทอำหำร เคร่ืองด่ืม และภำชนะอุปกรณ์ สูงจำกพ้ืนตลำด ใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร 

28 ไม่เก็บสินค้ำประเภทอำหำรไว้ใต้แผงจ ำหน่ำยสินค้ำ เว้นแต่อำหำรในภำชนะ

บรรจุท่ีปิดสนิทหรือปกปิดมิดชิด

29 ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนท่ีท ำให้ผู้บริโภคมองเห็นอำหำรต่ำงไปจำกสภำพท่ีเป็นจริง

30 แต่งกำยสุภำพ สะอำด เรียบร้อย และปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล  

31 อำหำรท่ีจ ำหน่ำยสะอำดและปลอดภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร

32 อำหำรสดเฉพำะสัตว์ เน้ือสัตว์ และอำหำรทะเล ต้องเก็บรักษำในอุณหภูมิ ใช้เคร่ืองมือตรวจวัด

ไม่เกิน 5 องศำเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ ำแข็งตลอดระยะเวลำกำรเก็บ

33 กำรจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ ต้องใช้เคร่ืองใช้ ภำชนะท่ีสะอำด     

มีอุปกรณ์ปกปิดอำหำร 

34 แผงจ ำหน่ำยอำหำรท่ีมีกำรท ำ ประกอบ และปรุงอำหำร จัดสถำนท่ีไว้เป็น

สัดส่วนและปฏิบัติถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร

35 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และภำชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ สะอำดและปลอดภัย

36 จัดให้มีหมำยเลขแผง ช่ือผู้ขำยของ ติดต้ังประจ ำแผง ชัดเจน

37 จัดให้มีตู้แสดงควำมคิดเห็นจำกประชำชน

38 จัดให้มีเคร่ืองช่ังกลำงท่ีได้มำตรฐำนไว้บริกำรผู้บริโภคในตลำด

อย่ำงน้อย 1 จุด และติดป้ำยไว้ชัดเจน

39 มีกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบกำรตลำด ผู้ขำยของ ผู้ช่วยขำยของ ช่ือกลุ่ม/ชมรม

ผู้บริโภคหรืออ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย รำยช่ือสมำชิก

40 ไม่มีเหตุร ำคำญจำกกำรประกอบกิจกำร เช่น ควัน กล่ิน และเสียง (ข้อมำตรฐำนหลัก)

41 ไม่ใช้ภำชนะท่ีท ำจำกโฟม (ข้อมำตรฐำนหลัก)

42 เลือกใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

ด้ำนควำมปลอดภัยท่ีเช่ือถือได้

43 มีกำรคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป ขยะเศษอำหำร 

ขยะอินทรีย์ย่อยสลำยได้อ่ืนๆ และขยะอันตรำย เป็นต้น

ข้อท่ี ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ

หมวดท่ี 5 การบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

หมวดท่ี 3 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

หมวดท่ี 4 การคุ้มครองผู้บริโภค
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ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มี

กิจกรรม

44 มีกำรน ำขยะอำหำร วัตถุดิบเหลือใช้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

45 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือกำรก ำจัดแมลง สัตว์น ำโรคท่ีมีวิธีหรือ

ส่วนประกอบจำกธรรมชำติ

46 มีนโยบำยให้ลูกค้ำน ำภำชนะมำใส่อำหำรเองได้

การตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
         1. ด้ำนสุขลักษณะ ข้อ 1-39 (ระดับ 3 ดำว) 2. ด้ำนบริกำรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้อ 40-46 
           ผ่ำนเกณฑ์..........................ข้อ     (ระดับ 4 ดำว และ 5 ดำว)

           ไม่ผ่ำนเกณฑ์......................ข้อ ผ่ำนเกณฑ์..........................ข้อ
           ไม่มีกิจกรรม.......................ข้อ ไม่ผ่ำนเกณฑ์......................ข้อ

    ไม่ผ่านเกณฑ์      ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว     ผ่านเกณฑ์ ระดับ 4 ดาว     ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว

(ลงช่ือ) ..........................................................  ผู้ขออนุญำต/ (ลงช่ือ) .......................................................ผู้ประเมิน
        (...........................................................) ผู้รับอนุญำต/ผู้แทน         (..........................................................)
       ต ำแหน่ง ...............................................................

(ลงช่ือ) .......................................................ผู้ประเมิน
        (..........................................................)
ต ำแหน่ง ...............................................................
วัน เดือน ปีท่ีประเมิน ...........................................

ข้อแนะน าการปรับปรุง หรือแก้ไข
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการตรวจ

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

ข้อท่ี ส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ
ผลการตรวจ

หมายเหตุ
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