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กองสุขาภบิาลอาหาร ส�านักอนามยั กรงุเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกิจส�าคญัในการควบคมุก�ากับ
ดแูลการสขุาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านอาหารและ ด้านสาธารณสุข
ที่เก่ียวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ส�านักงานเขตทั้ง 50 ส�านักงานเขตด�าเนินการเขตอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งกองสุขาภิบาลอาหารได้รวบรวมสรุปผลการด�าเนินงานของกองสุขาภิบาลอาหารและ
ในส่วนของส�านักงานเขต ในปี 2560 เพือ่ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องได้รับทราบผลการด�าเนินงานของ 
กองสุขาภิบาลอาหารและส�านักงานเขตที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานฉบับน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายส่ิงแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ทั้ง 50 ส�านักงานเขต จึงสามารถเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี จึงหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

กองสุขาภิบาลอาหาร ส�านักอนามัย
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บทนำ�
  

กองสุขาภิบาลอาหารมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหารและ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ภายใต้วสัิยทศัน์ “กรงุเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพษิ 

ประชาชนบริโภคอาหารได้อย่างมั่นใจ” โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยอาหาร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผน

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2560 เมืองแห่งสุขภาวะ (อาหารปลอดภัย) และ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มหานครปลอดภัย (ปลอดโรคคนเมือง 

อาหารปลอดภัย)
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประวัติกองสุขาภิบาลอาหาร

งานสุขาภิบาลอาหารเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยส่ิงแวดล้อม ซึ่งมี 
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลตลาด การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ การสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร รวมถึงภัตตาคารในสถานที่เอกชน สถานที่ราชการ โรงเรียน 
รวมทัง้เหตรุ�าคาญทีเ่กิดจากการประกอบการ การควบคมุเฝ้าระวงัเก่ียวกบัคณุภาพอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) มีด�าริให้จัดท�า
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2548–2551 และให้จัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริม
คณุภาพชวีติในเชงิรุกและจติส�านึกด้านศลิปวฒันธรรม โดยมนีโยบายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บริโภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อโรค เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย จึงเห็นชอบ
ให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และมตกิ.ก.คร้ังที ่4/2548 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 อนุมัติให้ปรับปรุงส่วนราชการและกรอบอัตราก�าลังของส�านักอนามัย โดยเห็นชอบ
ให้ยกระดับฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นกองสุขาภิบาลอาหาร

ท�เนำียบรายชื่อผู้อ�นำวยการกองสุขาภิบาลอาหาร 

ส�นำักอนำามัย

1. นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์
  ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 
  13 มิถุนายน 2548 – 17 กันยายน 2558

2. นางวันพร ศรีเลิศ
  ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 
  10 พฤศจิกายน 2558 – 8 สิงหาคม 2560

3. นางพีระยา สมชัยยานนท์
  ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
  9 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน
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โคำรงสร้างองคำ์กร

  

กองสุขาภิบาล
อาหาร

ฝ�ายบร�หารงานทั่วไป

กลุ�มงานสุขาภิบาลตลาด
และสถานที่สะสมอาหาร

กลุ�มงานสุขาภิบาลสถานที่
จำหน�ายอาหาร

กลุ�มงานสุขาภิบาลการจำหน�าย
สินค�าในที่หร�อทางสาธารณะ

กลุ�มงานคุ�มครองผู�บร�โภค
ด�านอาหาร
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

อัตราก�ลังเจ้าหนำ้าที่

หน่วยราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน รวม

ผู้บริหาร 1 1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 10 1 1 18

กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่

สะสมอาหาร

6 1 7

กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จ�าหน่าย

อาหาร

6 3 9

กลุ่มงานสุขาภิบาลการจ�าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ

6 1 2 9

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร 7 4 11

รวม 32 10 2 11 55

งบประมาณ

กองสุขาภิบาลอาหารได้รับอนุมัติงบประมาณส�าหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทั้งสิ้น 24,504,200 บาท โดยแบ่งเป็น

 งบด�าเนินการ 24,402,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58
 งบลงทุน 102,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42

โดยมีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับงบด�าเนินการ ดังนี้
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งบดำเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินเดือนและคาจางประจำ

คาจางชั่วคราว

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

รายจายอื่น

งบประมาณประจำาปี 2560 กองสุขาภิบาลอาหาร

รายการ
งบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติ
โอนออก/- รับโอน/+

งบประมาณ

หลังโอน

งบด�าเนินการ

เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 11,570,300.00 - - 11,570,300.00

ค่าจ้างชั่วคราว 576,100.00 - - 576,100.00

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,201,400.00 377,599.00 - 1,823,801.00

ค่าสาธารณูปโภค 149,900.00 - - 149,900.00

เงินอุดหนุน - - - -

รายจ่ายอื่น 9,904,300.00 - 698,020.00 10,602,320.00

รวม 24,402,000.00 377,599.00 698,020.00 24,722,421.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 102,200.00 - - 102,200.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - -

รวม - - - -

รวมทั้งสิ้น 24,504,200.00 377,599.00 698,020.00 24,824,621.00
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตามแผนการปฏิบัติราชการ

ประจ�าปี 2560
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหนำ่วยงานำ

ที่สนำับสนำุนำแผนำปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานำคำร 

ประจ�ปี 2560

(ตอบสนำองนำโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานำคำร)

ด้านที่ 8  : เมืองแห่งสุขภาวะ

มิติที่ 8.7 : อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 : การประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส�าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
   อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

เป้าหมาย : ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
 - โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
กรุงเทพมหานคร โดยส�านักอนามยัร่วมกบัส�านกังานเขต ด�าเนินการส่งเสรมิให้สถานประกอบการอาหาร              

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี                  
ซึ่งสถานประกอบการที่จะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ต้องเป็น       
สถานประกอบการที่ ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
และผลการตรวจประเมนิผ่านเกณฑ์ 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่ด้านอาหาร และด้านบคุลากร
ผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้

1. สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ
2. อาหารและวตัถุดบิผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยโดยการใช้ชดุทดสอบเบือ้งต้น (Test-kit) ตรวจไม่พบ

สารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน และไม่พบ
การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3. บุคลากรผู ้สัมผัสอาหาร ได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหาร          
ตามหลักสูตรทีก่รงุเทพมหานครก�าหนดและผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนงัสอืรับรองและบตัร
ประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรงุเทพมหานคร ระดับดี กับสถานประกอบการทีผ่่านเกณฑ์ฯ จ�านวน 14,340 ราย จากจ�านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งหมด 19,021 ราย รายละเอียดดังนี้

ประเภทสถานประกอบการจ�าหน่ายอาหาร
จ�านวน (ราย)

ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท แผงลอยอาหาร ตลาด รวมทั้งสิ้น

สถานประกอบการที่ ได ้ รับใบอนุญาต/

หนังสือรับรองการแจ้งทั้งหมด

13,041 234 3,507 1,861 378 19,021

สถานประกอบการที่ ได ้รับป้ายรับรองฯ 

ทั้งหมด

9,941 190 2,541 1,435 233 14,340

สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

คิดเป็นร้อยละ

75.39
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จากสถติผิลการด�าเนินการพฒันา ยกระดบัสถานประกอบการอาหารตามกลุม่เป้าหมายให้เข้าสูม่าตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรงุเทพมหานคร ระดบัด ีพบว่า สถานประกอบการมกีารพฒันาเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
อย่างต่อเน่ือง โดยมสีถิติสถานประกอบการทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 
2559 อยู่ในแนวโน้มสูงขึ้น และลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บูรณาการ

(ร้อยละ)

จ�านวน

สถานประกอบการ

ทั้งหมด

ที่ได้รับใบอนุญาตฯ 

(แห่ง)

จ�านวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (แห่ง)

ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์รายใหม่
ผ่านเกณฑ์รายเดิม

(ต่ออายุการรับรองฯ)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

2548 - 20,000 487 2.44 487 100 0 0.00

2549 - 21,132 985 4.66 498 50.56 487 49.44

2550 - 22,400 3,690 16.47 2,705 73.31 985 26.69

2551 - 23,853 5,218 21.88 1,528 29.28 3,690 70.72

2552 20 23,995 5,932 24.72 714 12.04 5,218 87.96

2553 20 24,616 8,751 35.55 5,705 65.19 3,046 34.81

2554 40 23,186 12,610 54.39 3,859 30.60 8,751 69.40

2555 50 23,433 14,352 61.25 1,767 12.31 12,585 87.69

2556 55 22,568 14,427 63.93 3,492 24.20 10,935 75.80

2557 60 23,298 16,503 70.83 3,983 24.14 12,520 75.86

2558 60 23,290 16,998 72.98 2,023 11.90 14,975 88.10

2559 60 21,456 16,346 76.18 2,239 10.44 14,107 89.56

2560 60 19,021 14,340 75.39 1,659 11.57 12,681 88.43
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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การตรวจประเมินติดตาม กำากับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
กองสุขาภิบาลอาหารได้ออกตรวจประเมินติดตาม ก�ากับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตาม ก�ากับ มาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจ�าหน่ายอาหารเห็นความส�าคัญ และให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ถูกต้องตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี และตระหนักในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครอบคลุมทั้ง 50 เขต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้ออกตรวจประเมิน จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน รวม 30 วัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 27 มิถุนายน 2560 
โดยสุ่มตรวจสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 188 ราย สรุปผลการตรวจ ดังนี้

1. สถานประกอบการอาหาร ที่ได้รับการตรวจประเมนิ จ�านวน 188 ราย มกีารรักษามาตรฐาน โดยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จ�านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 
ซึ่งข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะที่พบมากที่สุด ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบอาหาร (การจัดเก็บ/การปกปิด
ป้องกันการปนเปื้อน) การจัดการของเสียและควบคุมสัตว์ แมลงน�าโรค (ถังขยะท่ีถูกสุขลักษณะ/
บ่อดักไขมนั) และสุขวทิยาส่วนบคุคลของผูสั้มผสัอาหาร ตามล�าดบั และข้อบกพร่องด้านคณุภาพอาหาร
ที่พบมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพอาหารทางด้านจุลินทรีย์ (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย) รายละเอียด ดังนี้

 – สถานประกอบการอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เฉพาะด้านสุขลักษณะ จ�านวน 27 ราย (ร้อยละ 
14.36)

 – สถานประกอบการอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทัง้ด้านสุขลักษณะและด้านคุณภาพอาหาร จ�านวน 
27 ราย (ร้อยละ 14.36)

 – สถานประกอบการอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เฉพาะด้านคุณภาพอาหาร จ�านวน 40 ราย  
(ร้อยละ 21.28)

2. ผลตรวจด้านความปลอดภัยอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร สรุปผลดังนี้
2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) 

จ�านวน 535 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง โดยพบสารบอแรกซ์ในหมูบด 1 ราย
2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบว่า

 – ตัวอย่างอาหาร จ�านวน 127 ตัวอย่าง พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 42 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 33.07 

 – ตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ จ�านวน 635 ตัวอย่าง พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
จ�านวน 38 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.98 

 – ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร จ�านวน 319 ตัวอย่าง พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
จ�านวน 63 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.75
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการตรวจประเมินฯให้ส�านักงานเขตทราบเพื่อด�าเนินการให้ค�าแนะน�าสถานประกอบการ 
ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้แจ้งผลการด�าเนินการกลับมาที่ส�านักอนามัยภายใน 30 วัน พร้อมทั้ง
ติดตามกวดขันสถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
อย่างต่อเนือ่ง เพื่อใหก้ารรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรงุเทพมหานคร สามารถสร้างความมั่นใจใหก้บั
ผู้บริโภค รายละเอียดผลการตรวจประเมิน ดังที่แสดงในตาราง

ประเภท
สถานประกอบการ
จ�าหน่ายอาหาร

ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ
ข้อบกพร่องที่พบ (ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ)

สุ่มตรวจ

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาหารปลอดภัยฯ

เฉพาะด้าน

สุขลักษณะ

เฉพาะด้าน

คุณภาพอาหาร

ทั้งด้านสุขลักษณะ/

คุณภาพอาหาร

(ราย) (ราย)
คิดเป็น

ร้อยละ
(ราย)

คิดเป็น

ร้อยละ
(ราย)

คิดเป็น

ร้อยละ
(ราย)

คิดเป็น

ร้อยละ

ซูเปอร์มาร์เก็ต 17 4 24 4 24 6 35.29 3 12.75

มินิมาร์ท 38 21 55 4 11 9 23.68 4 7.24

ร้านอาหาร 117 62 53 19 16 18 15 18 33.97

ตลาด 6 2 33 0 0 4 66.67 0 0.00

แผงลอย 10 5 50 0 0 3 30.00 2 4.00

รวม 188 94 50 27 14.36 40 21.28 27 14.36

ผลการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยภาพรวม

ผลการตรวจ

คุณภาพอาหารด้านเคมี
ผลการทดสอบความสะอาดโดยใช้ชุดทดสอบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI -2)

บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ซาลิซิลิค
สารฟอก

ขาว
รวม อาหาร

ภาชนะ

อุปกรณ์
มือผู้สัมผัสอาหาร

สุ่มตรวจทั้งหมด 

(ตัวอย่าง)
246 164 40 85 535 127 635 319

ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 245 164 40 85 534 85 597 256

คิดเป็นร้อยละ 100 100.00 100 100 99.81 66.93 94.02 80.25

ไม่ผ่านเกณฑ์ (ตัวอย่าง) 1 0 0 0 1 42 38 63

คิดเป็นร้อยละ 0 0 0 0 0.19 33.07 5.98 19.75
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จากผลการตรวจประเมนิติดตาม ก�ากบัมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานประกอบการ
ที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560 
พบว่า สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มกีารรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรงุเทพมหานคร ระดับดี เพิม่ขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 แต่ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
รายละเอียดดังแสดงในภาพ

สัดสวนของผลการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ป 55

100

80

60

40

20

0
ป 56 ป 57

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ

ป 58 ป 59 ป 60
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การออกตรวจประเมิน ติดตาม ก�ากับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
โดยด�าเนินการร่วมกันระหว่างส�านักอนามัย และส�านักงานเขต
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การส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ให้ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่เขต
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหนำ่วยงานำ

ที่สนำับสนำุนำแผนำปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานำคำร

ประจ�ปี 2560   

(ตอบสนำองแผนำพฒันำากรงุเทพมหานำคำรระยะ 20 ปี)

ด้านที่ 8 : เมืองแห่งสุขภาวะ

มิติที่ 8.7 : อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 8.7.3  : คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษ
  
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
 - โครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภัย กจิกรรมการเฝ้าระวงัและประเมนิความเสีย่ง การระบาด

ของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน�้า
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การตรวจเฝ้าระวงัและประเมนิความเส่ียงการปนเป้ือนสารพิษของอาหารและนำ้า
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบ 5 ปีล่าสุด (ปี 2555-2559) พบว่า

สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยสูงขึ้นในปี 2558 
เน่ืองจากมีการก�าหนดการสุ่มตรวจในชนิดอาหารกลุ่มเส่ียงมากขึ้น ส่วนการปนเปื ้อนสารเคมี ในอาหาร
มีแนวโน้มลดลง ดังน้ัน จึงยังมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบสถานการณ์
แนวโน้มต่างๆ ส�าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

การปนเปอนของสารเคมีและจุลินทรียในอาหาร ป 2555-2559

ป 55

30

25

20

15
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5

0
0.7 0.7 0.3 0.3 0.32

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59

24.7 26.3 21.2 28.2 24.3

0.7ดานเคมี

ดานจุลินทรีย

0.7 0.3 0.3 0.32

24.7
26.3

21.2

28.2

24.3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ใน
สถานประกอบการอาหารต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ทางห้อง
ปฏิบัติการและการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test Kit) ผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์ทางห้องปฏิบัติการ
จากการสุ่มตัวอย่างอาหารที่วางจ�าหน่ายในตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และอาหารริมบาทวิถี 

จากส�านักงานเขตใน 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพมหานคร จ�านวนทั้งสิ้น 715 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์
หาเชื้อจุลินทรีย์ทางห้องปฏิบัติการ พบตัวอย่างอาหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 367 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 51.33 
และตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน 348 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 48.67 
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรียทางหองปฏิบัติการ

ผานเกณฑมาตรฐาน

ไมผานเกณฑมาตรฐาน

 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์โดยชุดทดสอบเบื้องต้น
ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้น ซึ่งเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ถือเป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะในการปรุงประกอบอาหาร จากผลการส�ารวจสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย พบว่า ตรวจทั้งหมด 63,117 ตัวอย่าง พบตัวอย่างอาหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 60,025 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 95.10 และตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3,092 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.90  

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรีย

โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน

ผานเกณฑมาตรฐาน

ไมผานเกณฑมาตรฐาน
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 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านเคมีโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีโดยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สีสังเคราะห์ 

สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารโพลาร์ในน�้ามันทอดอาหาร ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ กรดแร่อิสระ 
(น�า้ส้มสายชปูลอม) และสารไอโอเดทในเกลอืบริโภคเสริมไอโอดีนทัง้หมด 123,247 รายการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
122,851 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 396 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานเคมี

โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน

ผานเกณฑมาตรฐาน

ไมผานเกณฑมาตรฐาน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารจำาแนกตามประเภทสถานประกอบการอาหาร
เมื่อวิเคราะห์จ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ตลาดประเภทที่ 1 (มีโครงสร้าง

อาคาร) ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท แผงลอยริมบาทวิถี ร้านอาหาร และโรงอาหาร
ในโรงเรียน พบว่า โรงอาหารในโรงเรียนมีตัวอย่างอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 5.81 
รองลงมาคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท แผงลอยริมบาทวิถี ร้านอาหาร ตลาดประเภทที่ 2 และตลาดประเภทที่ 1 
ร้อยละ 1.86 1.73 1.45 1.12 และ 0.83 ตามล�าดับ
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
แยกตามประเภทสถานประกอบการ
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การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร

กองสุขาภิบาลอาหาร จัดอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีต่รวจวเิคราะห์คณุภาพอาหารของกรงุเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย�า และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร 

โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้จัดการอบรมเป็นรายกลุ่มเขต จ�านวน 6 กลุม่เขต กลุ่มเขตละ 1 คร้ังๆ ละ 1 วนั 
แบบไป-กลับ โดยใช้สถานที่ราชการเป็นสถานที่จัดการอบรม ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2560 
มผู้ีเข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าทีด่�าเนินการจ�านวนทัง้ส้ิน 163 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ทีรั่บผดิชอบงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต รวมทั้งบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
เป็นรายบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีประจ�ารถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมและสขุาภิบาล ส�านักงานเขต และทมีวทิยากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีด่�าเนินการจากกองสขุาภิบาลอาหาร 

ผลการทดสอบหลังจากการอบรมฯ ซึง่ผูเ้ข้าอบรมทกุคนต้องผ่านการทดสอบหลังจากการอบรม ร้อยละ 80 
พบว่ามีผู้สอบผ่านการอบรมทั้งสิ้น 116 คน คิดเป็นร้อยละ 75.82 และผู้ที่สอบไม่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24.18 (ส�าหรับผู้ที่ทดสอบไม่ผ่านได้ด�าเนินการจัดให้สอบใหม่จนกระทั่งทดสอบผ่าน) ทั้งน้ี 
กองสุขาภิบาลอาหารได้ท�าแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานครทั้ง 6 กลุ่มเขต คะแนนภาพรวมค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.35 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่
ในระดบัทีพ่งึพอใจมาก โดยมปีระเด็นทีผู่เ้ข้ารวมโครงการมคีวามพงึพอใจมากเป็นอนัดบัแรก คอื วทิยากรประจ�า
กลุ่มภาคปฏิบัติ คะแนนเฉลี่ย 4.41 และอันดับที่ 2 คือ วิทยากรภาคบรรยาย คะแนนเฉลี่ย 4.35 และอันดับที่ 3 
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คอื ความพงึพอใจที่มีต่อหลักสูตรอบรมคะแนนเฉล่ีย 4.27 ซึ่งในภาพรวมเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความช�านาญเฉพาะด้านต่อไป

การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร 
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจประจ�ทีห่น่ำวยงานำดำ�เนำนิำการ

เพือ่สนำบัสนำนุำแผนำปฏบิตัริาชการกรงุเทพมหานำคำร 

ประจ�ปี 2560

และ/หรือตอบสนำองวิสัยทัศนำ์ของหนำ่วยงานำ

ด้านที่ 8 : เมืองแห่งสุขภาวะ

มิติที่ 8.7 : อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ 8.7.1 : การประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความส�าเร็จของการควบคุมก�ากับการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ผู้ประกอบการ  ผู้สัมผัส

อาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
2. ร้อยละของผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

เป้าหมาย
1. ความส�าเร็จของการควบคุมก�ากับการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร

ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 100
2. ร้อยละ 70 ของผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล

อาหารของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
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การควบคุม กำากับการจัดการอบรม และประเมินผลความรู้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัส
อาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

กองสุขาภิบาลอาหารได้มีการด�าเนินการควบคุมก�ากับการจัดการอบรมและประเมินผลความรู ้
ผู ้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ให้แก่ 50 เขต 
(50 รุ่น) ในการด�าเนินการควบคุม ก�ากับการจัดการอบรม และประเมินผลความรู้ ในปีงบประมาณ 2560 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจัดท�าแผน การด�าเนินการตามแผน และการประเมินผล ดังนี้

 – ขั้นตอนที่ 1 การจัดท�าแผน ประกอบด้วย การจัดท�างบประมาณ และแผนการด�าเนินงาน 
คิดเป็น ร้อยละ 20 

 – ขั้นตอนที่ 2 การด�าเนินการตามแผนประกอบด้วย การควบคุม ก�ากับ การจัดอบรมตาม
แผนที่ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน

 – วันที่ 15 กันยายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 40 
 – วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 50 
 – วันที่ 15 สิงหาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 60 
 – ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 70 

 – ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย การจัดท�าทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินผล              
การจัดท�าหนังสือรับรอง และบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหาร คิดเป็นร้อยละ 40

ทั้งน้ี กองสุขาภิบาลอาหารสามารถด�าเนินการได้เสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ก�าหนด คือ 
ก่อนวนัที ่1 สิงหาคม  2560 คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการจัดการอบรมและประเมนิผลความรูด้้านการสุขาภิบาล
อาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครก�าหนดแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ 50 เขต รวม 53 รุ่น 
และท�าการประเมินผลความรู้ด้วยแบบทดสอบกลางของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 
6,262 ราย ผ่านการประเมินผล จ�านวน 5,087 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.23 ซึ่งเกินเป้าหมาย ร้อยละ 70 
ที่ก�าหนดไว้
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู ้สัมผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 

ตามทีก่รุงเทพมหานครได้ออกข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง สถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสม
อาหาร พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้จ�าหน่ายอาหาร  
ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ) ในทุกสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร บาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท  
จะต้องมคีวามรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการอบรมตามหลักสตูรทีก่รุงเทพมหานครก�าหนด เพือ่ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารเป็นไปตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวข้างต้น 
กองสุขาภิบาลอาหารได้ด�าเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการส่งเสริมความรู้
ด ้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู ้ สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
โดยได้ด�าเนินการดังนี้

1. การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
1.1 จดัจ้างมหาวทิยาลยัสวนดสุติ จัดการอบรมและประเมนิผลความรูด้้านการสขุาภบิาลอาหาร

ตามหลักสูตรท่ีกรงุเทพมหานครก�าหนดแก่ผูป้ระกอบการและผูสั้มผสัอาหารในพืน้ที ่50 เขต 
รวม 53 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2560 และท�าการประเมินผลความรู้
ด้วยแบบทดสอบกลางของกรุงเทพมหานคร สรุปมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 6,262 ราย 
ผ่านการประเมินผล จ�านวน 5,087 ราย คิดเป็น ร้อยละ 81.23 แบ่งเป็น ผู้ประกอบการ
และผู้สัมผัสอาหารจากสถานประกอบการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร จ�านวน 4,132 ราย 
(ร้อยละ 81.22) บาทวิถี จ�านวน 143 ราย (ร้อยละ 2.81) มินิมาร์ท จ�านวน 329 ราย 
(ร้อยละ 6.46) ซูเปอร์มาร์เก็ต จ�านวน 91 ราย (ร้อยละ 1.78) ตลาด จ�านวน 274 (ร้อยละ 
5.38) และอื่นๆ จ�านวน 118 ราย (ร้อยละ 2.31) และเขตที่ส่งผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารเข้าร่วมการอบรมมากที่สุด (มากกว่า 200 คน) มีจ�านวน 5 ส�านักงานเขต ได้แก่ 
เขตดุสิต ปทุมวัน วัฒนา บางนา และบางซื่อ

1.2 กองสุขาภิบาลอาหาร เป็นวิทยากรให้กับบริษัทสตาร์บัคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท 
เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท  ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด บริษัท สหลอว์สัน จ�ากัด บริษัท ฟู๊ดแลนด์ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ จ�ากัด บริษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จ�ากัด และโรงแรมอวานี 
เอเทรียม กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 3,156 ราย ผ่านการประเมินผล จ�านวน 
2,886 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.44
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การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2. การส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส�านักงานเขตทั้ง 50 เขต ด�าเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารในแนวทางศึกษาเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง (Self study) มีผู้เข้ารับการประเมินผลความรู้ฯ จ�านวน 22,708 ราย ผ่านการประเมินผล จ�านวน 
19,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.31

การประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารด้วยแบบทดสอบกลางของกรุงเทพมหานคร

   

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมและประเมินผลความรู้รวมทั้งส้ิน 32,126 ราย 
ผ่านการประเมินผล 27,798 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.52 และกรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือรับรองการอบรม
และบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผลความรู้เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามประเภทของการส่งเสริมความรู้ ในปี 2556-2560  พบว่า ร้อยละของ
ผูท้ีผ่่านการอบรมด้วยวธีิการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าแบบเข้ารับการอบรม และร้อยละของจ�านวนผูส้มัผสัอาหาร
ที่สอบผ่านโดยวิธีการอบรมมีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมดตั้งแต่ปี 2558-2560 
มีค่าใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ

ประเภทของการส่งเสริมความรู้
รวม

เข้ารับการอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง

ทั้งหมด ผ่าน (%) ทั้งหมด ผ่าน (%) ทั้งหมด ผ่าน (%)

2556 7,979 6,460

(80.96%)

10,021 8,627

(86.09%)

18,000 15,087

(83.82%)

2557 7,898 5,754

(72.85%)

19,596 17,512

(89.37%)

27,494 23,266

(84.62%)

2558 6,902 5,795

(83.96%)

17,537 15,568

(88.77%)

24,439 21,363

(87.41%)
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ปีงบประมาณ

ประเภทของการส่งเสริมความรู้
รวม

เข้ารับการอบรม เรียนรู้ด้วยตนเอง

ทั้งหมด ผ่าน (%) ทั้งหมด ผ่าน (%) ทั้งหมด ผ่าน (%)

2559 6,501 5,227

(80.40%)

17,806 15,886

(89.22%)

24,307 21,113

(86.86%)

2560 9,418 7,973

(84.65%)

22,708 19,823

(87.29%)

32,126 27,798

(86.52%)

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหารด้วยวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเองและวธีิเข้ารับการอบรมทีจ่ดัให้ ในปี 2556-2560 พบว่า ผูท้ีผ่่านการอบรมด้วยวธีิการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีสัดส่วนมากกว่าผู้ที่ผ่านการอบรมด้วยวิธีการเข้ารับการอบรมที่จัดให้

สัดสวนของผูสัมผัสอาหารที่ผานการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

100%

80%

60%

40%

20%

0% 

รอ
ยล

ะ

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60

42.82 24.73 27.13 24.76 28.69

57.18

เขารับการอบรม

เรียนรูดวยตนเอง 75.27 72.87 75.24 71.31
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจที่ส�าคัญ
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กิจกรรมย่านำอาหารปลอดำภัยของกรุงเทพมหานำคำร 

กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านจ�าหน่ายอาหาร ตลาด มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอยจ�าหน่าย
อาหารริมบาทวิถี ให้มีการเตรียม ประกอบปรุงและจ�าหน่ายอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยซึ่งเป็น 
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยได้คัดเลือกบริเวณย่าน
เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ เป็นจุดน�าร่องในการด�าเนินงาน เนื่องจากย่านเยาวราชเป็นแหล่งจ�าหน่ายอาหารที่
หลากหลาย เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี กอปรกับส�านักข่าว CNN ได้จัดอันดับให้
กรุงเทพมหานครเป็น “สวรรค์แห่งอาหารริมทาง” หรือเมืองที่มีอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ดีที่สุดในโลก 
ต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน โดยยกย่องเยาวราช คือย่านของกินที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงดังน้ัน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารบริเวณย่านเยาวราชดังกล่าว 
โดยมอบหมายให้ส�านักอนามยัร่วมกับส�านักงานเขตสมัพนัธวงศ์ ด�าเนินการส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการอาหาร
ย่านเยาวราช ให้ปฏิบัติ ให้ถูกสุขลักษณะทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพอาหารที่จ�าหน่าย สรุปผล
การด�าเนินงานได้ ดังนี้

1. การจัดประชุมชี้แจงย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เก่ียวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดี
ที ่1 ธนัวาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชมุ 2 ส�านักอนามยั ชัน้ 7 อาคาร 1 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีรองผู้อ�านวยการส�านักอนามัย (นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต) 
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส�านักเทศกิจ ผู้แทนส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส�านักงานเขตที่ด�าเนินการน�าร่องย่านอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปผล การประชุมดังนี้

 – จัดท�าหลักเกณฑ์ย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่     
ด้านการสุขาภบิาลอาหาร และด้านการท่องเทีย่ว โดยด้านการท่องเทีย่วเน้นเร่ืองการส่ือสาร
กับนักท่องเทีย่วได้อย่างน้อย 2 ภาษา ด้านความปลอดภัย เช่น ติดต้ังตู้เขยีวกรุงเทพมหานคร 
หรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถังดับเพลิง และมีจุดบริการข้อมูลส�าหรับนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น

 – ก�าหนดจุดน�าร่องเพื่อด�าเนินการย่านอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 1 จุด 
ได้แก่ ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
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2. การลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลจ�านวนสถานประกอบการถนนเยาวราช ต้ังแต่วงเวียนโอเดียนถึงส่ีแยก
ราชวงศ์พบว่ามีสถานประกอบการอาหาร จ�านวน 205 ราย แยกเป็น ร้านอาหาร จ�านวน 76 ร้าน
แผงลอยจ�าหน่ายอาหารริมบาทวิถี จ�านวน 129 ราย

3. การจดัประชมุชีแ้จงแนวทางและก�าหนดวธิกีารด�าเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ให้กบัผูป้ระกอบการอาหารย่านเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ์ จ�านวน 150 ราย เพือ่ชีแ้จงเรือ่งหลักเกณฑ์
และแนวทางการด�าเนินการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเมือ่วนัศกุร์ที ่24 มนีาคม 2560 
ณ ห้องประชุมส�านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ชั้น 5 อาคาร 2 โดยมีที่ปรึกษาของผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์) เป็นประธาน

4. การตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหารและคณุภาพอาหารทีจ่�าหน่าย โดยสุ่มตรวจ
ประเมินจ�านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 26 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2560

4.1 ทางด้านกายภาพ สุ่มตรวจประเมนิสถานประกอบการอาหาร จ�านวน 171 ราย โดยในคร้ังแรก
พบว่า สถานประกอบการอาหารส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในเร่ืองการแต่งกายและสุขวิทยา
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ส่วนบคุคล เช่น ผูค้้าไม่สวมผ้ากนัเป้ือน และหมวกคลมุผมสีขาว มกีารสวมแหวน ไว้เล็บยาว
และทาสีเล็บ เป็นต้น และการเก็บน�้าแข็งที่ถูกสุขลักษณะ ใช้ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ขยะแทน
ถังขยะ และพบเศษขยะบริเวณรางระบายน�า้ จงึได้ให้ค�าแนะน�าเพือ่ปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะ
 จากการตรวจติดตามผล พบว่า สถานประกอบการอาหารส่วนใหญ่มีการจัดการด้าน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมดีขึน้ แต่ยงัมบีางรายทีพ่บข้อบกพร่องในเรือ่งการแต่งกายและสุขวทิยา
ส่วนบคุคล เช่น ผูค้้าไม่สวมผ้ากันเป้ือน และหมวกคลมุผลสีขาว มกีารสวมแหวน ไว้เล็บยาว
และทาสีเล็บ เป็นต้น

4.2 ทางด้านความปลอดภัยอาหาร 
 – สุ่มตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อหา
สารเคมีอันตราย ซึ่งไม่พบการปนเปื้อน ร้อยละ 100 ทั้ง 2 ครั้ง

 – สุม่ตรวจหาเชือ้โคลฟิอร์มแบคทเีรียโดยใช้ชดุทดสอบเบือ้งต้น (SI-2) ในครัง้แรก 
ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 86.61 ในครั้งท่ี 2 ไม่พบ
การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 87.73
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5. การจัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดยมอบป้ายเยาวราชย่านอาหารปลอดภัย
ให้กับสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านกายภาพ ผลตรวจคุณภาพอาหาร
อยูใ่นเกณฑ์ปลอดภัย  ผูสั้มผสัอาหารผ่านการอบรมหลกัสูตรการสุขาภิบาลอาหารทีก่รุงเทพมหานคร
ก�าหนด และผ่านการตรวจสุขภาพ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) 
โรคบิด ไข้สุกใส โรคเรื้อน โรคคางทูม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส และ
โรคอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์ จ�านวน 30 ราย 
แยกเป็นร้านอาหาร จ�านวน 16 ราย และแผงลอยจ�าหน่ายอาหารริมบาทวิถี จ�านวน 14 ราย
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบป้าย
เยาวราชย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 
ณ วงเวียนโอเดียน เขตสัมพันธวงศ์

กิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ วงเวียนโอเดียน เขตสัมพันธวงศ์
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การพฒันำาตลาดำสะอาดำได้ำมาตรฐานำอาหารปลอดำภยั 

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเชิง
บูรณาการ

การพฒันาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเชงิบรูณาการ มวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาตลาดในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครให้เป็นตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจชมุชน รวมทัง้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขลักษณะตามที่กฎหมายก�าหนด และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในกรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินงานพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเชิงบูรณาการให้เป็นไปตาม
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัเชงิบรูณาการ ได้แก่ ส�านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส�านักงานสตัวแพทย์สาธารณสุข กองควบคมุโรค
ติดต่อ กองสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักอนามัย กองจัดการขยะของเสียอันตรายและส่ิงปฏิกูล ส�านักส่ิงแวดล้อม 
กองส่งเสรมิอาชพี ส�านกัพฒันาสังคม กองการท่องเทีย่ว ส�านักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ว จากการพจิารณา
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานตามภารกิจที่เก่ียวข้องในการพัฒนายกระดับมาตรฐานของตลาด และลงพื้นที่ 
เพื่อให้ค�าแนะน�าตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 27 แห่ง ในพื้นที่ 20 เขต ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อตลาด พื้นที่เขต ล�าดับ รายชื่อตลาด พื้นที่เขต

1 สามย่าน ปทุมวัน 15 สวนพลู สาทร

2 วัฒนานันท์ ดอนเมือง 16 หทัยมิตร คลองสามวา

3 ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร 17 หนองจอก หนองจอก

4 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จตุจักร 18 มณีพิมาน บางซื่อ

5 ใหม่ส�าเหร่ ธนบุรี 19 ราชวัตร ดุสิต

6 เสนีย์ ภาษีเจริญ 20 วงศกร สายไหม

7 นครหลวง บางกอกน้อย 21 เอ ซี สายไหม สายไหม

8 บางขุนศรี บางกอกน้อย 22 โพธิ์สุวรรณ บึงกุ่ม

9 พรานนก บางกอกน้อย 23 ลานบุญ ลาดกระบัง

10 เสรีมาร์เก็ต สวนหลวง 24 พิบูลวิทย์ จอมทอง

11 เอี่ยมสมบัติ สวนหลวง 25 ใหม่ทุ่งครุ ทุ่งครุ

12 นัมเบอร์วันราม 2 ประเวศ 26 กลางบางกระดี่ บางขุนเทียน
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ล�าดับ รายชื่อตลาด พื้นที่เขต ล�าดับ รายชื่อตลาด พื้นที่เขต

13 เสรีมาร์เก็ต ประเวศ
27

กลางสินค้าสัตว์น�้ากรุงเทพ-

บางบอน
บางบอน

14 สะพาน 2 สาทร

ผลจากการดำาเนินงานพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเชิง
บูรณาการ สรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน ผลการด�าเนินงาน

1. ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 1. ลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 15 แห่ง พบว่าตลาดที่มีส้วมท่ียัง

ไม่ผ่านเกณฑ์ HAS จ�านวน 12 แห่ง โดยมีสภาพปัญหา ดังนี้

 – การออกแบบอาคารไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มก่อสร้างท�าให้ไม่สามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อได้ เช่น ห้องน�้าอยู่ในอาคารตลาด

 – การบริหารจัดการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้บริการ 

ตลาดเน้นการขายสินค้าเป็นหลกั ไม่ให้ความส�าคญักับส้วม โดยต้องเปลีย่น

แนวคิดของผู้ประกอบการ เพราะส้วมเป็นส่วนคู่ของธุรกิจ จ�าเป็น

ต้องมีความสะอาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 – ความถ่ีในการท�าความสะอาดของแม่บ้าน ไม่สอดคล้องกับจ�านวน

ผู้ใช้บริการ

 – พฤติกรรมการใช้ส้วมของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง

2. แจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการตลาดทราบ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า

ในการปรับปรุงส้วมของตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์  

2. ส�านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดจ�านวน 27 แห่ง พบว่ามีตลาดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Scan me จ�านวน 

11 แห่ง และมีแผงที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 90 แผง ดังนี้

 – แผงจ�าหน่ายเน้ือสุกร จ�านวน 38 แผง

 – แผงจ�าหน่ายเน้ือไก่ จ�านวน 19 แผง

 – แผงจ�าหน่ายเน้ือโค จ�านวน 6 แผง

 – แผงจ�าหน่ายปลา จ�านวน 27 แผง
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ผลการด�าเนินงาน

3. กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและ

สิ่งปฏิกูล ส�านักสิ่งแวดล้อม

1. ลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 19 แห่ง พบว่าบริเวณจุดพักขยะ

ส่วนใหญ่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น พืน้ไม่เรียบท�าให้น�า้ขยะท่วมขงั ท�าความสะอาดยาก 

ไม่มีหลังคา รางระบายน�้าสกปรก

2. ให้ค�าแนะน�าผูป้ระกอบการในการคดัแยกขยะ ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดหรอื

ส�านักสิ่งแวดล้อมอบรมให้ความรู้ และจัดหาเกษตรกรรับขยะอินทรีย์ 

ให้ค�าแนะน�าแนวทางการพัฒนาที่พักขยะ โดยท�าหลังคาคลุมที่พักขยะเพื่อป้องกัน

น�้าฝน ลดกลิ่น ปรับพื้นให้เรียบเพื่อง่ายต่อการท�าความสะอาด แบ่งพื้นที่เก็บ

รวบรวมมูลฝอย แยกประเภทมูลฝอย ให้มีรางระบายน�้าเสียจากน�้าชะขยะ 

รวบรวมเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

4. กองการท่องเที่ยว ส�านักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยว

จัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวที่ผ่านตลาดในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 เส้นทาง ดังนี้

1. ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร เริ่มจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ชมอากาศยาน ที่ได้

ปฏิบัติการในสมรภูมิทางอากาศต่างๆ เครื่องบินประวัติศาสตร์ เช่น บริพัตร 

รวมถึงเคร่ืองบนิต้นแบบ ฮอลิคอปเตอร์พระทีน่ั่งของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามด้วยอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์

การรบแห่งครั้งส�าคัญสยามประเทศ นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 

และรัตนโกสินทร์ และนิทรรศการประวตัศิาสตร์ร่วมสมยั อาทเิช่น จ�าลองเหตกุารณ์

การสละชพีเพือ่ชาติในสมรภูมต่ิางๆ ของทหารหาญ เช่น สงครามเกาหล ีสงคราม

เวียดนาม กรณีพิพาทที่ เกาะช้าง อย่างเสมือนจริง มุ่งหน้าสู่ตลาด อ.ต.ก. 

และซือ้สนิค้าคณุภาพ อาท ิขนมไทย ผกัสด ผลไม้ น�า้พริก อาหารไทยโบราณต่างๆ 

จากน้ันเลือกรับประทานอาหารกลางวนั และชมหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปัญโญ 

ชมนิทรรศการ ประวตั ิและผลงานท่านพทุธทาส รวมถึงชืน่ชมผลงานประตมิากรรม

ปริศนาธรรมต่างๆ

2. ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด มุ่งหน้าสู่

ชุมชนบ้านบุ วัดสุวรรณาราม ชมการตีขันลงหิน เป็นหัตถกรรมยุคส�าริด

ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาถึงปัจจุบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เดินเท้าชม

โรงพยาบาลศิริราช ชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชภิมุข สถานที่เก็บรวบรวม ประวัติ

พระราชวังหลังโรงพยาบาลศิริราช และสถานีรถไฟธนบุรี

5. กองส่งเสริมอาชีพ ส�านักพัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ์การจ�าหน่ายสินค้า Bangkok Brand ให้กับตัวแทนของตลาดที่มี

ความต้องการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่จ�าหน่ายในตลาด
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หน่วยงาน ผลการด�าเนินงาน

6. กองควบคุมโรคติดต่อ ลงพืน้ทีต่ลาดจ�านวน 13 แห่ง ให้ค�าแนะน�าในการควบคมุและก�าจดัสัตว์และแมลงพาหะ

น�าโรคเบื้องต้นให้กับตัวแทนของตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนคู่มือการป้องกันควบคุมหนู 

แมลงวัน แมลงสาบ 

7. กองสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ตลาด จ�านวน 4 แห่ง ให้ค�าแนะน�าเร่ืองการบริโภคอาหาร และได้จัดท�า

แผ่นปลิว โปสเตอร์ให้ความรู้การเลือกบริโภคอาหาร ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ

ประสานศนูย์บริการสาธารณสขุ ส�านักอนามยั เพือ่ตรวจคดักรองสขุภาพส�าหรบัผูข้ายของ

และผู้ช่วยขายของในตลาด โดยได้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขจ�านวน 21 แห่ง 

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพและเอ็กซเรย์ 

8. กองสุขาภิบาลอาหาร 1. ตรวจประเมินสุขลักษณะของตลาด จ�านวน 27 แห่ง พบว่าตลาดส่วนใหญ่

มีสภาพปัญหา ดังนี้

 – ไม่มีระบบการก�าจัดสัตว ์และแมลงพาหะน�าโรคและมาตรการ

ในการป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข แมว ที่เข้ามาอาศัยในตลาด 

 – ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดขาดการตรวจสุขภาพ 11 โรค 

และไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารในตลาด 

2. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 – แผ่นพับเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล ทั้งภาษากัมพูชาและพม่า

 – แผ่นพับการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล 

 – แผ่นปลิวข้อก�าหนดด้านสุขลักษณะส�าหรับเจ้าของตลาดและส�าหรับ

ผู้ขายของและผู้ช่วยผู้ขายของ 

3. ให้ค�าแนะน�าเรือ่งการจดัตัง้คณะกรรมการตลาดเพือ่ให้เกิดกระบวนการมส่ีวนร่วม 

ซึ่งขณะนี้มีตลาดที่จัดตั้งคณะกรรมการแล้ว จ�านวน ๙ แห่ง 

4. กองสุขาภิบาลอาหารได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าในตลาดตรวจคัดกรองสุขภาพและ

ตรวจสุขภาพ 11 โรคพืน้ฐาน โดยประสานศนูย์บรกิารสาธารณสุข จ�านวน 21 แห่ง 

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพและเอ็กซเรย์



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

56
0

38

กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มศักยภาพตลาดต้นแบบ ในกรุงเทพมหานครเป็นตลาด
มาตรฐานสูง

กองสุขาภิบาลอาหาร ส�านักอนามัย ได้ด�าเนินงานพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพตลาดต้นแบบในกรุงเทพมหานครเป็นตลาดมาตรฐานสูง โดยด�าเนินงานเชงิบรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส�านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 
กองควบคุมโรคติดต่อ กองสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักอนามัย กองจัดการขยะของเสียอันตรายและส่ิงปฏิกูล 
ส�านักส่ิงแวดล้อม กองส่งเสริมอาชีพ ส�านักพัฒนาสังคม กองการท่องเที่ยว ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเท่ียว ซึง่มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ตลาดในกรุงเทพมหานครได้รับการพฒันาทางด้านกายภาพ คุณภาพอาหาร
มีความปลอดภัย ผู ้ขายของมีสุขภาพอนามัยที่ดี และตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ตลาดประเภทที่ 1 ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับเพชร ซึ่งถือว่าเป็นตลาด
ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือจากฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต ในการ
ด�าเนินงานระดับพื้นที่ 

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 กองสุขาภิบาลอาหารจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดต้นแบบใน
กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธานและมอบนโยบายการพัฒนาตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สุขลักษณะให้สูงขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาด 
หัวหน้าฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต เจ้าหน้าที่ส�านักอนามัย เจ้าหน้าที่ส�านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ส�านักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าท่ีส�านักส่ิงแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีส�านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาแนวทางการพัฒนาตลาดแบบบูรณาการ และ
จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ สินค้า Bangkok brand ผักปลอดสารพิษ ส้วมที่ ได้มาตรฐานจาก SCG 
การตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ (Scan me) และการทดสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายงานการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมบรูณาการ ดงัน้ี

หน่วยงาน การด�าเนินงาน

1. กองสุขาภิบาลอาหาร  – พฒันาตลาดทางด้านกายภาพให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลกัษณะของตลาด 

พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546

 – จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่วางจ�าหน่ายทั้งทางด้านเคมี และ

จุลินทรีย์

 – ส่งเสริมให ้ผู ้ค ้าในตลาดเข ้ารับการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของ

กรุงเทพมหานคร 

 – ส่งเสริมให้ผู้ค้าในตลาดเข้ารับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 11 โรค ตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
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หน่วยงาน การด�าเนินงาน

2. ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  – ส่งเสรมิการพฒันาห้องส้วมสู่สุดยอดส้วมเพือ่เป็นจุดขายให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาเย่ียม

ชมตลาด

3. ส�านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 

   ส�านักอนามัย    

 – ส่งเสรมิการพฒันาแผงจ�าหน่ายเน้ือสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสรมิให้เจ้าของแผง

จ�าหน่ายเน้ือสตัว์เข้าร่วมโครงการเพือ่รบัมอบป้าย scan me ซึง่เป็นระบบการสบืค้น

แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากสถานที่จ�าหน่ายเน้ือสัตว์

ท�าให้สามารถสืบค้นไปถึงผู้ผลิตเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยใช้

แอพพลิเคชั่น Scan Me

4. กองควบคุมโรคติดต่อ  – ให้ค�าแนะน�าเรื่องการควบคุมก�าจัดหนู สัตว์และแมลงน�าโรคในตลาด

5. กองสร้างเสริมสุขภาพ  – จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นส�าหรับผู้ค้าในตลาด และให้

บริการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามกฎหมาย

6. กองจัดการขยะของเสียอันตรายและ

   สิ่งปฏิกูล  ส�านักสิ่งแวดล้อม

 – ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ และการก�าจัดขยะอย่างครบวงจร

7. กองส่งเสริมอาชีพ ส�านักพัฒนาสังคม  – แนะน�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ Bangkok brand เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตลาด

น�าสินค้า Bangkok brand มาวางจ�าหน่ายในตลาด

8. กองการท่องเที่ยว ส�านักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยว

 – จัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้ผ่านตลาดที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมชี้แจงเพื่อเพิ่มศักยภาพตลาดต้นแบบ ในกรุงเทพมหานครเป็นตลาดมาตรฐานสูง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน

  

การเสวนาแนวทางการพัฒนาตลาดแบบบูรณาการ
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่มชมบูธนิทรรศการภายในงาน
  

 

การจัดแสดงบูธนิทรรศการ
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การพัฒนำาสุขาภิบาลตลาดำ

กองสุขาภิบาลอาหารได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด สนับสนุนนโยบายผู ้ว ่าราชการ
กรงุเทพมหานคร มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาตลาดให้เป็นตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมกีารแจ้ง
ผลการด�าเนินงานทีผ่่านมา เพือ่หาแนวทางการพฒันาสุขาภิบาลตลาดร่วมกัน พร้อมทัง้มอบใบประกาศเกียรตบิตัร
แก่ผู้ประกอบการตลาดทีร่กัษามาตรฐานการเป็นสดุยอดตลาดต้นแบบ ตลอดจนสร้างขวญัและก�าลังใจแก่ผูป้ระกอบการ
ตลาดที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดีในการพฒันาตลาดของตนเองจนผ่านเกณฑ์การรับรองการเป็นตลาดต้นแบบ
ของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3  
โรงแรมเอเชยีกรุงเทพ เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร โดยรองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวศีกัดิ ์เลิศประพนัธ์ 
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาด เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขต ส�านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร ส�านักอนามัย ส�านักสิ่งแวดล้อม ส�านักพัฒนาสังคม ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส้ิน 240 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การบรรยายสถานการณ์การสุขาภิบาลตลาดในกรุงเทพมหานครและการบูรณาการเพื่อพัฒนาตลาดสะอาด
ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  การบรรยายการควบคุม ป้องกันสัตว์และแมลงน�าโรคในตลาด การเสวนาหัวข้อ 
“เส้นทางการพัฒนาตลาดสดไทยสู่เวทีระดับสากล (World Market Challenge)” การมอบใบประกาศเกียรติบัตร
ส�าหรับตลาดที่รักษามาตรฐานการเป็นสุดยอดตลาดต้นแบบระดับถ้วยทอง จ�านวน 24 แห่ง และ จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การก�าจัดสัตว์และแมลงน�าโรค การจัดการขยะมูลฝอย การเลือกเนื้อสัตว์บริโภค 
และการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ

กิจกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลตลาดและข้อมูลพื้นฐาน ประจำาปี 2560
จากการรวบรวมผลตรวจประเมินการสุขาภิบาลตลาดและการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่าในพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีตลาดที่เปิดท�าการ มีจ�านวน 364 แห่ง  แบ่งเป็น ตลาดประเภทที่ 1 จ�านวน 144 แห่ง และ
ตลาดประเภทที่ 2 จ�านวน 220 แห่ง โดยมีตลาดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จ�านวน 227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.36 แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 จ�านวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร จ�านวน 54 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับทอง จ�านวน 42 แห่ง ตลาดประเภทที่ 2  จ�านวน 
131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.55  ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน จ�านวน 80 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับทองแดง จ�านวน 51 
แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. ตลาดประเภทที่ 1

1)  ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.1) ตลาดประเภทที่ 1 จ�านวน 144 แห่ง ตรวจประเมินโดยใช้แบบตรวจประเมินตลาดประเภท

ที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จ�านวน 56 ข้อ พบว่าตลาด ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จ�านวน 48 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยพบข้อบกพร่อง 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ของตลาดที่
ผ่านการฝึกอบรมวิธีใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารอย่างง่ายไว้ประจ�าจุดทดสอบ 
ห้องส้วมทีถ่่ายปัสสาวะ ก็อกน�า้ใช้และสาธารณูปโภคอืน่ๆ ทีจ่ดัไว้ไม่เปิดให้ใช้ได้ตลอดเวลา
ในขณะประกอบกิจการ และไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการตลาด

1.2) แผงจ�าหน่ายสินค้าอาหาร มีจ�านวน 12,621 แผง เรียงล�าดับประเภทแผงที่จ�าหน่าย 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ สินค้าเบ็ดเตล็ด จ�านวน 2,424 แผง คิดเป็นร้อยละ 19.21 ผักสด จ�านวน 
1,989 แผง คิดเป็นร้อยละ 15.76 และอาหารปรุงส�าเร็จ จ�านวน 1,920 แผง คิดเป็น
ร้อยละ 15.21 

2)  ด้านผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด จากการส�ารวจข้อมูล พบว่ามีจ�านวน 12,878 คน
2.1) การตรวจสุขภาพตามทีก่ฎหมายก�าหนด พบว่ามผีูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดได้รับ

การตรวจสุขภาพตามที่กฎหมายก�าหนด ได้รับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 3,106 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 24.12 

2.2) การฝึกอบรมหลกัสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร พบว่าผูข้ายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาดเข้ารับการอบรม จ�านวน 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98

3)  ด้านความปลอดภัยของอาหาร
3.1) การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางด้านเคมีโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) หาการ

ปนเป้ือนสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลง และสีผสมอาหาร 
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จ�านวน 7,438 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน จ�านวน 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.48 โดย
พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง จ�านวน 106 ตัวอย่าง สารฟอร์มาลิน จ�านวน 2 ตัวอย่าง 
และสีผสมอาหาร จ�านวน 2 ตัวอย่าง

4)  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เฉพาะการตรวจประเมินตลาดประเภทที่ 1)
4.1) การติดป้ายแสดงราคาสินค้า พบว่ามีตลาดที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าจ�านวน 19 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 13.19
4.2) การจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย พบว่ามีตลาดที่ ไม่มีบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย จ�านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50
4.3) การจัดให้มีเคร่ืองชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค พบว่ามีตลาดที่ไม่จัดให้มี

เครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค จ�านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.64

2. ตลาดประเภทที่ 2

1)  ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.1) ตลาดประเภทที ่2 จ�านวน  220 แห่ง ตรวจประเมนิโดยใช้แบบตรวจประเมนิตลาดประเภท

ที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย จ�านวน 41 ข้อ พบว่าตลาดไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จ�านวน 89 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40.45 โดยพบข้อบกพร่อง 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ในตลาดไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก�าหนด ผู้ขายของและ
ผูช่้วยขายของในตลาดไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และไม่มสีถานที่
ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคภายในตลาด 

1.2) แผงจ�าหน่ายสินค้าอาหาร มีจ�านวน 20,291 แผง เรียงล�าดับประเภทแผงที่จ�าหน่าย 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ สินค้าเบด็เตล็ด จ�านวน 4,410 แผง คดิเป็นร้อยละ 21.73 อาหารปรุงส�าเร็จ 
จ�านวน 4,254 แผง คิดเป็นร้อยละ 20.96 และผักสด จ�านวน 2,889 แผง คิดเป็นร้อยละ 
14.24     

2)  ด้านผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด จากการส�ารวจข้อมูล พบว่ามีจ�านวน 1,671 คน 
2.1) การตรวจสุขภาพตามทีก่ฎหมายก�าหนด พบว่ามผู้ีขายของและผูช่้วยขายของในตลาดได้รับ

การตรวจสุขภาพตามที่กฎหมายก�าหนด จ�านวน 4,791 คน คิดเป็นร้อยละ 21.53 
2.2) การฝึกอบรมหลกัสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร พบว่าผูข้ายของและผูช่้วย

ขายของในตลาดเข้ารับการอบรม จ�านวน 2,681 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05  
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3)  ด้านความปลอดภัยของอาหาร
การตรวจวเิคราะห์ความปลอดภัยทางด้านเคมีโดยใช้ชดุทดสอบเบือ้งต้น (Test Kit) หาการปนเป้ือน

สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลง และสีผสมอาหาร จ�านวน 5,115 ตัวอย่าง 
พบการปนเปื้อน 28 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.55 โดยพบบอแรกซ์ จ�านวน 20 ตัวอย่าง สารฟอกขาว จ�านวน 
5 ตัวอย่าง และฟอร์มาลิน จ�านวน 3 ตัวอย่าง 

3. การเปรียบเทียบข้อมูลตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2
3.1 ประเภทแผงจ�าหน่ายสินค้าตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น

จ�านวน 32,912 แผง ดังที่แสดงในตาราง

ล�าดับ ประเภทแผงจ�าหน่าย
ประเภทตลาด (แผง)

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2

1 อาหารปรุงส�าเร็จ    1,920  4,254

2 ขนมไทย 303 628

3 ขนมเบเกอรี่ 180 363

4 ผักสด 1,989 2,889

5 ผลไม้ 820 1,339

6 อาหารแห้ง 802 1,012

7 ของช�า 1,439  1,535

8 เนื้อหมู 922 1,186

9 เนื้อวัว 270 422

10 เนื้อไก่ 563 864

11 อาหารทะเล 647 838

12 ปลาน�้าจืด 342 551

13 อื่นๆ 2,424  4,410

รวม 12,621 20,291

รวมทั้งสิ้น 32,912



AN
N

UAL REPO
RT                                 2017

47

FOODSANITATION - HEALTH DEPARTMENT - BANGKOK

เปรียบเทียบแผงจำหนายสินคาตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2

ตลาดประเภทที่ 1
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ตลาดประเภทที่ 2

3.2  ข้อมูลด้านผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2
1)  ตลาดประเภทที่ 1 มีจ�านวนผู้ขายของและผู้ช่วยขายในตลาด จ�านวน 12,878 คน 

ได้รับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 3,106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 และได้รับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,671 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.98 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.2

2)  ตลาดประเภทที ่2 มจี�านวนผูข้ายของและผูช่้วยขายในตลาด จ�านวน 22,253 คน ได้รับ
การตรวจสุขภาพ จ�านวน 4,791 คน คิดเป็นร้อยละ 21.53 และได้รับการอบรมหลักสตูร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2,681 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05  

เปรียบเทียบขอมูลผูขายและผูชวยขายของในตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2

ตลาดประเภทที่ 1

จำนวนผูขายของและผูชวยขาย ไดรับการตรวจสุขภาพ ไดรับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
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3.3  ความปลอดภัยของอาหารด้านเคมีในตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2
1)  ตลาดประเภทที ่1 ตรวจวเิคราะห์หาสารเคมปีนเป้ือนในอาหาร จ�านวน 7,438 ตัวอย่าง 

โดยสารเคมีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ยาฆ่าแมลง จ�านวน 3,987 ตัวอย่าง สารบอแรกซ์  
จ�านวน 1,113 ตัวอย่าง สารฟอร์มาลิน จ�านวน 793 ตัวอย่าง สารฟอกขาว จ�านวน 
664 ตัวอย่าง สารกนัรา จ�านวน 608 ตวัอย่าง และสีผสมอาหาร จ�านวน 273 ตวัอย่าง 
ตามล�าดับ จากการตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีท่ีปนเปื้อนในอาหารมากที่สุด ได้แก่ 
ยาฆ่าแมลง พบร้อยละ 1.43 ฟอร์มาลินและสีผสมอาหาร พบร้อยละ 0.03 ตามล�าดับ     

2)  ตลาดประเภทที ่2 ตรวจวเิคราะห์หาสารเคมปีนเป้ือนในอาหาร จ�านวน 5,115 ตัวอย่าง        
โดยสารเคมีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ยาฆ่าแมลง จ�านวน 1,684 ตัวอย่าง สารบอแรกซ์  
จ�านวน 1,167 ตัวอย่าง สารฟอร์มาลิน จ�านวน 785 ตัวอย่าง สารฟอกขาว จ�านวน 
676 ตัวอย่าง สารกนัรา จ�านวน 538 ตวัอย่าง และสีผสมอาหาร จ�านวน 292 ตวัอย่าง 
ตามล�าดับ จากการตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารมากที่สุด ได้แก่  
สารบอแรกซ์ พบร้อยละ 0.39 สารฟอกขาว พบร้อยละ 0.10 และสารฟอร์มาลิน 
พบร้อยละ 0.06 ตามล�าดับ 

เปรียบเทียบการตรวจพบสารเคมีปนเปอนอาหารในตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2
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การพัฒนำาสุขาภิบาลอาหารในำสถานำที่สะสมอาหาร

กองสขุาภิบาลอาหารจดัประชมุชีแ้จงเพือ่พฒันาศกัยภาพด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 ส�านักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้อ�านวยการส�านักอนามัย (นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต) เป็นประธาน ในพิธีเปิด
การประชมุ วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วยเจ้าหน้าทีฝ่่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ผูป้ระกอบการ
ซูเปอร์มาร์เก็ต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวมจ�านวนทั้งสิ้น 123 คน ทราบถึงสถานการณ์ด้าน
การสุขาภิบาลอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ตในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 และ
ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 4 /2549 เรื่อง ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ส�าหรับสถานที่
สะสมอาหาร ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต โดยได้เชิญนายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทูฟ นอร์ด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด บรรยายเร่ือง มาตรฐานการค้าปลีกในระดบัสากล และนางสาววมิลรตัน์ รุกขวรกุล ผูอ้�านวยการ
ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายเร่ือง การด�าเนินการ
ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องอาหารไม่ปลอดภัย 

จากข้อมูลปัจจุบัน มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 จ�านวน 234 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครแล้ว จ�านวน 188 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.34 ยังคงมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกจ�านวน 46 แห่ง ที่ต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการ
สุขลักษณะของสถานที่ กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียม ประกอบ ปรุง การจัดเก็บ การวางจ�าหน่าย
อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ การจัดการของเสีย และการควบคุมก�าจัดสัตว์และแมลงน�าโรค รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ผู้สัมผัสอาหารทุกคนได้รับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และการตรวจ
สุขภาพตามที่กฎหมายก�าหนดเพื่อท�าให้อาหารมีความสะอาดและปลอดภัยในทุกขั้นตอน นอกจากเรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารแล้ว ยังพบว่ามีการขอรับใบอนุญาตฯ ประกอบการที่ยังไม่สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด จากการประชมุดังกล่าวนางวนัพร ศรเีลิศ ผูอ้�านวยการกองสขุาภิบาลอาหาร จึงได้เน้นย�า้  
ให้ผูป้ระกอบการซเูปอร์มาร์เก็ตให้ความร่วมมอืในการพฒันาทัง้ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพของอาหารและบคุลากร
เข้าสู่ระบบตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครต่อไป 
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การสุขาภิบาลอาหารในำโรงเรียนำ

จากรายงานสถานการณ์การเกิดโรคอาหารเป ็นพิษในโรงเรียน ป ี 2554 - 2556 ของ 
กองควบคุมโรคติดต่อ ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่าในปี 2554 มีโรงเรียนเกิดโรคอาหารเป็นพิษ  
จ�านวน 2 แห่ง มีผู้ป่วย 158 คน ปี 2555 มีโรงเรียนเกิดโรคฯเพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง มีผู้ป่วย 456 คน  
และในปี 2556 พบว่า มีโรงเรียนเกิดโรคฯ จ�านวน 11 แห่ง มีผู้ป่วย 703 คน ซึ่งลักษณะการเกิดโรคดังกล่าว
บ่งชี้ถึงความรุนแรงของการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งจากสถิติพบว่า
ในปี 2556 การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครจงึได้เห็นชอบแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร ปีงบประมาณ 
2557 - 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแผนดังกล่าว 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ คือ ส�านักการศึกษา ส�านักงานเขต และส�านักอนามัย ในแผนการฯ 
ประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว และมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขลักษณะของ
สถานที่เตรียมปรุง (ครัว) และที่น่ังรับประทานอาหาร การปรับปรุงระบบน�้าดื่มน�้าใช้ที่อยู่ใต้ดินให้ขึ้นมา
อยู่บนดนิ การจัดซือ้วตัถุดบิและอาหารพร้อมบริโภคจากผูป้ระกอบการทีม่ีใบอนุญาตฯ การตรวจสอบระบบการเกบ็
รักษานม และการให้ผู้สัมผัสอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร และตรวจสุขภาพ 9 โรค ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 
โดยมีการด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทั้งในระดับกลุ่มเขตและระดับเขต

จากผลการด�าเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว ในปี 2557 - 2558 โรงเรียนมแีนวโน้มการเกิดโรคอาหารเป็นพษิ
ลดลง โดยในปี 2557 มีโรงเรียนเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร จ�านวน 3 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 946 คน 
แบ่งเป็น สพฐ. จ�านวน 1 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 18 คน และเอกชน จ�านวน 2 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 928 คน 
และในปี 2558 มีโรงเรียนเกิดโรคอาหารเป็นพิษ จ�านวน 4 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 294 คน ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนทั้งหมด อย่างไรก็ตามถึงแม้อุบัติการณ์ของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษลดลง แต่พบว่าจ�านวนผู้ป่วยยังมี
จ�านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งบางเหตุการณ์มีจ�านวนผู้ป่วยมากกว่า 100 คน และในปี 2559 มีโรงเรียนเกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร จ�านวน 14 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกทม. จ�านวน 1 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 14 คน สพฐ. 
จ�านวน 2 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 315 คน เอกชน จ�านวน 5 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 136 คน และสกอ. จ�านวน 
3 แห่ง มีผู้ป่วย จ�านวน 81 คน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษ นมบูด และ ติดเชื้อโนโรไวรัส มีอุบัติการณ์
ของการเกิดโรคอาหารเป็นพษิในโรงเรียนนอกสงักัดกรงุเทพมหานครเพิม่สูงขึน้ และมจี�านวนผูป่้วยเป็นจ�านวนมาก 
โดยในปีงบประมาณ 2559 ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ขยายแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
ลงสู่โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย
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จำนวนโรงเรียนที่มีผูปวยดวยโรคอาหารเปนพิษ ป 2554-2559
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ดำาเนินการในปี 2560
จัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นส�าหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน�้า ได้แก่ ชุดตรวจหาชุด

ทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน�้าบริโภค น�้ายาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น และวัสดุ
อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ไม้พันส�าลี ส�าลีก้อน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 437 แห่ง มีการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน�้าด้วยตนเอง สรุปผล
ได้ดังนี้

รายการตรวจวิเคราะห์ ตรวจ

(รายการ)

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(รายการ)

ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(รายการ)

ร้อยละ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5,281 5,065 95.91 216 4.09

น�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค 2,153 2,110 98.00 43 2.00

รวม 7,434 7,175 96.52 259 3.48

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน
1. สร้างเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต ซึ่งสมาชิกเครือข่าย   

งานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียนของแต่ละกลุม่เขตประกอบด้วย ผูอ้�านวยการเขตทีเ่ป็นประธานกลุ่มเขต เป็นทีป่รกึษา 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พยาบาลอนามัยโรงเรียน ผู้แทนจากโรงเรียน มีกองสุขาภิบาลอาหาร 
เป็นเลขานุการฯ โดยฝ่ายเลขานุการฯ จัดให้มกีารประชมุคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีนพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนให้ส�านักงานเขตสร้างเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และมอบ
นโยบายไปยังกลุ ่มเขตให้มีการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานตาม
แผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

ในปีงบประมาณ 2560 กองสุขาภิบาลอาหารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จ�านวน 6 ครั้ง ตามกลุ่มเขต ในวันที่ 10 15 17 21 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยจัดประชุม ณ ส�านักงานเขตวัฒนา จตุจักร บางบอน ดินแดง ประเวศ และบางกอกน้อย ตามล�าดับ

กลุ่มกรุงเทพใต้                                     กลุ่มกรุงเทพเหนือ
  



AN
N

UAL REPO
RT                                 2017

53

FOODSANITATION - HEALTH DEPARTMENT - BANGKOK

กลุ่มกรุงธนใต้                                       กลุ่มกรุงเทพกลาง
  

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก                                  กลุ่มกรุงธนเหนือ
  

 

  
2. ส�านักงานเขตแต่งต้ังคณะกรรมการเครอืข่ายงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรียน ระดบัเขต สมาชกิของ

เครือข่ายฯ ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายโยธา ผู้อ�านวยการโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่ ผู ้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อรับทราบนโยบายจาก
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดบักลุ่มเขต และน�าไปด�าเนินการปรบัปรุงและพฒันาการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ให้อาหารปลอดภัยตามมาตรการการจัดการอาหารปลอดภัย ปัจจุบันมีคณะกรรมการฯ 50 ชุด

3. โรงเรียนมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาการสขุาภิบาลอาหารในโรงเรยีน เพือ่ให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องรบัรู้
นโยบายของกรุงเทพมหานคร และขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยตามมาตรการการจัดการอาหารปลอดภัย 

4. กองสุขาภิบาลอาหารได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อใช้ติดตาม 
ผลการด�าเนนิงานจากส�านักงานเขต และรวบรวมเสนอผูบ้ริหาร โดยฝ่ายสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 
มีการรายงานข้อมูลข้อมูล ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งในปีงบประมาณ 
2560 มีส�านักงานเขตรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จ�านวน 18 เขต 
คิดเป็น ร้อยละ 36 
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการดำาเนินงานตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
จากการรายงานความก้าวหน้าของแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ปี 2557 - 2559 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด จ�านวน 438 แห่ง และปี 2560 มีโรงเรียนทั้งหมด จ�านวน 437 แห่ง 
สรุปได้ดังนี้ 

มาตรการตามแผนฯ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. การปรับปรุงโรงอาหาร

 – โรงเรียนมีการปรับปรุงโรงอาหาร

267 โรงเรียน  

(ร้อยละ 60.96)

397 โรงเรียน  

(ร้อยละ 90.64)

397 โรงเรียน  

(ร้อยละ 90.64)

433 โรงเรียน

(ร้อยละ 99.08)

2. การปรับปรุงระบบกักเก็บน�้าใต้ดินเป็นระบบ

กักเก็บน�้าบนดิน 

 – โรงเรียนมีระบบกักเก็บน�้าบนดิน

54 โรงเรียน

(ร้อยละ 14.88)

168 โรงเรียน  

(ร้อยละ 38.36)

197 โรงเรียน  

(ร้อยละ 44.98)

209 โรงเรียน

(ร้อยละ 47.59)

3. แหล่งซื้อวัตถุดิบ/อาหารปรุงส�าเร็จ

 – โรงเรียนมีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งท่ีมี

ใบอนุญาตฯ 272 โรงเรียน  

(ร้อยละ 62.10)

366 โรงเรียน  

(ร้อยละ 83.56)

366 โรงเรียน  

(ร้อยละ 83.56)

366 โรงเรียน  

(ร้อยละ 83.75)

4. ระบบการตรวจสอบระบบการเก็บรักษานม

โรงเรียน (โรงเรียนที่มีการดื่มนมโรงเรียน 

จ�านวน 432 โรงเรียน) 

 – โรงเรียนมีการจัดเก็บนมในตู ้แช ่นมที่

สะอาด ขนาดเพียงพอเหมาะสม

 – โรงเรียนมีการเก็บรักษาอุณหภูมิตู้แช่นม

ได้ไม่เกิน 8oC

420 โรงเรียน  

(ร้อยละ 97.22)

421 โรงเรียน 

(ร้อยละ 97.45)

432 โรงเรียน  

(ร้อยละ 100)

432 โรงเรียน  

(ร้อยละ 100)

430 โรงเรียน

(ร้อยละ 99.54)

430 โรงเรียน

(ร้อยละ 98.17)

425 โรงเรียน

(ร้อยละ 98.38)

431 โรงเรียน

(ร้อยละ 99.77)

5. การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ

กรุงเทพมหานคร

 – มีผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน

 – มผีูสั้มผสัอาหารผ่านการประเมนิผลความรู้ฯ 

และได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหาร

1,920 คน

749 คน

(ร้อยละ 39)
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ผลการดำาเนินงานตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (ต่อ)

มาตรการตามแผนฯ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

6. การตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร

 – จ�านวนผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน

  ผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีผู้ป่วย ดังนี้

6.1 จ�านวนผู้ปว่ยวัณโรค (จากการตรวจ x-ray)

6.2 จ�านวนผู ้ป ่วยไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ 

(จากการเจาะเลือด)

6.3 จ�านวนผู ้ป่วยด้วยโรคในระบบทางเดิน

อาหาร (จากการท�า Rectal swab)

 – Salmonella typhi

 – Salmonella Non typhi

(Gr. A,B,C,D,E,S)

 – Vibrio parahaemolyticus

 – Vibrio cholera non 01/non 0139

 – Vibrio fluvialis

 – Aeromonas sobria

1,920 คน

(ร้อยละ 100)

2 คน

(ร้อยละ 0.10)

8 คน

(จากการเจาะเลอืด) 

(ร้อยละ 0.42)

101 คน

(ร้อยละ 5.26)

5 คน

94 คน

1 คน

1 คน

-

-

1,931 คน

(ร้อยละ 100)

3 คน

(ร้อยละ 0.15)

ไม่พบอาการแสดง

และไม่พบประวัติ

ป่วย

(จากการซกัประวตัิ 

สังเกตอาการ)

70 คน

(ร้อยละ 3.62)

-

68 คน

-

-

2 คน

-

1,821 คน

(ร้อยละ 100)

2 คน

(ร้อยละ 0.11)

ไม่พบอาการแสดง

และไม่พบประวัติ

ป่วย

(จากการซกัประวตั ิ

สังเกตอาการ)

51 คน

(ร้อยละ 2.80)

3 คน

46 คน

1 คน

-

-

1 คน

1,826 คน

(ร้อยละ 100)

1 คน

(ร้อยละ 0.05)

ไม่พบอาการแสดง

และไม่พบประวัติ

ป่วย

(จากการซกัประวตั ิ

สังเกตอาการ)

41 คน

(ร้อยละ 2.25)

-

41 คน

-

-

-

-

7. การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียน

 – โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 355 โรงเรียน

(ร้อยละ 81.05)

428 โรงเรียน

(ร้อยละ 97.72)

431 โรงเรียน

(ร้อยละ 98.40)

431 โรงเรียน

(ร้อยละ 98.63)

หมายเหตุ - ข้อมูลมาตรการตามแผนฯ ข้อ 1 , ข้อ 3 - 5 และข้อ 7 มาจากการรายงานของส�านักงานเขต 

 - ข้อมูลมาตรการตามแผนฯ ข้อ 2 มาจากการรายงานของส�านักการศึกษา

  - ข้อมูลมาตรการตามแผนฯ ข้อ 6 มาจากการรายงานของศูนย์บริการสาธารณสุข

 - ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นโรคติดต่อข้างต้น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้ให้การรักษาและติดตามเฝ้าระวังตาม

ชนิดของโรคและอาการ
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การพัฒนำาสุขาภิบาลอาหารในำสถานำที่จ�หนำ่าย

อาหารพร้อมบริโภคำ

ด�าเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยในร้านอาหารญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 23 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทที่มีการจ�าหน่ายซูชิ 
ซาซิมิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ส�านักอนามัย 
รวมจ�านวน 103 คน โดยมีรองผู้อ�านวยการส�านักอนามัย (นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต) เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมดังกล่าวได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ ความปลอดภัยของอาหารญี่ปุ่น 
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1. นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้�านวยการส�านักคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ บรรยายในหวัข้อการเฝ้าระวงัความปลอดภัยในปลาดบิน�าเข้าจากต่างประเทศ และอาหาร
ญี่ปุ่น

2. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา  ชันซื่อ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น�้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อการเลือกใช้ปลาและวัตถุดิบเกี่ยวกับการท�าซูชิและซาซิมิอย่างไรให้
ปลอดภัย และกองสุขาภิบาลอาหารได้รายงานผลการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย
ด้านอาหารในซูชิหน้าอาหารดิบ ประจ�าปี 2560 ซึ่งเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างกองสุขาภิบาล
อาหาร ส�านักงานชันสูตรสาธารณสุข และส�านักงานเขตทั้ง 50 เขต ผลการด�าเนินงาน มีดังนี้

 – สุ่มตรวจสุขลักษณะด้านกายภาพร้านจ�าหน่ายซูชิ จ�านวน 170 แห่ง ผ่านเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะกายภาพ จ�านวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49 ข้อบกพร่องที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ 
ร้านอาหารมีระบบบริหารจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ดีพอ เช่น มีการจัดเก็บซูชิ
เพื่อรอจ�าหน่ายไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส และจัดเก็บไว้นานเกินกว่า 2 ชั่วโมง 
รวมทั้งผู ้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานครและไม่ได้รับการสุขภาพตามที่กรุงเทพมหานครก�าหนด

 – สุ่มตรวจตัวอย่างซชู ิเพือ่หาเชือ้ก่อโรคในระบบทางเดนิอาหาร 4 ชนดิ คอื Staphylococcus 
aureus, Salmonella spp, Vibrio cholerae และVibrio parahaemolyticus โดยส่งตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ส�านักงานชันสูตรสาธารณสุข จ�านวน 293 ตัวอย่าง (ซูชิหน้า
ปลาไหล จ�านวน 2 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าไข่แซลมอน จ�านวน 3 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าแซลมอน 
จ�านวน 73 ตัวอย่าง, ซูชิหน้ากุ้ง จ�านวน 13 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าทูน่า จ�านวน 20 ตัวอย่าง, 
ซูชิหน้าปูอัด จ�านวน 33 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าไข่กุ้ง จ�านวน 30 ตัวอย่าง, ซูชิหน้ารวม จ�านวน 
28 ตัวอย่าง, แคลิฟอร์เนีย จ�านวน 20 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าสาหร่าย จ�านวน 17 ตัวอย่าง, 
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ซชูหิน้าไข่หวาน จ�านวน 16 ตวัอย่าง, ซชูหิน้าปลาหมกึ จ�านวน 6 ตวัอย่าง, ซชูหิน้าย�าสาหร่าย 
จ�านวน 6 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าปลาฮามาจิ จ�านวน 4 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าปลาโอ จ�านวน 
4 ตัวอย่าง, ซูชิหน้าปลาดิบ จ�านวน 3 ตัวอย่าง, โอนิกิริ และซูชิหน้าไข่ปลาดิบ ประเภทละ 
2 ตัวอย่าง และข้าวหน้าปลาดิบ ซูชิหน้าปลากะพง ซูชิหน้าหอยเชล ซูชิหน้าแมงกะพรุน 
ซชูหิน้าปลาตาเดียว ซชูหิน้าปลามาลนั ซชูหิน้าซาบะดอง เน้ือโรล ทงคทัซ ึซชูหิน้าหมูมาโย 
และซาซิมิ ประเภทละ 1 ตัวอย่าง) พบเชื้อก่อโรคจ�านวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4     
โดยแยกเป็นเชื้อ Aeromonas sobria จ�านวน 5 ตัวอย่าง เชื้อ Vibrio cholera non O137 
จ�านวน 3 ตัวอย่าง เชือ้ Vibrio metschnikovii จ�านวน 2 ตวัอย่าง และเชือ้ Salmonella gr.C 
จ�านวน 2 ตัวอย่าง
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การคำวบคำุมการจัดำและจ�หนำ่ายกระเช้าของขวัญ

ในำช่วงเทศกาลปีใหม่
  
กองสุขาภิบาลอาหารได้ด�าเนินการควบคุมการจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

การประชุมผู้ประกอบการ
เป็นการประชุมผู้ประกอบการที่รับจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียม

ความพร้อมล่วงหน้าซึง่จัดในวนัที ่30 มถุินายน 2560 ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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การจัดงานแถลงข่าว
แถลงข่าวการจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวญัในเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานครในช่วงเดอืนธันวาคม

เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2560 จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องรตันโกสนิทร์ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ถนนดนิสอ เขตพระนคร โดยรองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เป็นประธานในการแถลงข่าว
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การสุ่มตรวจการจัดและจำาหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
ส�านักงานเขตทัง้ 50 เขต สุ่มตรวจการจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเริม่ตัง้แต่

เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป เป็นประจ�าทุกปี
   

ผลสุ่มตรวจกระเช้าของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา (2556 - 2560)
พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด แต่ยังพบข้อบกพร่องในเร่ืองป้ายรับประกนั

ทีผู่บ้ริโภคสามารถน�ามาแลกเปลีย่นหรอืคนืได้หากไม่พอใจในคณุภาพสินค้าและป้ายแสดงการ เข้าร่วมโครงการฯ
ของสถานประกอบการ

ข้อบกพร่องของการจัดและจ�าหน่ายกระเช้าของขวัญที่ตรวจพบในปี 2556-2560

30.00

20.00

10.00

0.00

2556

คุณภาพสินคา

แสดงวันหมดอายุ

ปายเขารวมโครงการ

ฉลากสินคา

แสดงสัญลักษณหาง

แสดงรายการสินคา

ปายรับประกัน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล

2557 2558 2559 2560
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การเฝ้าระวังคำุณภาพอาหารในำช่วงเทศกาลกินำเจ

ตามทีเ่ทศกาลกินเจได้มขีึน้ในช่วงระหว่างวนัที ่20 - 28 ตลุาคม 2560 ประชาชนจ�านวนมากให้ความส�าคญั
กับการถือศีลกินเจ งดเว้นการบริโภคเน้ือสัตว์และบริโภคผัก และผลไม้แทนการบริโภคเน้ือสัตว์มากขึ้น โดยมี
การน�าผกัแห้งจ�าพวกเก๋ากี ้ดอกไม้จนี เย่ือไผ่ เหด็หหูนูขาวและเหด็หอมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรงุประกอบ
อาหารเจ

   

กองสุขาภิบาลอาหารได้ขอความร่วมมอืส�านักงานเขตในการตรวจเฝ้าระวงัคณุภาพอาหารในช่วงเทศกาล
กินเจ โดยด�าเนินการ ดังนี้

1. ให้ความรูแ้ละประชาสัมพนัธ์แก่ผูจ้�าหน่ายอาหารเจ และผูบ้ริโภคทัว่ไป เพือ่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเจ และการบริโภคอาหารเจอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ปราศจาก
การปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตราย 

2. ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูปที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารเจอย่างใกล้ชิด ดังนี้

2.1 ตรวจสอบหายาฆ่าแมลงตกค้างในผกัและผลไม้ทีเ่ป็นทีน่ยิมในเทศกาลกินเจ ได้แก่ ผกักาดหอม 
ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักปวยเล้ง เป็นต้น

2.2 ตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
สารบอแรกซ์ : ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ลูกชิ้นเจ เป็นต้น
ฟอร์มาลิน : ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เป็นต้น
สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) : ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักกาดดอง เป็นต้น
สารฟอกขาว : ผลติภัณฑ์กลุม่เส่ียง ได้แก่ เหด็หหูนูขาว เย่ือไผ่ ฮวยซวั เง็กเตก็ ดอกไม้จีน 
ขิงซอย ถั่วงอก เป็นต้น

2.3 ตรวจหาปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันส�าหรับทอดอาหารเจ
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ผลการดำาเนินงาน
กองสุขาภิบาลอาหารได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากส�านักงานเขต ทั้งส้ิน 48 เขต สรุปผล

การด�าเนินงาน ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้จ�าหน่ายอาหารเจ ทั้งสิ้น 910 ราย
2. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน 4 ชนิด (ได้แก่ บอแรกซ์, 

ซาลิซิลิค, สารฟอกขาว และฟอร์มาลิน ) จ�านวนทั้งสิ้น 2,132 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 0.05 รายละเอียดดังนี้

 – ตรวจหาสารบอแรกซ์ จ�านวน 746 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน
 – ตรวจหากรดซาลิซิลิค จ�านวน 436 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 
 – ตรวจหาสารฟอกขาว จ�านวน 602 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน
 – ตรวจหาฟอร์มาลิน จ�านวน 348 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.29 
ทั้งนี้ ตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน ได้แก่ คือ เห็ดหอม (เขตบางเขน) 

สารเคมีที่ตรวจ
จ�านวนตัวอย่างที่

ตรวจ

ผลการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน/

ส�านักงานเขตพบปนเปื้อน ไม่พบปนเปื้อน

1. บอแรกซ์ 746 - 746

2. กรดซาลิซิลิค 436 - 436

3. สารฟอกขาว 602 - 602

4. ฟอร์มาลิน 348 1 347 เห็ดหอม (เขตบางเขน)

รวมทั้งหมด 2,132 1

(ร้อยละ 0.29)

2,131

(ร้อยละ 99.70)

3. เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่เป็นที่นิยมในเทศกาลกินเจตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้าง ทั้งส้ิน 1,220 
ตัวอย่าง ไม่พบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

4. ตรวจหาปริมาณสารโพลาร์ในน�้ามันส�าหรับทอดอาหารเจ ทั้งส้ิน 140 ตัวอย่าง ไม่พบปริมาณ
สารโพลาร์เกินร้อยละ 25 

5. เก็บตัวอย่างอาหารเจพร้อมบริโภคตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยใช้น�้ายา SI-2 
จ�านวน 822 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.14

6. กรณีที่พบการปนเปื้อน ส�านักงานเขตได้แจ้งผลการตรวจต่อผู้ประกอบการ และมีหนังสือแบบตรวจ
แนะน�าของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ปรับปรุงแก้ไข 
และให้ค�าแนะน�าและด�าเนินการตรวจซ�้า
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รายชื่อตลาดำที่ไดำ้รับรางวัล

“สุดำยอดำตลาดำต้นำแบบ ระดำับถ้วยทอง”

ล�าดับ ชื่อตลาด พื้นที่เขต หมายเหตุ

ตลาดประเภทที่ 1

1 สายเนตร คันนายาว

ตลาดประเภทที ่1 หมายถึง 

ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร 

และมลีกัษณะตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวงว่าด้วย

สุขลักษณะของตลาด

พ.ศ. 2551

2 ท่าดินแดง คลองสาน

3 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จตุจักร

4 พิบูลย์วิทย์ จอมทอง

5 วัฒนานันท์ ดอนเมือง

6 ใหม่ทุ่งครุ ทุ่งครุ

7 บางขุนศรี บางกอกน้อย

8 กลางแฮปปี้แลนด์ บางกะปิ

9 ยิ่งเจริญ บางเขน

10 ถนอมมิตร บางเขน

11 สามย่าน ปทุมวัน

12 ศูนย์การค้ามีนบุรี มีนบุรี

13 อ่อนนุช วัฒนา

14 ลานบุญ ลาดกระบัง

15 เอี่ยมสมบัติ สวนหลวง

ตลาดประเภทที่ 2

16 พิบูลย์วิทย์ 6 จอมทอง

ตลาดประเภทที ่2 หมายถึง 

ตลาดที่ไม่มโีครงสร้างอาคาร 

และมลีกัษณะตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวงว่าด้วย

สุขลักษณะของตลาด

พ.ศ. 2551

17 วงเวียนปิ่นเจริญ 1 ดอนเมือง

18 นัดสะพานผัก ตลิ่งชัน

19 พิบูลย์วิทย์ 2 บางขุนเทียน

20 พิบูลย์วิทย์ ๔ บางขุนเทียน

21 นัดสะแกงาม บางขุนเทียน

23 นัดบ่อปลา พระโขนง

24 บวรร่มเกล้า ลาดกระบัง
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รายชื่อสถานำประกอบการอาหารที่ไดำ้รับป้ายรับรอง

มาตรฐานำอาหารปลอดำภัยของกรุงเทพมหานำคำร 

ระดำับดำี ต่อเนำื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556–2560

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 ล้อเกวียน 2328 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร ส้มต�า

2 โคลา สุกี้ 2020/9-11 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร สุกี้

3 ครัวอรรถรส 15/126 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

4 หอยทอดเจริญผล 588 เจ.เจ. มอลล์ ถ.ก�าแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร หอยทอด

5 อรนิภัทร์อาหารอิสลาม 588 เจ.เจ.มอลล์ ถ.ก�าแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ข้าวหมกไก่

6 เพลิน 7/428 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

7 ร้านอาหารครัวถังข้าว 57 ซ.วิภาวดีรังสิต 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

8 โอยั๊วะ 47/1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

9 จิตรมาส 2014/7-9 ซ.พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

10 สดศรี 233/8 ซ.พหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

11 ก๋วยเตี๋ยวมารวย 1/13 ถ.พหลโยธิน ซ.เสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร ก๋วยเตี๋ยว

12 รุ่งเรืองทรัพย์ 7/395 วิภาวดี 36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อาหารตามเมนู

13 ขวัญจิตร 2022 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

14 ยิ่งเจริญโภชนา 2014/5 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

15 โจ๊กมัลลิกา 189/41 ซ.ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

16 ตะลิงปลิง 1697 ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

17 ร้าน ค�าพูน 1697 ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ส้มต�า

18 ธ.ครัวทะเล 1094/12-13 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

19 ร้านทูดาริ 1697 ชั้น G ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร อาหารญี่ปุ่น

20 เวียตคูซีน 1697 ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร อาหารเวียดนาม

21 ข้าวมันไก่กิ๊กก๊อก 87/107 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ข้าวมันไก่

22 ร้านขุนน่าน 1677/4 ซ.พหลโยธิน 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร อาหารใต้

23 สราญรมย์ 305 ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 9 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

24 เซฟเฟอลีน 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

25 เฮนรี เจ บีนส์ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

26 โอชารส 149 - 150 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

27 โฮมเทอร์เรช 338/222 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

28 ก๋วยเตี๋ยวคุณนาย 37 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

29 เมืองตังค์ 49/7 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

30 หยกกี้ 29 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

31 ข้าวมันไก่ลิ่มซัง 111/538-540 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ข้าวมันไก่
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

32 แป๊ะตี๋โภชนา 310/946 ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

33 จอยข้าวซอยเชียงใหม่ 199/195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

34 ป้าร�าพึง สาขา 2 14 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

35 ฮาลาล ฟู้ด 385 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

36 ครัว 2 ภาค 299/1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

37 ลาบกุดชุม 463 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

38 ต้มย�าน�้าลึก 22/81-82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

39 ก๋วยเตี๋ยวเรือนายใช้ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

40 My Home 17/4 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

41 ปทุมพร 129 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

42 ศรีจินต์ 567 ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

43 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 19 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

44 ข้าวต้มห่อเจี๊ยะโภชนา 403-405 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ข้าวต้ม

45 ราดหน้าก๋วยจั๊บ 337 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

46 คุณนิดข้าวกะแกง 19/54 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

47 ข้าวต้ม O.T. 209 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ข้าวต้ม

48 เจ๊เล็กซุปเปอร์ 22/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

49 มิดไนท์ไก่ตอน 24/15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

50 สมหวังไก่ย่าง 48/21-23 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

51 เรือนไม้แดง 100 ถนนเลียบคูนายกิม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

52 95 เรสท์เตอรอง 228 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

53 ช.บะหมี่เกี๊ยว 111/543 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

54 บีทะเลเผา 5/13 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

55 สโนว์ฟุตตี้ 393 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง ไอศครีม

56 รุ่งเย็นตาโฟ 22/53 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ก๋วยเตี๋ยว

57 ข้าวต้มเจ้บัว 310/100-101 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ข้าวต้ม

58 ครัวมายฮาร์ด 119/9-10 ถพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารเวียดนาม

59 ไอ ริช บาย ต้นก้ามปู 107 ถนนเลียบคูนายกิม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามสั่ง

60 ครัวคุณแว่น 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

61 โกเล็กราชาก๋วยเตี๋ยว 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

62 ส้มต�าคั่วแซบ 119/11-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

63 วันดีโภชนา 16 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

64 ต�ารับคุณยาย By Songchittra 119/5 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

65 กอเต็กเชียง 178/61 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

66 สวนอาหารบ้านริมน�้า 106 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

67 อุดมลาบนัว 311/16 ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

68 ครัว สุขฤทัย 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง อาหารตามเมนู

69 ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด 31/14 ม.2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสวารีย์ เขตบางเขน อาหารทะเล

70 ร้านมุสลิมรามอินทรา 9/420 ม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ข้าวหมกไก่

71 ไก่ย่างท่าน�้าจักราช 512/1 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารอีสาน

72 ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน 109/10 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ก๋วยเตี๋ยว
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

73 ร้านเพลิน 32/19 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

74 ร้านแกงอ่อม 524/1 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารอีสาน

75 ร้านเลนส์ข้าวต้มโต้รุ่ง 126/90-91 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ข้าวต้ม

76 ร้านปั้นน�้า-เป็นตัว 145/7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

77 ร้านหัวปลาต้มย�า 17/171 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

78 ร้านโฟมนม 111/738 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

79 ร้านแครอท 91/38 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

80 ร้านธัญพร 1/8 ม. 6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ก๋วยเตี๋ยว

81 ร้านไทยอีสาน 2005 43/244 ม.3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารอีสาน

82 แอบแซ่บ 3/2228 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน ส้มต�า

83 ทิพวรรณ อาหารเวียดนาม 111/36-37 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

84 สวนอาหารบางบัว 13 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

85 ร้านข้าวต้มขาไก่ 111/41-42 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

86 อภิโภชน์ 76 ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

87 ครัวอรทัย 9/54 ม.4 ซ.ลาดปลาเค้า 78 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

88 ข้าวแกงเมืองเพชร 56/5 ซ.รามอินทรา 34 แยก 21 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

89 ย�าแซ่บอาหารไทย 59 ม.4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

90 ป.กุ้งเผา 74 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อาหารตามเมนู

91 โชคชัยลูกชิ้นปลา 66 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน อาหารตามเมนู

92 กาลิค 97/73-74 ซ.โชติวัฒน์ ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

93 ขาหมูประชาชื่น 812/1 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ข้าวขาหมู

94 จรูญ-แดง 67/6 ซ.วัดประดู่ ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ส้มต�า ไก่ย่าง

95 ศิริชัยไก่ย่าง 9/213 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ส้มต�า ไก่ย่าง

96 ครัวคุณสุ 1618/4 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

97 วิเศษไก่ย่างภัตตาคาร 309 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ส้มต�า ไก่ย่าง

98 นิตยาไก่ย่าง 9/225 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ส้มต�า ไก่ย่าง

99 กอเต็กเชียง 167 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ก๋วยเตี๋ยว

100 ร้านเจ๊ไข่ 1300/3-6 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

101 เตาปูนบิสโทร 1242/1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

102 อร่อยแล้วสั่งต่อ 812/10 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ก๋วยเตี๋ยว

103 ต�ามั่ว ประชาชื่น 816-817 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ลาบ ส้มต�า

104 95 บ้านกาแฟ 95 ซ.โชติวัฒน์ ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

105 เดอะแกลเลอรี่ 494 ถ.ริมคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

106 หมูแดงนายไซ 1059 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ข้าวหมูแดง

107 ข้าวต้มรุ่งเรือง 317-319 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

108 คุ้มอีสาน 1396/13 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ส้มต�า ไก่ย่าง

109 เนื่องศรี 1289 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ข้าวราดแกง

110 ฮ้อ เจี๊ยะ เลี้ยง 1300/1 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ขนมหวาน

111 ทวีผลเป็ดย่าง 107 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ข้าวหน้าเป็ด

112 ร้านนายอ้วน 293/27 ซ.ประชาชื่น 8 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บะหมี่

113 ยินดีข้าวมันไก่ 324/45 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ข้าวมันไก่
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

114 ข้าวต้มสมพงษ์ 1338/1 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

115 รสเด็ดเตาปูน 367/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ ก๋วยเตี๋ยว

116 ลาบอุดรโภชนา 1089 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ลาบ ส้มต�า

117 โตเป็ดย่าง 324/3 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ข้าวหน้าเป็ดย่าง

118 แป๊ะโจ๊กหม้อทองเหลือง 320 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โจ๊ก

119 เฮียแบะบางโพ 292-294 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ข้าวต้ม

120 นิวกิดกี่โภชนา 175 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ก๋วยเตี๋ยว

121 มังกรแดง 1073-1074 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

122 โกยี 12/27 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

123 เงิน เงิน เงิน 19/49 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตบางซื่อ อาหารตามเมนู

124 ดีแซบ 4/84-6 แขวง/เขตลาดพร้าว เขตสายไหม อาหารตามเมนู

125 สวนอาหารกุ้งเต้น ปากเกร็ด 26/10 ถ.เกษตรนวมินทร์ เขตสายไหม อาหารตามเมนู

126 ครัวสายไหม 6/31 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม อาหารตามเมนู

127 ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน 331/2 ถ.เพิ่มสิน-วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม ก๋วยเตี๋ยว

128 ร้านบ้านปลาดุกฟู 28/33 ถ.พหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม ปลาดุกฟู

129 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าทองค�า 6/667 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม ก๋วยเตี๋ยว

130 ร้านข้าวต้ม 5 ดาว 48/61 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม ข้าวต้ม

131 อร่อยออเงิน 41/9 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม อาหารตามเมนู

132 ร้านโกเบ๊ 48/184 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม ข้าวมันไก่

133 ร้านเล่าซา 489/3 ถ.เพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม ก๋วยเตี๋ยว

134 ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา 48/22 แขวงสายไหม เขตสายไหม ก๋วยเตี๋ยวปลา

135 ร้านจันทร์เจ้า 4/19 แขวงสายไหม เขตสายไหม อาหารตามเมนู

136 ร้านไก่ย่างโคราช 173/45 ซ.เพิ่มสิน 28 แขวงคลองถนน เขตสายไหม อาหารตามเมนู

137 คัทซึเทอิ 98/2 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม อาหารตามเมนู

138 ร้านปัง ปัง ปัง 3/11 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม ขนมปัง

139 ร้านแม่โลมา 67/16 ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม อาหารตามเมนู

140 ร้านนาเมี่ยงปลาเผา 88/108 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม อาหารพร้อมบริโภค

141 ร้านบุญมา ฟุตบอลคลับ 4/22 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม อาหารตามเมนู

142 ครัวแม่ณี 91 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม อาหารตามเมนู

143 ลองดู 201/85-86 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

144 ร้านกุง 333/100  ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ อาหารเกาหลี

145 เปรมประชากรค๊อฟฟี่ช๊อป 99 ถ.ก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ เครื่องดื่ม

146 จัมโบเทล 34/41 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

147 ไม้หอม 201/137 ซ.วิภาวดีฯ 64 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ข้าวราดแกง

148 ครัวตรัง 201/122 ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ข้าวราดแกง

149 อยากชา 200/250 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เครื่องดื่ม

150 ร้านใบกระเพรา หลักสี่ 99/104-106 ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

151 รีเทลลิงค 10/11 ถ.วิภาวดีฯ 64 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ เครื่องดื่ม

152 ก๋วยเตี๋ยวไก่บางบัว 304/1150 ซ.เคหะบางบัว ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ ก๋วยเตี๋ยว

153 เฮียเลี้ยงข้าวมันไก่ตอน 29/195 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ข้าวมันไก่

154 กู๊ทโภชนา 155/24 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ก๋วยเตี๋ยว
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 บะหมี่แซ่ลี 814 ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง อาหารตามเมนู

2 สุชินเป็ดย่าง 532 ซ.รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง อาหารตามเมนู

3 ห่านท่าดินแดง 1783/46 ซ.ปากซอย ถ.ลาดพร้าว 35 เขตห้วยขวาง อาหารตามเมนู

4 เฮียลักษณ์โภชนา 817 ซ.รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง อาหารตามเมนู

5 นิวย่งฮั้วภัตตาคาร 101 ถ.ศิริพงษ์  แขวงส�าราญราษฎร์ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

6 ห้องอาหารสกายไฮ 14 , 16 ถ.ราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

7 ร้านมงคลชัย 314 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร อาหารตามเมนู

8 มนต์นมสด 160/2-3 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กาแฟ ขนม

9 กิน ลม ชม สะพาน 11/6 ซ.สามเสน 3 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร อาหารตามเมนู

10 บริษัท พ.พูลสิน จ�ากัด 458-460 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์  แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร อาหารตามเมนู

11 Deep 329/1-2 ถ.รามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร อาหารตามเมนู

12 โกยี 230 ถ.พระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร อาหารตามเมนู

13 ลูกชิ้นปลานายง�้า 3 ถ.สิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร ก๋วยเตี๋ยว

14 อะอิซะ 178 ถ.ตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร ก๋วยเตี๋ยว

15 ปาลาซโซ่ 8 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร อาหารตามเมนู

16 นิวย่งฮั้วโภชนา 35-37 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ก๋วยเตี๋ยว

17 ราชาโภชนา 19-21 ถ.ราชบพิธ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

18 เฮียง 14/7 ซอยสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร ข้าวราดแกง

19 ลันฟ้า 140 ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร ข้าวมันไก่

20 ศิริพรโภชนา 152 ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร อาหารตามเมนู

21 อร่อย 152 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร อาหารตามเมนู

22 มิตรโกหย่วน 186 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร อาหารตามเมนู

23 นิยมโภชนา 109 ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร อาหารตามเมนู

24 บ้านผัดไท 105 ถ.มหรรณพ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร ผัดไท

25 ชวนชิม 188 ถ.ดินสอ   แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร ข้าวต้ม

26 หมูตุ๋นศุภมาศ 11 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

27 ศิริโภชนา 18 ถ.บูรณะศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

28 คอนนิจิปัง 183 ถ.จักรพงษ์  แขวงชนะสงคราม อาหารตามเมนู

29 ซิ้งกี่ 400/2 ถ.มหาไชย  แขวงส�าราญราษฎร์ เขตพระนคร ราดหน้า

30 ไซด์วอร์คราชด�าเนิน 77/2 ถ.ราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

31 วิลล่า ชาช่า 36 ถ.ตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร อาหารตามเมนู

32 ศรีท่าพระจันทร์ 137 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร อาหารตามเมนู

33 ก�าพูเฮ้าส์ 308 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร อาหารตามเมนู

34 ผัดไทนานา 152 ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ผัดไท

35 ซ้งสหรส 80 ถ.มหาไชย  แขวงส�าราญราษฎร์ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

36 ศาลาไอศครีม 637/1-2  ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว

37 ร้านครัวคุณย่า 65 ถ.อ�านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามสั่ง

38 แหนมเนืองป้าเก๋ 123/205 ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต แหนมเนือง 

39 ราชวิถี 635-7  ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

40 คอฟแอนด์เค้ก 541, 543 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต อาหารตามเมนู

41 ปาเน็ตโทน 303 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

42 ร้านอีสานบ้านเฮา 489/1-3 ซ.ร่วมจิตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

43 ส.บุญชัย 354 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

44 TIK KITCHEN 356 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

45 ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูศรีย่าน 333/2 ซ.ศรีย่าน 2 ถ.นครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว

46 ส.ขอนแก่น 71 ถ.พระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

47 ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าสมจิตร 412/5 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว

48 โชคดีติ่มซ�า 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ติ่มซ�า

49 ร้านเกี๋ยวปลานายเคี้ยม 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว

50 ร้านข้าวต้มราชวัตร 522-524 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

51 ร้านคิมข้าวมันไก่ 1412/10 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต ข้าวมันไก่

52 เดอะสวนดุสิตพาเลซ 295 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

53 ภัตตาคารโวลคาโน 406 ซ.สุโขทัยแมนชั่น ถ.สุโขทัย แขวงสวนฯ อาหารอิตาเลียน

54 อังสุวรรณ 673 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ข้าวหมูแดง

55 ร้านลูกชิ้นราชวัตร 909/2 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว

56 สมาคมชาวสุรินทร์ 367 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต อาหารอีสาน

57 เจอหน้าคร่าตา 348 ซ.สวนอ้อย ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

58 โบกี้ 1131/349 ถ.เทอดด�าริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

59 วิบูลย์โภชนา 558 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ข้าวต้ม อาหาร

60 ห้องอาหาร ศ.ระริน 312 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

61 ครัววังวนา 71 ถ.พระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

62 เฮียบฮั้ว 530-532 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน

63 เรื่องเก่าเหล้าใหม่ 306 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต อาหารตามเมนู

64 สวนสน 200/4-5 ถ.พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต อาหารตามเมนู

65 หัวหินโภชนา 29-31 ถ.กระออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ อาหารตามเมนู

66 เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง 11 ถ.นครสวรรค์ 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ก๋วยเตี๋ยว

67 รัศมีรุ่งโรจน์รสเด็ด 265 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ก๋วยเตี๋ยว

68 อิ๋วเย็นตาโฟ 266 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ก๋วยเตี๋ยว

69 ไก่บ้านพริกไทยด�า 10-12 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ อาหารอีสาน

70 ลิตเติลโฮมเบเกอร์รี่ 99-101 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ อาหารตามเมนู

71 ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 38/1 ซอยบ้านดอกไม้ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ ก๋วยเตี๋ยว

72 ลูกชิ้นหมูนายฮั่ง 194 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ ก๋วยเตี๋ยว

73 ลิขิตไก่ย่าง 74/1 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ อาหารตามเมนู

74 กาลัญญู 235 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ อาหารตามเมนู

75 ตั้งหงี่ฮวด 49 ถ.แปลงนาม แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ข้าวต้มเป็ด

76 จิระอ�านวย 365 ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

77 ลิ้มซุ่นง้วน 345-347 ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

78 ตั้งจั๊วหลี 2212 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

79 สีมรกต 80-82 ซ.สุกร ถ.ข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ข้าวหมูแดง
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

80 ชองกี่ 84-86 ซ.สุกร ถ.ข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ หมูสะเต๊ะ

81 ร้านคุณย่า 661/2 ถ.มิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ ข้าวราดแกง

82 เป็ดเจ้าท่า 941 ซ.วานิช 2 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

83 หมุยเล้ง 507-509 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

84 เท็กซัสสุกี้ 17/1 ถ.ผดุงด้าว แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ สุกี้

85 สิงคโปร์โภชนา 680-682 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ลอดช่องสิงคโปร์

86 ยิ้ม ยิ้ม ภัตตาคาร 89 ถ.เยาวพานิช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

87 มธุรส 8 ถ.ผดุงด้าว แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ก๋วยเตี๋ยว

88 เล่าลี่หูฉลามเยาวราช 457-461 ถ.มังกร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

89 เจริญไทยซีฟู้ด 463 ถ.เยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

90 หูฉลามมหาชน 570 ถ.เยาวราช แขวง/ เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

91 จังกิมฮวดเตียง 354 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ก๋วยเตี๋ยว

92 บูรพารังนก 31 ถ.แปลงนาม แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ หูฉลาม,รังนก

93 แต้ป้อฮวด 7 ถ.ผดุงด้าว แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ข้าวขาหมู

94 เยาวราชโภชนา 383 ถ.เยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

95 ภัตตาคารเชียงการีล่า 306 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

96 ภัตตาคารแว่นฟ้า 292  ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

97 เนื้อแพะเท็กซัส 3-5 ถ.ไทร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ข้าวต้ม

98 ลูกชิ้นเนื้อเท็กซัส 36 ถ.ไทร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ก๋วยเตี๋ยว

99 นิวกวงเม้ง 4-8 ถ.พาดสาย แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

100 ฮะมังกร 601-603 ถ.มังกร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

101 เฮงดีหูฉลามรังนก 431 ถ.เยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ หูฉลาม,รังนก

102 เปียงกี่โภชนา 105-107 ถ.กุศล แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

103 วีว่าอะวิฟเดอะรีเวอร์ 23 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ อาหารตามเมนู

104 นครคารา 55/8 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง อาหารตามเมนู

105 ร้านลูกลุงจ๋า 9/222 ซ.สมบูรณ์พัฒนา เขตดินแดง อาหารตามเมนู

106 5 แยกต�าซั่ว 76 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสารแยก 1 เขตดินแดง อาหารตามเมนู

107 Hi Residence 649-649/1-176 เขตดินแดง อาหารตามเมนู

108 ร้านสุกี้ไซโอ้ว 72/22-23 ตึก พ.8 เขตดินแดง อาหารตามเมนู

109 เฮงหูฉลาม 133  ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

110 ปักกิ่ง 213/4-5 ถนนนัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

111 ยูเรสเตอรองส์ 358 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

112 ร้านอั้งซิวฮะ 299 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

113 ทวีโภชนา 252 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

114 เฉลิมศิริโภชนา 69 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

115 Shabu Cha 28 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

116 ปลาดิบ 1/1 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

117 ข้าวต้มอนันต์ 206/6 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

118 มายยู ซูชิ บาร์ 33 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

119 สมใจ 670/8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

120 ร้านอาหารพี่หยอง แหนมเนือง 466/8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

121 บาซิลิโก 34 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

122 Zaap Classic 412/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

123 รถเสบียง 102/5 เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

124 สามเสนวิลล่า 49/2 เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

125 Ka-nom 356 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

126 ห้องอาหารเรนโบว์ 289/7 ถ.สาลีรัฐภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

127 ร้านนิพนธ์โภชนา 248/7 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

128 แพล็ทฟอร์ม วัน (2005) 1153/1 นครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

129 กัลยา 246/3 พิบูลย์วัฒนา พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

130 เจมส์ แกลอรี่ฯ 198/23-24 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

131 แผงลอยทะเลเผา 959/1-3 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

132 ครัวกันเอง 23/1 ซ.อินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

133 ITALIAN JOB 358 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

134 หมูเด็ด 197/13 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

135 ภัตตาคารแต้จิ๋ว หูฉลาม 888/425 - 426 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี อาหารจีน

136 บ้านบุศรินทร์ 471/6 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

137 กาลครั้งหนึ่ง ณ เรือนเจ้าคุณอู๋ 32, 34 ซ.เพชรบุรี 17 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

138 พงหลีภัตตาคาร 10/1-4 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

139 จ๊ากกี่ 1/35-36 ซ.วัฒนโยธิน ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ราดหน้า

140 ข้าวมันไก่ตอนประตูน�้า 960-962 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ข้าวมันไก่

141 สุรัชต์ภัตตาคาร 35/30-31 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

142 HEAP 290/4 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

143 ไชยโรจน์ 467/25 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

144 เบ็ญจา 68/59 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ข้าวราดแกง

145 พรทิพย์ 922-924 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ข้าวราดแกง

146 ไทยเจริญ 53/16 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ก๋วยเตี๋ยว

147 ร้านก่วงเฮง 930 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ข้าวมันไก่

148 SEA SONING 4/11-12 ถ.รางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

149 เล็กโภชนา 90/34-35 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

150 ลี้เฮงกี่ 107/6 ถ.รางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

151 อีสานรสเด็ด 3/5-6 ถ.รางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารอีสาน

152 ฟาสท์ ฟู้ด 831 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

153 WP WINE PUB 8/2 ถ.รางน�้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

154 ต�ามั่ว ลาดพร้าว 101 281 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง อาหารตามเมนู

155 เด็กเลี้ยงแกะ 130 ซ.ลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง อาหารตามเมนู

156 ครัวสมร 1329/1 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง อาหารตามเมนู

157 ใจ๋เยาวราช 329/61 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง อาหารตามเมนู
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กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 มอนซูน 6 ถ.สุขุมวิท 8 เขตคลองเตย อาหารตามเมนู

2 สวนอาหารกรีน การ์เด้น 19/1 ถ.สุขมวิท 20 เขตคลองเตย นานาชาติ

3 ครัวร่มไม้ 16 ถ.สุขุมวิท 36 เขตคลองเตย อาหารไทย

4 บิ๊กเบนค๊อฟฟี่ช้อพ 19 ซ.สุขุมวิท 24 เขตคลองเตย นานาชาติ

5
บริษัท ฮาซารินโด้ โอเวอร์ซีส ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด
29 ถ.สุขุมวิท 38 เขตคลองเตย นานาชาติ

6 อาร์ แอนด์ บี (R&B) 58/1 ถ.สุขุมวิท 42 เขตคลองเตย อาหารตามเมนู

7 บิชามอน 1032 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย อาหารญี่ปุ่น

8 ท่งหลี 64/3 ถ.สุขมวิท 20 เขตคลองเตย อาหารจีน

9 หลงจู 2719/3 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย อาหารจีน

10 นิวยอร์ค สเต็ก เฮ้าส์ 4 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย สเต็ก

11 แอตแลนต้าเกสเฮาส์ 78 ถ.สุขมวิท 2 เขตคลองเตย อาหารตามเมนู

12 คาเฟ่เดอนัมส์ 99 ถ.สุขุมวิท 6 เขตคลองเตย นานาชาติ

13 ครัวคลองเตยซีฟู้ด 145 ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย ขนมจีน

14 ปากหวาน 390/16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย อาหารอินเดีย

15 โดง อี 212/20 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย อาหารเกาหลี

16 เมียงดง 212/2 ถ.สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย อาหารเกาหลี

17 Hinaya 982/22 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย อาหารญี่ปุ่น

18 ทาไดมะ 982/22 ซ.สุขุมวิท 42 เขตคลองเตย อาหารญี่ปุ่น

19 ครัวกนกกร 9 ซ.สุขุมวิท 64 แยก 2 เขตพระโขนง อาหารไทย-ทะเล

20 ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง 3039 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง อาหารจีน

21 กวางเจาสุกี้ 2036-2036/1 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง สุกี้

22 MTB ไก่ย่าง 765/4-5 ซ. 103 เขตพระโขนง อาหารอีสาน

23 บุญมี 819 ซ.สุขุมวิท 101 เขตพระโขนง อาหารตามเมนู

24 ลูกชิ้นอนามัย 2184 ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง อาหารตามเมนู

25 แสงตะวันโภชนา 25 ซ.สุขุมวิท 97/1 เขตพระโขนง อาหารตามเมนู

26 บ้านไม้เรือ 553 ซ.สุขุมวิท 103 เขตพระโขนง อาหารตามเมนู

27 งุ่ยเม่งเฮง 827 ถ.พระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ขนม

28 เตี่ยงเฮง 35/5แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ขนม

29 ห่านท่าดินแดง 1977-1979 ถ.พระราม6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน อาหารตามเมนู

30 เบ๊จังกี่ 153 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ขนม

31 พัมกิ้นเฮ้าส์ 410/2 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก อาหารตามเมนู

32 สุรวงศ์เกี๊ยกหูฉลาม 294/3-4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก หูฉลาม

33 โอ้วเลี่ยงเส็ง 981 ถ.เจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก อาหารตามเมนู

34 บะหมี่จักรพรรดิ 506 ถ.พระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก บะหมี่

35 ซาฮะหูฉลาม 598/5 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก หูฉลาม

36 ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก ก๋วยเตี๋ยว

37 ผัดไทไฮโซ 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก ผัดไท

38 ราดหน้า 30 ปี 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก ราดหน้า
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

39 ลีคิทเช่น 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก อาหารตามเมนู

40 บ้านการะเกด 37 ถ.มหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก อาหารไทย

41 ร้านฮาร์โมนิค 22 ซ.เจริญกรุง34 แขวงบางรัก เขตบางรัก อาหารตามเมนู

42 เรือนไม้ 82 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก อาหารไทย

43 มิราม่าสุกี้ซีฟู้ด ภัตตาคาร 491/25-26 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก สุกี้

44 โบตันเต 425/15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก อาหารญี่ปุ่น

45 สมบูรณ์โภชนา 169/7-11 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก อาหารจีน

46 ร้านเนื้อย่างอร่อย 8 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก เนื้อย่าง

47 ทอเลนเต้ 1017 ถ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก อาหารนานาชาติ

48 อินเดียนฮัท 311/2-5 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก อาหารอินเดีย

49 เจ๊เกียว 506 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก เขตบางรัก ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

50 Bai Yun 21/100 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร อาหารญี่ปุ่น

51 บริษัท กาแลงก้า จ�ากัด 233 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร อาหารไทย-ฝรั่ง

52 ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นายพล 3331/66 ซ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

53 ลีเหล่าหงี 3687/8 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม อาหารจีน

54 ไก่ย่างกลางกรุง 499/1 ถ.พระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม อาหารตามเมนู

55 ร้านอาหารซอร์เทรล 500/1 ถ.พระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม อาหารตามเมนู

56 เดอะไชน่า 38/237 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม อาหารจีน

57 ก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ 313/7 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม ก๋วยจั๊บ

58 ข้าวมันไก่มาเรียน 2957 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม ข้าวมันไก่

59 พ่อครัวเถื่อน 2331/16 ซ.วัดราชสิงขร2 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม อาหารตามเมนู

60 ห้องอาหารคาลิปโซ่ 2194 ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม อาหาร เครื่องดื่ม

61 เชิญชิม 597/54 ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ก๋วยเตี๋ยวปลา

62 สมใจ 471/2  ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม อาหารตามเมนู

63 บ้านกลางกรุง 3560 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม อาหารตามเมนู

64 โฮคิทเช่น 95/426 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา อาหารไทย-จีน

65 โชคชัยโภชนา 116/49-50 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา เกาหเลาเลือดหมู

66 White House 1004/333-334 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.58 เขตยานนาวา อาหารตามเมนู

67 ร้อยเอ็ดโภชนา 130 ซ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา อาหารตามเมนู

68 โกปิเตียม 79/213 เซ็นทรัลพระราม 3 แชวงช่องนนทรี เขตยานนาวา อาหารไทย-จีน

69 นมัสเต 900/31 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา อาหารอินเดีย

70 ชอบต�า 762/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา อาหารซีฟู้ด -อีสาน

71 The Oyster Bar Bangkok 395 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา อาหารซีฟู้ด

72 โตโต้ 662/35 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ข้าวราดแกง

73 HOBs Int (ฮอบส์ อินท์) 982 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา อาหารนานาชาติ

74 ขาหมูฮ่องเต้ 9/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ข้าวขาหมู

75 ยูแอนด์ไวน์ 982 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา อาหารตามเมนู

76 KASA 982 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา อาหารญี่ปุ่น

77 โชคชัยสเต็กเฮ้าส์ 45 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา อเมริกัน

78 ร้านแอนโทนีโอ 26 ซ.สุขุมวิท 29 เขตวัฒนา อิตาเลียน

79 Fourworx 30 สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา เบอเกอร์
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

80 ยูเรกวาน 26/3 ซ.สุขุมวิท 59 เขตวัฒนา เกาหลี

81 บาซิลิโก 8 ซ.สุขุมวิท 33 เขตวัฒนา อิตาเลียน

82 Venezior 24 ซ.สุขุมวิท11 เขตวัฒนา อิตาเลียน

83 คิงส์ สตาร์ ฟูดส์ 8/17-18 ซ.สุขุมวิท3/1 เขตวัฒนา อิสลาม

84 Gold Restaurent & Coffee shop 15 ซ.สุขุมวิท1 เขตวัฒนา อาหารตามเมนู

85 Season Thai Cuisine 2 ซ.สุขุมวิท5 เขตวัฒนา ไทย

86 นิชิมูระ 595/7-8 สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

87 โคเรียน่า 28 ถ.สุขุมวิท11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เกาหลี

88 นาโนฮาน่า 323/1 ซ.ทองหล่อ 15 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

89 ดีโนบาร์ 12 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นานาชาติ

90 นานาคิทเช่น 13/9 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อิสลาม

91 อักเบอร์ 1/4 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อินเดีย

92 ฮิลลารี่ บาร์ 25/2 ซ.สุขุมวิท 11  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารไทย

93 เซนต์ มอริทซ์ บางกอก 32/2 ชั้น 1,2 สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารไทย

94 BLTTER BROWN 16 ซ.สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารนานาชาติ

95 M3 WINE BAR & RESTAURANT 133/2 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารนานาชาติ

96 แบรดแมน สปอร์ทส บิสโทร 4/6 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารอิตาเลียน

97 Terra Roku 30 ชั้น 6 สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น,อิตาเลียน

98 Bread Talk 88 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เบเกอรี่+เครื่องดื่ม

99 OK SHABU 9/3 ซ.อรรคพัฒน์ ซ.สุขุมวิท 49/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา สุกี้

100 Atelier 30 สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นานาชาติ

101 ต้าเหลียน 95/7 ซ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จีน

102 นามิ ยากินิกุ 582/25-26 ซ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

103 พัทณีกาแฟ 40 ซ.สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เครื่องดื่ม

104 โอเปร่า 53, 53/1-2 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา อิตาเลียน

105 พิซซิเรีย ลิมอนเชลโล 17 สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารอิตาเลียน

106 ดรีม ทู 18/1 ซ.สุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารนานาชาติ

107 SOBA Q 11/5 ซ.สุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา อาหารญี่ปุ่น

108 โจชิซึ ซูชิ 20/2 ซ.พาสนา 1 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา อาหารญี่ปุ่น

109 ลาบราสเซอรี่ 14,16 สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารอิตาเลียน

110 ห่านฮ่องเต้ 881 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา อาหารตามเมนู

111 ดิ ออสเตรเลี่ยน ผับ 37 ซ.สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ยุโรป

112 ณ อรุณ 65 ซ.สุขุมวิท 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นานาชาติ

113 น้อมจิตต์ไก่ย่าง 332-334 ซ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ไทย

114 ไนน์บอล 8/21 ซ.สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อาหารตามเมนู

115 เครฟ 35 ซ.สุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา นานาชาติ

116 HANAKARUTA 36/4 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

117 โทริยะ - ฮานะ 2/10 ซ.สุขุมวิท 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

118 Katsu 43/3 ซ.สุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ญี่ปุ่น

119 เรือนนายไท 1077 ถ.พระรามเก้า เขตสวนหลวง อาหารไทย

120 บ้านสิริภัตตาคาร 1546 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง อาหารไทย



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

56
0

76

กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

121 ร้านพอดี 65 ซ.พัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กาแฟ

122 เป็ดย่างพัฒนาการ 1884 ซ.พัฒนาการ 50 เขตสวนหลวง เป็ดย่าง

123 โป่วเทียมเฮง 78 ซ.พัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง ก๋วยเตี๋ยว

124 ฮะเซ้งโภชนา 2033 ซ.อ่อนนุช 39 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขตสวนหลวง บะหมี่-เป็ดย่าง

125 ใบไม้ร่าเริง 843 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวง อาหารไทย

126 นาเบ 1144/5-6 ซ.พัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง อาหารญี่ปุ่น

127 ก๋วยเตี๋ยวนายเงี๊ยบบ้านสวน 561 ซ.พระรามเก้า 49 แขวง/เขตสวนหลวง ก๋วยเตี๋ยว

128 เทียนหูฉลาม 1895 ซ.พัฒนาการ 39 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง อาหารจีน

129 เกตุโอชา 51 ซ.พัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง ก๋วยเตี๋ยว

130 ยอดลาบเป็ดอุดร 106 ซ.พระรามเก้า 47 ถ.พระรามเก้า เขตสวนหลวง อาหารอีสาน

131 ปอเฮงโภชนา 1845 ซ.อ่อนนุช 37 แขวงเขตสวนหลวง เขตสวนหลวง ข้าวต้ม

132 ครัวคุณตู่ 15/5 ซ.พัฒนาการ 54 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง อาหารตามเมนู

133 สตาร์เชฟ 999/3 เดอะไนน์ ถ.พระรามเก้า แขวง/เขตสวนหลวง อาหารญี่ปุ่น

134 ฮัลเลลูยา 476/6-7 ซ.พัฒนาการ 53 เขตสวนหลวง อาหารอิตาเลียน

135 ชิล ชิล เรสเตอร์รอง 919/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวง อาหารไทย-ฝรั่ง

136 อีสานตะวันแดง สาดแสงเดือน 484 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง อาหารไทย-อีสาน

137 ไอโซน 27 ซ.พระรามเก้า 41 ถ.พระรามเก้า เขตสวนหลวง อาหารตามเมนู

138 ภัตตาคารมังกรหลวง 35/222ม.4 ซ.- ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา อาหารจีน

139 สวนอาหารเบิกไพร 23/1-3 ซ.- ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา อาหารตามเมนู

140 ร้านโจ๊กฮ่องกง 970/10 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท 103 เขตบางนา อาหารตามเมนู

141 ร้านลูกชิ้นปลาตลาดน้อย 804 ซ.ลาซาล ถ.ลาซาล เขตบางนา ก๋วยเตี๋ยว

142 ร้านเชฟโจว 774 ซ.ลาซาล ถ.ลาซาล เขตบางนา ข้าวมันไก่

143 หัวปลาช่องนนทรีย์  4/26 ซ.- ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา อาหารตามเมนู

144 ร้านอุดมสุขโภชนา 970 ซ.สุขุมวิท 103 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา อาหารตามเมนู

145 ครัวคุณอ้น 26/18 ซ.แบริ่ง ถ.แบริ่ง เขตบางนา อาหารตามเมนู

146 ห้องอาหารคุณลิลลี่ 24/1 ซ.สุขุมวิท 68 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา อาหารตามเมนู

147 ลาซาลมอลล์ 71 ซ.ลาซาล 79 ถ.ลาซาล เขตบางนา อาหารตามเมนู

148 ก๋วยเตี๋ยวนายอู๊ด 720 ซ.ลาซาล ถ.ลาซาล เขตบางนา อาหารตามเมนู

149 สวนอาหารกระท้อน 119 ซ.- ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา อาหารตามเมนู

150 ช.ช้างยกครก 82 ซ.บางนา-ตราด 23 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา อาหารตามเมนู

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว 2 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ก๋วยเตี๋ยว/ส้มต�า

2 ยิ่งกี่ เป็ดย่างฮ่องกง 551 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ข้าว/เป็ดย่าง 

3 บ้านส้มต�า 60/1,60/3 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา อาหารอีสาน

4 ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องทรง 587,589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ก๋วยเตี๋ยว

5 ร้านเทอเรซ 61 61 ม.7 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว อาหารตามเมนู

6 ภัตตาคารชายทะเลจันทร์เพ็ญ 733 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว อาหารตามเมนู

7 Cocoichibanya 587,589 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว อาหารเกาหลี
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8 มารุกาเมะ เซเมง 587,589 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว อาหารญี่ปุ่น

9 ภัตตาคารหลิวเซียงฟง 587,589 ถนนรามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว อาหารจีน

10 เวียดนามมายฮาร์ท 1153/34-35 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารเวียดนาม

11 ร่วมจิตร 3103 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารตามเมนู

12 ฟาฮัดข้าวหมกไก่ 1/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ข้าวหมกไก่

13 มหาชัยไอศกรีม 1/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ไอศกรีมกะทิสด

14 ข้าวมันไก่อร่อย 3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ข้าวมันไก่

15 สุกี้...สูตรกวางตุ้ง 1/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารตามเมนู

16 พระราม 9 ไก่ย่าง 54 ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ส้มต�า ไก่ย่าง

17 โคบูเนะ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารญี่ปุ่น

18 เรือนมัลลิการ์ คริสตัล 1420/1 ห้องE110 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารไทย

19 ห้องอาหารวาบัวลอดจ์ 392 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารตามเมนู

20 VINTAGE 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ อาหารตามเมนู

21 การ์เดน กลาส 52 ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ อาหารตามเมนู

22 สวิสคอเนอร์ 163 หมู่ 3 ม.สัมมากร ถ.รามค�าแหง แขวง/เขตสะพานสูง อาหารต่างชาติ

23 มาเมซอง 211/4-5 ซอยรามค�าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง อาหารต่างชาติ

24 สวนครัว 191/10 ซอยรามค�าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

25 บ้านผักหวาน 103 ถ.รามค�าแหง แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

26 วราภรณ์ ซาลาเปา 59 ถนนรามค�าแหง แขวง/เขตสะพานสูง ซาลาเปา ติ่มซ�า

27 เรือนชมดาว 99/6 หมู่ 9 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

28 เมืองคอน 24 ซ.รามฯ 118 ถ.รามค�าแหง แขวง/เขตสะพานสูง ข้าวราดแกง

29 เทียน เทียน หัวปลาหม้อไฟ 365,367 หมู่ 6 ถ.รามค�าแหง แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

30 บ้านสเต็ก 99/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง/เขตสะพานสูง สเต็ก

31 ม่านเมือง 165/7 ซอยรามค�าแหง 112 แขวง/เขตสะพานสูง อาหารเหนือ

32 โขงเจียม 52/2 หมู่ 13 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง ข้าวราดแกง

33 กระต่ายหมายจันทร์ 239 ซอยรามค�าแหง 155 แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

34 เป็ดย่างฮ่องกง 51/27 แยกเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

35 แซ่บพันธ์แท้ 63/153 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

36 ง้วนหลังวัง 13/41 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

37 นายขาวโภชนา 59/11 ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

38 เกาะลันตา 18/9 ถนนคลองล�าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

39 วอเตอร์ไซด์ เรสเตอรองท์ 13/16 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

40 สภาดิน 888/2 ถนนคลองล�าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

41 ร้าน อ.มัลลิการ์ 13/10 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

42 เมกุมิ 42/157 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

43 บ้านก้ามปู 5/61 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

44 นีโอแสควร์ 641/89 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

45 ครัวหนังตะลุง 137/1 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

46 ต�ามั่ว สาขานวลจันทร์ 41/11 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

47 เฉินหลงกุ้งย่าง 106/288 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

48 เชิญตะวัน 19/132-133 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

49 ธงฮั่วเฮง 126/206-7 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

50 วังปลาซีฟูดส์ 13/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

51 Tomorrow land 50/261 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

52 ร้านอาหารญี่ปุ่นเนะโกะ 700/45 ถนนนวมิทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม อาหารตามเมนู

53 ร้าน สเต็กบ้านแดง 184 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง สเต็ก

54 ร้านปลาใหญ่ ไผ่เขียว 1219/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

55 ร้าน ฮะเซ้ง 157 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง เป็ดย่าง

56 สวนอาหารนิวชานเมือง 1095 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

57 ครัวริมนที 10/3 ม.6  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

58 ครัวระเบียงน�้า 1107 ม.4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

59 มาสเตอร์สุกี้ 172/4 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง สุกี้

60 ร้านเม้งโภชนา 1146/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กระเพาะปลา

61 ครัวฟ้าใส 32/23 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

62 บ้านสวนปาล์ม 17/21 ถ.รามค�าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

63 หัวปลาหม้อไฟ 49/21 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

64 บ้านปีระกา 41/37 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

65 ก๋วยเตี๋ยวปลาเก๋า 32/21 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ก๋วยเตี๋ยวปลา

66 ครัวชนบท 17/2 ถ.รามค�าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

67 รสเด็ด 79 2/1-2 ซ.รามค�าแหง 187 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี หมูกระทะ

68 บริษัท เอื้อวิทยา 247 ถ.ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ข้าวแกง

69 บ้านสวนกาแฟสด 145/2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ อาหารตามเมนู

70 ครัวระเบียงบัว 91/2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

71 ร้านเรียมอาหารป่า 48/2 ม.4 ถ.คลองสิบ-สิบสี่ แขวงคลองสิบสอง อาหารตามเมนู

72 ครัวนัจวา 6/11 ม.10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

73 ร้านนายหยี 122/34 ม.8 ถ.สกุลดี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

74 สวนอาหารเรือนแพฟิชชิ่งปาร์ค 29/14 ม.6 ถ.มิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

75 ร้านกินข้าวกินปลา 33 ม.3 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

76 ร้านเอออร่อย 41 ม.9 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงล�าผักชี เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

77 หงกี่ 120/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ ข้าวหน้าเป็ด

78 เกี๊ยวเหลียวหนิง 14/44 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารจีน

79 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นฮ่องเต้ 4 ซ.สุภาพงษ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ก๋วยเตี๋ยว

80 ชัยเฮง 209/431-2 ซ.พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

81 ซันค๊อฟฟี่ช๊อป 55 ซ.พัฒนาการ 63 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ อาหารบุฟเฟ่ห์

82 เนื้อตุ๋นพัฒนาการ 68 104 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

83 เรือนริมน�้า 25/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ อาหารไทย

84 สแควร์วัน 53 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารไทย

85 CHAINESE RESTAURANT 53 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารจีน

86 ส.ศรีกาญจน์  ซีฟู้ด 131 เฉลิมพระเกียรติ ซ.28-7 ดอกไม้ เขตประเวศ อาหารทะเล

87 คาเนะโมจิ 61 พาราไดซ์ ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ ขนมโมจิ

88 ส้มต�าสุย 48/5 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์  เขตประเวศ อาหารอีสาน



AN
N

UAL REPO
RT                                 2017

79

FOODSANITATION - HEALTH DEPARTMENT - BANGKOK

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

89 โอบองแปง 61 อาคารพาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ ขนมปัง-เครื่องดื่ม

90 บ้านสวนปาล์ม 9 ซ.สนามกอล์ฟ ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ เขตประเวศ อาหารไทย

91 UP 2 YOU 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหาร-เครื่องดื่ม

92 ไก่ย่างกลางบึง 4/1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารอีสาน

93 สวน-สระ-ลาน 4 ซ.สุภาพงษ์ 3-5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารไทย

94 เดอะแกรนด์ สุรีย์  ชาบูเฮ้าส์ 8 ซ.สุภาพงษ์ 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารญี่ปุ่น

95 ร้าน บ้านคุณหมอ 48/20 ม.1 ซ.สุภาพงษ์ 3 เขตประเวศ อาหารไทย

96 ร้าน ปักกี่ง ซีคอนสแควร์ 55 อาคารซีคอนสแควร์ เขตประเวศ อาหารจีน

97 ไก่ย่างเขาสวนกวาง 1/1 ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ อาหารไทย-อีสาน

98 โคบูเนะ 55 อาคารซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ อาหารญี่ปุ่น

99 สมบูรณ์โภชนา 32/25 ถ.สุขุมวิท 103 เขตประเวศ อาหารไทย-จีน

100 SHUSHI HANA 288 ถ.เฉลิมพรเกียรติ ร.9 เขตประเวศ อาหารญี่ปุ่น

101 ร้านกรีนปาร์ค 69 ซอยสุภาพงษ์ 3 เขตประเวศ อาหารไทย

กลุ่มเขตกรุงธนใต้

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 โฟร์ซัน 305 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ไก่กะทะ

2 คอช้าง 283 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

3 ต�าปากแตก 311 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ ส้มต�า,ไก่ย่าง

4 ฮั้วโภชนา 288/79 ซ.พุทธบูชา 38แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

5 พรนมสด 693/4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

6 ศรแก้ว ต้มต�าย�าเผา 293/2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

7 ร้านเจ๊เปรี้ยว 219 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

8 เซี้ย 32/358 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

9 ครัวนายพันธ์ 369,371,...375/3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ข้าราดแกง

10 ร้านเล่าจึง 256 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ก๋วยเตี๋ยว

11 ร้านคัลเลอร์ 293/2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

12 ร้านถนัดเส้น by ฟาน 523/10 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

13 ย้งกาแฟโบราณ 215 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

14 แม่เนียวแกงใต้ 519/692 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ข้าวแกง

15 โรตีโอ่ง 442 ถ.ประชาอุทิศ 52 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารอิสลาม

16 สวาปาม 557/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ                     อาหารตามเมนู

17 Kritsada Steak House 416/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ สเต๊ก

18 จรุงจิตร (ร้านร้อยหม้อ) 149/20 ซ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ข้าวแกง

19 รอเรือ 41/6 ซ.พุทธบูชา 29 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

20 เรือต่อชาม 274 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ก๋วยเตี๋ยวหมู

21 มงคลโภชนา 96 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

22 ซีเนอร์รี่ 139/1 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

23 ศ.ณัฐกาญ 115/13 ซ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู

24 รอซีดะห์ตามสั่ง 13 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อาหารตามเมนู
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

25 เดอะพาร์ค 160 ถ.พระรามที่ 2 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

26 โรงเหล้าแสงจันทร์ 88/2695 ม.6 ถ.พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

27 บ้านพลอย 21/20 ม.6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

28 ครัวผักหวาน 70/1 ม.1 สะแกงาม 10 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

29 ขนมจีนบางกอก 160 ถ.พระรามที่ 2 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

30 ไผ่ทอง โภชนา 37 ถ.พระรามที่ 2-54 แสมด�า เขตบางขุนเทียน ก๋วยเตี๋ยว

31 เรื่องฤทธิ์ซีฟู๊ดส์ 88/4ม.8 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน อาหารทะเล 

32 น้าเนียม 45/17 ม.10 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

33 ครัวลุงแถม 44/11 ม.10 ถ.บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน อาหารทะเล

34 ครัวชาวใต้ 49/5 ม.6 พระรามที่ 2-56 เขตบางขุนเทียน อาหารใต้

35 ครกเงิน 22/281 ม.6 พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน ส้มต�า อาหารตามเมนู

36 มิสเตอร์เหม็ง 160 ถ.พระรามที่ 2 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารจีน

37 ครัวใบไม้ชายคลอง 45 ถ.เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

38 นราทิพย์ 1039 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

39 จุ้ยพะโล้ 103 ถ.สะแกงาม เขตบางขุนเทียน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

40 เฮือนกาสะลอง 45/600 ม. 6 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

41 ครัวยุพิน 44/22 ม.10 ถ.บางขุนเทียนฯ เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

42 ชาลี-สเต็ก 61 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน สเต็ก-เครื่องดื่ม

43 ต้นกล้วย 45/2 ม.6 ถ.ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

44 ภานุก๋วยเตี๋ยวเป็ด 17/5 ม.4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

45 ปองพลซีฟู๊ด 8/4 ม.9 บางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

46 พินนาเคิล 116/2 ม.5 พระรามที่ 2-33 เขตบางขุนเทียน เครื่องดื่ม

47 แมกไม้ชายคลอง 6 ซ.บางกระดี่ 3 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

48 ฮั่วเซ่งฮง 160 ถ.พระรามที่ 2 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

49 ไท่ซุ่นจีน 77/809-810 ม.5 ถ.สะแกงาม เขตบางขุนเทียน อาหารจีน

50 ขนมจีนเทวดา 45/551 ม.6 ถ.พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน ขนมจีน-ตามสั่ง

51 โอทู ฟิตเนส 1/2 ซ.พระรามที่ 2-56 แสมด�า เขตบางขุนเทียน อาหารตามเมนู

52 ไทยปัน 308 ซ.ท่าข้าม 28 แสมด�า เขตบางขุนเทียน เครื่องดื่ม-ขนมปัง

53 ร้านเคลิ้มบาร์ 186/25 ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค อาหารตามเมนู

54 อิ่มปลาเผา ซีฟู๊ด 15 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค อาหารตามเมนู

55 ร้าน ปังเว้ยเฮ้ย 1663 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค ขนมปัง

56 แอลเอ เบเกอร์รี่ 67/13 ถ.เอกชัย เขตบางบอน เบเกอร์รี่

57 บางหว้าขาหมู 18/28 ถ.เอกชัย เขตบางบอน ข้าวขาหมู

58 แอมเฮือง 314 316 ถ.เอกชัย เขตบางบอน อาหารเวียดนาม

59 สเต๊กรอยยิ้ม 11/20 ถ.เอกชัย เขตบางบอน อาหารตามเมนู

60 สอาดเสวย 250 ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน ก๋วยเตี๋ยว

61 ส.สุขโภชนา 106/2 ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน อาหารตามเมนู

62 สอาดเสวย 69/75 ถ.สุขาภิบาล 1 เขตบางบอน ก๋วยเตี๋ยว

63 โต๋วโภชนา 180 ม.9 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

64 ยูอุบิ 49/6 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ อาหารญี่ปุ่น
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

65 ร้านหนูจ๋าไอศกรีมและเบเกอรี่ 495/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ไอศกรีม/เบเกอร์รี่

66 ร้านอู่ข้าว-อู่น�้า 371/1 ซ.สุขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ เนื้อย่างเกาหลี

67 แสงโภชนา 82 ม.2 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

68 มัยมูนะย์ 163 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ มุสลิม

69 ข้าวมันไก่สามรส 767 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ข้าวมันไก่

70 ใหญ่ลูกชิ้นปลาไร้สาร 208/85 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ก๋วยเตี๋ยวปลา

71 ซ้งโภชนา 84 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

72 ร้านเป็ดย่างประชา กม. 9 414/1 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

73 แสนสุข 489 ม.8 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณ เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

74 ลองมาเซ 162 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

75 โจ๊กหมูทอง 209-209/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โจ๊ก

76 Come On, Rest 363/39 ม.1 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

77 ลุงแก่ข้าวต้มปลา 1085 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

78 ภัตตาคารปลา 2 แคว 64 ม.9 ซ.ราษฎร์บูรณะ 17 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

79 เรือนพิมผกา 414/6 ม.8 ซ.ประชาอุทิศ 26/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ อาหารตามเมนู

80 สามพี่น้อง 521 ม.7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม อาหารตามเมนู

81 ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน 224 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม อาหารตามเมนู

82 ร้านส้มต�าไก่โอ่ง 768 ม.7 ซอย 77/7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม อาหารตามเมนู

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

1 ลิ้มซ่งฮวด 292 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

2 สุธัญทิพย์ มังสวิรัติ 1022/34-36 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารมังสวิรัติ

3 ร้านกอบกุล 1857-1859 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวหมูแดง,หมูกรอบ

4 เจริญไทย 113 ถ.สมเด็จฯ 5 เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

5 ยกยอมารีน่า 885 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน อาหารไทย-นานาชาติ

6 เพ็ญลักษณ์ไอศครีม 51 ถ.อิสรภาพ เขตคลองสาน ไอศกรีม

7 บี มาย เกรซ 5/1 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

8 ห่อหมกพุดดิ้ง 876-878 ถ.เจริญนคร 28 เขตคลองสาน ห่อหมก

9 ปุ๊สุกี้ 1327-1329 ถ.เจริญนคร 21 เขตคลองสาน สุกี้

10 ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปากซอย 32 931/1 ซ.เจริญนคร 32 เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

11 เฮงหอยทอด 1301 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน หอยทอด

12 พูลทรัพย์ 38/1 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

13 พรเจริญ ร้านเจ๊จู 1313-1315 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยว

14 นมสดท่าดินแดง 319 ถ.ท่าดินแดง เขตคลองสาน ขนมปัง-นมสด

15 หัวปลาหม้อไฟ 38 ถ.สมเด็จฯ เขตคลองสาน อาหารตามสั่ง

16 ข้าวมันไก่เจ๊จู 1323-1325 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวมันไก่

17 จารุวรรณข้าวมันไก่ 1481 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวมันไก่

18 เม้งข้าวมันไก่ 675 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวมันไก่

19 TOM N TOMS 707 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กาแฟ
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

20 เจ๊เช็งโภชนา 505 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

21 เจริญไทยสุกี้เจ้าเก่า 596-598 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน สุกี้

22 พงศ์ลูกชิ้นปลา 274/8 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยว

23 ปริ๊นเซส เทอเรส 91 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารไทย-นานาชาติ

24 ศุภารมย์ 19 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

25 เล็กต้มย�า 1291 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยว

26 TASTE 27 ซ.เจริญนคร 17 เขตคลองสาน อาหารไทย-นานาชาติ

27 คาสะ 542,542/1-2 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารญี่ปุ่น

28 ลูกชิ้นราชัน 59/1 ถ.เจริญรัถ เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยว

29 กอกใจเจ๋าเหล่า 866 ถ.เจริญรัถ เขตคลองสาน ซาลาเปา ขนมจีบ

30 ห่านพะโล้นายสุน 578/14 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ห่านพะโล้

31 ข้าวมันไก่ต้มย�า 734 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวมันไก่ต้มย�า

32 ราดหน้านายฉุน 85 ซ.ท่าดินแดง 5 เขตคลองสาน ราดหน้า

33 ร้านนกยูง 380 ถ.ท่าดินแดง เขตคลองสาน เกาเหลาเลือดหมู

34 โจ๊กป้าสมร 598 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน โจ๊ก

35 เรือนมะลิ 567-569 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

36 หร้อยแรง 724 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน อาหารใต้

37 ร้านครีม 585 ถ.เจริญนคร 9 เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

38 เจริญธงชัย 645/8 (12) เจริญรัถ 4 เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

39 ร้านอากู๋ 93 ถ.ประชาธิปก เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

40 ร้านรุ่งฟ้า 361 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

41 ร้านห้าใบเถา 622 ถ.เจริญนคร 20 เขตคลองสาน ก๋วยเตี๋ยว

42 แสงเจริญข้าวมันไก่ทอด 348 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ข้าวมันไก่

43 ร้านกรทอง 241 ซ.กรุงธนบุรี 6 เขตคลองสาน อาหารตามเมนู

44 ขนมจีนไหหล�า 764 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน ขนมจีนไหหล�า

45 ข้าวแกงเจริญนครปักษ์ใต้ 1371 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน อาหารใต้

46 บริษัท เกียง้วน  จ�ากัด 16/3 ม.7 ถ.กัลปพฤกษ์ เขตจอมทอง อาหารตามเมนู

47 บริษัท ครัวคุณซ้ง  จ�ากัด 34/6 ม.5 ถ.กัลปพฤกษ์ เขตจอมทอง อาหารตามเมนู

48 สวนอาหารตลิ่งชัน 22/2 ม.2 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

49 ร้านเพ็ญจันทร์โภชนา 8/77-78 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

50 ครัวจ่าแดง 44 ม.14 ซ.วัดประดู่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

51 ร้านอิ่มปลาเผา 24/11 หมู่ 14 ถนนแก้วเงินทอง แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

52 ต�าเบรคแตก 32/4 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

53 ร้านยกครก 109 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

54 ครัวจับฉ่าย 64/92 ม.5 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

55 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือฮวงจื้อ 669 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

56 ราดหน้าเท็กซัส 36/36 ม.13 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

57 บ้านสวนองุ่น 9/9 ม.4 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

58 หรอยดีศรีเงิน 24/6 ม.8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

59 สวนสี่กรุง 41 ม.14 ถ.แก้ว เงิน ทอง  เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

60 ร้านข้าวต้มตัดใหม่ 37/31 ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

61 ร้านสกูซี่พิซซ่า 39 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

62 ร้านอิลมาเร่ 33/9 หมู่ 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

63 FIN 115 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

64 สวัสดี 39 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

65 เฮือนล�าพูน 100/1 ม.5 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

66 ไวฟล์เรสเตอร์รองต์ 2 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

67 ยี่หร่า 4/2 ม.11 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

68 ร้านลูกหลวง 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

69 ร้าน ครัวยายตอบ 31/13 หมู่ 13 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

70
ร้าน ส้มต�าคุณแดงไก่ย่างนมสด 

สาย 1
9/3 หมู่ 16 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

71 บ้านน�้าเคียงดิน 60/1 ถ.อุทยาน แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

72 พุทธชาด 83/3 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

73 ครัวบ้านโอ่ง 12/124 ถ.ทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

74 สวนอาหารร่มไม้ชายคา 99/131 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

75 ให้ความรัก 49/6 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

76 สายลม สายน�้า 18/11 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

77 ลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยง 29/40 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ก๋วยเตี๋ยวหมู

78 ครัวบ้านไทร 81/1 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

79 สวนอาหารเรือนแก้ว 33/17-19 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา อาหารตามเมนู

80 ยอดผักบ้านสมเด็จ 991/11-12 ถ.อิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ราดหน้า

81 อ�าพลโภชนา 991/13 ถ.อิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี อาหารตามเมนู

82 แก้วข้าวมันไก่ 1023(385) ถ.เทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ข้าวมันไก่

83 ลิ้มโภชนา 367 ถ.เทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ข้าวมันไก่

84 ยศศรีข้าวมันไก่ 598 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ข้าวมันไก่

85 ร้าน ทักทาย 592  ถ.ตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ก๋วยเตี๋ยว

86 สหายโภชนา 1333/127 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  ข้าวขาหมู

87 กิ๊ดกี่ (ข้าวหน้าเป็ด) 1193 ถ.ตากสิน แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี ข้าวหน้าเป็ด

88 เนื้อตุ๋นท่าน�้าสาธุ 427/19 ถ.เจริญนคร  แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี ก๋วยเตี๋ยว

89 บริษัท จอลลี่เฮ้าส์ จ�ากัด 1421/35-36  ถ.รัชดา แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู

90 ร้าน นางเฮียง  แซ่โง้ว 88/1 ซ.1 ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี อาหารตามเมนู

91 ข้าวแกงวัดโพธิ์ 84 ซ.โพธินิมิตร ถ.เทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ข้าวแกง

92 ลูกชายนายหมง 285 ถ.เทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ก๋วยเตี๋ยว

93 เรืองโภชนา 1030/20 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  ก๋วยเตี๋ยว

94 เต็งเฮง 324-326-330 ซ.ท่าน�้าสาธุ  ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี อาหารตามเมนู

95 นิวเหลียงสุน 1679/25 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู

96 บะหมี่ตงเล้ง 942 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  บะหมี่

97 ครัวบางหลวง 73 ถ.เทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี   อาหารตามเมนู

98 ไฮโภชนา 6/9-10  ถ.ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู
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กองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

99 บริษัท ชวนชิม จ�ากัด 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู

100 ไทยพื้นบ้าน 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู

101 ยายาซ่า 779-781 ถ. ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี  อาหารตามเมนู

102 สดชื่น 10 ซ.วัดกระจับพินิจ ถ.ตากสิน แวงบุคคโล เขตธนบุรี อาหารตามเมนู

103 ไทเป 954/12 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ซาลาเปา

104 ฮองมิน 7/490 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารญี่ปุ่น

105 ร้านอาหารเซน 7/379 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารญี่ปุ่น

106 นิวซ้ง ปิ่นเกล้า 143/446 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

107 เฟรนชิป คอฟฟี่ชอฟ 183/1 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

108 นิปปอนไกด์ 7/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

109 พาสต้า ชาร์ลี 7/512-513 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

110 ร้านเอเต้โฮมเมด ไอศกรีม 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ไอศกรีม

111 ครัวค�าพูน 7/495 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

112 สยามติ่มช�า 150/19-20 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ติ่มช�า

113 ก๋วยเตี๋ยวต�าลึงนายอ้วน 61/2-3 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

114 ร้านส้มต�าปูม้า 25/48 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

115 ซัน พลาซ่า 2/15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

116 ภัตตาคารเจ จื้อ เซิ่น หาง จ�ากัด 188/86-87 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารเจ

117 ร้านทิพรส 10/19 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

118 ครัวข้ามโขง 369/8 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

119 พรานนกเย็นตาโฟ 375/2 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

120 รวมใต้ 375/4 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ข้าวราดแกง

121 ฉวาง 375/5-6 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ข้าวราดแกง

122 ชนม์พิณิชา 954/32 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

123 ห้องอาหารญาตาวี 954/32 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

124 ครัวระเบียงไม้ 954/32 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

125 ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็ก 1148 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

126 นานาทิพรส 142/23 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

127 เพิ่มพูนโภชนา 629/23-24 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

128 อร่อยโอชารส 142/11 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

129 หนวดบางขุนนนท์ 150/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

130 ดาวใต้ 508/26 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย อาหารใต้

131 จั้วโภชนา 389 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

132 ตี๋ ใหญ่หอยทอด 25 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย หอยทอด

133 นิวมนต์รักโภคา 61/22 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

134 วันเพ็ญโภชนา 5/3 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ข้าวแกง

135 ตักเลียกเส็ง 23/48 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

136 เย็นตาโฟนายก 48/10 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว
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ล�าดับ ชื่อร้าน ที่อยู่/ที่ตั้งร้าน อาหารที่จ�าหน่าย

137 รสเด็ด 106/9 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก๋วยเตี๋ยว

138 Buta 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารญี่ปุ่น

139 กิวกริล 7/222 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารญี่ปุ่น

140 ซีเคร็ท เรซิพี ซีพีเค 7/502 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

141 MaMa Dolares 71/7 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

142 บริษัท เครือเกรซ จ�ากัด 665/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

143 เดอะเทอเรส 7/1 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

144 ร้าน อรนุช 223/1 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ส้มต�า

145 ก๋วยเตี๋ยวต�าลึงนายเพ้ง 115/14 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย อาหารตามเมนู

146 เท่ง ฮั้ว เฮง 30/28 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

147 ธวัชข้าวหน้าเป็ด 24/6 ซ.พาณิชยการธนบุรี 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

148 รุ่งเรืองโอชา 129/32 ถ.เพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

149 กรีนลีฟ 345/18 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรีนลีฟ

150 ก๋วยเตี๋ยวลิ้มฮั้วน�้า 603/17 ซ.อิสรภาพ 27 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ก๋วยเตี๋ยว

151 นัดพบ 215,217,219 ถ.พาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

152 สราญจิต 99/31 ซ.ปกอรุณ 1 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

153 แวร์ซายเรสเตอรอง 45/43 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

154 ศิวาลัย คลับเฮ้าล์ 168,168/8 ซ.จรัญฯ 12 ถ.จรัญฯ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

155 ป๊อปคอฟฟี่ช๊อป 26/169 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เครื่องดื่ม

156 ข้าวแกงตุ๊กตา 111 ซ.จรัญฯ 4 ถ.จรัญฯ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ข้าวราดแกง

157 ราดหน้าท่าพระ 26/31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ราดหน้า

158 บ้านเพลินดี 113/1 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

159 รุ่งเรืองโภชนา 379/7-8 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

160 สินโภชนา 30/29 ซ.จรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ อาหารตามเมนู

161 บริษัท  ขนมจีนบางกอก 39 ซ.จรัญสนิทวงศ์66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด ขนมจีน

162 บ้านเจ้าพระยา 446 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

163 ภัตตาคาร เจ็ดการ์เด้น 52 ถ.อรุณฯ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

164 สยามตั้งโอ้ว 426 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

165 ทิวไผ่งาม 1059 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

166 ริเวอร์ไซด์ 195 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

167 The Water Front 470 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

168 นิวแคนตันสุกี้-บะหมี่ 1858/1 ถ.อรุณฯ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

169 เทคอะวิว 1752 ถ.อรุณฯ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

170 วิคตอรี่เบเกอร์รี่ 289 ซ.สิรินธร 7 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด ขนมปัง

171 น้องเพี่อน 51 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

172 SovenIe coffee & Tea 454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อาหารตามเมนู

173 จิตรโภชนา 324 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ เขตบางพลัด อาหารตามเมนู
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ส�นำักอนำามัย กรุงเทพมหานำคำร

ที่ปรึกษา 
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย
นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต รองผู้อ�านวยการส�านักอนามัย
นางพีระยา สมชัยยานนท์   ผู้อ�านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร

คณะผู้จัดทำา
นางวิไลรัตน์   เชี่ยวชาญ นักวิชาการสุขาภิบาลช�านาญการ
นางสาววันทนา  ณะกองโย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวสายใจ  อุ่นจิตร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางหิรัญญิการ์   วงษ์จีน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
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