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โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 
1.   หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหคนไทยอยูเย็นเปนสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสภาพแวดลอม
ที่ดีตอสุขภาพ มีสัมมาอาชีพและรายไดทั่วถึง มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว จึงไดกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัยดานอาหารขึ้น เพื่อรณรงคและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยใหเปนที่แพรหลาย ตลอดจน
เพื่อใหคนไทยไดบริโภคอาหาร ที่ถูกสุขอนามัย กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับตลาดสด ซึ่งเปน
ศูนยกลางของการซื้อขายสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภคประเภทตาง ๆ ตลาดสดจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ปจจุบันมีตลาดสดในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ตลาดสดใหมีมาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทองถิ่น  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานเบื้องตนรวม 4 ดาน คือ ดานสุขลักษณะทั่วไป 
ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค และดานการมีสวน
รวมของผูคาและผูซื้อ โดยจะมอบรางวัล โล และประกาศนียบัตรใหแก ผูประกอบกิจการตลาดสดที่มีผลงาน
ดีเดน และเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุงตลาดเปนไปอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและ
จูงใจใหแกผูประกอบกิจการตลาดสด ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานและถูก
สุขลักษณะดียิ่งๆขึ้นและตลอดไป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการประกวดตลาดดีมี
มาตรฐาน ประจําป 2550 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและเปนกําลังใจแกผูประกอบกิจการตลาดที่ดีมีมาตรฐาน 
 2.2  เพื่อเปนแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบกิจการตลาดเอกชนรายอื่นๆ 
ไดพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของตนใหมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะในทุกๆ ดานใหดีขึ้น 
 2.3  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบกิจการตลาด
สดเอกชนไดต่ืนตัว และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดใหมีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

3.   หลักเกณฑการประกวด 
 3.1  แบงตลาดออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  (1)  ตลาดขนาดใหญ ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 101 แผงขึ้นไป 
  (2)  ตลาดขนาดกลาง ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคา ต้ังแต 31 - 100 แผง  
  (3)  ตลาดขนาดเล็ก ไดแก ตลาดที่มีแผงจําหนายสินคาไมเกิน 1 - 30 แผง 
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 3.2  วิธีการใหคะแนนการประเมินคัดเลือกตลาดสด 
  (1)  ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐานจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 
คะแนน รวมทุกดานไมตํ่ากวารอยละ 60 
  (2)  ตลาดสดที่ไดรับรางวัลจะตองผานการประเมินแตละดานไมนอยกวารอยละ 60 คะแนน รวม
ทุกดานจะตองไมตํ่ากวารอยละ 80 กรณีที่จังหวัดมีตลาดที่ผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน มากกวา 3 รางวัล ให
พิจารณาจากตลาดที่ไดคะแนนสูงสุดเรียงลําดับเพียง 3 แหง เทานั้น 
 3.3 วิธีการประกวด แบงเปนระดับจังหวัด และระดับภาค ดังนี้ 
  3.3.1 ระดับจังหวัด 75 จังหวัด ๆ ละ 9 รางวัล เงินรางวัลจังหวัดละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
   ตลาดขนาดใหญ (จํานวนแผงตั้งแต 101 แผงขึ้นไป) 
   -  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร  
   -  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร   
   -  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร   
   ตลาดขนาดกลาง (จํานวนแผงตั้งแต 31 - 100 แผง) 
   -  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
   -  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร   
   -  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
   ตลาดขนาดเล็ก (จํานวนแผงไมเกิน 30 แผง) 
   -  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร 
   -  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
   -  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
   รวมเงินรางวัลการประกวดระดับจังหวัดทั้งสิ้น จํานวน 187,500,000 บาท 
  3.3.2 ระดับภาค จํานวน 5 ภาค ๆ ละ 9 รางวัล มีเงินรางวัลภาคละ 2,500,000 บาท ดังนี้ 
   ตลาดขนาดใหญ 
   - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 400,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 350,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
   ตลาดขนาดกลาง 

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 350,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 
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- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 250,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ
ประกาศนียบัตร 

   ตลาดขนาดเล็ก 
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท  พรอมโลรางวัล  ปายตลาดดีมีมาตรฐานและ

ประกาศนียบัตร 
   รวมเงินรางวัลการประกวดระดับภาคทั้งสิ้น จํานวน 12,500,000 บาท 
 3.4  เงินรางวัลจะจัดสรรใหเฉพาะตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลเทานั้น ในกรณีที่
เปนตลาดของเอกชนจะไมไดรับเงินรางวัล จะไดรับเฉพาะโล ประกาศนียบัตร และปายตลาดดีมีมาตรฐาน (กรณี
ระดับภาค) และไดรับเฉพาะประกาศนียบัตร (กรณีระดับจังหวัด) 
 3.5  กรณีที่จังหวัดใดมีตลาดที่ไดรับรางวัลไมครบตามจํานวนที่กําหนด เปนเหตุใหมีเงินรางวัลคงเหลือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะนํามาพิจารณาจัดสรรเปนเงินรางวัลชมเชยใหแกตลาดสดของ อปท. ที่ผาน
เกณฑมาตรฐานทุกแหงตามสัดสวนพรอมประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 

4.   หลักเกณฑการคัดเลือก 
 4.1  ใหคะแนนตามแบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐาน ซึ่งแบงเปน 2 แบบ 
ไดแก 
  (1)  แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ  
  (2)  แบบเกณฑมาตรฐานการประเมินผลคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง  
 4.2  ต้ังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธาน และกรรมการประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการในแตละคณะ  
 4.3  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาครวม 5 คณะ ประกอบดวย
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการคาภายใน องคการตลาด ผูแทน
สมาคมองคการบริหาร สวนจังหวัดแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย โดยมีเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ในแตละคณะ  
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5.   ระยะเวลาการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 
 5.1  ระยะเวลาการดําเนินการ 
  เดือนมกราคม 2550 - กรกฎาคม 2550 
 5.2  ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการฯ 
  (1)  การคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดประเมินตลาดสดประเภทที่ 1 ที่
มีอยูในจังหวัดทุกแหง โดยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑขอ 4.1 และพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลตลาดสด
ที่ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 โดยรวบรวมผลการประเมินตลาดสดทุกแหงพรอมแบบประเมินผลคะแนน (1.) ตลาดสดที่
ไดรับรางวัล 1 - 3 (2.) ตลาดสดที่ผานเกณฑมาตรฐาน (3.) ตลาดสดที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550 เพื่อจะไดจัดสรรเงินรางวัล โล และประกาศนียบัตรใหแกจังหวัด
เพื่อมอบแกตลาดที่ไดรับรางวัล  
  (2) การคัดเลือกระดับภาค คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาคพิจารณาออกตรวจประเมินและให
คะแนนตลาดที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแตละจังหวัดในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2550 และจัดสงผลการ
พิจารณาคัดเลือกตลาดที่ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 แตละภาคภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 
  (3)  ประกาศผลรางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน และแจงผลใหจังหวัดทราบภายในเดือนมิถุนายน 2550  
  (4)  จัดพิธีมอบรางวัลใหแกผูประกอบการตลาดที่ผานการคัดเลือกระดับภาคภายในเดือนกรกฎาคม 
2550 

6.   งบประมาณ 
 6.1 ใชงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค ประจําปงบประมาณ 2550 การจัดการบริการ
สาธารณะ เพื่อดําเนินงานโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 จํานวน 200 ลานบาท โดยจัดสรร
เปนเงินรางวัลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับตลาดที่ไดรับการคัดเลือก  
 6.2 ใชงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณป 2550 แผนงบประมาณกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 3,288,000 บาท  

7.   ประโยชนท่ีไดรับ 
 7.1  ตลาดสดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนไดรับการพัฒนาและยกระดับตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 7.2  ประชาชนมีตลาดที่ดีมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพที่ดีของ
ประชาชน 
 7.3  ผูประกอบกิจการตลาดทั้งที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนไดเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหมีคุณภาพดีขึ้น 
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เกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดใหญ 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 

ชื่อตลาด.......................................ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด.........…….. 

ผลการพิจารณา 
ลําดับ รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 

 
หมายเหตุ 

 
1.1 

1. ดานสุขลักษณะทั่วไป 
โครงสรางและหลังคาตลาดสรางดวยวัสดุทนไฟแข็งแรง
ทนทานและมีความสูงเหมาะสม พ้ืนและฝาผนังตลาดทําดวย
วัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย 

 
5 

  

1.2 ภายในตลาดมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ 5   
1.3 มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ สําหรับแผงขาย

อาหารสด ตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ํา ตอ 2 แผง และ
ตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวกตอ
การใชงาน 

5   

1.4 มีน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 5   
1.5 มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย

ไมใหเกะกะ รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
5   

1.6 มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 5   
1.7 มีทางลาดหรือราวจับสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 5   
1.8 วัสดุอุปกรณระบบไฟฟาอยูในสภาพดีใชการไดและเปน

ระเบียบเรียบรอยและตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยติดตั้งไวในบริเวณที่
เห็นไดงาย 

5   

1.9 ที่จอดรถเปนระเบียบเรียบรอยและเพียงพอตอผูมาใชบริการ 5   

 
 
 
 
 



มาตรฐานตลาด 

70 ภาคผนวก  ค 

ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

 
2.1 

2. ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และมีฝาปดมิดชิดอยูในสภาพดี
เพียงพอและทําความสะอาดเปนประจํา  

 
5 

  

2.2 ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบาย
น้ํา ทางเดิน ถนน ที่ต้ังที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่
พักรวมขยะมูลฝอย 

5   

2.3 ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขังเฉอะแฉะ 5   
2.4 รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีฝาปดหรือตะแกรง

เหล็กปดสําหรับรางระบายน้ํารอบตลาดสามารถเปดทําความ
สะอาดไดงาย 

5   

2.5 รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 5   
2.6 หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 5   
2.7 มีหองสวมสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 5   
2.8 ภายในหองสวมสะอาด พ้ืนหองแหง ไมมีกลิ่นเหม็น และมี

การระบายอากาศดี 
5   

2.9 อุปกรณภายในหองสวมอยูในสภาพดีใชการได 5   
2.10 มีสบูหรือน้ํายาลางมือไวสําหรับทําความสะอาด 5   
2.11 มีกระดาษชําระเพียงพอตอการใชงาน 5   
2.12 จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม และระบบการควบคุม

ตรวจตราเปนประจํา 
5   

2.13 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบาย
อากาศ 

5   

2.14 มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยของตลาด 

5   

2.15 มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน 5   
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ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

2.16 ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ       
1 ครั้ง 

5 
  

2.17 มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมให
รบกวนและกอความรําคาญ 

5   

2.18 มีบอกักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย 5   

3.1 
3. ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค 
จัดใหมีตาชั่งกลางที่ไดมาตรฐานเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 

 
5 

  

3.2 สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารจะตองวาง
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

5   

3.3 ไดมีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนดและมองเห็น
ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

5   

3.4 จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะตลาด 

5   

3.5 จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายและมีปายบอก
ชัดเจน 

5   

 
4.1 

4. ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ 
ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 

 
5 

  

4.2 ผูประกอบอาหารแตงกายสะอาด สวมหมวกและผากันเปอน 5   

4.3 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 5   

4.4 ไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อมาปรับปรุงตลาด 5   

4.5 ไดมีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบความ
ตองการของผูซื้อ 

5   

 
 



มาตรฐานตลาด 
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ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

4.6 จัดใหมีการฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของในตลาดใน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม/สุขภาพอนามัย 

5   

4.7 จัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูคาและผูซื้อ 5   
4.8 จัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูคาอยางนอยปละครั้ง 5   

รวม 200   
 
เกณฑการใหคะแนน 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช , 1 = ควรปรับปรุง , 0 = ไมมี 
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เกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินคัดเลือกตลาดดีมีมาตรฐานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2550 

ชื่อตลาด.................................................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด............. 

ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

 
1.1 

1. ดานสุขลักษณะทั่วไป 
โครงสรางและหลังคาตลาดสรางดวยวัสดุทนไฟแข็งแรง
ทนทานและมีความสูงเหมาะสม พ้ืนและฝาผนังตลาดทําดวย
วัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย 

 
5 

  

1.2 ภายในตลาดมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ 5   
1.3 มีน้ําประปาที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ สําหรับแผงขาย

อาหารสด ตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 1 กอกน้ํา ตอ 2 แผง และ
ตองจัดใหมีที่เก็บสํารองน้ําใหมีปริมาณเพียงพอและสะดวก
ตอการใชงาน 

5   

1.4 มีน้ําดื่มที่สะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 5   
1.5 มีการจัดเก็บสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย

ไมใหเกะกะ รกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 
5   

1.6 มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร 5   
1.7 วัสดุอุปกรณระบบไฟฟาอยูในสภาพดีใชการไดและเปน

ระเบียบเรียบรอยและตองจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยติดตั้งไวในบริเวณที่
เห็นไดงาย 

5   

 
2.1 

2. ดานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และมีฝาปดมิดชิดอยูในสภาพดี
เพียงพอและทําความสะอาดเปนประจํา 

 
5 

  

2.2 ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด บริเวณแผงรางระบาย
น้ํา ทางเดิน ถนน ที่ต้ังที่รองรับมูลฝอยสาธารณะ และที่ต้ังที่
พักรวมขยะมูลฝอย 

5   



มาตรฐานตลาด 
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ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

2.3 ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขังเฉอะแฉะ 5   
2.4 รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด และมีฝาปดหรือตะแกรง

เหล็กปดสําหรับรางระบายน้ํารอบตลาดสามารถเปดทําความ
สะอาดไดงาย 

5   

2.5 รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมอุดตัน 5   
2.6 หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง ออกจากกันเปนสัดสวน 5   
2.7 ภายในหองสวมสะอาด พ้ืนหองแหง ไมมีกลิ่นเหม็น และมี

การระบายอากาศดี 
5   

2.8 อุปกรณภายในหองสวมอยูในสภาพดีใชการได 5   
2.9  จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม และระบบการควบคุม

ตรวจตราเปนประจํา 
5   

2.10 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไมชํารุด และมีทอระบาย
อากาศ 

5   

2.11 มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความปลอดภัยของตลาด 

5   

2.12 มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 5   
2.13 ใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง 
5   

2.14 มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคไมให 
รบกวนและกอความรําคาญ 

5   

2.15 มีบอกักไขมัน และระบบบําบัดน้ําเสีย 5   
 

3.1 
3. ดานความปลอดภัยอาหารและการคุมครองผูบริโภค 
จัดใหมีตาชั่งกลางที่ไดมาตรฐานเพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อ 

 
5 

  

3.2 สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหารจะตองวาง
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

5   
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ผลการพิจารณา  
ลําดับ 

 
รายละเอียดที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

 
หมายเหตุ 

3.3 ไดมีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนดและมองเห็น
ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

5   

3.4 จัดใหมีสถานที่จัดบอรดใหความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย โภชนาการ และสุขลักษณะตลาด 

5   

3.5 จัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตรายและมีปายบอก
ชัดเจน 

5   

 
4.1 

4. ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ 
ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย และใชวาจาสุภาพ 

 
5 

  

4.2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซื้อ 5   
4.3 ไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา เพื่อมาปรับปรุงตลาด 5   

รวม 150   

 
เกณฑการใหคะแนน 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช , 1 = ควรปรับปรุง , 0 = ไมมี 
 


