แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่ าซือ
( ตล. 1 )
ด้ านสขาภิ
ุ บาลสิ งแวดล้ อม

ส่ วนที 1 รายละเอียดตลาด
ชือตลาด………………………………………………………………เลขที …………………………………………
ถนน …………………………………………………………… หม่ทู ี ……. ตําบล ……………………………..
อําเภอ ……………………………………………. จังหวัด…………………………………………………………
พืนที ……………………………. ตรม. จํานวนแผง / เปิ ดขาย ……………………………………………....แผง
ชือผ้ดู ําเนินกิจการ ……………………………………………… ทีอย่เู ลขที …………………………………………
ถนน ………………………………… หม่ทู ี ………………………… ตําบล ……………………………………..
อําเภอ ……………….. จังหวัด …………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………………..
โทรศัพท์ ………………………………………. โทรสาร ………………………………………………………..

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดด้ านสขาภิ
ุ บาลสิ งแวดล้ อม
ส่ วนที 2.1 เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่ าซือ ระดับพืนฐานและระดับดี
ระดับ

รายละเอียดทีต้องประเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ /
ผ่าน ไม่ผ่าน คําแนะนํา

ดี

พื นฐาน

1. ภายในตัวตลาดมีระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่รอ้ นอบอ้าว หรืออับ
ทึบ
2. มีการจัดการดูแล และควบคุมบริ เวณแผง ทางเดิน ถนน ทีตังรองรับมูลฝอย
สาธารณะ
3. ตลาดและบริ เวณโดยรอบไม่มีนาํ ขังเฉอะแฉะ
4. รางระบายนําเสี ยภายในตลาดเป็ นชนิดรางเปิ ด สําหรับรางระบายนํารอบตลาด มี
ฝาปิ ดทีปิ ดทําความสะอาดได้ และสามารถระบายนําได้ไม่มีนาํ ขัง ไม่อุดตัด
5. ภายในห้องส้วมไม่มีกลินเหม็น และมีการระบายอากาศดี
6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุ ขลักษณะไม่ชาํ รุ ด
7. มีการทําความสะอาดตลาดเป็ นประจําทุกวัน
8. มีนาํ ใช้ทีสะอาดไว้บริ การอย่างเพียงพอ
9. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย – หญิง ออกจากกันเป็ นสัดส่ วน
10. มีการจัดวางสิ นค้าสิ งของ วัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยไม่ให้เกะกะ รก
รุ งรัง และไม่กีดขวางทางเดิน
11. สิ นค้าประเภทอาหารและเครื องใช้ทีเกียวกับอาหารและต้องวางสู งจากพืนไม่นอ้ ย
กว่า 60 ซม.
12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักสู ตรสุ ขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
13. มีทีรองรั บมูลฝอยสาธารณะทีถูกหลักสุ ขาภิบาลอย่างเพียงพอ และทําความ
สะอาดอยูเ่ สมอ
14. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนําสาธารณะหรื อออกสู่
สิ งแวดล้อม
15. โครงสร้างอาคารตลาดมีความมันคง แข็งแรง ไม่ชาํ รุ ด พืนตลาดทําด้วยวัสดุ
ถาวรแข็งแรง ไม่ลืน ทําความสะอาดง่าย
16. มีการจัดการควบคุมป้ องกันสัตว์และแมลงพาหนะนําโรคไม่ให้รบกวนและก่อ
ความรําคาญ
17. มีผดู ้ ูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความ
ปลอดภัยของตลาด

ระดับพืนฐาน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 ข้ อ ( ตังแต่ข้อ 1 - ข้ อ 8 )
ระดับดี
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ จํานวน 17 ข้ อ ( ตังแต่ข้อ 1 - ข้ อ 17 )

ส่ วนที 2.2 เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่ าซือ ระดับดีมาก
ระดับ

รายละเอียดทีต้องประเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ /
ผ่าน ไม่ผ่าน คําแนะนํา

ดีมาก

18. แผงขายสิ นค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 200 ลักซ์
19. แผงขายสิ นค้าทําด้วยวัสดุถาวร เรี ยบ ทําความสะอาดง่าย และสู งจากพืน
20. จัดให้มีหมายเลขแผง ชือทีอยูผ่ ขู ้ ายของ ติดตังประจําแผงและมองเห็นชัดเจน
21. ทีรองรับขยะมูลฝอยประจําแผงทีถูกหลักสุ ขาภิบาลอย่างเพียงพอและทําความ
สะอาดอยูเ่ สมอ
22. ทีรวบรวมมูลฝอยทีถูกหลักสุ ขาภิบาลอย่างเพียงพอและทําความสะอาดอยูเ่ สมอ
23. จัดให้มีทีเก็บนําสํารองหรื อมีบริ การนําสารองไว้
ํ ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน
24. ห้องส้วมชาย – หญิง ทีปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาดใช้การได้
มีจาํ นวนเพียงพอและตังอยูใ่ นทีทีเหมาะสม
25. มีผทู ้ าํ ความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครัง
26. บริ เวณห้องส้วม มีทีรองรับมูลฝอยทําด้วยวัสดุแข็งแรงไม่รัวซึ มและมีฝาปิ ด
27. มีการป้ องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนําโรคอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
28. มีสัตว์และแมลงพาหนะนําโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
29. มีการจัดการจําหน่ายสิ นค้า แต่ละประเภทเป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน
30. มีชนิดและจํานวนเครื องดับเพลิงทีเหมาะสมใช้การได้ ติดตังในบริ เวณทีเห็นง่าย
และสะดวกต่อการนํามาใช้งาน
31. จัดให้มีการบํารุ งรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาดให้อยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
32. มีการอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร
33. ผูข้ ายของและช่วยขายของต้องแต่งกายเรี ยบร้อยมีสุขวิทยาส่ วนบุคคลได้ดี
34. ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของต้องปฏิบตั ิให้ถูกสุ ขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการ
ปรุ งประกอบและจําหน่ายอาหาร
35. จัดให้มีตแู ้ สดงความคิดเห็นจากประชาชน
36. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่ากว่า 2 เมตร
37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็ นมูลฝอยสดและมูลฝอยทัวไป
38. มีกลุ่ม / ชมรมผูป้ ระกอบการตลาด ผูข้ ายของ ผูช้ ่วยขายของ ผูบ้ ริ โภค หรื ออืน
ๆ เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย
39. จัดให้มีการฝึ กอบรมผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาดในด้านอนามัย
สิ งแวดล้อม / สุ ขภาพอนามัย
40. นําเสี ยทีผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน ( สําหรับตลาดทีมีขนาดพืนที
ตังแต่ 2,500 ตารางเมตรขึนไป

ระดับดีมาก หมายถึง ต้ องผ่ านเกณฑ์ 17 ข้ อแรก ( ข้ อ 1 - ข้ อ 17 ) + ผ่ านเกณฑ์ ระดับดีมาก 18 ข้ อขึนไป
( ตังแต่ ข้อ 18 - ข้ อ 40 ) รวมได้ 35 ข้ อ ขึนไป

คําแนะนําของผ้ปู ระเมินด้ านสขาภิ
ุ บาลสิ งแวดล้ อม
1.1 สขลั
ุ กษณะ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 การจัดการมลฝอย
ู
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 การจัดการนําดืมนําใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
1.4 การจัดการนําเสี ย
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
1.5 การจัดการสิ งปฏิกูล
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.6 การป้ องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนําโรค
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.7 การบริ หารจัดการด้านสิ งแวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1.8 ผูข้ ายของและผูช้ ่วยขายของในตลาด
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

สรปผลการประเมิ
น
ุ
ต้องปรับปรุ ง
ระดับพืนฐาน

ระดับดี
ระดับดีมาก
ลงชือ ………………………………………. ผูร้ ายงาน
( ……………………………………. )
ตําแหน่ง ……………………………………………..
วันที …… เดือน ……………… พ.ศ. ……………

