
      คู่มือแนะนำ�ตล�ดสะอ�ดอ�ห�รปลอดภัย
มห�นครแห่งคว�มสุข

“สุดยอดตล�ดต้นแบบ 
ระดับถ้วยทอง”

กสอ./05/02/58



2

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย



3

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

คำ�นำ�

 

 จำกนโยบำยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในด้ำนมหำนครแห่ง

ควำมสุข กรุงเทพมหำนคร โดยส�ำนักอนำมัยร่วมกับฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและ

สุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขต ได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนให้ตลำดเอกชนมีมำตรฐำน

สูงให้ได้รับรำงวัลถ้วยทอง เป็นหลักประกันคุณภำพอำหำร เสริมสร้ำงควำม
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ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกำรคุ้มครองประชำชนในกรุงเทพมหำนครให้มี
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แนะนำ�กองสุข�ภิบ�ลอ�ห�ร

ประวัติและภำรกิจหลัก

 กองสุขำภิบำลอำหำร เดิมอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยสุขำภิบำลอำหำร  

กองอนำมยัสิง่แวดล้อม ซึง่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรสุขำภิบำลตลำด กำรจ�ำหน่ำย

สินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะและสถำนที่สะสมอำหำร กำรสุขำภิบำลของสถำนที่

จ�ำหน่ำยอำหำรและภัตตำคำรในสถำนที่เอกชน สถำนที่รำชกำร โรงเรียน รวมทั้งเหตุ

ร�ำคำญที่เกิดจำกกำรประกอบกำร กำรควบคุมเฝ้ำระวังเกี่ยวกับกำรคุณภำพอำหำร

และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อมำผู้วำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (นำยอภิรักษ์ โกษ

ะโยธิน) จัดให้ท�ำแผนบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครปีงบประมำณ พ.ศ. 2548-2551 

และให้จดัท�ำยทุธศำสตร์ส่งเสรมิคณุภำพชวีติในเชงิรกุและจติส�ำนกึด้ำนศลิปะวฒันธรรม 

โดยมนีโยบำยให้ประชำชนในกรงุเทพมหำนคร ได้บรโิภคอำหำรทีส่ะอำดปลอดภยัจำก

สำรเคมีและเชื้อโรค เพื่อให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองอำหำรปลอดภัย จึงเห็นชอบให้ 

กก. ปรับปรุงโครงสรำ้งส่วนรำชกำร และ มติ กก. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 

2548 อนุมัติให้ปรับปรุงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก�ำลังของส�ำนักอนำมัย โดยเห็น

ชอบให้ยกระดับฝ่ำยสุขำภิบำลอำหำรกองอนำมัยส่ิงแวดล้อมขึ้นเป็น กองสุขำภิบำล

อำหำร ให้มีหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรควบคุมคุณภำพ

อำหำร กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำรและด้ำนสำธำรณสุข ที่เกี่ยวข้องกับอำหำร

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร กำรจัดท�ำ

แผนงำนโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำร กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำร

กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี และจัดท�ำ

มำตรฐำนกำรบริกำรด้ำนกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรปรับปรุงกลไกกำรพัฒนำที่เอื้อ

ต่อกำรด�ำเนินงำนสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดระบบกำรตรวจสอบด้ำนสุขลักษณะของ

สถำนประกอบกำรกำรจัดระบบกำรตรวจสอบ คุณภำพอำหำรและประเมินควำมเสี่ยง 

รวมถึงกำรก�ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยปฏิบัติ ให้ค�ำปรึกษำ 

แนะน�ำ ตอบข้อหำรือวิชำกำรและ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรจัด

ควำมรู้ กำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วย
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งำน ปฏิบัติกำรส่งเสริมและ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยงำนด้ำนอำหำร กำร

จัดระบบสำรสนเทศดำ้นสุขำภิบำลอำหำร กำรด�ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ

ที่หน่วยงำนอื่น ประสำนขอควำมร่วมมือและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นชอบ

ให้แต่งตั้ง นำยไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นผู้อ�ำนวยกำรกองสุขำภิบำลคน

แรก 

กำรพัฒนำตลำดในกรุงเทพมหำนคร	 

สู	่“สุดยอดตลำดต้นแบบ	ระดับถ้วยทอง”

จำกกำรประกำศ 6 นโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหม่อมรำชวงศ์

สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในด้ำนมหำนครแห่งควำมสุข กรุงเทพมหำนครโดย กองสุขำภิบำล

อำหำร ส�ำนักอนำมัย และฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขต ได้ด�ำเนินกำร

สนบัสนนุให้ตลำดเอกชนมมีำตรฐำนสงูให้รำงวลัถ้วยทอง ภำยใต้กจิกรรมเพือ่กำรพฒันำ

สขุำภบิำลอำหำรในตลำดโดยได้ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งจำกปี 2557 มำจนถงึปัจจบุนั ซึง่มุง่

หวงัให้ผูป้ระกอบกำรตลำดในกรงุเทพมหำนครตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรส่งเสรมิ

และพัฒนำตลำดให้ได้มำตรฐำน สำมำรถพัฒนำเป็น “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วย

ทอง” รวมถึงเป็นกำรสร้ำงหลักประกันคุณภำพอำหำร เสริมสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำร

บริโภคอำหำรให้กับประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

สอดคล้องกบัภำรกจิของกองสขุำภบิำลอำหำร ส�ำนกัอนำมยั กรงุเทพมหำนคร 

ซึง่มหีน้ำทีด่แูลสขุภำพประชำชนโดยกำรด�ำเนนิงำนในหลำยกลุม่เป้ำหมำย ตำมโครงกำร

กรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย โดยเฉพำะกำรพัฒนำสุขำภิบำลตลำด เพื่อให้ตลำด

สะอำด ได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยได้เชิญชวนให้

ผู้ประกอบกำรตลำด ท่ัวกรุงเทพฯเข้ำร่วมประกวด“ตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำร

ปลอดภยั” เพือ่กระตุน้ผูป้ระกอบกำรตลำดให้ร่วมกนัพฒันำและยกระดบัมำตรฐำนกำร

สขุำภบิำลอำหำร ในตลำด พฒันำศกัยภำพผูป้ระกอบกำรตลำดในเรือ่งสุขำภิบำลอำหำร 

และให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรท่ีสะอำดปลอดภัย ซึ่งในปี 2558 จ�ำนวนตลำดที่ได้

รับใบอนุญำตจัดตั้งตลำดในกรุงเทพมหำนคร มีทั้งหมด 354 แห่ง ในจ�ำนวนนี้มีตลำด

ที่ผ่ำนเกณฑ์ป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำน จ�ำนวน 246 แห่ง โดยกำรมอบปำ้ย

รับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ซึ่งแบ่งตำมประเภทของตลำด ดังนี้
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1.	ตลำดประเภทที่	1	เป็นตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร	ซึ่งมี	2	ระดับ	ได้แก่

 1.1 ป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย ระดับเพชร  

จ�ำนวน 54 แห่ง

 1.2 ป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย ระดับทอง  

จ�ำนวน 49 แห่ง
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2.	ตลำดประเภทที่	2	เป็นตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร	มี	2	ระดับ	ได้แก่

 2.1 ป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย ระดับเงิน  

จ�ำนวน 63 แห่ง

 2.2 ป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัยระดับทองแดง  

จ�ำนวน 80 แห่ง
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ตลำดประเภทที่	1	
เกณฑ์มำตรฐำนประกอบด้วย 3 ดำ้น คือ

ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่

- สุขลักษณะทั่วไปของโครงสรำ้ง อำคำร สถำนที่ แผงจ�ำหนำ่ยอำหำร 

 - กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น น�้ำใช้ ห้องส้วม ระบบแสงสวำ่ง  

ในอำคำร ที่จอดยำนพำหนะ เป็นต้น

 - กำรจัดกำรขยะ น�้ำเสีย และกำรระบำยอำกำศ

 - กำรควบคุมดูแลรักษำควำมสะอำดของของอำคำร สถำนที่ แผงจ�ำหน่ำย

อำหำร ห้องส้วม และบริเวณตำ่งๆ ภำยในตลำด

- กำรควบคุมก�ำจัดแมลงและสัตว์น�ำโรค

- สุขวิทยำส่วนบุคคลของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด

- กำรเตรียม ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ำยอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ

ด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร	ได้แก่

 - ต้องตรวจสอบไม่พบสำรปนเป้ือนในอำหำร ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ อย่ำง

น้อย ๕ ชนดิ ได้แก่ สำรบอแรกซ์ สำรกนัรำ สำรฟอร์มำลนิ สำรฟอกขำว และ สำรตกค้ำง

ยำฆ่ำแมลง

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	ได้แก่

 - จัดให้มีสถำนที่หรือบอร์ดให้ควำมรู้แก่ประชำชนหรือผู้บริโภค

 - จดัให้มเีครือ่งชัง่กลำงทีไ่ด้มำตรฐำนไว้บรกิำรผู้บรโิภคภำยในตลำดอย่ำงน้อย 

1 จุด

 - ติดปำ้ยแสดงรำคำสินค้ำอยำ่งชัดเจน
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ตลำดประเภทที	่2	
เกณฑ์มำตรฐำนประกอบด้วย 2 ดำ้น คือ 

ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	ได้แก่

- สุขลักษณะทั่วไปของสถำนที่ส�ำหรับผู้ขำยของ แผงจ�ำหนำ่ยอำหำร 

- กำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น น�้ำใช้ ห้องส้วม ที่ล้ำงมือ เป็นต้น

 - กำรจัดกำรขยะ และน�้ำเสีย 

 - กำรควบคุมดูแลรักษำควำมสะอำดของสถำนที่ แผงจ�ำหน่ำยอำหำร ห้อง

ส้วม และบริเวณตำ่งๆ ภำยในตลำด

- สุขวิทยำส่วนบุคคลของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด

- กำรเตรียม ปรุง ประกอบ และจ�ำหน่ำยอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ

ด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร	ได้แก่

 - ต้องตรวจสอบไม่พบสำรปนเปื้อนในอำหำร ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอย่ำง

น้อย 5 ชนดิ ได้แก่ สำรบอแรกซ์ สำรกนัรำ สำรฟอร์มำลิน สำรฟอกขำว และ สำรตกค้ำง

ยำฆ่ำแมลง
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เกณฑ์กำรให้รำงวัล	“สุดยอดตลำดต้นแบบ	ระดับถ้วยทอง”	

 

ตลำดประเภทที่ 1

 เป็นตลำดทีผ่่ำนเกณฑ์ได้ป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั

ระดับเพชรอยำ่งน้อย 5 ปี (ปี 2552 – 2557)

 รางวัลที่ได้รับ

 1. ถ้วยรำงวัล มีส่วนประกอบของทองค�ำ 96.5% น�้ำหนัก 1 บำท (15.2 กรัม) 

จ�ำนวนรำงวัลละ 1 ถ้วย

 2. เงินรำงวัล รำงวัลละ 50,000 บำท 

 ตลำดประเภทที่ 2

 เป็นตลำดทีผ่่ำนเกณฑ์ได้ป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั

ระดับเงินอย่ำงน้อย 5 ปี (ปี 2552 – 2557)

 รางวัลที่ได้รับ

 1. ถ้วยรำงวัล มีส่วนประกอบของเงิน 100% น�้ำหนัก 1 บำท (15.2 กรัม) 

จ�ำนวนรำงวัลละ 1 ถ้วย

 2. เงินรำงวัล รำงวัลละ 30,000 บำท 

 ผลการคดัเลอืกรางวลั กองสขุำภบิำลอำหำร ส�ำนกัอนำมยั กรงุเทพมหำนคร 

ได้ขยำยผลกำรด�ำเนินโครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำรปลอดภัย ด้วยกำรจัดกิจกรรม

กำรพัฒนำตลำดกรุงเทพมหำนคร โดยคัดเลือกตลำดที่รักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำด

สะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภัย ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้เป็น

ตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนครและมอบรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วย

ทอง” ซึ่งในปี 2557 มีตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก จ�ำนวน 15 แห่ง และ ปี 2558 มี

ตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก จ�ำนวน 9 แห่ง ซึ่งตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกให้เป็น

ตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร มีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 
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ตลำดที่ได้กำรคัดเลือกให้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนครได้รับรำงวัล

“สุดยอดตลำดต้นแบบ	ระดับถ้วยทอง”ประจ�ำปี	2557	

 1. ตลำดสำยเนตร    เขตคันนำยำว

 2. ตลำดองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร

 3. ตลำดพิบูลย์วิทย ์   เขตจอมทอง

 4. ตลำดวัฒนำนันท ์   เขตดอนเมือง

 5. ตลำดใหม่ทุ่งคร ุ    เขตทุ่งครุ

 6. ตลำดบำงขุนศรี    เขตบำงกอกน้อย 

 7. ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด ์   เขตบำงกะปิ

 8. ตลำดยิ่งเจริญ    เขตบำงเขน

 9. ตลำดถนอมมิตร    เขตบำงเขน

 10. ตลำดพิบูลย์วิทย์ ๔   เขตบำงขุนเทียน

 11. ตลำดสำมยำ่น    เขตปทุมวัน

 12. ตลำดศูนย์กำรค้ำมีนบุร ี   เขตมีนบุรี

 13. ตลำดลำนบุญ    เขตลำดกระบัง

 14. ตลำดอ่อนนุช    เขตวัฒนำ

 15. ตลำดเอี่ยมสมบัต ิ   เขตสวนหลวง

ตลำดที่ได้กำรคัดเลือกให้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนครได้รับรำงวัล

“สุดยอดตลำดต้นแบบ	ระดับถ้วยทอง”	ประจ�ำปี	2558	

 1. ตลำดทำ่ดินแดง     เขตคลองสำน

 2. ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6    เขตจอมทอง

 3. ตลำดวงเวียนปิ่นเจริญ 1   เขตดอนเมือง

 4. ตลำดนัดสะพำนผัก    เขตตลิ่งชัน

 5. ตลำดพิบูลย์วิทย์ 2    เขตบำงขุนเทียน

 6. ตลำดนัดสะแกงำม    เขตบำงขุนเทียน

 7. ตลำดจินดำ     เขตบำงเขน

 8. ตลำดนัดบ่อปลำ    เขตพระโขนง

 9. ตลำดบวรร่มเกลำ้    เขตลำดกระบัง 
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  ตลำดที่ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” สำมำรถเป็น

ตลำดต้นแบบในกำรส่งเสริมและพัฒนำตลำดในกรุงเทพมหำนครให้ได้มำตรฐำน เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรสุขำภิบำลตลำดที่ดีในอนำคต และสร้ำงควำมม่ันใจแก่ประชำชน

ที่จะบริโภคอำหำร ที่สะอำดปลอดภัย อีกทั้งสอดคล้องตำมนโยบำยมหำนครแห่งควำม

สุขของกรุงเทพมหำนคร
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ตล�ดส�ยเนตร

ประวัติ
 ตลำดสำยเนตรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยนำยชวนและนำงโฉม หม่อมศิลำ 

สรำ้งบนพื้นที่ 14 ไร่ ติดกับถนนรำมอินทรำ ซึ่งมีถนนนวมินทร์มำบรรจบเป็นสำมแยก

ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 8 ภำยในตลำดประกอบด้วยอำคำรตลำดสด 2 หลัง และอำคำร

พำณิชย์ จ�ำนวน 70 ห้องบริเวณอำคำรตลำดสดมีเนื้อที่ประมำณ 1,620 ตำรำงเมตร มี

แผงค้ำ 180 แผง มีลำนจอดรถสำมำรถจอดรถได้จ�ำนวน 70 คัน มีสินคำ้คุณภำพดี ผัก

สด ผลไม้สด เนื้อสัตว์ ของช�ำ ของใช้ เครื่องครัว ภำชนะบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เปิดบริกำร

ตั้งแต่ 03.00 น. – 21.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ตลำดมคีณุภำพมำตรฐำน มุง่มัน่พฒันำ ให้เป็นตลำดสะอำด อำหำรปลอดสำร

พิษ 
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดสำยเนตรได้มีกำรปรับปรุงพื้นที่และสภำพ

แวดล้อมในตลำดให้ถูกสุขลักษณะ มีกำรแบ่งโซนสินค้ำเป็นหมวดหมู่ มีกำรดูแลรักษำ

ควำมสะอำดภำยในตลำดอยู่เป็นประจ�ำ มีกำรจัดจุดรวบรวมขยะเพื่อง่ำยและสะดวก

ต่อกำรจดักำรและมวีสัดปุกคลมุป้องกนัแมลงและสตัว์น�ำโรค ภำยในมกีำรล้ำงท�ำควำม

สะอำดตลำดเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยผู้ค้ำจะให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำสภำพแวดล้อม

ภำยในตลำด

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดสำยเนตรได้ให้ควำมส�ำคัญเรื่องอำหำร

ปลอดภยัเป็นอย่ำงมำก โดยเฝ้ำระวงั สุม่เก็บตวัอย่ำงอำหำรตรวจหำสำรเคมปีนเป้ือนอยู่

เป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล อำหำรแห้ง โดยตรวจติดตำม

สำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่คำ้ ปีละ 1 ครั้ง 

และตรวจสุขภำพ ผู้ค้ำเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่ง

แวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตคันนำยำว ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้

บริโภค

 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ทำงตลำดจะจดัจดุตรวจสอบน�ำ้หนกัสนิค้ำหรอื

ตรำชัง่กลำงเพือ่ให้ผูบ้รโิภคตรวจสอบควำมเทีย่งตรงและป้องกนักำรเอำเปรยีบจำกผูค้้ำ 

จดัให้มบีอร์ดประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรูก้บัประชำชนผู้มำใช้บรกิำร มตีูร้บัฟังควำมคดิเหน็ 

เป็นต้น

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
ตลำดสำยเนตรมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย และดำ้น

กำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี โดยมีกำรพัฒนำตลำดอย่ำงต่อเนื่องจนได้รับป้ำย

รับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อเนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 

– 2557) ซึ่งใน ปี 2557 ตลำดสำยเนตรได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็น

ตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัลสุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง และในปี 2558 ตลำด

สำยเนตรสำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบไว้ได้จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็น

ตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
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ของดีของเด่น	
 ตลำดสำยเนตรเป็นตลำดทีเ่น้นขำยของสด ใหม่สะอำด และปลอดสำรพษิ ดงั

นั้นของดีของเด่นในตลำด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ที่มีควำมสดใหม่ทุกวัน มีร้ำน

ขำยผักปลอดสำรพิษรำคำถูก ร้ำนขำยผลไม้ และสินคำ้อื่นๆอีกมำกมำย 

ที่ตั้ง	
เลขท่ี 8 ซ.รำมอินทรำ 73 ถ.รำมอินทรำ แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน มีรถเมล์สำย 26,95,95ก,150ร,156,520,554
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ตล�ดองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.)

   

ประวัติ
 ตลำดองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นตลำดรัฐวิสำหกิจ สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรตลำดเพื่อ

เกษตรกร พ.ศ. 2517 โดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนเงินทุน จ�ำนวน 50 ล้ำนบำทและ

ได้เริ่มก่อสร้ำงในปลำยปี พ.ศ. 2517 เดิม ตลำด อ.ต.ก.อำศัยที่ตึกกรมกสิกรรม ซึ่ง

เป็นสถำนที่ของกรมวิชำกำรเกษตร แต่เม่ือมีภำระงำนมำกขึ้นจึงมีกำรขยำยสถำนที่

โดยกำรเชำ่ตึกเอกชน ณ อำคำรเลขที่ 175/1 ซอยกระทรวงสำธำรณสุข ถนนสำมเสน 

กรุงเทพมหำนคร และใน วันที่ 1 สิงหำคม 2518 ในปีงบประมำณ 2518 คณะรัฐมนตรี

ได้มีอนุมัติให้ตลำด อ.ต.ก. เช่ำที่ดินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 42 ไร่เศษ ใน

บริเวณย่ำนรับส่งสินค้ำย่ำนพหลโยธิน และได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน

เป็นตึก 3 ชั้น สรำ้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2520 พร้อมทั้งได้สรำ้งตลำดกลำง

พหลโยธินและคลังสินค้ำ จ�ำนวน 4 หลัง สร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2520 

และส�ำนักงำนใหม่อีก 1 หลัง เป็นอำคำร 6 ชั้น สรำ้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 

2529 ซึ่งใช้เป็นส�ำนักงำนจนถึงปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร ด้วยระบบตลำดที่เน้นคุณภำพมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัของสนิค้ำเกษตร สร้ำงควำมพงึพอใจให้ผู้ใช้บรกิำร กำรมส่ีวนร่วม ยดึเป้ำหมำย

องค์กรเป็นหลัก 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำด อ.ต.ก.ได้มีระบบกำรก�ำจัดขยะอย่ำงมี

ประสทิธภิำพโดยมกีำรคดัแยกขยะและน�ำมำใช้ในกำรผลติก๊ำซชวีภำพ และมจีดุรวบรวม

ขยะที่ถูกหลักสุขำภิบำล มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีประสิทธิภำพและมีกำรล้ำงท�ำควำม

สะอำดเป็นประจ�ำทุกเดือน มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำด อ.ต.ก. มีควำมตระหนักเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ

ให้ประชำชนได้บรโิภคอำหำรทีส่ะอำดปรำศจำกสำรปนเป้ือน จงึได้จดัเจ้ำทีเ่กบ็ตวัอย่ำง

อำหำรสุม่ตรวจเป็นประจ�ำทกุเดอืนเพือ่ตรวจหำสำรเคมปีนเป้ือนในอำหำร เช่น ผกั ผล

ไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล อำหำรแห้ง โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 

6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง *สำรเร่งเนื้อแดง

และมีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำ แม่ค้ำปีละ 1 ครั้ง และตรวจสุขภำพผู้

ค้ำ เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมละสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตจตุจักร

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำด อ.ต.ก. ได้จัดเตรียมส่วนตรำช่ังกลำงไว้

ส�ำหรับบริกำรลูกค้ำ เพื่อควำมโปร่งใส และยุติธรรม มีบอร์ดประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ

อำหำรปลอดภัย โภชนำกำร และสุขลักษณะของตลำด แก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำร มี

ตู้รับฟังควำมคิดเห็น มีระบบรักษำควำมปลอดภัยโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจตรำตลอด 24 

ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งตลำดเพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตุ และมีที่จอดรถไว้

บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
ตลำด อ.ต.ก. เป็นตลำดท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมตระหนักใน

จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอยำ่ง

ด ีจงึได้รับป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั ระดบัเพชร ต่อเนือ่งกนั 

6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็น

ตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัลสุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง และในปี 2558 ตลำด 

อ.ต.ก.สำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบไว้ได้จึงได้รับกำรรับรองกำรเป็น

ตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ของดีของเด่น	
หำกได้แวะมำเยี่ยมชมตลำด อ.ต.ก. แห่งนี้ ไม่วำ่จะหันไปทำงไหนก็มีแต่ของ

น่ำกนิ น่ำอร่อย เมือ่ได้มำแล้วกพ็ลำดไม่ได้ทีจ่ะแวะไปทีร้่ำนขนมไทยเก้ำพีน้่อง เป็นร้ำน

ทีข่ึน้ชือ่ในตลำดแห่งนีน้อกจำกนัน้ยงัม ีร้ำนผลไม้ทีม่กีำรคัดสรรมำเป็นอย่ำงด ีมทีัง้ผลไม้

ตำมฤดกูำลในประเทศและผลไม้จำกต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนผลไม้ คณุหม ูนนทบรุี 

รำ้นผลไม้แพรวำ รำ้นย่ำแดง ผลไม้ และยังมีรำ้นมะม่วงสมศรี ที่มีขำยตลอดทั้งปี และ

มีรำ้นข้ำวแกงขึ้นชื่ออีกรำ้นคือ รำ้นแกงแม่มำลี มีหลำกหลำยเมนูให้เลือกหำ นอกจำก

นี้ยังมีร้ำนจ�ำหน่ำยอำหำรทะเลสด ผักปลอดสำรพิษ อีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
101 ถ.ก�ำแพงเพชร 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
- รถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) ลงสถำนีก�ำแพงเพชร ทำงเขำ้-ออก หมำยเลข 3 

- รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 3,26,51,77,96,104,122,134,136,138,1

39,145, 157,182,188,509 ,512,517,523,529,536 และ547
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ตล�ดพิบูลย์วิทย์

ประวัติ
 ตลำดพบิลูย์วทิย์ ก่อตัง้เมือ่ปี 2541 บรหิำรจดักำรโดยคณุมนสั วรพบิลูย์วทิย์ 

เป็นตลำดสำขำแรกในเครือพิบูลย์วิทย์ ซึ่งตลำดพิบูลย์มีทั้งหมด 5 สำขำ โครงสรำ้งเป็น

อำคำรถำวร มัน่คงแขง็แรง เป็นตลำดประเภทที ่1 จ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรสดเช่น 

เนื้อสัตว์ ปลำน�้ำจืด ปลำทะเล ผักปลอดสำรพิษ ข้ำวสำร อำหำรปรุงส�ำเร็จ และสินค้ำ

เบ็ดเตล็ด เปิดบริกำรช่วง 05.00 น.-19.00 น.

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ตลำดสะอำด ไม่เฉอะแฉะ ที่จอดรถสะดวกสบำย อำหำรอร่อยสะอำด

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม	ตลำดพบิลูย์วทิย์ ได้มกีำรปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละสภำพ

แวดล้อมในตลำด มีกำรจัดกำรสุขำภิบำลตลำดที่ดี มีกำรจัดเก็บขยะทุกวันไม่มีขยะ

ตกค้ำง มกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแผงทกุวนัและมกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำดสปัดำห์

ละ 1 ครั้ง มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคเป็นประจ�ำทุกเดือน มีห้องน�้ำที่สะอำดไว้

บริกำรลูกค้ำ มีพื้นที่สีเขียวให้ควำมร่มรื่น
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ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	ตลำดพิบูลย์วิทย์ กำรก�ำกับดูแลผู้คำ้โดยเน้นอำหำร ที่สด

ใหม่ สะอำด และมีรำคำถูก มีกำรสุ่มตรวจคุณภำพอำหำรเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนอยู่

เป็นประจ�ำ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล อำหำรแห้ง โดยตรวจติดตำมสำรปน

เปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง *สีสังเครำะห์

และมีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ แม่ค้ำปีละ 1 ครั้ง และตรวจ

สุขภำพ ผู้คำ้เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมละ

สุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตจอมทอง

 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลำดพบิลูย์วทิย์ มตีรำชัง่กลำงไว้บรกิำรลูกค้ำ เพือ่

ควำมเที่ยงตรงและป้องกันกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกผู้ค้ำและมีกำรติดป้ำยรำคำสินค้ำ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำ มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กับ

ประชำชนผู้มำใช้บริกำร มีตู้รับฟังควำมคิดเห็น มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 

24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งตลำด และมีที่จอดรถไว้บริกำรอย่ำงเพียงพอ

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดพบิลูย์วทิย์ มกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงด ีมกีำรจดักำรขยะโดยมเีจ้ำหน้ำทีร่บัชอบดแูลตัง้แต่เปิด

ท�ำกำรจนถงึปิด มเีจ้ำหน้ำทีด่แูลควำมสะอำดห้องน�ำ้ทกุ 1 ชัว่โมง และมกีำรล้ำงท�ำควำม

สะอำดตลำดเดอืนละ 1 ครัง้ จำกกำรบรหิำรและพฒันำตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้ตลำด

พิบูลย์วิทย์ได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชรต่อ

เนื่องกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้รับกำรคัด

เลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ

ระดับถ้วยทอง”และและในปี 2558 ตลำดพิบูลย์วิทย์ สำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็น

ตลำดต้นแบบไว้ได้จึงได้รับกำรรับรองกำรเป็นตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง เป็นปีที่ 2 

ติดต่อกัน
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ของดีของเด่น	
 ตลำดพิบูลย์วิทย์มีของดีของเด่นหลำยร้ำนด้วยกันเช่น ร้ำนอำหำรคุณแดง& 
P’แหม่มร้ำนอำหำรตำมสัง่แหล่งมัว่สมุควำมอร่อย ฝ่ังตรงข้ำมกนัมร้ีำนก๋วยเตีย๋วลกูชิน้
ปลำ ต้มย�ำ เย็นตำโฟ เกำเหลำ ลวกจิ้ม ร้ำนถัดไปเป็นร้ำน เฮง เฮง ข้ำวมันไก่-ข้ำวมันไก่
ทอด นอกจำกนั้นยังมีร้ำนขนมเล็กๆ ตกแต่งสวยงำม สะอำดชื่อรำ้นขนมบ้ำนแสงดำว 
by เคนแอนด์เคน  ซึ่งนอกจำกอำหำรปรุงส�ำเร็จแล้วยังมีผักปลอดสำรพิษและเนื้อสัตว์

ที่สดใหม่จ�ำหน่ำยอีกด้วย

ที่ตั้ง	
36/16 ม.3 ถ.ก�ำนันแม้น แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร

	 แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงท่ีผ่ำน รถเมล์สำย 43,120,ปอ.167 รถเมล์สีฟ้ำสำย บำงแค-

วัดสิงห์ รถโดยสำรขนำดเล็กสำย ตลำดพลู-วัดสิงห์,ตลำดพลู-บิ๊กซี,ดำวคะนอง-

วัดสิงห์,มอเตอร์ไซค์วิน



27

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

ตล�ดวัฒน�นันท์

ประวัติ
 ตลำดวฒันำนนัท์หรอืตลำดฝ่ังโขงก่อตัง้เมือ่ปี 2498 มอีำยปุระมำณ 60 ปี ก่อ

ตั้งโดย นำยเทียน วัฒนำนันท์ ปัจจุบันบริหำรงำนโดยนำยสุรพันธ์ วัฒนำนันท์ ตลำด

วัฒนำนันท์ตั้งอยู่ที่ถนนสรงประภำใกล้กับสนำมบินดอนเมืองเป็นตลำดเก่ำแก่ เดิม

โครงสร้ำงตลำดเป็นแบบอำคำรไม้ มีโต๊ะไม้ส�ำหรับวำงจ�ำหนำ่ยสินคำ้ ในปี 2538 ได้มี

กำรปรับปรุงตลำดโดยก่อสร้ำงเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้ำงมั่นคงแข็งแรง 

แผงวำงจ�ำหน่ำยสินค้ำท�ำด้วยวัสดุถำวร ล้ำงท�ำควำมสะอำดง่ำย มีกำรท�ำรำงระบำย

น�้ำ บ่อดักไขมัน ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล จัดเป็นตลำดประเภทที่ 1 ปัจจุบันมีแผงคำ้

ประมำณ 300 แผง พ่อค้ำแม่คำ้ส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงจังหวัด ขับรถมำขำยของช่วงเชำ้

มืดและกลับต่ำงจังหวัดหลังตลำดเลิกประมำณ 12.00 น. เป็นประจ�ำทุกวัน

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 บริกำรประทับใจ มุ่งมั่นพัฒนำ รักษำมำตรฐำน
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
	 ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ตลำดวฒันำนนัท์ ได้จดัสนิค้ำให้เป็นหมวดหมูแ่ละ

แยกประเภทสินค้ำ ตัวอำคำรโปร่งมีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ มีกำรรักษำควำมสะอำด

ของตลำดโดยมีพนักงำนรักษำควำมสะอำดเก็บกวำดขยะ เศษผักผลไม้เป็นประจ�ำทุก

วัน ในช่วงเวลำ 10.00 น. และ ล้ำงท�ำควำมสะอำดหลังเลิกตลำดทุกวัน มีกำรท�ำควำม

สะอำดครั้งใหญ่เดือนละ 1-2 ครั้ง มีจุดรวบรวมขยะที่ถูกสุขลักษณะซึ่งปรับปรุงครั้ง

ล่ำสุดในปลำยปี 2557 มีห้องน�้ำบริกำรท่ีสะอำด มีระบบรักษำควำมปลอดภัยติดตั้ง

กล้องวงจรปิดและมีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดวฒันำนนัท์ จดัให้มเีจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบสำร

ปนเป้ือนในอำหำรเป็นประจ�ำทกุเดอืน เช่น ผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ อำหำรทะเลสด โดยตรวจ

ติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

มกีำรจดัอบรมสขุำภบิำลอำหำรให้กบัพ่อค้ำแม่ค้ำ แม่ค้ำปีละ 1 ครัง้ และตรวจสุขภำพผู้

ค้ำ เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมละสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตดอนเมือง

	 ด้ำนกำรคุ ้มครองผู้บริโภค	 จัดให้มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู ้กับ

ประชำชนผู้มำใช้บริกำร มีจุดตรวจสอบน�้ำหนักสินค้ำหรือตรำชั่งกลำง มีระบบรักษำ

ควำมปลอดภัยโดยมีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและติดตั้งกล้อง

วงจรปิดทั่วบริเวณตลำด มีตู้รับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดวฒันำนนัท์ มกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภยั และด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคทีด่ ีสำมำรถพฒันำและบรหิำรจดักำรตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนคร

ก�ำหนด จนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อ

เนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง”และปี 2558 

ตลำดวฒันำนนัท์สำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำร

เป็นสุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 อีกด้วย 
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ของดีของเด่น	
ตลำดวัฒนำนันท์ มีของดีของเด่นไม่แพ้ตลำดอื่นๆไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนสุวรรณ 

ขนมครก รสชำติดีรำคำถูกขำยเพียงกล่องละ 15-20 บำท, ร้ำนป้ำแก้วขนมหวำน 

จ�ำหน่ำยข้ำวเหนยีวมลู ขนมหวำนทกุอย่ำง รำคำ ถงุละ 15 บำท นอกจำกนีย้งัมผัีกผลไม้ 

เนือ้สตัว์ เช่น หม ูไก่ ววั อำหำรทะเล ฯลฯ คณุภำพดแีละจ�ำหน่ำยในรำคำย่อมเยำอกีด้วย
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ที่ตั้ง	
291/31 ถ.สรงประภำ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร

	 			แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 29,ปอ.29,510,555,59,554,187,538,540  

ลงหน้ำสถำนีรถไฟดอนเมืองแล้วต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจำ้ง 15 บำทหรือต่อรถสองแถว

สีแดงสำย สรงประภำ-ดอนเมือง 
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ตล�ดใหม่ทุ่งครุ

ประวัติ
 ตลำดใหม่ทุ่งครุก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2544 โดยสำมพี่น้องเป็นผู้ก่อตั้งได้แก่คุณ

สมจิตร คุณสมนึก และคุณวำสนำ จดทะเบียนเป็นบริษัทภำยใต้ชื่อ บริษัท สำมตระกูล

วัฒนำ จ�ำกัด และมีคุณปริญญำ อำมินเซ็น เป็นผู้จัดกำรตลำด ตลำดใหม่ทุ่งครุมีแผงคำ้

จ�ำนวน 500 แผง โครงสรำ้งอำคำรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มั่นคงแข็งแรง แผงคำ้ท�ำ

ด้วยวัสดุถำวร พื้นปูกระเบื้อง จัดเป็นตลำดประเภทที่ 1 พ่อค้ำแม่คำ้มีทั้งชำวไทยพุทธ

และชำวมุสลิม จ�ำหนำ่ยสินค้ำประเภท อำหำรสดเช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลำน�้ำ

จืด อำหำรทะเลสด ผักปลอดสำรพิษ ผลไม้ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ อำหำรปรุง

ส�ำเร็จ สินค้ำเบ็ดเตล็ด เปิดท�ำกำรทุกวันตั้งแต่  เวลำ 05.00 น. – 20.00 น. 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 บรกิำรด้วยควำมเตม็ใจ รกัษำสิง่แวดล้อมภำยในตลำด พฒันำตลำดให้มคีวำม

ทันสมัย ใส่ใจชุมชน
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดใหม่ทุ่งครุให้ควำมส�ำคัญในกำรรักษำสิ่ง

แวดล้อมภำยในตลำด โดยทำงตลำดได้จดัให้มสีถำนทีร่วบรวมขยะและมจีดุคดัแยกขยะ 

ซึ่งขยะที่ย่อยสลำยได้จะน�ำมำผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ ส่วนขยะที่สำมำรถน�ำมำรีไซเคิล

ได้จะน�ำไปจ�ำหน่ำย ท�ำให้ตลำดมีปริมำณขยะน้อยไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม 

พื้นที่ภำยในตลำดจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท�ำควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำท�ำให้พื้นทำงเดิน

แห้ง สะอำด ไม่มีน�้ำขัง มีห้องน�้ำที่สะอำดไว้บริกำร และมีเจำ้หน้ำที่ท�ำควำมสะอำดทุก

ชั่วโมง ในส่วนของแผงคำ้จะจัดพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่ แยกส่วนอำหำรสดกับอำหำรปรุง

ส�ำเร็จอยำ่งเป็นสัดส่วน

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดใหม่ทุง่คร ุจดัให้มเีจ้ำหน้ำทีอ่บรมกำรใช้ชดุ

ทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำรกับทำงฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตทุ่ง

ครุ และจัดตรวจหำสำรปนเปื้อนในอำหำรเป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ 

อำหำรทะเล โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง

นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรและตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้กับผู้ค้ำ

ในตลำดโดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่แวดล้อมและสขุำภบิำล ส�ำนกังำน

เขตทุ่งครุ

	 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลำดใหม่ทุง่คร ุจดัให้มจีดุตรวจสอบน�ำ้หนกัหรอื 

ตรำชัง่กลำงเพือ่ให้ผูบ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในสนิค้ำ มบีอร์ดประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบัตลำด 

ให้ควำมรูใ้นกำรเลอืกซือ้สนิค้ำ และในช่วงเดอืนสงิหำคมของทกุปีจะมกีำรท�ำบญุตลำด

ประจ�ำปี โดยตลำดจะเชญิผูน้�ำศำสนำอสิลำมหรอืโต๊ะอหิม่ำมประมำณ 60-70 คน มำท�ำ

พิธสีวดละแมและมพ่ีอค้ำแม่ค้ำทัง้ชำวไทยพทุธและชำวมสุลิมมำร่วมกนัท�ำบญุ นอกจำก

นี้ทำงตลำดยังได้คืนก�ำไรสู่ชุมชนโดยมีกองทุนช่วยเหลือโรงเรียนสอนศำสนำอิสลำม

โรงเรียนละ 3,000 บำท และบริจำคขำ้วสำรให้กับมัสยิสเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย 
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดใหม่ทุ่งครุ มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคที่ด ีสำมำรถพฒันำตลำดตำมเกณฑ์ทีก่รุงเทพมหำนครก�ำหนดจน

ได้รบัป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั ระดบัเพชร ต่อเนือ่งกนั 6 ปี 

(ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำด

ต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง”และปี 2558 ตลำดใหม่ทุ่ง

ครุ สำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จึงได้รับกำรรับรองกำรเป็นสุดยอด

ตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเน่ืองอีกเป็นปีที่ 2 นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลสุดยอด

ตลำดสะอำดอำหำรปลอดภัย จำกกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2555-2557, รำงวัลตลำด

ชั้นดีของประเทศ ปี 2555 และรำงวัลตลำดสะอำดร่มรื่นระดับดีเด่น

ของดีของเด่น
ตลำดใหม่ทุ่งมีของดีหลำยร้ำน เช่น มะม่วงน�้ำปลำหวำน รำ้นต้นหอม,กล้วย

ปิ้งร้ำนหญิงเดียว,ข้ำวแต๋นน�้ำแตงโมคุณหมวย,ห่อหมกปลำกรำยร้ำนแม่นัจจนันท์,กุ๋ย

ช่ำยร้ำนกำรบินไทย,ร้ำนส้มต�ำดอกฝ้ำย,ร้ำนพูนดีหมูทอด,ร้ำนน�้ำผักผลไม้ค้ันสด,ร้ำน

น�้ำพริกเจ๊หอม(ครกโบรำณ), ร้ำนอำอีซะห์จ�ำหน่ำยข้ำวรำดแกงทุกชนิดและร้ำนเฮียตี๋ 

จ�ำหน่ำยผลไม้ทุกชนิดทั้งผลไม้ไทยและตำ่งประเทศ
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ที่ตั้ง	
381 ถ.ประชำอุทิศ 61 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 21 จุฬำ – คู่สรำ้ง,สำย 88 คลองสำน

รถสองแถว สำยเทคโนฯ-วัดทุ่ง,กม.9 – วัดทุ่ง,รำษฎร์บูรณะ-วัดทุ่ง

รถตุ๊กตุ๊ก สำยเทคโนฯ-วัดทุ่ง,กม.9 – วัดทุ่ง,รำษฎร์บูรณะ-วัดทุ่ง



35

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

ตล�ดบ�งขุนศรี

ประวัติ
 ตลำดบำงขุนศรีเริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จและเปิดท�ำกำรวัน

ที่  14 ตุลำคม 2529 บนพื้นที่ 18 ไร่ โดยแบ่งเป็นส่วนบ้ำนพักอำศัย อำคำรพำณิชย์

และตลำดสดบริหำรงำนโดยคุณป้ำประดับ โกมุท ลักษณะของตลำดเป็นอำคำร

คอนกรีตเสริมเหล็ก แผงค้ำก่อสร้ำงเป็นแผงปูนปูกระเบื้องท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย กำร

ออกแบบตลำดถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล จัดเป็นตลำดประเภทที่ 1 มีกำรแบ่งโซน

จ�ำหน่ำยสินค้ำ โดยแบ่งเป็นโซนจ�ำหนำ่ยอำหำรสด ผัก ผลไม้ และโซนจ�ำหนำ่ยอำหำร

ปรุงส�ำเร็จ ตลำดบำงขุนศรีเน้นเรื่องควำมเป็นระเบียบ ผู้ค้ำในตลำดจะต้องมีระเบียบ

วินัยและควำมซ่ือตรง เน่ืองจำกคุณพ่อของคุณป้ำประดับเป็นนำยทหำรท�ำให้คุณป้ำ

ซึมซับควำมเป็นระเบียบ มีวินัย และได้น�ำมำบริหำรจัดกำรตลำด จึงท�ำให้ตลำดบำงขุน

ศรีเป็นตลำดที่มีควำมเป็นระเบียบมำกแห่งหนึ่ง

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เน้นควำมเป็นระเบียบ ซื่อสัตย์และมีวินัย ตลำดสะอำด อำหำรสดใหม่



36

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม	ตลำดบำงขนุศรเีป็นตลำดทีม่รีะเบยีบวนิยัในกำร

รกัษำควำมสะอำดเป็นอย่ำงมำก โดยภำยในบรเิวณตลำดผูค้้ำจะเกบ็กวำดและล้ำงแผง

ค้ำของตวัเองหลงัเลกิตลำดเป็นประจ�ำทกุวนั มถีงัขยะทีท่�ำด้วยวสัดสุแตนเลสแบบมฝีำ

ปิดและเหยยีบเปิดได้ มจีดุรวบรวมขยะถกูต้องตำมหลักสุขำภิบำล มรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสีย 

มจีดุล้ำงภำชนะรวมทีม่มีำตรฐำน สะอำดและไม่หมกัหมม มห้ีองน�ำ้ทีส่ะอำดบรกิำรลกูค้ำ

และมเีจ้ำหน้ำทีท่�ำควำมสะอำดทกุชัว่โมง มกีำรก�ำจดัสัตว์และแมลงน�ำโรคเดอืนละ 1-2 

ครั้ง บริเวณรอบๆตลำดร่มรื่น โปร่ง ไม่อับทึบ

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดบำงขุนศรีมีห้องปฏิบัติกำรทำงเคมีส�ำหรับ

ตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่สุ่มเก็บตัวอย่ำงอำหำรมำตรวจเป็น

ประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนใน

อำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สำรเร่งเนื้อแดง

 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมกำรสุขำภิบำลอำหำรและตรวจสุขภำพประจ�ำปี

ให้กับผู้ค้ำในตลำดโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	ตลำดบำงขุนศรีจัดให้มีจุดบริกำรตรวจสอบน�้ำ

หนักหรือตรำชั่งกลำง มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ มีป้ำยบอกรำคำที่ชัดเจนเพื่อที่ลูกค้ำ

สำมำรถเลือกและต่อรองรำคำได้ มีที่จอดรถอย่ำงเพียงพอและมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัยบริกำร 24 ชั่วโมงและชั้นบนของตลำดยังจัดให้มีห้องประชุมส�ำหรับผู้ที่สนใจ

ศึกษำกำรบริหำรงำนของตลำดอีกด้วย

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดบำงขุนศรี มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำตลำดให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่

กรงุเทพมหำนครก�ำหนดจนได้รบัป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั 

ระดับเพชร ต่อเนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557ได้รับกำรคัดเลือกจำก

กรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วย
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ทอง”และปี 2558 ตลำดบำงขุนศรี สำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จึง

ได้รับกำรรับรองกำรเป็นสุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

ของดีของเด่น	
 ตลำดบำงขุนศรีมีของดีของเด่นประจ�ำตลำดได้แก่ ร้ำนเจ๊หอม 1 อำหำรตำม

สัง่,ร้ำนเจ๊หอม 2 สกุี-้รำดหน้ำ,ร้ำนทองข้ำวหน้ำเป็ด,ร้ำนนำง บะหมีเ่กีย๊วกุง้-กวำงตุง้,ร้ำน

ปุ๊ก ผัดไทยยอด-หอยทอดเย่ียม,ร้ำนก๋วยเตี๋ยวลูกช้ินปลำนำย “เตี้ย”,ร้ำนข้ำวแกงเมือ

งกำญฯ, ร้ำนข้ำวขำหมูสีนวลและอื่นๆอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
453/60 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 56,57,68,108,ปอ.10,ปอ.509
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ตล�ดกล�งแฮปปี้แลนด์

ประวัติ
 ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 มูลค่ำงำนก่อสรำ้ง 50 ล้ำน

บำท โดย คุณพลเชษฐ คีตวรนำฎ ปัจจุบันบริหำรโดยทำยำทรุ่นที่ 2 โดยคุณชยวีร์ คีต

วรนำฎ ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์มีพื้นที่ขนำด 3,248 ตำรำงเมตร มีแผงค้ำ จ�ำนวน 456 

แผง โครงสร้ำงอำคำรเป็นโครงสร้ำงแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นตลำดประเภท 1 มี

ระบบรักษำควำมปลอดภยัทีไ่ด้มำตรฐำนตลอด 24 ชัว่โมง กำรนัตด้ีวยรำงวลั “ตลำดสด

ดีเด่น ระดับเพชร” ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน และตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองในปี 2557 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 บริกำรท่ีมีคุณภำพ มีสินค้ำให้เลือกครบ สะอำด สดใหม่ ทุกวัน มั่นใจใน

คุณภำพสินค้ำ ด้วยบริกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร 
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ตลำดกลำงแฮปป้ีแลนด์มรีะบบกำรจดักำรตลำด

ทีด่ ีมกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมโดยมกีำรคดัแยกขยะและท�ำน�ำ้หมกัชวีภำพจำกเศษผกั

และผลไม้ทีเ่หลอืทิง้และน�ำน�ำ้หมกัชวีภำพบำงส่วนมำใช้ในกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำด 

มกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำทกุเดอืน มกีำรก�ำจดัสตัว์และแมลงน�ำโรคเดอืนละ 

1-2 ครั้ง มีกำรจัดถังขยะที่ถูกหลักสุขำภิบำลให้เพียงพอต่อปริมำณขยะ

ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์มีห้องปฏิบัติกำรตรวจ

สอบคุณภำพอำหำรและมีเจ้ำหน้ำผู้ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญบริกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อน

ในอำหำร  เป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล โดยตรวจติดตำม

สำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

ทัง้นีเ้พือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้บรกิำรว่ำจะได้รบับรโิภคอำหำรทีม่คีณุภำพปรำศจำก

สำรเคมปีนเป้ือน และมกีำรจดัอบรมผูป้ระกอบกำรด้ำนอำหำร โดยได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตบำงกะปิ

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์ มีจุดบริกำรตรำชั่งกลำง 

โดยได้รับกำรรบัรองมำตรฐำนเครือ่งชัง่จำกกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ มบีอร์ด

ประชำสมัพันธ์ มป้ีำยบอกรำคำสนิค้ำทีช่ดัเจนเพือ่ทีลู่กค้ำสำมำรถเลือกและต่อรองรำคำ

สนิค้ำได้นอกจำกนีภ้ำยในตลำดยงัมรีถเขน็บรกิำรลกูค้ำเพือ่ควำมสะดวกในกำรซือ้สนิค้ำ 

และยังเพิ่มระบบควำมปลอดภัยด้วยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดในตลำดและมีเจ้ำ

หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์ได้รับรำงวัลจำก

หน่วยงำนของรัฐหลำยรำงวัล เช่น   - รำงวลัวนัแม่และเทศกำลของด ีเขตบำงกะปิ 

ปี 2549

-  รำงวลัรบัรองแหล่งจ�ำหน่ำยสนิค้ำสญัลกัษณ์

-  รำงวลัตลำดสะอำดได้มำตรฐำน อำหำรปลอดภยั ระดบัเพชร ปี 2552 – 

2557

-  รำงวัลสุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง ปี 2557

-  รำงวัลสุดยอดสถำนประกอบกำรรักษำมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ

กรุงเทพมหำนคร ดีเด่น
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- รำงวัลตลำดท่ีรักษำมำตรฐำนสุดยอดตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร 

ตำมโครงกำรกรุงเทพมหำนคร เมืองอำหำรปลอดภัย ปี 2558 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดกลำงแฮปปี้แลนด์มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย 

และด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี มีกำรพัฒนำตลำดจนได้รับป้ำยรับรองตลำด

สะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชรติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

จนถึง พ.ศ. 2557 ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำด

ต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” และปี 2558 ตลำดกลำง

แฮปป้ีแลนด์สำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็น

สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

ของดีของเด่น	
ตลำดกลำงแฮปป้ีแลนด์มร้ีำนจ�ำหน่ำยสินค้ำหลำยร้อยแผง แต่ร้ำนทีท่ำงตลำด

แนะน�ำว่ำหำกมำซื้อสินค้ำในตลำดแห่งนี้พลำดไม่ได้ที่จะต้องแวะร้ำนผักปลอดสำรพิษ 

รำ้นขนมป้ำอร, ร้ำนผลไม้ ส. อำรีย์, ร้ำนรัศมีอำหำรทะเล, ร้ำน Hot Duck เป็ดอบรส

อร่อย และมีรำ้นจ�ำหนำ่ยอำหำรสด เช่น หมู ไก่ เนื้อ ผัก ผลไม้ อื่นๆอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
212/2 ซ.แฮปปี้แลนด์สำย 1 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 8,27,92,95,96,122,191,151,150,182,95

ก,44,143,207,ปอ22,ปอ60,ปอ92,ปอ8,ปอ44,ปอ545,ปอ520 ปอ150
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ตล�ดยิ่งเจริญ

ประวัติ
 ตลำดยิ่งเจริญ หรือ “ตลำดขี้เถ้ำ” เปิดกิจกำรขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.

2498 โดยมีคุณแม่สุวพีร์ ธรรมวัฒนะเป็นผู้ก่อตั้งตลำด และหลวงปู่บุ่ง วัดใหม่ทองเสน 

เป็นผู้ให้ฤกษ์เปิดกิจกำรเรียกว่ำฤกษ์โสเภณีโดยให้เหตุผลว่ำ ฤกษ์โสเภณีนั้นแม้ว่ำจะมี

ขวำกหนำมขนำดไหนก็ยังมีผู้คนพยำยำมไปให้ได้ ปัจจุบันตลำดยิ่งเจริญมีอำยุครบ 60 

ปี (ปี พ.ศ.2558) มีขนำดพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 30 ไร่ ในช่วงบุกเบิกตลำดมีปัญหำและ

อปุสรรคเป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งของเงนิลงทนุ สถำนทีก่่อตัง้ กำรบรหิำรจดักำร 

กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด แต่ด้วยคุณแม่สุวพีร์เป็นคนมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ

มีควำมเป็นนักสู้ จึงท�ำให้สำมำรถฝ่ำฟันอุปสรรคตำ่งๆมำได้ โดยในดำ้นแหล่งเงินทุนได้

กู้ยืมจำก ส�ำนักพระคลังขำ้งที่, นำยเธียร นำงทรัพย์ เขียวข�ำแสง ธนำคำรกรุงไทย, นำย

สขุมุ นวพนัธุ,์ นำงสำวยสัปำล กอร์ และอกีหลำยท่ำน ส่วนทีด่นิซึง่เป็นท�ำเลทีค่ณุแม่สวุ

พร์ีได้วเิครำะห์ไว้แล้วว่ำในอนำคตจะเป็นท�ำเลทองจงึได้ตดิต่อขอซือ้ทีด่นิบรเิวณทีต่ดิต่อ

กบัรัว้กองทพัอำกำศ ซึง่ในช่วงกำรก่อสร้ำงตลำดเกดิปัญหำไม่สำมำรถก่อสร้ำงตลำดได้ 

เนื่องจำก พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย์ เป็นเสนำธิกำรทหำรอำกำศ ในขณะนั้นไม่อนุญำตให้

สรำ้งตลำดได้โดยอ้ำงถึงควำมปลอดภัยต่อหน่วยรำชกำร ซึ่งในเวลำต่อมำ จอมพลฟื้น 
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รณนภำกำศ ฤทธำคนี ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ ในขณะนั้นมีควำมเห็นชอบที่จะให้มี

ตลำดใหม่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชำวกองทัพอำกำศ จึงอนุญำตให้ก่อสร้ำงตลำด

ได้ จึงเกิดเป็นตลำดยิ่งเจริญมำจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันผู้บริหำรตลำดยิ่งเจริญคือ คุณณฤ

มล ธรรมวัฒนะ เป็นประธำนกรรมกำรและ คุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ เป็นกรรมกำรผู้

จัดกำร

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
  สดถูกแบบไทยๆ ใส่ใจให้บริกำร อำหำรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย  

รัฐรับรองให้เป็นตลำดสด นำ่ซื้อต้นแบบ 

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	 ตลำดยิ่งเจริญเป็นตลำดขนำดใหญ่ มีแผงค้ำ

จ�ำนวน 1,500 แผง มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นอยำ่งดี โดยภำยในบริเวณ

ตลำดจดัให้มถีงัขยะให้เพยีงพอต่อปรมิำณขยะและมจีดุรวบรวมขยะ มกีำรคดัแยกขยะ มี

เจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำมสะอำดเป็นประจ�ำทกุวนั มรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีและส่งตรวจคณุภำพ

น�้ำเป็นประจ�ำทุกเดือน มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำดทุกวันและท�ำควำมสะอำดครั้ง

ใหญ่ เดือนละ 1-2 ครั้งมีห้องน�้ำที่สะอำดไว้บริกำร มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรค

ทุกเดือน

ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดยิ่งเจริญมีห้องปฏิบัติกำรทำงเคมีส�ำหรับ

ตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำห้องปฏิบัติกำรสุ่มเก็บตัวอยำ่ง

อำหำรตรวจเป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ซึ่งตรวจติดตำม

สำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สำรเร่งเนื้อแดง

นอกจำกนี้ยังจัดให้ผู้ค้ำในตลำดที่จ�ำหน่ำยอำหำรพร้อมบริโภคเข้ำรับกำรอบรมกำร

สุขำภิบำลอำหำรและให้ผู้ค้ำตรวจสุขภำพประจ�ำปี เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคติดต่อ ทั้งนี้

ตลำดได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขต

บำงเขน
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ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลำดยิง่เจรญิจดัให้มจีดุบรกิำรตรวจสอบน�ำ้หนกั

หรอืตรำชัง่กลำง มบีอร์ดประชำสมัพนัธ์ มป้ีำยบอกรำคำสนิค้ำแบบดจิติอลทีช่ดัเจนเพือ่

ที่ลูกค้ำสำมำรถเลือกซื้อและต่อรองรำคำได้ มีที่จอดรถประมำณ 850 คัน มีเจำ้หน้ำที่

รักษำควำมปลอดภัยบริกำร 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณตลำดและที่จอด

รถ นอกจำกนี้ยังมีเครื่องล้ำงผักไว้บริกำรลูกค้ำฟรีอีกด้วย

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดยิ่งเจริญมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี มีกำรพัฒนำตลำดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด 

ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชรติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 

2557 ซึง่ในปีพ.ศ. 2557 ได้รบักำรคดัเลอืกจำกกรงุเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้

รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” และปี 2558 ตลำดยิ่งเจริญสำมำรถ

รกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็นสุดยอดตลำดต้นแบบ

ระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเปน็ปทีี่ 2 นอกจำกนี้ยังได้รบัรำงวลั ตลำดดีเด่น จำกกรมกำร

ค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์,รำงวัลตลำดสดน่ำซื้อ จำกกระทรวงสำธำรณสุข

ของดีของเด่น	
ตลำดยิ่งเจริญเป็นตลำดที่มีสินค้ำครบทุกชนิดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ไม่ว่ำจะเป็นเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ อำหำรทะเล ผักและผลไม้ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ สินคำ้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และมีรำ้นของดีของเด่นที่ขำยดีประจ�ำตลำดคือ รำ้

นกุย๋ช่ำยคณุป้ำหมวกแดง(หน้ำโดม) จ�ำหน่ำยกุย๋ช่ำยหลำกไส้ ไม่ว่ำเป็นไส้หน่อไม้ ไส้ผกั 

ไส้เผือก ไส้รวม มีรสชำติที่อร่อยและรำคำถูกจ�ำหน่ำยในรำคำกล่องละ 20 บำท ขำยดี

มำกโดยเฉลี่ยขำยวันละ 9-10 หม้อใหญ่,ร้ำนหมูโมโม่ จ�ำหนำ่ยหมูทอดมันมีที่เดียวที่

ตลำดยิง่เจรญิ ,ร้ำนประยทุธ ก๋วยจับ๊น�ำ้ข้น,ร้ำนมะลขินมไทย จ�ำหน่ำยขนมไทยทกุชนดิ 

รสชำติอร่อยถูกปำกรำคำถูกใจ

 

รูป รูป
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ที่ตั้ง	
259/99 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน ต้นสำยรถโดยสำร 17 สำย เช่น ปอ.1009, รถสองแถว

เล็ก, รถสวัสดิกำรทหำรอำกำศ, รถตู้ ฯลฯ,รถโดยสำรประจ�ำทำง ขสมก. สำย356 ,39 

, 34 , 374, รถโดยสำรปรับอำกำศ สำย ปอ.503 , 39 ,114 , 543 , 522 , 520 , 34 , 

185 และรถโดยสำร บขส. กรุงเทพฯ –บำงปะอิน
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ตล�ดถนอมมิตร

ประวัติ
 ตลำดถนอมมิตรเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 บนเนื้อที่ 8 ไร่ย่ำนวัชรพล ก่อ

ตั้งโดย คุณกวี กิจคณำกร เดิมคุณกวีวำงแผนไว้วำ่จะสร้ำงคอนโดมิเนียมบนพื้นที่แห่ง

นี้ แต่ช่วงปี พ.ศ.2542 เกิดวิกฤตต้มย�ำกุ้งจึงยกเลิกโครงกำรและมองหำธุรกิจที่ใช้เงิน

ลงทุนน้อย จึงได้ริเริ่มจัดตั้งตลำด โดยเริ่มจำกตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร ไม่มีแผงค้ำ 

สินค้ำวำงแบบนพื้นดิน หรือทำ้ยรถกระบะ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอยำ่งดีท�ำให้กิจกำร

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีกำรปรับปรุงตลำดโดยกำรสร้ำงอำคำรถำวรขนำดใหญ่ เป็น

อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกำรวำงระบบถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำคำร แบ่งโซน

สินค้ำออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนตลำดสด โซนอำหำร และโซนพลำซำ่ ปัจจุบันตลำด

ถนอมมิตรบริหำรงำนโดยคุณศุภกร กิจคณำกร ซึ่งเป็นลูกชำยของคุณกวีนั่นเอง 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ให้ควำมส�ำคัญต่อทุกส่วน มีสินค้ำควำมหลำกหลำย ตลำดต้องสะอำดค�ำนึง

ถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ ตลำดทันสมัย ใส่ใจบริกำร สืบสำนวิถีไทย
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม	ตลำดถนอมมติรเป็นตลำดทีใ่ห้ควำมส�ำคญัในด้ำน

สิง่แวดล้อมเป็นอย่ำงมำก โดยมรีะบบระบำยอำกำศทีโ่ปร่ง ไม่อบัทบึ มแีสงสว่ำงภำยใน

ตลำดอย่ำงเพยีงพอ มกีำรท�ำควำมสะอำดตลำด ล้ำงตลำดด้วยน�ำ้หมกัชวีภำพ ฉดีน�ำ้ยำ

ฆ่ำเชือ้โรคทกุสปัดำห์ ก�ำจดัสตัว์และแมลงน�ำโรคทกุเดอืน มกีำรก�ำจดัขยะแบบครบวงจร 

โดยคดัแยกขยะเปียกกบัขยะแห้ง ขยะเปียกจะน�ำไปท�ำเป็น น�ำ้หมกัชวีภำพ ท�ำปุย๋หมกั 

และผลติก๊ำซชวีภำพ ซึง่ระบบผลติก๊ำซชวีภำพประสบควำมส�ำเรจ็เป็นอย่ำงมำกนอกจำก

จะได้ผลผลติเป็นก๊ำซหงุต้มแล้วยงัได้ส่วนทีเ่ป็นกำกทีเ่หลอืทิง้จำกกระบวนกำรผลติก๊ำซ

ชีวภำพมำท�ำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้และส่วนของขยะแห้งให้แม่บำ้นขำยเป็นรำยได้พิเศษ มี

กำรติดตั้งถังดักไขมันประจ�ำแผงที่จ�ำหน่ำยอำหำรปรุงส�ำเร็จและท�ำควำมสะอำดเป็น

ประจ�ำ นอกจำกนี้บริเวณรอบตลำดมีกำรปลูกต้นไม้เพื่อให้ควำมร่มรื่นและดักกรองฝุ่น

ละอองในอำกำศอีกด้วย 

ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดถนอมมติรมเีจ้ำหน้ำทีสุ่ม่เกบ็ตวัอย่ำงอำหำร

ตรวจเป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ซึ่งตรวจติดตำมสำรปน

เปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สำรเร่งเนื้อแดง

และมกีำรอบรมผูค้้ำในตลำดทีจ่�ำหน่ำยอำหำรพร้อมบรโิภค ในเรือ่งกำรสขุำภบิำลอำหำร

พร้อมทัง้ตรวจสขุภำพผูค้้ำเป็นประจ�ำทกุปี โดยได้รับกำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยส่ิง

แวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตบำงเขน

ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ตลำดถนอมมติรมกีำรจดับอร์ดประชำสมัพนัธ์เพือ่

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมท่ีตลำดจัดข้ึนและประชำสัมพันธ์ในเรื่องอำหำรปลอดภัย กำร

เลอืกซือ้สนิค้ำ ประชำสมัพนัธ์ด้ำนกำรจดักำรสิง่แวดล้อม นอกจำกนีย้งัมจีดุบรกิำรตรวจ

สอบน�ำ้หนกัสนิค้ำหรอืตรำชัง่กลำง ซึง่ทำงตลำดจะเข้มงวดเรือ่งตรำชัง่ ต้องได้มำตรฐำน 

ตรวจตรำชัง่อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกนักำรเอำรดัเอำเปรยีบ หำกพบว่ำตรำชัง่ไม่เทีย่งตรง

ทำงตลำดจะให้เจำ้ของแผงค้ำนั้น เช่ำตรำชั่งจำกตลำดและคิดรำคำวันละ 500 บำท ซึ่ง

ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ค้ำเป็นอย่ำงดี และทำงตลำดยังจัดให้มีที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ

และมีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดถนอมมิตรมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงด ีมกีำรพฒันำตลำดจนได้รบัป้ำยรบัรองตลำดสะอำด ได้

มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชรติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 

2557 ซึง่ในปี พ.ศ. 2557 ได้รบักำรคดัเลอืกจำกกรงุเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้

รบัรำงวลั “สดุยอดตลำดต้นแบบระดบัถ้วยทอง” และปี 2558 ตลำดถนอมมติรสำมำรถ

รกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบของกรงุเทพมหำนคร จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็น

สดุยอดตลำดต้นแบบระดบัถ้วยทองต่อเนือ่งอกีเป็นปีที ่2 นอกจำกนีย้งัได้รบัรำงวลักำร

จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โครงกำรกรุงเทพสะอำดร่มรื่น Bangkok Clean and Green 

ปี 2555 จำกกรุงเทพมหำนคร และรำงวัลตลำดสด นำ่ซื้อระดับ 5 ดำว ปี 2553 จำก

กรมอนำมัย และรำงวัลสุดยอดตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย ปี 2553 จำกกรมอนำมัย

ของดีของเด่น	
ตลำดถนอมมิตรมีของข้ึนช่ือหลำยร้ำนด้วยกัน เช่น ร้ำนน�้ำส้มคุณหน่อย 

จ�ำหน่ำยส้มทุกฤดูกำล,ร้ำน MR.Juice จ�ำหน่ำยน�้ำผลไม้เพื่อสุขภำพ,ร้ำน ณ แสนค�ำ 

จ�ำหน่ำยน�้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคปหมู,ร้ำนขำ้วเหนียวมูลแม่ส�ำอำง,ร้ำนทับทิมทอง รวม

ของหวำน,ร้ำนเต้ำหูท้อด เผอืก ข้ำวโพด,ร้ำนไฮปังเบเกอร์รี ่จ�ำหน่ำยโดนทันมสด เค้กนม

สดเค้กกล้วยหอมนมสด,ร้ำนสำรคำมต�ำมัว่ หำกมโีอกำสมำทีต่ลำดถนอมมติรกส็ำมำรถ

แวะมำอุดหนุนได ้
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ที่ตั้ง	
88 ซ.รำมอนิทรำ 55/8 ถนนวชัรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรงุเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถเมล์จำกอนุสำวรีย์ สำยปอ. ๒๖, ปอ.พ. ๒ และ ปอ.พ. ๘ รถเมล์จำก

ปำกเกรด็ สำย ๑๕๐ รถจะวิง่ผ่ำนป้ำยกองบนิต�ำรวจแล้วให้ลงรถเมล์ป้ำยถดัไปตรงปำก

ซอยวัชรพล ต่อรถสองแถวสำยวัชรพล – เพิ่มสิน เข้ำซอยวัชรพล หรือนั่งมอเตอร์ไซต์

รับจ้ำงที่ปำกชอยเขำ้มำที่ตลำดถนอมมิตร

รถเมล์จำกรำมค�ำแหงสำย ปอ. ๕๑๒ และจำกรังสิต สำย ๙๕, ปอ. ๕๒๐ ให้

ลงป้ำยแรกหลงัจำกทีร่ถเมล์ลอดใต้สะพำนทำงด่วนซึง่เป็นฝ่ังตรงกนัข้ำมกบัซอยวชัรพล 

ต่อรถสองแถวสำยวัชรพล – เพิ่มสิน เข้ำซอยวัชรพล หรือนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้ำงที่ปำ

กชอยเขำ้มำที่ตลำดถนอมมิตร

รถตู้สำยอนุสำวรีย์-มีนบุรี ลงที่ปำกชอยวัชรพล แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจำ้งที่

ปำกชอย เขำ้มำที่ตลำดถนอมมิตรหรือต่อรถสองแถวสำยวัชรพล – เพิ่มสิน 
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ตล�ดส�มย�่น

ประวัติ
 ตลำดสำมย่ำน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ต่อมำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีน

โยบำยให้ทำงส�ำนกังำนจดักำรทรพัย์สนิจฬุำฯ จดัให้มตีลำดสดแห่งใหม่ทีม่สีภำพเหมำะ

สมขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง มีระบบสำธำรณูปโภครองรับที่ครบ

ถ้วนและเป็นตัวอย่ำงของตลำดสดท่ีดี มีมำตรฐำนที่ให้ควำมส�ำคัญด้ำนควำมสะอำด 

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ จึงก่อเกิดเป็นตลำดสำมย่ำนแห่ง

ใหม่ บริเวณจุฬำฯซอย 32-34 พื้นที่ประมำณ 4 ไร่ โดยชั้น 1 เป็นแผงค้ำและร้ำนคำ้ 

จ�ำหน่ำยอำหำรสดและแห้งและของช�ำ ส่วนชั้น 2 เป็นรำ้นจ�ำหน่ำยอำหำร เปิดบริกำร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2551 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 จดัให้มตีลำดสดแห่งใหม่ทีม่สีภำพเหมำะสมสอดคล้องกบักฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง 

มรีะบบสำธำรณปูโภค ทีค่รบถ้วนและเป็นตวัอย่ำงของตลำดสดทีด่มีมีำตรฐำนทีใ่ห้ควำม

ส�ำคัญด้ำนควำมสะอำด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะแก่ผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
	 ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตัวอำคำรไม่อบอ้ำว มีแสงสวำ่งทั่วถึง กำรรักษำ

ควำมสะอำดอย่ำงเป็นระบบ มกีำรจดัวำงสนิค้ำอย่ำงเป็นระเบยีบ ไม่เกะกะทำงเดนิของ

ผูใ้ช้บริกำร มกีำรท�ำควำมสะอำดและก�ำจดัขยะมลูฝอยเป็นประจ�ำทกุวนั สบูไขมนัเดอืน

ละ 1 ครั้ง และสูบสิ่งปฏิกูล 3 เดือนต่อครั้งและท�ำควำมสะอำดครั้งใหญ่ทุกเดือน มีถัง

ขยะตั้งไว้เพียงพอกับจ�ำนวนขยะ มีน�้ำใช้ที่สะอำดและเพียงพอ มีกำรก�ำจัดสัตว์พำหะ

น�ำโรค เช่น กำรพ่นควันก�ำจัดยุง กำรวำงเหยื่อดักหนู และกำรป้ำยเจลก�ำจัดแมลงสำบ

ทุกเดอืน มกีำรจัดกำรและบ�ำบัดน�้ำเสียอย่ำงเป็นระบบด้วยด้วยระบบจำนหมนุชวีภำพ 

(RBC) รวมถึงห้องสุขำท่ีได้มำตรฐำนและสะอำดและมีระบบดับเพลิงที่ได้มำตรฐำน มี

เครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ตำมจุดต่ำงๆ มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมเจำ้หน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรจรำจรแก่ผู้มำใช้บริกำร

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดสำมย่ำนได้ให้ควำมร่วมมอืกบัภำครฐัในกำร

ตดิตำมตรวจสอบสำรปนเป้ือนในอำหำรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยตรวจตดิตำมสำรปนเป้ือนใน

อำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สำรเร่งเนื้อแดง

 จัดให้มีกำรตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรปรุง

ส�ำเร็จ เป็นประจ�ำทุกเดือน มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่คำ้ ปีละ 1 

ครัง้และตรวจสขุภำพผูค้้ำเป็นประจ�ำทกุปี โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่

แวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตปทุมวัน

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 ตลำดสำมย่ำนได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กับประชำชนผู้มำใช้บริกำร โดยได้เน้นเนื้อหำกำรคุ้มครองผู้

บริโภค เช่น มีจุดตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำร มีจุดตรวจสอบน�้ำหนักสินค้ำหรือตรำชั่ง

กลำง มีตู้รับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น นอกจำกนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น กำรออก

ก�ำลังกำยเป็นประจ�ำทุกวันจันทร์-เสำร์ เวลำ 17.00-18.00 น. กำรปฏิบัติธรรมทุกเย็น

วันจันทร์ เวลำ 18.00-20.00 น. จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญร่วมกันระหว่ำงพ่อค้ำ แม่คำ้ 

และชมุชนรอบด้ำน เช่น ลำนแอโรบคิ, หล่อเทยีนพรรษำ,ตรวจสุขภำพในเทศกำลวนัพ่อ 

วนัแม่ เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัชมุชน และหน่วยงำนต่ำงๆทีส่นใจดงูำนในเรือ่งกำรจดักำร

ตลำดและมีบริกำรรถเข็นของให้กับผู้เขำ้มำจับจำ่ยสินค้ำในตลำด
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดสำมย่ำนมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย และด้ำน
กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคทีด่ ีสำมำรถพฒันำและบรหิำรจดักำรตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนคร
ก�ำหนดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อ
เนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร
ให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง”และปี 2558 
ตลำดสำมย่ำนสำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จึงได้รับกำรรับรองกำร
เป็นสุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

ของดีของเด่น	
 ของดีตลำดสำมย่ำนมีมำกมำยให้เลือกหำไม่ว่ำจะเป็น ขนมหวำนร้ำน 
น้ำนำ หวำนสวัสดี (ขนมไทย) ขนมไทยสูตรดั้งเดิม ที่น้อยคนนักที่ได้ลิ้มลองควำมอร่อย 
กลมกล่อม หอม สดใหม่ ของดีของรำ้นคุณนำ อำทิ บัวลอยเผือก ครองแครง ขนมปัง
สังขยำ,ร้ำนคุณนิพัทน์ แผง 61 รำ้นเป็ด แป๊ะตี๋ จ�ำหนำ่ย ไก่-เป็ดพะโล้ ไก่สด เป็ดสด 
หัวหมูพะโล้ อะไหล่ไก่เป็ด(ปีก-ขำ), คุณอังคณำ และคุณป้ำฉลวยของดีทำงร้ำน อำทิ 
ซำลำเปำ ขนมตำลสด เค้กมะพรำ้วอ่อน ขนมปังสังขยำ ขนมเปี๊ยะ, รำ้นน้องขนมไทย 
& เบเกอรี่จ�ำหนำ่ยขนมขึ้นชื่อนำนำชนิด สด อร่อย หอม นุ่มลิ้น ของดีประจ�ำรำ้นอำทิ 
เอแคร์ ฝอยทอง ขนมไทยนำนำชนิด เค้กตำ่งๆ เค้กหนำ้ฝอยทอง ซึ่งขึ้นชื่อมำกๆ, แผง 
20-21 ร้ำนคุณวิภำ จ�ำหน่ำยของอร่อย อำทิ หมูหวำน หมูกรอบ ผักกำดดอง กระเพำะ
หมู ฯลฯ ของอร่อย ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพำะหมูหวำน กับย�ำผักกำดดอง นอกจำกนี้
ยังมีผักปลอดสำรพิษ ผักโครงกำรหลวงที่ทำงตลำดคัดคุณภำพอย่ำงดี หำกต้องกำร

อำหำรทะเลหรอืเนือ้สตัว์ทีต่ลำดนีก้ม็จี�ำหน่ำยเช่นกนัสินค้ำคณุภำพดแีละรำคำยตุธิรรม
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ที่ตั้ง	
 6 ซ.จุฬำฯ 9 ถ.พระรำม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน : รถปรับอำกำศสำย 4, 25, 34, 67, 73, 73ก

    รถธรรมดำสำย 4, 25, 29, 34, 53, 67, 73, 73ก
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ตล�ดศูนย์ก�รค้�มีนบุรี

ประวัติ
 ก่อนก่อตั้งเป็นตลำดศูนย์กำรคำ้มีนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2484 นำยสมบูรณ์ วิฑูร

ชำติ ได้ซื้อที่ดินจ�ำนวน 62 ไร่ จำกเจำ้พระยำอภัยภูเบศรและได้เปิดท�ำกำรตลำดโดยมี

ลักษณะเป็นเรือนแถวไม้อยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบ ต่อมำในปี พ.ศ. 2493 นำยเสียง วิฑูร

ชำต ิผูเ้ป็นบตุรได้สบืทอดกจิกำร ซึง่ในปีนีม้กีำรก่อสร้ำงถนนพหลโยธนิตดัผ่ำนทีด่นิแยก

ออกเป็นสองส่วน ได้เปลีย่นชือ่เป็นถนนรำมอนิทรำและปัจจบุนัเปล่ียนชือ่เป็นถนนสีหบุ

รำนกุจิ จำกนัน้ในปี พ.ศ. 2511 เกดิไฟไหม้เรอืนแถวไม้ทีเ่ป็นร้ำนค้ำเสียหำยทัง้หมดจงึมี

กำรก่อสร้ำงเป็นอำคำรพำณิชย์แทนอำคำรไม้เดิม ตลำดมีนบุรีมีพื้นที่ 2 ฝั่ง คือ ดำ้นทิศ

ใต้ชื่อวำ่มีนบุรี 1 มีเนื้อที่ 10 ไร่ ติดกับคลองแสนแสบและคลองสำมวำ ด้ำนทิศเหนือชื่อ

วำ่ศูนย์กำรค้ำมีนบุรี จ�ำนวนเนื้อที่ 30 ไร่ ปัจจุบันตลำดศูนย์กำรค้ำมีนบุรีบริหำรจัดกำร

โดยคุณว่องไว วิฑูรชำติ 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 บริกำรสินค้ำหลำกหลำย มีควำมเที่ยงตรง รำคำสินค้ำเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

ตลำดสะอำด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดศูนย์กำรค้ำมีนบุรี ได้จัดให้มีกำรล้ำงตลำด

ตำมหลักสุขำภิบำลโดยใช้น�้ำหมักชีวภำพที่ทำงตลำดผลิตเองจำกเศษผัก ผลไม้ ปลำ 

ฯลฯ ในตลำด ท�ำควำมสะอำดตัวอำคำร แผงค้ำ พื้น ผนัง เพดำน รำงระบำยน�้ำ ห้องน�้ำ 

ห้องสุขำและบริเวณต่ำงๆรอบอำคำรตลำด ให้สะอำดปรำศจำกสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมีกำร

ฆ่ำเชื้อโรคและก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรค แผงค้ำท�ำจำกวัสดุถำวร แข็งแรง ท�ำควำม

สะอำดง่ำย ไม่มีน�้ำขัง ระบบประปำหรือน�้ำที่สะอำดมีเพียงพอ มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับ

เพลงิไว้ในบริเวณทีเ่หน็ได้ง่ำย ส�ำหรบัแผงจ�ำหน่ำยอำหำรมกีำรตดิตัง้ถงัดกัไขมนัทกุแผง 

นอกจำกนีย้งัมรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบเตมิอำกำศมำใช้ในกำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีเพือ่เป็นกำร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดศูนย์กำรค้ำมีนบุรีจัดให้มีกำรตรวจสำรปน

เปื้อนในอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเลสด ปลำน�้ำจืด อำหำรแห้ง เป็น

ประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำปีละ 1 ครั้ง และตรวจ

สุขภำพคนขำยเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม

และสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตมีนบุรี

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	ตลำดศูนย์กำรคำ้มีนบุรีมีชื่อเสียงดำ้นกำรบริกำร

หลำยประเภท โดยเฉพำะเรือ่งตรำชัง่เทีย่งตรง ทำงตลำดได้จดับรเิวณตรวจสอบน�ำ้หนกั

สินค้ำหรือตรำชั่งกลำงไว้บริกำร มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องกำรเลือกซ้ือสินค้ำ

ให้ได้สินค้ำที่สดใหม่และปลอดภัย มีตู้แสดงควำมคิดเห็น เพื่อจะได้ปรับปรุงและแก้ไข

ข้อบกพร่อง มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและมีที่จอดรถไว้บริกำร

อย่ำงเพียงพอ
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดศูนย์กำรค้ำมีนบุรี มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัย 

และด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี สำมำรถพัฒนำและบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์ที่

กรงุเทพมหำนครก�ำหนดจนได้รบัป้ำยรบัรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั 

ระดับเพชร ต่อเนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำก

กรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วย

ทอง”และปี 2558 สำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร 

จึงได้รับกำรรับรองกำรเป็นสุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

ของดีของเด่น
 ตลำดศนูย์กำรค้ำมนีบรุ ีมอีำหำรอร่อยมำกมำยหลำยร้ำนให้เลอืกหำของขึน้ชือ่

ที่นี่ได้แก่ รำ้นก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อชีวิต (กะลำ) จ�ำหนำ่ยก๋วยเตี๋ยวใช้ภำชนะที่ท�ำจำกวัสดุ

ธรรมชำต ิโดยท�ำจำกกะลำมะพร้ำว จงึมรีสชำตดิแีละมเีอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร,ร้ำนข้ำว

หมกไก่ ยมีดั,ร้ำนซำซำก ิจ�ำหน่ำยเต้ำฮวย มะพร้ำวอ่อนลกูตำล ซปุหำงววัร้ำนยมีดั,ร้ำน

ข้ำวเหนยีวมลู เตอืนใจ,ร้ำนนหินบั จ�ำหน่ำยผดัไทย ก๋วยเตีย๋วแกง,ก๋วยเตีย๋วกะท ิเครือ่ง

ในต้ม,ร้ำนก๋วยจับ๊ตรอกซงุ,ร้ำนหมกูรอบธนกร,ร้ำนเฉำก๊วยเฮฮำ,ร้ำนป้ันขลบิไส้ปลำ,ร้ำน

วุ้นเป็ด และอื่นๆอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
521 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงทีผ่่ำน รถเมล์สำย 96,525,526,197-B1,197-B2,143,131,26ก. 

มีนบุรี-ม.บัวขำว, 26 ก. มีนบุรี-ร่มเกลำ้,27,ปอ.514,ปอ.519,ปอ. 26

 รถตู้สำย หนองจอก,คู้ซ้ำย,คู้ขวำ,บำงพลี,ร่มเกล้ำ,หัวตะเข้,นิคมลำดกระบัง, 

ล�ำลูกกำ,วงศกร,อนุสำวรีย์,หมอชิตใหม่,สุวรรณภูมิ

 รถมินิบัสสำย 27

 รถสองแถวสำย คู ้ซ้ำย,คู ้ขวำ,เคหะรำม,วัดสุดใจ,ล�ำลูกกำ,สุเหร่ำซีรอ, 

ลำดกระบัง,หมู่บ้ำนนักกีฬำ,เอื้ออำทร
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ตล�ดอ่อนนุช

ประวัติ
 ตลำดอ่อนนุชได้เริ่มเปิดขำยสินค้ำมำประมำณ 30 กว่ำปี ตั้งอยู่ซอยสุวิท 77 

ตรงข้ำมกับห้ำงสรรพสินค้ำ Big C อ่อนนุช กำรจัดตั้งตลำดโดยเริ่มจำกกำรเป็นตลำด

ขำยสินค้ำเกษตรจำกกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่มำจำก จ.อำ่งทอง ต่อมำมีกำร

ขยำยในส่วนอำหำรสดประเภทเนื้อสัตว์ อำหำรทะเล และอื่นๆ จึงได้มีกำรพัฒนำตลำด

ให้มโีครงสร้ำงทีถ่ำวร มกีำรก่อสร้ำงอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็จ�ำนวน 2 หลงั มกีำรวำง

ระบบรำยบ�ำ้ จดัท�ำแผงค้ำทีม่คีวำมแขง็แรงถำวร โดยศกึษำตำมหลกักำรสขุำภบิำลตลำด 

ปัจจุบันบริหำรงำนโดยคุณอมรรัตน์ อ่อนนุชและคุณปนัดดำ ทองเอี่ยม

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เน้นกำรใส่ใจให้บริกำร สินคำ้ที่มีคุณภำพ อำหำรสดใหม่ รักษ์สิ่งแวดล้อม
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ตลำดอ่อนนชุ มกีำรคัดแยกขยะ โดยน�ำขยะทีเ่ป็น 

ผกั ผลไม้ มำผลติเป็นน�ำ้หมกัชวีภำพและน�ำมำใช้ล้ำงท�ำควำมสะอำดทกุสปัดำห์ มกีำรจดั

ล้ำงตลำดครั้งใหญ่เดือนละ 1-2 ครั้ง ก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคทุกเดือน เดือนละ 1-2 

ครัง้ มห้ีองน�ำ้ทีส่ะอำดไว้บรกิำรมเีจ้ำหน้ำทีท่�ำควำมสะอำดห้องน�ำ้วนัละ 2 ครัง้ มจีดุล้ำง

ภำชนะรวมทีถ่กูหลกัสขุำภบิำล บรเิวณแผงจ�ำหน่ำยอำหำรปรงุส�ำเรจ็พร้อมบรโิภคมกีำร

ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อป้องกันกำรอุดตันของท่อและสำมำรถล้ำงท�ำควำมสะอำดท่อได้

ง่ำย มกีำรระบำยอำกำศทีด่ ีไม่อบอ้ำว มกีำรระบำยน�ำ้ในตลำดได้ด ีทำงเดนิแห้งไม่แฉะ

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดอ่อนนชุ มห้ีองปฏิบตักิำรทำงเคมเีพือ่ตรวจ

สำรปนเป้ือนในอำหำรและมเีจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำห้องปฏิบตักิำรสุ่มเกบ็ตวัอย่ำงอำหำร เช่น 

ผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ อำหำรปรงุส�ำเรจ็ เป็นประจ�ำทกุเดอืน โดยตรวจตดิตำมสำรปนเป้ือน

ในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ ปีละ 1 ครั้ง และตรวจ

สุขภำพคนขำยเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม

และสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตวัฒนำ

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดอ่อนนุช มีกำรจัดบริเวณตรวจสอบน�้ำหนัก

สินค้ำหรือตรำชั่งกลำงไว้บริกำร มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องอำหำรปลอดภัย มี

ป้ำยแสดงรำคำสนิค้ำ มตีูร้บัฟังควำมคดิเหน็ มเีครือ่งกระจำยเสยีงแจ้งข่ำวประชำสมัพนัธ์ 

มีที่จอดรถบริกำรอย่ำงเพียงพอและมีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดอ่อนนชุมกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภยั และด้ำนกำร

คุ้มครองผู้บริโภคท่ีดี สำมำรถพัฒนำและบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนคร

ก�ำหนดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อ

เนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” และปี 2558 

ตลำดอ่อนนชุสำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็น
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สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเน่ืองอีกเป็นปีที่ 2 นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัล

ตลำดสดน่ำซื้อ จำกกระทรวงสำธำรณสุขอีกด้วย

ของดีของเด่น
  ตลำดอ่อนนชุมสีนิค้ำหลำยชนดิไม่ว่ำจะเป็น ผกั-ผลไม้ ปลอดสำรพษิ, อำหำร

สดประเภทเนื้อสัตว์, อำหำรทะเล, มะพรำ้วขูดพริกแกง, กุ้ยชำ่ย, ปั้นสิบ, ขนมหวำน, 

ขนมไทย, ปลำทูนึ่ง, ขำ้วสำร, เครื่องเทศ, ไข่ไก่, หอม-กระเทียม, ขนมจีนเส้นสด, รำ้น

ใจ เครื่องดื่มทุกชนิด, เครื่องเซ่นไหว้ตำมเทศกำล, อำหำรเจ, ข้ำวแกงปำ้อัมพร, ร้ำนไท 

อำหำรตำมสั่ง 
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ที่ตั้ง	
10 ถ.สขุุมวทิ ซ.สขุมุวทิ 77 แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันำ กรงุเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 1013,ปอ.11,ปอ.517,550

 รถสองแถวสำย ซีคอน-จัสโก้,ซีคอน-สวนหลวง,พระโขนง-เสรี
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ตล�ดล�นบุญ

ประวัติ
 ตลำดลำนบุญก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2543 โดยคุณเฉลิมพล สิทธิพันธุ์

หรือผู้ใหญ่โตเป็นก่อตั้งผู้ก่อตั้ง เดิมผู้ใหญ่โตเป็นชำวสมุทรปรำกำร ครอบครัวท�ำอำชีพ

เกษตรกร เลีย้งสตัว์น�ำ้ขำยส่งตลำด จงึท�ำให้ผูใ้หญ่โตมคีวำมคดิทีจ่ะท�ำตลำดเอง โดยได้

ซือ้ทีด่นิบรเิวณตรงข้ำมวดัลำนบญุขนำดพืน้ที ่2 ไร่เศษ และได้ท�ำกำรก่อสร้ำงเป็นตลำด

ลำนบญุ ลกัษณะตลำดลำนบญุเป็นอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ยกพืน้สงู ตวัอำคำรโปร่ง 

แผงค้ำก่อสร้ำงด้วยวสัดถุำวร พืน้ปกูระเบือ้ง มรีำงระบำยน�ำ้รอบตลำดและแบ่งโซนแยก

ประเภทสนิค้ำ มแีผงค้ำประมำณ 190 แผง เปิดบรกิำรทกุวนัตัง้แต่ เวลำ 05.00น.-20.00 

น. 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 สถำนทีต้่องสะอำด ใส่ใจในกำรบรกิำร ปรบัปรงุมำตรฐำนสินค้ำ รกัษำคณุภำพ 

สร้ำงควำมมั่นใจในสินคำ้ มีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกคำ้
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดลำนบุญให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรส่ิง

แวดล้อมเป็นอย่ำงมำก โดยออกแบบและก่อสร้ำงตลำดให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 

มีรำงระบำยน�้ำรอบตลำด แยกโซนแห้งและโซนเปียก ระบบระบำยอำกำศโปร่ง ไม่อับ

ทึบ มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีจุดรวบรวมขยะและมีกำรก�ำจัด

สัตว์และแมลงน�ำโรคเป็นประจ�ำทุกเดือน ห้องน�้ำห้องส้วมสะอำด มีเจ้ำหน้ำที่รักษำ

ควำมสะอำดอยู่เป็นประจ�ำ

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร	ตลำดลำนบญุ มกีำรเกบ็ตวัอย่ำงอำหำรสุม่ตรวจ

หำสำรปนเป้ือน โดยเกบ็ตวัอย่ำงอำหำร เช่น ผกั ผลไม้ เนือ้สัตว์ อำหำรหมกัดอง อำหำร

ทะเลสด อำหำรแห้ง เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร 

จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำเป็นประจ�ำ

ทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำน

เขตลำดกระบัง

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 ตลำดลำนบุญ ได้จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่อง

อำหำรปลอดภยัและกจิกรรมอืน่ๆทีท่ำงตลำดจะจดัร่วมกบัผู้ค้ำ มตีูร้บัฟังควำมคิดเหน็ มี

ป้ำยแสดงรำคำสนิค้ำ มกีำรจดับรเิวณตรวจสอบน�ำ้หนกัสนิค้ำหรอืตรำชัง่กลำงไว้บรกิำร 

และได้จดัระบบรกัษำควำมปลอดภยัให้กบัพ่อค้ำแม่ค้ำและลกูค้ำทีม่ำใช้บรกิำร มรีะบบ

เฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย มีกำรจัดแผนฝึกซ้อมประจ�ำปี และ ติดตั้งถังดับ

เพลิงตำมจุดต่ำงๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุ 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดลำนบญุมกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภยั และด้ำนกำร

คุ้มครองผู้บริโภคท่ีดี สำมำรถพัฒนำและบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนคร

ก�ำหนดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อ

เนื่องกัน 6 ปี (ปี 2552 – 2557) ซึ่งในปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง”และปี 2558 



65

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

ตลำดลำนบญุสำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็น

สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

	ของดีของเด่น	
ของขึ้นชื่อในตลำดลำนบุญ ได้แก่ ร้ำนต้มเลือดหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ก๋วย

จับ๊,ร้ำนเจ๊หมำย อำหำรตำมสัง่,ร้ำนอำหำร 2 ภำค ไทย-เหนอื,ข้ำวมนัไก่นำยอัง้,ร้ำนข้ำว

แกง ตอย ลำนบุญ,รำ้นลุงกะปำ้ อะไหล่เป็ด-ไก่พะโล้,ร้ำนขนมนิภำพร เบเกอรี่
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ที่ตั้ง	
1 ซ.ลำดกระบัง 1 ถ.ลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน 

รถเมล์สำย 143 ลำดกระบัง-บำงกะปิ, 151 ลำดกระบัง-ลำดพร้ำว 

71, 517 ลำดกระบัง-จตุจักร, 1013 ลำดกระบัง-อ่อนนุช

รถตูส้ำย ลำดกระบงั-มนีบรุ,ีลำดกระบงั-บำงกะปิ,ฟิวเจอร์พำร์ครงัสิต-

เทคโนฯลำดกระบัง,ลำดกระบัง-อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถสองแถวสำย ลำดกระบัง-มีนบุรี
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ตล�ดเอี่ยมสมบัติ

ประวัติ
 ตลำดเอี่ยมสมบัติก่อตั้ง โดยคุณจ�ำลอง และคุณซอฟียะห์ เอี่ยมสมบัติ ผู้เป็น

บดิำมำรดำของคณุสชุำดำ เอีย่มสมบตั ิซึง่เป็นผูบ้รหิำรคนปัจจบุนั โดยปี พ.ศ. 2524 ก่อน

ที่จะก่อตั้งเป็นตลำดในขณะนั้น ถนนศรีนครินทร์เริ่มตัดผ่ำนถนนอ่อนนุช(ซอยสุขุมวิท 

77 ) จำกถนนลำดพร้ำวจนถึงถนนสุขุมวิท ที่ดินของตลำดติดกับถนนศรีนครินทร์และ

ตัดกับถนนอ่อนนุชพอดี ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่ำสี่แยกสวนหลวงและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น

สี่แยกศรีนุช คุณจ�ำลอง และคุณซอฟียะห์ เอี่ยมสมบัติจึงมีควำมคิดริเริ่มท�ำธุรกิจตลำด

บริเวณนี้ โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกตลำดใหญ่ๆ เช่นตลำดบำงกะปิ ตลำดคลองเตย ตลำด

อุดมสุข เป็นระยะเวลำกวำ่ 2 ปี เพื่อพัฒนำชุมชนนี้ให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองขึ้น ให้คนใน

ชุมชนมีรำยได้จำกอำชีพค้ำขำย มีงำนท�ำใกล้บ้ำน

 กำรเริ่มก่อสร้ำงตลำด คุณจ�ำลองได้เข้ำไปศึกษำข้อมูลที่ศำลำว่ำกำร

กรุงเทพมหำนคร ปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ดำ้นข้อก�ำหนดกฎหมำย กำร

ออกแบบแปลน เพื่อให้โครงสร้ำงตลำดถูกต้องตำมระเบียบกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด 

เมื่อได้ข้อมูลจึงได้ขอใบอนุญำตก่อตั้งตลำดและเริ่มก่อสร้ำงและเสร็จในปลำยปี 2528 

เปิดท�ำกำรในวันพุธที่ 29 มกรำคม 2529 โดย ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนำยกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น ให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิดตลำดเอี่ยมสมบัติ ซึ่งเป็นตลำดของชำว

มุสลิม
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วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 มุ่งเน้นพัฒนำให้เป็นตลำดที่สะอำด อำหำรปลอดภัย คนในชุมชนมีรำยได้ 

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดเอี่ยมสมบัติได้มีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ 

มีกำรแบ่งโซนประเภทสินค้ำชัดเจน เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ผักสด มะพรำ้วขูด เครื่องแกง 

จะอยู่โชนด้ำนหน้ำ ส่วนเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลำทะเล ปลำน�้ำจืด จะอยู่ดำ้นหลังซึ่ง

เป็นโซนเปียก และผู้บริหำรได้มุ่งเน้นเรื่องควำมสะอำดของตลำด มีระบบระบำยน�้ำเสีย

ที่มีคุณภำพ มีกำรท�ำควำมสะอำดรำงระบำยน�้ำเป็นประจ�ำทุก 2 วัน ท�ำกำรล้ำงตลำด

เดอืนละ 1-2 ครัง้ ท�ำให้ไม่เกดิกำรหมกัหมมและไม่เกดิกล่ินเหมน็ภำยในตลำด มห้ีองน�ำ้

ห้องสว้มไว้บริกำรลูกค้ำและยงัจดัสถำนที่ละหมำดส�ำหรับพอ่ค้ำ แมค่้ำและลกูค้ำทีเ่ป็น

ชำวมสุลมิ และผูบ้รหิำรได้มกีำรก�ำกบัดแูล ตรวจตรำพืน้ทีด้่วยตวัเองจงึท�ำให้ตลำดแห่ง

นี้มีคุณภำพได้มำตรฐำน

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดเอี่ยมสมบัติ มีกำรตรวจเฝำ้ระวังอำหำรที่

จ�ำหน่ำยในตลำด โดยได้เก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อนในอำหำร เช่น ผัก 

ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 

ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำ

เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตสวนหลวง

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดเอี่ยมสมบัติ มีกำรจัดบริเวณตรวจสอบน�้ำ

หนักสินค้ำหรือตรำชั่งกลำงไว้บริกำร ได้จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องอำหำรปลอดภัย

และกิจกรรมอื่นๆท่ีทำงตลำดจัดร่วมกับผู้ค้ำ มีตู้รับฟังควำมคิดเห็น มีป้ำยแสดงรำคำ

สินค้ำ มีถังขยะที่ถูกหลักสุขำภิบำลเพียงพอต่อปริมำณของขยะและได้จัดระบบรักษำ

ควำมปลอดภัยให้กับพ่อค้ำแม่คำ้และลูกคำ้ที่มำใช้บริกำร มีระบบเฝำ้ระวังและป้องกัน

กำรเกิดอัคคีภัย มีกำรติดตั้งถังดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้

ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุและมีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดเอีย่มสมบตัเิป็นตลำดทีม่กีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภยั

อำหำรด้ำนกำรคุ้มครองได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรพัฒนำตลำดอยู่ตลอดเวลำท�ำให้ตลำด

เอี่ยมสมบัติได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำดได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชร ต่อ

เนือ่งกนั 6 ปี (ปี 2552 – 2557)และได้รบักำรคดัเลอืกจำกกรงุเทพมหำนครให้เป็นตลำด

ต้นแบบ ได้รับรำงวัลสุดยอดตลำดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง ในปี 2557 และในปี 2558 

สำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำรเป็นตลำดต้นแบบ จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็นสดุยอดตลำด

ต้นแบบระดับถ้วยทองต่อเนื่องอีกเป็นปีที่ 2 

ของดีของเด่น	
 ตลำดเอี่ยมสมบัติมีของดีของเด่นหลำยอย่ำงด้วยกัน ได้แก่

 - เนื้อโคขุน เนื้อแพะ เนื้อแกะ ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจเป็นอยำ่งมำกส�ำหรับลูกคำ้

ชำวอำหรับ โรมแรม สถำนทูตและลูกคำ้ต่ำงชำติ ที่สำมำรถท�ำอำหำรเมนูเนื้อแพะ เนื้อ

แกะได้ โดยพ่อค้ำจะแนะน�ำวิธีกำรท�ำและจัดหำเครื่องปรุงให้

 - ปลำนิล ปลำทับทิม ที่มีควำมสด ใหม่ ให้ลูกค้ำได้เลือกซื้อ

 - ส�ำหรับผู้ที่ชอบท�ำบุญปล่อยสัตว์น�้ำ ทำงตลำดเป็นแหล่งขำยปลำเป็น เช่น

ปลำไหล ปลำหมอ ปลำดุก ปลำช่อน กบ หอยขม เป็นต้น

นอกจำกนี ้ในเทศกำรถอืศลีอด (เดอืนรอมฎอน) ของศำสนำอสิลำมทำงตลำด

มเีทศกำลอำหำรละศลีอด มทีัง้อนิทผลมัน�ำเข้ำ ลกูเกด ลกูฟิก(จำกร้ำนฟำรดีำ) มะตะบะ

คำวหวำน เนื้อสะเต๊ะ ไก่ยำ่ง เป็ดยำ่ง ขำ้วย�ำปักษ์ใต้ ขนมหวำนต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำย

ตั้งแต่ช่วงเวลำ 15.00-20.00 น.

รูปรูป
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ที่ตั้ง	
2237 ถ.อ่อนนุช ซ.ศรีนครินทร์ 26 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 207,11,206,133,145,1013,550,519,ปอ.

11,ปอ.207, ปอ.206,ปอ.145,ปอ.519 
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ตล�ดพิบูลย์วิทย์ 4

ประวัติ
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 ก่อตั้งเมื่อปี 2549 บริหำรจัดกำรโดยคุณมนัส วรพิบูลย์

วทิย์ เป็นตลำดสำขำที ่2 ในเครอืพบิลูย์วทิย์ ซึง่ตลำดพบิลูย์มทีัง้หมด 5 สำขำ โครงสร้ำง

เป็นอำคำรโครงเหล็ก หลังคำเมทรัลชีท เป็นตลำดประเภทที่ 2 จ�ำหนำ่ยสินคำ้ประเภท 

อำหำรปรงุส�ำเรจ็ อำหำรสดเช่น เนือ้สตัว์ อำหำรทะเล ผกัปลอดสำรพษิ ผลไม้ตำมฤดกูำล 

และสินค้ำเบ็ดเตล็ดเปิดบริกำรเวลำ 13.00 น.-21.00 น.

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ตลำดสะอำด ไม่เฉอะแฉะ ที่จอดรถสะดวกสบำย อำหำรอร่อยสะอำด

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 มีกำรจัดเก็บขยะทุกวันไม่มี

กำรตกค้ำง มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแผงทุกวัน และมีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำด

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง มีห้องน�้ำที่สะอำด
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ไว้บริกำรลูกคำ้ มีเจำ้หน้ำที่ดูแลควำมสะอำดห้องน�้ำทุก 1 ชั่วโมง มีพื้นที่สีเขียวให้ควำม

ร่มรื่น และมีเจำ้หน้ำที่รับชอบดูแลตลำดตั้งแต่เปิดท�ำกำรจนถึงปิดตลำด 

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 มีกำรก�ำกับดูแลผู้คำ้โดยเน้น

อำหำรที่สดใหม่ สะอำด ทุกวัน และมีรำคำถูก และมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพอำหำรเพื่อ

ป้องกันกำรปนเปื้อนอยู่เป็นประจ�ำ โดยได้เก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อน

ในอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ อำหำรทะเล เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำม

สำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำ

เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน

	 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ตลำดพบิลูย์วทิย์ 4 ได้จดับอร์ดประชำสัมพนัธ์เรือ่ง

อำหำรปลอดภยัและกจิกรรมอืน่ๆทีท่ำงตลำดจดัร่วมกบัผูค้้ำ มรีะบบควำมปลอดภยัให้

กับพ่อค้ำแม่ค้ำและลูกคำ้ที่มำใช้บริกำร มีระบบเฝำ้ระวังและป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย มี

กำรตดิตัง้ถงัดบัเพลงิตำมจดุต่ำงๆ พร้อมทัง้ตดิตัง้กล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบกรณเีกดิเหตุ

และมีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย และ

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี จำกกำรบริหำรและพัฒนำตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 

ท�ำให้ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 ได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 

ระดับเงินติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้

รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำด

ต้นแบบระดบัถ้วยทอง”และในปี 2558 ตลำดพบิลูย์วทิย์ 4 สำมำรถรกัษำมำตรฐำนกำร

เป็นตลำดต้นแบบไว้ได้จงึได้รบักำรรบัรองกำรเป็นตลำดต้นแบบ ระดบัถ้วยทอง ต่อเนือ่ง

เป็นปีที่ 2 
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ของดีของเด่น	
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 4 สำขำน้ีก็มีของดีของเด่นหลำยร้ำนไม่น้อยไปกว่ำสำขำ

แรกสินค้ำที่นี่จะมีหลำกหลำยทั้งของสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ปลอดสำรพิษ อำหำรทะเล 

ต่ำงๆ และของขึน้ชือ่จะเป็นพวกอำหำรปรงุส�ำเรจ็รปู ซึง่มหีลำยร้ำนด้วยกนัเช่น ร้ำนหมู

ย่ำงน้องโปรดปำน, ร้ำนขนมหวำนเมืองสองแคว(พิษณุโลก), ร้ำนเจ๊แมวขนมหวำน ข้ำว

เหนยีวมะม่วง, ร้ำนกอล์ฟ ทอดมนัปลำหมกึ, ร้ำนข้ำวคลกุน�ำ้พรกิ แม่จ๋ำ, ร้ำนผดัเผด็รส

เด็ด, ร้ำนเจ๊เทืองรสเด็ด, และอื่นๆอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
4/286 ม.7 ถ.พระรำมที่ 2 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 147,105,68,17,140,76 รถสองแถวสำย 

เซ็นทรัล-บำงบอน, มอเตอร์ไซค์รับจำ้ง 



75

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

ตล�ดท่�ดินแดง

 

ประวัติ
 ตลำดทำ่ดินแดงเริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2502 ก่อตั้งโดย คุณยำยสมศรี สิทธิ

สมบตั ิโดยได้รบัพระกรณุำจำกสมเดจ็พระอรยิวงศำคตญำณ อดตีพระสงัฆรำชพระองค์

ที่ 15 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะด�ำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ เจ้ำอำวำส

วัดสระเกศ เป็นประธำนประกอบพิธีสงฆ์ในพิธียกเสำเอก ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิด

ท�ำกำรในปี พ.ศ. 2503 โดยมีนำยปำนจิตต์ เอกวณิช ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดธนบุรีในขณะ

นั้น เป็นประธำนในพิธีเปิด ปัจจุบันตลำดท่ำดินแดงบริหำรจัดกำรโดยคุณเสำวลักษณ์ 

สุริยมงคล 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ยืนหยัดกำรให้บริกำรอำหำรที่มีคุณภำพ โดยยึดมั่น “สู้ด้วยใจ จริงใจ และต็ม

ใจให้บริกำร” และมุ่งม่ันในกำรรักษำคุณภำพเพื่อลูกค้ำผู้รับบริกำรพึงพอใจและได้รับ

อำหำรที่มีคุณภำพ ทั้งมุ่งมั่นในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ตำม

แนวทำง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน้อมน�ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ตำมพ

ระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นแนวทำงในกำรดูแลรักษำด�ำรงตลำด

ท่ำดินแดงไว้ต่อไป
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม ตลำดท่ำดนิแดง ได้มกีำรปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละสภำพ

แวดล้อมในตลำดจ�ำนวน 2 ครัง้ ครัง้แรกปรบัปรงุเมือ่ปี พ.ศ. 2538 โดยมกีำรปรบัสภำพ

แผงค้ำภำยในตลำดให้ถูกสุขลักษณะ มีกำรยกพื้นให้สูงขึ้นและปรับปรุงท่อระบำยน�้ำ

ทั้งหมด และได้มีกำรปรับปรุงตลำดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยยกพื้นให้มีระดับสูงขึ้น

ตำมสภำพของถนน ปรบัเสรมิควำมมัน่คงของโครงสร้ำงทัง้หมด ปรบัปรงุแผงค้ำ ระบบ

ประปำ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบระบำยน�้ำ มีกำรจัดเก็บขยะทุกวันไม่มีกำรตกค้ำง มี

กำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแผงทุกวัน และมีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำดสัปดำห์ละ 1 

ครั้ง มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง มีห้องน�้ำที่สะอำดไว้บริกำรลูกคำ้ 

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	ตลำดท่ำดินแดง มีกำรสุ่มตรวจคุณภำพอำหำร

เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนอยู่เป็นประจ�ำ โดยได้เก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปน

เปื้อนในอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ อำหำรทะเล เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจ

ติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำ

เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตคลองสำน

 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลำดท่ำดนิแดงมกีำรรกัษำควำมปลอดภยัอย่ำงเข้ม

งวดและมีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วตลำด และได้จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์เรื่องอำหำร

ปลอดภัย มีตรำชั่งกลำงส�ำหรับให้ลูกค้ำตรวจสอบสินค้ำ มีตู้รับฟังควำมคิดเห็น เพื่อจะ

ได้น�ำข้อบกพร่องมำปรบัปรงุตลำดให้ดยีิง่ขึน้ พร้อมทัง้จดัให้มทีีจ่อดรถเพือ่อ�ำนวยควำม

สะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดท่ำดินแดงมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย และด้ำน

กำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี พัฒนำตลำดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด ได้

มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเพชรติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 
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2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รบักำรคดัเลอืกจำกกรงุเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ 

ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจของตลำด

ท่ำดินแดง รวมทั้งผู้ค้ำภำยในตลำดและชุมชนท่ำดินแดง

ของดีของเด่น	
ตลำดท่ำดินแดงนั้นมีของดีของเด่นขึ้นช่ือหลำยอย่ำงส่วนใหญ่แล้วจะเป็น

อำหำรสด เช่นเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ปลำน�้ำจืด อำหำรทะเล ลูกชิ้น และอำหำรแห้ง 

ของขึ้นชื่อที่ตลำดแห่งนี้ขำยดีที่สุด คือ ผักดอง เป็นผักที่เจ้ำของร้ำนท�ำเอง ปลอดสำร

เจือปนและมีรสชำติดี เมื่อน�ำไปประกอบอำหำรแล้วไม่ท�ำให้เสียรสชำติ และมีอีกหนึ่ง

เมนูแนะน�ำคือ หมูสเต๊ะทำ่ดินแดง ที่มีควำมอร่อย สด และสะอำด นอกจำกนี้ยังมีร้ำน

ขนมหวำนเจ้ำอร่อยที่ตั้งบริเวณดำ้นหนำ้ทำงเขำ้ตลำดอีกด้วย
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ที่ตั้ง	
163 ถ.ทำ่ดินแดง แขวงสมเด็จเจำ้พระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำนวิ่งผ่ำนหน้ำตลำดมีรถเมล์สำยเดียวคือ รถเมล์สำย 20  

ท่ำดินแดง-พระประแดง
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ตล�ดพิบูลย์วิทย์ 6

ประวัติ
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6 ก่อตั้งเมื่อปี 2552 บริหำรโดยคุณมนัส วรพิบูลย์วิทย์ เป็น

ตลำดสำขำที ่5 ซึง่ ตลำดพบิลูย์มทีัง้หมด 5 สำขำ โครงสร้ำงเป็นอำคำรโครงเหลก็ หลังคำ

คลุมผ้ำใบ เป็นตลำดประเภทที่ 2 จ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท อำหำรปรุงส�ำเร็จ อำหำรสด

เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลำน�้ำจืด อำหำรทะเล ผักปลอดสำรพิษ ผลไม้ตำมฤดูกำล

และสินค้ำเบ็ดเตล็ด เปิดบริกำรเวลำ 13.00 น.-21.00 น.

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ตลำดสะอำด ไม่เฉอะแฉะ ที่จอดรถสะดวกสบำย อำหำรอร่อยสะอำด

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด

ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6 มีกำรจัดเก็บขยะทุกวัน

ไม่มกีำรตกค้ำง มกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแผงทกุวนั และมกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำด

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสะอำดห้องน�้ำทุก 1 ชั่วโมง มีกำรก�ำจัดสัตว์

และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง มีที่จอดรถที่กว้ำงขวำงไว้บริกำรลูกคำ้อย่ำงเพียงพอ
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	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6 มีกำรก�ำกับดูแลผู้คำ้โดยเน้น

อำหำรที่สดใหม่ สะอำด ทุกวัน และมีรำคำถูก และมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพอำหำรเพื่อ

ป้องกันกำรปนเปื้อนอยู่เป็นประจ�ำ โดยได้เก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อน

ในอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ อำหำรทะเล เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำม

สำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำ

เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตจอมทอง

	 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ตลำดพบิลูย์วทิย์ 6 ได้จดับอร์ดประชำสัมพนัธ์เรือ่ง

อำหำรปลอดภยัและกจิกรรมอืน่ๆทีท่ำงตลำดจดัร่วมกบัผูค้้ำ มรีะบบควำมปลอดภยัให้

กับพ่อค้ำแม่ค้ำและลูกคำ้ที่มำใช้บริกำร มีระบบเฝำ้ระวังและป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย มี

กำรติดตั้งถังดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบกรณีเกิด

เหตุและมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงและที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ

ต่อจ�ำนวนของลูกค้ำ 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6 มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย และ

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี จำกกำรบริหำรและพัฒนำตลำดอยู่ตลอดวลำ 

ท�ำให้ตลำดพิบูลย์วิทย์ 6 ได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 

ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้

รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำด

ต้นแบบระดับถ้วยทอง” ซึ่งในปี 2558 ตลำดในเครือพิบูลย์วิทย์ได้รับรำงวัลสุดยอด

ตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง จ�ำนวน 2 สำขำ คือตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 และ ตลำดพิบูลย์

วิทย์ 6 เป็นควำมภำคภูมิใจของผู้บริหำรและพ่อค้ำ แม่คำ้ ในตลำดท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะ

ท�ำควำมดีและพัฒนำตลำดต่อไป
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ของดีของเด่น	
 ของดีของเด่นสำขำนี้มีทั้งอำหำรสด ประเภทเนื้อสัตว์ เช่นเนื้อหมูที่นี่จะขำย

ดีมำกขำยหมดทุกวันจึงท�ำให้ลูกคำ้ได้ซื้อเนื้อหมูที่มีควำมสดใหม่และมีคุณภำพดี ผลไม้

และผักปลอดสำรพิษรำคำถูก ผักที่นี่จะขำยในรำคำ 3 มัด รำคำ 10 บำท เป็นผักรำคำ

ถูก มีควำมคุ้มค่ำทั้งปริมำณและรำคำ นอกจำกนี้ยังมีอำหำรปรุงส�ำเร็จอีกหลำยร้ำนให้

ลูกค้ำได้เลือกจับจำ่ย ร้ำนอำหำรที่นี่รสชำติดี รำคำมิตรภำพ สะอำดและปลอดภัย
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ที่ตั้ง	
58/298 ม.2 ถ.เอกชัย ปำยซอย 26(วัดไทร) แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงท่ีผ่ำน รถเมล์สำย 43,120,ปอ.67 รถโดยสำรขนำดเล็กสำย 

ตลำดพลู-วัดสิงห์,ตลำดพลู- บิ๊กซี,ดำวคะนอง-วัดสิงห์,มอเตอร์ไซค์วิน
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ตล�ดวงเวียนปิ่นเจริญ 1

ประวัติ
 ตลำดวงเวียนปิ่นเจริญ 1 ก่อตั้งปี 2543 โดยนำยส�ำรวย ภู่เจริญ ปัจจุบันเปิด

ท�ำกำรมำได้ 15 ปีแล้ว ตลำดตั้งอยู่ในวงเวียนปิ่นเจริญเจริญ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชน 

ลักษณะของตลำดเป็นตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร ใช้ร่มกำงและมีโต๊ะที่พับเก็บได้ตั้ง

วำงขำยสินค้ำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งตลำด เพื่อให้คนในชุมชน มีแหล่งจับจำ่ย ซื้อ

อำหำรในช่วงเย็นหลังจำกเลิกงำน และเป็นกำรช่วยเหลือและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนใน

ชุมชน ซึ่งค่ำเช่ำแผงที่นี่จะมีรำคำถูกจึงท�ำให้รำคำสินค้ำไม่แพง ปัจจุบันตลำดวงเวียน

ปิ่นเจริญ 1 บริหำรจัดกำรโดยคุณสันติ ภู่ด้วง ซึ่งเป็นประธำนชุมชนคนปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 คนในชุมชนมีงำนท�ำ ผู้บริโภคสำมำรถซื้ออำหำรที่มีรำคำถูก คุณภำพดี

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดวงเวียนปิ่นเจริญ 1 เป็นตลำดที่ไม่มี

โครงสร้ำงอำคำรแต่มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอยำ่งดี มีกำรจัดถังขยะแบบถูก

หลกัสขุำภบิำลให้เพยีงพอต่อปรมิำณขยะและมจีดุรวบรวมขยะ มห้ีองน�ำ้ไว้บรกิำร และ

มีกำรแบ่งโซนสินค้ำไว้อยำ่งเป็นสัดส่วน มีกำรท�ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ�ำทุกวัน
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	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดวงเวยีนป่ินเจรญิ 1 มกีำรจดัอบรมสขุำภบิำล

อำหำรให้กับพ่อค้ำ แม่ค้ำปีละ 1 ครั้ง และตรวจสุขภำพคนขำยเป็นประจ�ำทุกปี มีกำร

อบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลตลำดในกำรใช้ชุดทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร โดยได้รับกำร

สนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตดอนเมืองและมี

กำรเก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อน โดยเก็บตัวอยำ่งอำหำร เช่น ผัก ผลไม้ 

เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล ปลำน�้ำจืดเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนใน

อำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

	 ด้ำนกำรคุ ้มครองผู ้บริโภค ตลำดวงเวียนปิ ่นเจริญ 1 มีกำรจัดบอร์ด

ประชำสมัพนัธ์ในเรือ่งควำมปลอดภยัของอำหำร และสำระน่ำรูอ้ืน่ๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ลูกค้ำ มีกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในวันส�ำคัญตำ่งๆ

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดวงเวียนปิ่นเจริญ 1 มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย

ได้ตำมเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนครก�ำหนด พัฒนำตลำดจนได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด 

ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 

2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รบักำรคดัเลอืกจำกกรงุเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ 

ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 

ของดีของเด่น
  ของดีของเด่นที่ตลำดวงเวียนปิ่นเจริญ 1 ได้แก่ ร้ำนลูกชิ้นนึ่ง/ทอด ไส้กรอก

รมควัน แหนมปลำกรำย ขำยรำคำถูก สะอำดถูกหลักอนำมัย,ร้ำนเจ๊นีย์ แกงส้มชะอม

ทอด แกงเผด็เป็ดย่ำง อำหำรป่ำและมนี�ำ้พรกิหลำกหลำยเมนใูห้เลือกตำมใจชอบ,ร้ำนย�ำ

กุ้งเต้น,ร้ำนสำคูดอนเมือง ขำ้วเกรียบปำกหม้อ,รำ้นข้ำวแกงบัตรคิว ด้วยรสชำติที่อร่อย

ถูกปำก รำคำถูกใจจึงท�ำให้รำ้นขำ้วแกงมีลูกคำ้เป็นจ�ำนวนมำกจนต้องแจกบัตรคิว
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ที่ตั้ง	
บริเวณวงเวียนปิ ่นเจริญ 1 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 29,ปอ.29,510,555,59,554,187,538,540  

ลงหน้ำสถำนีรถไฟดอนเมืองแล้วต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจำ้ง 15 บำทหรือต่อรถสองแถว

สีแดงสำย สรงประภำ-ดอนเมือง 
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ตล�ดนัดสะพ�นผัก

ประวัติ
 ตลำดนัดสะพำนผัก ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยนำยนรินทร์ อัครทรงธรรม เป็นผู้

บริหำร ตลำดนัดสะพำนผัก ตั้งอยู่ซอยสวนผัก 32 เป็นตลำดประเภทที่ 2 มีโครงสรำ้ง

เป็นอำคำรโครงเหล็ก ภำยในมีแผงค้ำจ�ำนวน 60 แผง แผงค้ำเป็นโต๊ะแบบพับเก็บได้  

ผู้ค้ำส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ตลำดแห่งนี้จึงเป็นแหล่งสรำ้งรำยได้ให้กับคนในชุมชน

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ยึดเรื่องควำมซื่อตรงและควำมสะอำดเป็นหลัก กำรติดป้ำยรำคำสินค้ำต้อง

ชัดเจน

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดนัดสะพำนผัก เป็นตลำดที่มีกำรจัดกำร

ด้ำนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี มีกำรรักษำควำมสะอำดในตลำดโดยกำรกวำดท�ำควำม

สะอำดและล้ำงตลำดทุกวัน ล้ำงท�ำควำมสะอำดครั้งใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง ภำยในตลำด

มีรำงระบำยน�้ำและมีบ่อดักไขมัน มีจุดรวบรวมขยะที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน�้ำห้องส้วม

ที่สะอำดและมีสบู่ ไว้บริกำรฟรี 
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	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	 ตลำดนัดสะพำนผัก มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำล

อำหำรให้กับพ่อค้ำ แม่ค้ำปีละ 1 ครั้ง มีกำรอบรมเจำ้หน้ำที่ใช้ชุดทดสอบสำรปนเปื้อน

ในอำหำร โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่แวดล้อมและสุขำภบิำล ส�ำนกังำน

เขตตลิง่ชนัและมกีำรเฝ้ำระวงัอำหำรทีน่�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเกบ็ตวัอย่ำงอำหำรสุม่ตรวจหำ

สำรปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อำหำรทะเล อำหำรแปรรูป เป็นประจ�ำทุกเดือน 

โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดนัดสะพำนผัก มีลำนจอดรถที่กว้ำงขวำง

ไว้บริกำรมีเครื่องกระจำยเสียงและมีเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์สำระน่ำรู้ให้แก่ผู้มำ

ใช้บริกำรนอกจำกน้ียังมีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ในเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำร 

และยังมีตรำชั่งกลำงไว้บริกำรตรวจสอบน�้ำหนักของสินค้ำอีกด้วย

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดนดัสะพำนผกัมกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภัยและด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ได้ตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนครก�ำหนด พฒันำตลำดจนได้รบัป้ำย

รับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 

ของดีของเด่น	
 ตลำดนัดสะพำนผักมีของดีของเด่นดังนี้ ร้ำนขนม ธัญญพัทธ์ รวมขนมปังชื่อ

ดงั อร่อยทัว่ทกุจงัหวดั เช่น ขนมปังบำงล�ำพ ูปกูะเอ๋ UFM เต้ำหูน้มสด,ร้ำนข้ำวต้มเลอืด

หมู ก๋วยจั๊บ สูตรคนสวนผัก,รำ้นแสบปลำทอด สด สะอำด อร่อย และยังมีเนื้อสัตว์และ

ผักปลอดสำรพิษจ�ำหน่ำยในรำคำถูก
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ที่ตั้ง	
ม.11 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สีแดงสำยสวนผัก 32

รถสองแถวสีฟ้ำสำย ศรีประวัติ-เทพศิรินทร์,คลองบัว-ศรีประวัติ,ตลำด

นครหลวง-ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน-ทำ่น�้ำศิริรำช
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ตล�ดพิบูลย์วิทย์ 2

ประวัติ
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 ก่อตั้งเมื่อปี 2552 บริหำรโดยคุณมนัส วรพิบูลย์วิทย์ เป็น

ตลำดสำขำที ่4 ก่อสร้ำงและเปิดท�ำกำรพร้อมกนักบัตลำดพบิลูย์วทิย์ 6 ซึง่ ตลำดพบิลูย์

มีทั้งหมด 5 สำขำ โครงสรำ้งเป็นอำคำรโครงเหล็ก หลังคำคลุมผำ้ใบ เป็นตลำดประเภท

ที่ 2 จ�ำหน่ำย อำหำรปรุงส�ำเร็จ อำหำรสด เช่น เนื้อสัตว์ ปลำน�้ำจืด อำหำรทะเล ผัก

ปลอดสำรพิษ ผลไม้ตำมฤดูกำล เปิดบริกำร เวลำ 13.00 น.-21.00 น.

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ตลำดสะอำด ไม่เฉอะแฉะ ที่จอดรถสะดวกสบำย อำหำรอร่อยสะอำด

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	ตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 มีกำรจัดเก็บขยะทุกวันไม่มี

กำรตกค้ำง มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแผงทุกวัน และมีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำด

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสะอำดห้องน�้ำทุก 1 ชั่วโมง มีกำรก�ำจัดสัตว์

และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง มีที่จอดรถที่กว้ำงขวำงไว้บริกำรลูกคำ้อย่ำงเพียงพอ
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	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร มีกำรก�ำกับดูแลผู้ค้ำโดยเน้นอำหำรที่สดใหม่ 

สะอำด ทุกวัน และมีรำคำถูก และมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพอำหำรเพื่อป้องกันกำรปน

เปื้อนอยู่เป็นประจ�ำ โดยได้เก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อนในอำหำร เช่น 

ผัก ผลไม้ อำหำรทะเล เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนใน

อำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำ แม่ค้ำ มีกำรตรวจสุขภำพผู้ค้ำ

เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส่ิงแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตจอมทอง

 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	ตลำดพบิลูย์วทิย์ 2 ได้จดับอร์ดประชำสัมพนัธ์เรือ่ง

อำหำรปลอดภยัและกจิกรรมอืน่ๆทีท่ำงตลำดจดัร่วมกบัผูค้้ำ มรีะบบควำมปลอดภยัให้

กับพ่อค้ำแม่ค้ำและลูกคำ้ที่มำใช้บริกำร มีระบบเฝำ้ระวังและป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย มี

กำรติดตั้งถังดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตรวจสอบกรณีเกิด

เหตุและมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงและที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ

ต่อจ�ำนวนของลูกค้ำ 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัย และ

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี จำกกำรบริหำรและพัฒนำตลำดอยู่ตลอดวลำ 

ท�ำให้ตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 ได้รับป้ำยรับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย 

ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้

รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนครให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำด

ต้นแบบระดับถ้วยทอง” ซึ่งในปี 2558 ตลำดในเครือพิบูลย์วิทย์ได้รับรำงวัลสุดยอด

ตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง จ�ำนวน 2 สำขำ คือตลำดพิบูลย์วิทย์ 2 และ ตลำดพิบูลย์

วิทย์ 6 เป็นควำมภำคภูมิใจของผู้บริหำรและพ่อค้ำ แม่คำ้ ในตลำดท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะ

ท�ำควำมดีและพัฒนำตลำดต่อไป
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ของดีของเด่น	
 ตลำดพบิลูย์วทิย์ 2 มขีองดขีองเด่นหลำยร้ำนด้วยกนัเช่น ร้ำนบำส&บมีเพิม่พลู

ทรพัย์ จ�ำหน่ำยผกัสดรำคำถกู ปลอดยำฆ่ำแมลง,ร้ำนเจ๊แหม่มข้ำวอบไอน�ำ้,ร้ำนโจ-แหม่ม 

ผลไม้ตำมฤดูกำล,ร้ำนริน-เก่ง ผลไม้ตำมฤดูกำล,ร้ำนข้ำวแกงบ่ำววี,ป้ำนำงน�้ำพริกตำม

สั่ง,ร้ำนนวล แกงไท,ร้ำนวันวิสำย�ำแซบ หมูทอด,ร้ำนเจ๊หวำน ผลไม้ตำมฤดูกำล และยัง

มีสินค้ำอื่นๆจ�ำหน่ำยอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	

4/275 ม.7 ถ.พระรำมที ่2 ซ.50 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 147,105,68,17,140,76 รถสองแถวสำย 

เซ็นทรัล-บำงบอน,มอเตอร์ไซค์รับจำ้ง
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ตล�ดนัดสะแกง�ม

ประวัติ
 ตลำดนัดสะแกงำม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยคุณยุธติ แม้นสมุทรใจ เป็น

ผู้บริหำร เป็นตลำดที่เปิดเพื่อชุมชนให้ได้ซื้อสินคำ้ที่ดี มีคุณภำพและรำคำถูก ผู้ค้ำและ

ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนละแวกเดียวกัน ตลำดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือ 

ส่วนแรกเป็นตลำดนัดที่ขำยเฉพำะของใช้ เช่น เสื้อผำ้ อุปกรณ์ตำ่งๆในครัวเรือน และ

ส่วนที่สองเป็นตลำดสด ขำยเฉพำะอำหำรสดและอำหำรพร้อมบริโภค ลักษณะตลำด

เป็นแบบโครงเหล็กหลังคำผ้ำใบ แผงค้ำเป็นแบบโต๊ะสำมำรถพับเก็บได้ เปิดบริกำรทุก

วันตั้งแต่เวลำ 13.00 น. – 21.00 น.

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เน้นคุณภำพของสินค้ำ รำคำต้องยุติธรรม เป็นตลำดที่สะดวกซื้อ ประหยัด

ทรัพย์และสร้ำงควำมประทับใจให้คนที่มำพบเห็นอยำกจะกลับมำอีก

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดนัดสะแกงำม มีกำรรักษำควำมสะอำด

ภำยในตลำดโดยกำรท�ำควำมสะอำดตลำดทุกวัน มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดเดือนละ 1 

ครัง้ มถีงัขยะทีถ่กูหลกัสขุำภบิำลบรกิำรอย่ำงเพยีงพอและมจีดุรวบรวมขยะ มกีำรก�ำจดั

ขยะทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน�ำโรค มีห้องน�้ำที่

สะอำดไว้บริกำรและมีเจำ้หน้ำท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ
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	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดนดัสะแกงำม มกีำรเฝ้ำระวงัอำหำรทีน่�ำมำ

จ�ำหน่ำยโดยเก็บตัวอยำ่งอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็น

ประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

 นอกจำกนีย้งัมกีำรจดัอบรมสขุำภบิำลอำหำรให้กบัพ่อค้ำ แม่ค้ำในตลำดและ

มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีใช้ชุดทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก

เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน

	 ด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลำดนดัสะแกงำมมกีำรจดัรำยกำรเสยีงตำมสำย

ประชำสมัพนัธ์สำระน่ำรูใ้ห้แก่ผูม้ำใช้บรกิำรนอกจำกนีย้งัมกีำรจดับอร์ดประชำสมัพนัธ์

ในเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำร และยังมีลำนจอดรถที่กว้ำงขวำงไว้บริกำรฟรี

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดนดัสะแกงำมมกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภยัและด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ได้ตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนครก�ำหนด พฒันำตลำดจนได้รบัป้ำย

รับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 

ของดีของเด่น
  ของดขีองเด่นในตลำดนัดสะแกงำมได้แก่ ร้ำนสมคิด แกงเหด็เพือ่สุขภำพ,ร้ำน 

ต.โต้ง ไก่ย�ำแซบ,ร้ำนเจ๊สำย ไก่ต้มน�้ำปลำ เป็ดพะโล้ หอยแมลงภู่อบ-สด และยังสินค้ำ

อื่นๆอีกมำกมำยให้เลือกหำ
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ที่ตั้ง	

37/42 ม.1 ถ.สะแกงำม แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงที่ผ่ำนจำกเซ็นทรัลพระรำม 2 แล้วต่อรถสองแถวสำย สะแแก

งำม - จุลพงศ์
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ตล�ดจินด�

ประวัติ
 ตลำดจินดำ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีคุณจิรพัฒน์ ลิ้มสมบูรณ์ เป็น

ผู้บุกเบิกและบริหำรจัดกำร ตลำดจินดำเป็นตลำดขนำดเล็ก เป็นตลำดประเภทที่ 2 

โครงสร้ำงเป็นอำคำรโครงเหล็ก แผงค้ำเป็นแบบโต๊ะพับเก็บได้ จัดตั้งขึ้นมำเพื่อสร้ำง

อำชีพให้กับคนในชุมชน ผู้ค้ำส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนละแวกเดียวกัน รำคำค่ำเช่ำ

แผงของทีน่ีเ่กบ็ไม่แพงจงึท�ำให้สนิค้ำมรีำคำถูก รำคำย่อมเยำ ตลำดจนิดำมีกำรปรบัปรงุ

ตลำดครั้งล่ำสุดเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 โดยปรับปรุงส่วนที่เป็นห้องน�้ำ ห้องส้วม ปรับวิสัย

ทัศน์ภำยในตลำดให้มีควำมโดดเด่น สะอำด น่ำเดิน

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เป็นตลำดชมุชนทีผู่บ้รโิภคสำมำรถซือ้สนิค้ำได้อย่ำงสบำยใจ ส่วนผู้ค้ำต้องขำย

สินค้ำในรำคำยุติธรรม ของต้องสดใหม่
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม	ตลำดจินดำ เป็นตลำดที่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ

ดำ้นสิ่งแวดล้อม มกีำรปรับปรุงห้องน�้ำให้มคีวำมทันสมยั สะอำดและถกูหลกัสุขำภบิำล 

พืน้ทีภ่ำยในตลำดมกีำรแบ่งโซนสนิค้ำอย่ำงชดัเจน มกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำดเดอืน

ละ 1-2 ครั้ง มีกำรก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรคเดือนละ 1 ครั้ง มีจุดรวบรวมขยะและมี

ถังขยะเพียงพอต่อปริมำณขยะ
	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดจินดำ มีจุดบริกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อน
ในอำหำร มกีำรเฝ้ำระวงัอำหำรทีน่�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเกบ็ตวัอย่ำงอำหำรสุม่ตรวจหำสำร
ปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนใน
อำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 
 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์
 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 
 มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำ ในตลำดโดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตบำงเขน
	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดมีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ในเรื่องควำม

ปลอดภัยของอำหำร มีลำนจอดรถไว้บริกำรฟรี และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยโดย

กำรติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบตลำดเพื่อป้องกันกำรเกิดเหตุ

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดจินดำ มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัยและด้ำนกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ตำมเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหำนครก�ำหนด พัฒนำตลำดจนได้รับป้ำย
รับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 

ของดีของเด่น	
 ตลำดจินดำมีของดีของเด่น ดังน้ี ร้ำนข้ำวแกงป้ำแข จ�ำหน่ำยข้ำวแกงรำคำ
ประหยัด,ร้ำน TiTAN Milk จ�ำหน่ำยนมสด ผลไม้ปั่น ขนมปังเย็น ปังปิ้ง,ร้ำนเจ๊หนุ่ย 
อำหำรตำมสั่ง ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�ำรสเด็ด,ร้ำนเหมียว ส้มต�ำ ไก่ทอด ปลำนิลทอด,ร้ำน
ข้ำวมัน กุ๊ก กุ๊ก จ�ำหนำ่ยข้ำวมันไก่ ขนมจีนน�้ำยำ แกงเขียวหวำนไก่ และยังมีอำหำรสด 
เช่น เนื้อหมู ปลำหลำยชนิด ผักสดรำคำถูกอีกมำกมำย
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ที่ตั้ง	
 59/2 ถ.รำมอินทรำ แขวงทำ่แร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์จำกอนุสำวรีย์ สำยปอ. ๒๖, ปอ.พ. ๒ และ ปอ.พ. 

๘ รถเมล์จำกปำกเกร็ด สำย ๑๕๐ ลงรถเมล์ปำกซอยวัชรพล รถเมล์จำกรำมค�ำแหง

สำย ปอ. ๕๑๒ และจำกรังสิต สำย ๙๕, ปอ. ๕๒๐ ลงฝั่งตรงกันขำ้มกับซอยวัชรพลนั่ง

มอเตอร์ไซต์รับจำ้งที่ปำกชอยเขำ้มำที่ตลำดจินดำ

รถตู้สำยอนุสำวรีย์-มีนบุรี ลงที่ปำกชอยวัชรพล แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจำ้งที่

ปำกชอย เขำ้มำที่ตลำดจินดำ
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ตล�ดนัดบ่อปล�

ประวัติ
 ตลำดนัดบ่อปลำ เป็นตลำดชุมชนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมีคุณเกียรติพงษ์ 

เกตุลอย เป็นผู้บริหำรจัดกำรและเป็นประธำนชุมชน ตลำดนัดบ่อปลำเริ่มต้นจำกตลำด

เล็กๆ เป็นตลำดเปิดท้ำย กำงร่ม ตั้งอยู่ในซอยวริชรธรรมสำธิต 57 พ่อคำ้แม่ค้ำจะเป็น

คนในชมุชน ก่อตัง้ข้ึนมำเพือ่ให้คนในชุมชนมแีหล่งรำยได้ และมทีีจ่บัจ่ำยซือ้อำหำรเพือ่

ให้เงินหมุนเวียนและกระจำยรำยได้ให้กับคนในชุมชน 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 เน้นเรื่องควำมสะอำด ผู้สัมผัสอำหำรจะต้องใส่หมวก ใส่ผ้ำกันเปื้อน สินคำ้ที่

น�ำมำจ�ำหน่ำยต้องมีคุณภำพ นึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักจะได้ค้ำขำยกันไปนำนๆ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดนัดบ่อปลำ เป็นตลำดที่ที่ตั้งอยู่หน้ำชุมชน

จึงมีควำมใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก มีกำรจัดกำรขยะได้เป็นอย่ำงดีโดยขยะ

ที่เป็นเศษผัก ผลไม้ ทำงตลำดจะน�ำไปผลิตเป็นน�้ำหมักชีวภำพ และท�ำน�้ำยำล้ำงจำน

ชีวภำพจ�ำหน่ำยให้คนในชุมชนในรำคำขวดละ 10 บำท รำยได้จะน�ำมำเป็นทุนส�ำหรับ

พัฒนำชุมชนต่อไป นอกจำกนี้ในตลำดยังมีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียแบบธรรมชำติ ใช้ระบบเติม



100

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

อำกำศแบบกำรป่ันจกัรยำนให้เกดิกำรหมนุของกงัหนัโดยใช้แรงจำกคน ซึง่เป็นกำรออก

ก�ำลงักำยทีไ่ด้ผลเป็นอย่ำงด ีมจีดุรวบรวมขยะทีส่ะอำดและถกูหลกัสขุำภบิำล มกีำรล้ำง

ตลำดทุกสัปดำห์โดยได้รับควำมร่วมจำกพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำด

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดนัดบ่อปลำ มีจุดบริกำรตรวจสอบสำรปน

เปื้อนในอำหำร มีกำรเฝ้ำระวังอำหำรท่ีน�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจ

หำสำรปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปน

เปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

 มกีำรจดัอบรมสขุำภบิำลอำหำรให้กบัพ่อค้ำแม่ค้ำเป็นประจ�ำทกุปี มกีำรตรวจ

สุขภำพพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและ

สุขำภิบำล ส�ำนักงำนเขตพระโขนง

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	ตลำดนัดบ่อปลำ มีกำรประชำสัมพันธ์ โดยมีเสียง

ตำมสำยประชำสมัพนัธ์ในเรือ่งควำมปลอดภยัของอำหำรและกจิกรรมต่ำงๆทีท่ำงตลำด

จดัร่วมกบัชมุชน มลีำนจอดรถไว้บรกิำรฟร ีและมรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัโดยกำรตดิ

ตัง้กล้องวงจรปิดไว้รอบตลำด นอกจำกนี้ทำงตลำดยังมกีำรจัดกจิกรรมในวนัส�ำคญัทำง

ศำสนำจัดให้มีกำรท�ำบุญร่วมกันของคนในชุมชน ผู้คำ้ในตลำด เพื่อให้ชุมชนเกิดควำม

เข้มแข็ง 

กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร	
 ตลำดนัดบ่อปลำ มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ดำ้นอำหำรปลอดภัยและดำ้น

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ได้ตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนครก�ำหนด พฒันำตลำดจนได้รบัป้ำย

รับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 
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ของดีของเด่น	
 ของดีของเด่นในตลำดนัดบ่อปลำ ได้แก่ ร้ำนแกงเขียวหวำนรสเด็ด ลูกชิ้น

ปลำกรำย,ร้ำนผัดป่ำ จ�ำหนำ่ยอำหำรป่ำทุกชนิด เช่น ผัดกบ ผัดนก แกงอ่อม, รำ้นแกง

เห็ด ต้มย�ำ,ร้ำนขนมหวำน บัวลอยใส่ไข่,ร้ำนน�้ำส้มเกร็ดหิมะ,รำ้นแกงถุง ขำยรำคำถูก

ถุงละ 25 บำท และมีผักผลไม้ จ�ำหนำ่ยในรำคำยุติธรรม
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ที่ตั้ง	
 ซอยสุขุมวิท 101/1 (ซ.วชิรธรรมสำธิต 57) แขวงบำงจำก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงท่ีผ่ำน รถสองแถวจำกปำกซอยสุขุมวิท 101/1 รถสองแถวสี

แดงสำย 1215,รถสองแถวสีขำวสำยอ่อนนุช-เสรีเซนเตอร์ รถจะผำ่นตรงหน้ำตลำด

 รถตุ๊กๆจำกปำกซอยสุขุมวิท 101/1 สำยตลำดนัดบ่อปลำ-สุขุมวิท 101/1
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ตล�ดบวรร่มเกล�้

ประวัติ
 ตลำดบวรร่มเกล้ำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยคุณชนะพล ชินปัญจะพล เป็น

ผู้บริหำรจัดกำร ตลำดบวรร่มเกล้ำเริ่มจำกกำรเปิดเป็นตลำดเปิดท้ำยแบกับดิน เป็น

ตลำดเล็กๆเปิดขำยให้กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง หลังจำกเปิดได้ไม่นำนก็ได้ผลตอบ

รับที่ดี มีลูกค้ำมำจับจ่ำยซ้ือสินค้ำมำกข้ึน คุณชนะพลพร้อมกับครอบครัวจึงได้มีกำร

ขยำยกิจกำร ท�ำให้เปน็ตลำดที่ถกูสขุลักษณะ โดยมีกำรกอ่สรำ้งเป็นอำคำรโครงเหลก็ที่

สำมำรถกนัแดดกนัฝนและมคีวำมมัน่คง มกีำรปรบัปรงุและพฒันำตนเองอยูต่ลอดเวลำ

จนเป็นที่ไว้วำงใจมีลูกคำ้เป็นจ�ำนวนมำก 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 มนุษย์ทุกคนเมื่อท�ำควำมดีแล้วมีคนเห็น เรำจะเกิดควำมภำคภูมิใจว่ำอย่ำง

น้อยสิ่งที่เรำท�ำไปมันไม่สูญเปลำ่ ดังนั้นเรำจึงมีก�ำลังใจที่จะพัฒนำตลำดและสินคำ้ของ

เรำให้มีคุณภำพ มำตรฐำน ไม่เอำเปรียบผู้บริโภค
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดบวรร่มเกลำ้ เป็นตลำดที่ให้ควำมส�ำคัญใน

เรื่องควำมสะอำดเป็นอย่ำงมำก ตลำดจะมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยหลังจำกเลิก

ตลำดจะมีพนักงำนล้ำงท�ำควำมสะอำดทุกวัน และจะมีกำรพ่นละอองน�้ำหมักชีวภำพ

ซึ่งเป็นสูตรที่คุณชนะพลคิดค้นเอง เพื่อดับกลิ่นตลำดและได้ผลเป็นอย่ำงดี นอกจำก

จะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วยังไม่มีสัตว์และแมลงน�ำโรคมำรบกวนอีกด้วย กำรจัดกำรขยะ

จะมีเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บเป็นประจ�ำทุกวันไม่ให้มีกำรสะสมหมักหมม ภำยในแผงค้ำจะจัด

สินค้ำเป็นหมวดหมู่และแผงจะเป็นแบบโต๊ะพับเก็บได้ ไม่มีกำรเก็บสินค้ำไว้ที่ตลำด มี

ห้องน�้ำที่สะอำดไว้บริกำร

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร ตลำดบวรร่มเกลำ้ มีจุดบริกำรตรวจสอบสำรปน

เปื้อนในอำหำร มีกำรเฝ้ำระวังอำหำรท่ีน�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจ

หำสำรปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปน

เปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 5 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง 

มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำเป็นประจ�ำทุกปี มีกำรตรวจสุขภำพ

พ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดโดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่แวดล้อมและสขุำภบิำล 

ส�ำนักงำนเขตลำดกระบัง

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตลำดบวรร่มเกล้ำ มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์

และมเีสยีงตำมสำยประชำสมัพนัธ์ในเรือ่งควำมปลอดภยัของอำหำรและกจิกรรมต่ำงๆ

ที่ทำงตลำดจัดร่วมกับผู้คำ้ มีลำนจอดรถไว้บริกำรฟรี และมีระบบรักษำควำมปลอดภัย

โดยกำรตดิตัง้กล้องวงจรปิดไว้รอบตลำด นอกจำกนีท้ำงตลำดยงัมลีำนธรรม ส�ำหรบักำร

จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทำงศำสนำจัดให้มีกำรท�ำบุญร่วมกันของผู้ค้ำ ลูกค้ำในตลำด มี

กำรนิมนต์พระจำกตำ่งจังหวัดมำเผยแพร่ศำสนำให้ผู้คำ้ได้มีโอกำสท�ำบุญ
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กำรได้เป็นตลำดต้นแบบของกรุงเทพมหำนคร
 ตลำดบวรร่มเกล้ำ มกีำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนอำหำรปลอดภยัและด้ำน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ได้ตำมเกณฑ์ทีก่รงุเทพมหำนครก�ำหนด พฒันำตลำดจนได้รบัป้ำย

รับรองตลำดสะอำด ได้มำตรฐำนอำหำรปลอดภัย ระดับเงินติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรุงเทพมหำนคร

ให้เป็นตลำดต้นแบบ ได้รับรำงวัล “สุดยอดตลำดต้นแบบระดับถ้วยทอง” 

ของดีของเด่น	
 ของดขีองเด่นในตลำดบวรร่มเกล้ำได้แก่ ร้ำนขนมหวำน เข้มข้นใหม่ทกุวนั,ร้ำ

นข้ำวแต๋นน�้ำแตงโม ของดีเมืองล�ำปำง ของกิน ของฝำกจำกล้ำนนำ,ร้ำนโซเฟีย ไก่ทอด

หำดใหญ่ ข้ำวหมกไก่,ร้ำนตรง ข้ำวมันไก่ตอน,ร้ำนน�้ำเต้ำหู้เพื่อสุขภำพ หลำกรสชำติ

รำคำย่อมเยำ,ร้ำนทิพย์สุคนธ์ ดอกไม้สด จ�ำหน่ำยดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้พระ รับจัดซุ้ม

กระเชำ้ พวงหรีด
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ที่ตั้ง	
123/23 ซ.เคหะร่มเกล้ำ 1/3 แขวงคลองสองต้นนุ ่น เขตลำดกระบัง 

กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
 รถประจ�ำทำงทีผ่่ำน รถเมล์สำยปอ.8 ร่มเกล้ำ-สะพำนพทุธ,ปอ.92 ร่มเกล้ำ-โรง

พยำบำลรำมำ

 รถตู้ 25 (มีนบุรี-เคหะร่มเกล้ำ),สำยร่มเกลำ้ – เดอะมอลล์บำงกะปิ,ร่มเกล้ำ 

- ตลำดมีนบุรี, สำยร่มเกล้ำ - อนุสำวรีย์ชัยฯ 

 รถสองแถวคันใหญ่สำยร่มเกล้ำ - เดอะมอลล์บำงกะปิ ,ร่มเกล้ำ - แฟชั่น

ไอร์แลนด์ 

รถสองแถวสุเหร่ำซีรอ –มีนบุรี, ร่มเกลำ้ - กิ่งแก้ว     

 



107

คู่มือแนะน�ำตลำดสะอำด อำหำรปลอดภัย

สำ�นักง�นตล�ดกรุงเทพมห�นคร

ประวัติควำมเป็นมำ
 ส�ำนกังำนตลำด กรงุเทพมหำนคร จดัตัง้ขึน้โดยค�ำสัง่รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง

มหำดไทย ท่ี๑๐๕/๒๕๐๖ ลงวันท่ี ๒๔ มกรำคม ๒๕๐๖ และได้ปรับฐำนะเป็นกำร

พำณิชย์ของกรุงเทพมหำนคร ตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรพำณิชย์ 

เรื่องกำรจัดตั้งส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ปัจจุบันใช้ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหำนคร เรื่อง ส�ำนักงำนตลำด พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๖

 ส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินกิจกำรพำณิชย์เกี่ยวกับตลำด 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ระเบียบ

กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรพำณิชย์ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘

 ปัจจุบัน มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ส�ำนักงำนตลำด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลของส�ำนักงำนตลำด พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้

เอง ตำมนโยบำยกำรบรหิำรทัว่ไป และกำรดแูลตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของส�ำนกังำน

ตลำด กรุงเทพมหำนคร อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำร

ส�ำนักงำนตลำด ซึ่งแต่งตั้งโดย ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

 ส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร เป็นหน่วยงำนหน่ึงของกรุงเทพมหำนคร 

ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของกำรบริหำรงำนตำมระบบรำชกำรดังหน่วยงำนบริกำรอื่นๆ ของ

กรุงเทพมหำนคร แต่เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อกำรดูแลงำนด้ำนกำรพำณิชย์ที่ต้อง

ผสมผสำนระหว่ำงเชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดรำยได้แก่กรุงเทพมหำนคร และงำนบริกำร

ประชำชนที่มำอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อกำรอยู่อำศัย และท�ำมำหำ

เลี้ยงชีพด้วยกำรค้ำขำยปลีกย่อยเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ดังนั้น ส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร ที่มีกำรบริหำรงำนอยู่ในกำร

ควบคุมดูแลโดยตรงจำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้มีโครงสร้ำงและระบบ

ที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรบริหำรหน่วยงำนอันมีควำมขัดแย้ง ระหว่ำงภำระหน้ำที่หลักสอง

ประกำรดังกล่ำว คือ เป็นหน่วยงำนที่ต้องให้บริกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน 
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แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยงำนที่ต้องหำรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร โดยผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครจะมอบหมำยรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยบริหำร และกำร

คลัง เป็นผู้สั่งรำชกำร รับผิดชอบและมอบหมำยนโยบำยโดยตรงต่อส�ำนักงำนตลำด ซึ่ง

มคีณะกรรมกำรบรหิำรกจิกำรส�ำนกังำนตลำด (แต่งตัง้โดยผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 

ภำยใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ส�ำนักงำนตลำด พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไข

เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นผูด้แูลควบคมุกลัน่กรองกำรให้บรกิำรงำนตำมนโยบำยทีผู่ว่้ำ

รำชกำรกรุงเทพมหำนคร มอบหมำย

 ส�ำนกังำนตลำด กรงุเทพมหำนคร มผีูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนตลำด เป็นผู้บรหิำร

งำนภำยในส�ำนกังำนตลำด ตำมหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบหรอือนมุตัติำมขัน้ตอน

จำกคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรส�ำนักงำนตลำด เพื่อสนองนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร หรือรองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยกำรบริหำรงำนอำศัย

ระเบยีบกำรบรหิำรงำนบคุคล ตำมระเบยีบของกรงุเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำน

บุคคลของส�ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ บุคลำกรของส�ำนักงำน

ตลำด จะต้องปฏิบัติหนำ้ที่ได้ดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมช�ำนำญทั้งในงำนรำชกำร 

งำนมวลชน และงำนเชิงพำณิชย์ 
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ตล�ดธนบุรี (สน�มหลวง 2) 

ประวัติ
 ตลำดธนบุรีหรือตลำดสนำมหลวง 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2543 

เป็นตลำดของส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร สร้ำงในพื้นที่ขนำด 110 ไร่ โดยแบ่ง

ออกเป็นพื้นที่ตลำด จ�ำนวน 40 ไร่ สวนสำธำรณะ จ�ำนวน 60 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 10 ไร่ 

เป็นอำคำรส�ำนักงำน ที่จอดรถและทำงเข้ำตลำด โดยได้เช่ำพื้นที่ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

สวนพฤกษศำสตร์กรุงเทพ เป็นระยะเวลำ 30 ปี วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งตลำดเพื่อให้

ประชำชนมีที่จับจำ่ยซื้อของและมีสถำนที่พักผ่อน เป็นตลำดที่มีสินคำ้หลำกหลำย เช่น 

ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั ปลำสวยงำม สตัว์เลีย้ง สนิค้ำมอืสอง อำหำรสดและอำหำรปรงุ

ส�ำเร็จ มีแผงค้ำจ�ำนวน 10,000 แผง ปัจจุบันมี นำยพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ บริหำรงำน

ในต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยอ�ำนวยกำรตลำดธนบุรี

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนครเป็นหน่วยงำนรำชกำรพำณิชย์ของ

กรุงเทพมหำนครที่มุ่งมั่นบริหำรและพัฒนำตลำดที่ได้มำตรฐำน สุขำภิบำล สุขอนำมัย 

สิ่งแวดล้อม สินค้ำที่มีคุณภำพ รำคำยุติธรรม เป็นแหล่งลงทุนขนำดเล็ก ที่ด�ำรงวิถีแบบ

ไทยๆ ตลอดทั้งส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำชีวิตของประชำชน
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ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสขุำภบิำลสิง่แวดล้อม	ตลำดธนบรุ ีมพีืน้ทีข่นำดใหญ่แต่มกีำรจดักำรสิง่

แวดล้อมได้เป็นอย่ำงด ีมกีำรจดัถงัขยะให้เพยีงพอต่อปรมิำณขยะและจดัจดุรวบรวมขยะ

ให้ถกูตำมหลกัสขุำภบิำล มกีำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลำดและก�ำจดัสัตว์และแมลงน�ำโรค

เดอืนละ 1-2 ครัง้ มห้ีองน�ำ้ห้องส้วมทีส่ะอำดและมจี�ำนวนเพยีงพอต่อปรมิำณของลูกค้ำ

และมีเจำ้หน้ำที่ท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ

	 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	 มีเจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร มี

กำรเฝ้ำระวังอำหำรที่น�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเก็บตัวอย่ำงอำหำรสุ่มตรวจหำสำรปนเปื้อน 

เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปนเปื้อนในอำหำร 

จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

 มกีำรจดัอบรมสขุำภบิำลอำหำรให้กบัพ่อค้ำแม่ค้ำเป็นประจ�ำทกุปี มกีำรตรวจ

สขุภำพผูค้้ำในตลำดโดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่แวดล้อมและสขุำภิบำล 

ส�ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ

	 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 ตลำดธนบุรี มีกำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์และ

มีเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์ในเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำรและกิจกรรมต่ำงๆ

ทีท่ำงตลำดจดัขึน้ มลีำนจอดรถไว้บรกิำรทีเ่พยีงพอต่อจ�ำนวนลูกค้ำ มรีะบบรกัษำควำม

ปลอดภัยโดยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบตลำด และมีเจ้ำหน้ำรักษำควำมปลอดภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง

ของดีของเด่น	
 ตลำดธนบุรีแบ่งโซนสินคำ้เป็น 11 โซน ได้แก่ 

	 โซน	1,2	ต้นไม้และอุปกรณ ์ โซนนี้จ�ำหนำ่ยสินคำ้ประเภท อุปกรณ์ท�ำสวน 

แต่งสวน เฟอร์นิเจอร์แต่งสวน เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่ำ ต้นไม้ กล้วยไม้ ไม้ผล ไม้ดอก ร้ำน

ขึ้นชื่อในโซนนี้ เช่น รำ้นสมบูรณ์ พันธ์ไม้ จ�ำหนำ่ยไม้ผลทุกชนิด,รำ้นตุ่มไม้ไทย SMALL 

GARDEN,ร้ำนบ้ำนแพ้วแคคตัส จ�ำหน่ำยตะบองเพชรทุกสำยพันธุ์,ร้ำนต้นตอ จ�ำหน่ำย

เฟอร์นเิจอร์แต่งสวน,ร้ำนผมรกั คณุจ�ำหน่ำยเฟอร์นเิจอร์แต่งสวน,ร้ำนสริธิญัญ์ จ�ำหน่ำย

โมบำยกระดิ่งตกแต่งสวน,รำ้นรำชันย์ จ�ำหน่ำยโต๊ะสนำม 
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	 โซน	3	สนิค้ำแปรรปูและสนิค้ำเบด็เตลด็	โซนนีจ้�ำหน่ำยสินค้ำประเภทเครือ่ง

จักสำน กรอบรูป อุปกรณ์เครื่องมือส�ำหรับซ่อมแซม สินคำ้เบ็ดเตล็ดทั่วไป

	 โซน	 4	 สัตว์เลี้ยงและปลำ โซนน้ีจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท สัตว์เล้ียง เช่น 

สุขนัข แมว หนูแฮมเตอร์ กระต่ำย ปลำน�้ำจืดและปลำสวยงำม ร้ำนแนะน�ำในโซน

นี้ เช่น ร้ำน Love Dog จ�ำหน่ำยลูกสุนัข,ร้ำนอุปกรณ์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง,รำ้น BUDDY 

บัดดี้ จ�ำหนำ่ยอำหำรสัตว์เลี้ยง,  รำ้น TRIPPLE THREE AQURRIUM จ�ำหนำ่ยปลำ

สวยงำม,ร้ำนป๋อง บำงตำล จ�ำหน่ำยปลำสวยงำม,จิตลัดดำ จ�ำหน่ำยพันธุ์ปลำน�้ำจืดทุก

ชนิด,ร้ำน AROWANA จ�ำหน่ำยพันธุ์ปลำมังกรร้ำน ก.ไก่ พันธุ์ปลำ จ�ำหน่ำยปลำมงคล 

ปลำสวยงำม,ร้ำน POO-MOD & JOJO KOI FARM จ�ำหน่ำยปลำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

	 โซน	5	พระเครื่อง โซนนี้จ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทพระเครื่อง พระพุทธรูป โต๊ะ

หมู่บูชำ

	 โซน	6	หตัถกรรม	พลำสตกิ	โซนนีจ้�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทงำนแกะสลกั งำนไม้ 

ของช�ำร่วยเครื่องทอทุกชนิด ดอกไม้ประดิษฐ์ รำ้นแนะน�ำ เช่น รำ้นกิ๊ฟกะโบว์ จ�ำหนำ่ย 

ดอกไม้พลำสติกประดับ ซุ้มดอกไม้ประดับ

	 โซน	7,8	เสือ้ผ้ำ	อุปกรณ์แต่งกำย	โซนนีจ้�ำหน่ำยสินค้ำประเภทเส้ือผ้ำ เครือ่ง

แต่งกำย เครื่องประดับ 

	 โซน	9,10	อำหำรส�ำเรจ็รปูและตลำดสด	โซนนีจ้�ำหน่ำยสนิค้ำประเภท อำหำร

พร้อมบริโภค เช่น ขนม อำหำรตำมสั่ง อำหำรแปรรูป ร้ำนแนะน�ำ เช่น ร้ำน เสต็ก เบ็ค

แฮม,ร้ำนเป็ดย่ำงคณุหมงิ,ร้ำนไก่ย่ำงรถไฟบำงตำล บ้ำนโป่ง,ร้ำนปุก๊ จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์

แปรรูปหมู หมูสวรรค์ หมูฝอย หมูหวำน กุนเชียง,รำ้นตลำดสด ต้นต�ำหรับย�ำถั่วพูสูตร

โบรำณ และจ�ำหน่ำยข้ำวเหนยีวมะม่วง ข้ำวเหนยีวทเุรยีน ในส่วนตลำดสดจ�ำหน่ำย ผกั 

ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลำน�้ำจืด ปลำทะเล ฯลฯ

	 โซน	11	กล้วยไม้	โซนนี้จ�ำหน่ำยสินคำ้ประเภทกล้วยไม้ทุกสำยพันธุ์
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ที่ตั้ง	
195/1 ถนนทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์สำย 91 ก ส�ำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่ – ตลำด

ธนบุรี

 รถสองแถวจำกตลำดสดบำงแค-ตลำดธนบุรี
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ตล�ดประช�นิเวศน์ 1 

ประวัติ
 ตลำดประชำนเิวศน์ 1 ตัง้อยูบ่รเิวณถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขต

จตุจักร ใกล้กับสถำนีต�ำรวจประชำชื่นและโรงเรียนประชำนิเวศน์ พื้นที่ขนำด 15 ไร่ มี

แผงค้ำ จ�ำนวน 314 แผง เป็นตลำดที่ดูแลโดยส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนคร สินค้ำ

ที่จ�ำหน่ำยมีหลำยประเภทเช่น เนื้อสัตว์ ปลำสด อำหำรทะเล ผักสด ผลไม้ อำหำรปรุง

ส�ำเร็จ สินคำ้เบ็ดเตล็ด ปัจจุบันมีนำยไสว นำครินทร์ เป็นผู้จัดกำรและบริหำรตลำด 

วิสัยทัศน์ผู้บริหำรตลำด	
 ส�ำนักงำนตลำดกรุงเทพมหำนครเป็นหน่วยงำนรำชกำรพำณิชย์ของ

กรุงเทพมหำนครที่มุ่งมั่นบริหำรและพัฒนำตลำดที่ได้มำตรฐำน สุขำภิบำล สุขอนำมัย 

สิ่งแวดล้อม สินค้ำที่มีคุณภำพ รำคำยุติธรรม เป็นแหล่งลงทุนขนำดเล็ก ที่ด�ำรงวิถีแบบ

ไทยๆ ตลอดทั้งส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำชีวิตของประชำชน
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตลำด
ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลำดประชำนิเวศน์ 1 มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ได้เป็นอย่ำงดี กำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล มีกำรระบำย

อำกำศภำยในตลำดเพียงพอ ไม่อับทึบ มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ แผงจ�ำหน่ำยสินคำ้ท�ำ

ด้วยวสัดแุขง็แรงถำวรและท�ำควำมสะอำดได้ง่ำย มกีำรแยกประเภทสนิค้ำเป็นหมวดหมู่

ไม่ปะปนกัน มีกำรป้องกันสัตว์และแมลงน�ำโรค มีกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดภำยในตลำด

เดือน 1-2 ครั้ง มีถังขยะเพียงพอต่อปริมำณขยะและจัดจุดรวบรวมขยะให้ถูกตำมหลัก

สุขำภิบำลและมีกำรคัดแยกขยะก่อนน�ำไปทิ้ง มีห้องน�้ำห้องส้วมที่สะอำดและมีจ�ำนวน

เพียงพอต่อปริมำณของลูกคำ้และมีเจำ้หน้ำที่ท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ

	 ด้ำนควำมปลอดภยัอำหำร ตลำดประชำนเิวศน์ 1 มเีจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบสำร

ปนเป้ือนในอำหำร มกีำรเฝ้ำระวงัอำหำรทีน่�ำมำจ�ำหน่ำยโดยเกบ็ตวัอย่ำงอำหำรสุม่ตรวจ

หำสำรปนเปื้อน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยตรวจติดตำมสำรปน

เปื้อนในอำหำร จ�ำนวน 6 ชนิดได้แก่ 

 * สำรฟอร์มำลีน * สำรกันรำ * สำรบอแรกซ์

 * สำรฟอกขำว * ยำฆำ่แมลง * สีสังเครำะห์

มีกำรจัดอบรมสุขำภิบำลอำหำรให้กับพ่อค้ำแม่ค้ำเป็นประจ�ำทุกปี มีกำรตรวจสุขภำพ

พ่อค้ำแม่ค้ำในตลำดโดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยสิง่แวดล้อมและสขุำภบิำล 

ส�ำนักงำนเขตจตุจักร

	 ด ้ำนกำรคุ ้มครองผู ้บริโภค	 ตลำดประชำนิเวศน์ 1 มีกำรจัดบอร์ด

ประชำสัมพันธ์และมีเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์ในเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำร

เพือ่ให้ลกูค้ำจบัจ่ำยหำซือ้สนิค้ำทีป่ลอดภยั มลีำนจอดรถไว้บรกิำรทีเ่พยีงพอต่อจ�ำนวน

ลูกค้ำ มีระบบรักษำควำมปลอดภัยโดยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบตลำด และมีเจ้ำ

หน้ำรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ของดีของเด่น
ของดีของเด่นท่ีตลำดประชำนิเวศน์ 1 ได้แก่ ร้ำนสระบุรีค้ำข้ำว จ�ำหน่ำย

ข้ำวสำรทุกชนิด,ร้ำนพวงทิพย์ อ.ฉวำง จ�ำหน่ำยอำหำรแกงใต้ ขนมจีนน�้ำพริก น�้ำยำ 

น�้ำยำป่ำ แกงเขียวหวำน,ร้ำนข้ำวขำหมู,ร้ำนจอย&อี๊ด จ�ำหน่ำยผลไม้ตำมฤดูกำล ทั้ง

ผลไม้ไทยและต่ำงประเทศ,ร้ำนเม้งโภชนำ จ�ำหน่ำยเย็นตำโฟ ต้มย�ำรสเด็ด ก๋วยเตี๋ยว

แคระ เย็นตำโฟต้มย�ำ
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ที่ตั้ง	
 99/171-175 ถ.เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหำนคร

แผนที่การเดินทาง

กำรเดินทำง
รถประจ�ำทำงที่ผ่ำน รถเมล์ สำย 67 พระรำม3-วัดเสมียนนำรี และรถมินิบัส

สำย 1075 กรมปำ่ไม้-วัดเสมียนนำรี 
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