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 คู่มือการด�าเนินงานตลาดนัด น่าซื้อ เล่มน้ี จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าของตลาด และผู้ขายของในตลาด 
ตลอดจนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานตลาดนัด และน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินงานปรับปรุงตลาดนัด ให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ  
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ท้ังป้องกัน หรือลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม หรือ 
เหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตลาดนัด โดยตลาดนัดจัดเป็น 
ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยในการพัฒนาตลาดนัด จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งหมายถึงเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการ 
ตลาดนัดและผู้ขายของในตลาด เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและยกระดับ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด น่าซื้อ 
 กรมอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว ่า คู ่มือเล ่มน้ีจะช่วยให้เจ ้าหน้าท่ี 
ผู ้ปฏิบัติงานทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าของตลาดและ 
ผูข้ายของในตลาดนัด ได้มีความรู ้ความเข้าใจและน�าไปสูก่ารปรบัปรงุและพฒันา
ตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการอาหารท่ีจ�าหน่ายให้สะอาด ปลอดภัย  
อันจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ที่ดีของประชาชนผู้บริโภคต่อไป

กรมอนามัย
มกราคม 2564

ค�ำน�ำ
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 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากการปรุงประกอบอาหารเอง 

ที่บ้านเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการได้รับอาหารและน�้า 

ท่ีไม่สะอาด มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษอันอาจจะเกิด

อันตรายต่อสุขภาพได้ 

 “ตลำดนัด” ถือเป็นแหล่งส�าคัญในการกระจายสินค้าสู ่ผู ้บริโภค 

ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เน่ืองจากสามารถเข้าถึงชุมชนต่าง ๆ ได้เป็น 

อย่างดี มีสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก จ�าหน่ายหลากหลายประเภท ได้แก่ 

อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส�าเร็จ เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ ส�าหรับการจัดตั้ง

ตลาดนัด หรือ ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ได้มีจ�านวน 

การจัดตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงง่าย ความสะดวก และเป็นท่ีนิยมของ

ประชาชน ตลาดนัดในแต่ละชุมชนส่วนใหญ่มีการขยายวันเปิดท�าการเป็นประจ�า

และมคีวามถีม่ากขึน้ หากตลาดนดัมกีารจัดการสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดล้อม

ที่ไม่ดีพออาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน�้าได้ 

เช่น บริเวณสถานท่ีตั้งตลาดมีสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 

ได้แก่ พื้นที่ตั้งตลาดเป็นพื้นดิน มีฝุ่นฟุ้งกระจาย มีน�้าขัง ขยะตกค้าง มีกลิ่นเหม็น 

เป็นแหล่งของสัตว์พาหะน�าโรค ประกอบกับสถานการณ์ตลาดนัดส่วนใหญ ่

บทที่ 1
ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์โครงกำร
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ยงัไม่ได้ขออนญุาตจัดตัง้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนทีท่ีรั่บผิดชอบ และ 

สถานทีต่ัง้ตลาดนดัเป็นพืน้ทีเ่ช่าท�าให้การด�าเนนิงานปรับปรุง และพัฒนายังมข้ีอจ�ากดัอยู่ 

รวมทั้งผู้ประกอบกิจการตลาด/เจ้าองตลาดยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เกณฑ์มาตรฐาน “ตลำดนัด น่ำซื้อ” จึงอาจไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

ตลาดนัดได้ ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาควบคุมดูแลตลาดนัด 

ให้ถูกสุขลักษณะ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ส่วนท่ี 2 

ตลาดประเภทที ่2 ซึง่ได้ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการออกข้อก�าหนด

ท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการตลาดนัดในพื้นที่ ท�าให้เจ้าของตลาดต้องขออนุญาต

ประกอบกิจการตลาดนัดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ท่ีก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดท้องถิ่น

 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร จึงได้จัดท�าคู่มือหลักเกณฑ์

มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซือ้” เล่มนีข้ึน้ เพือ่ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้บริโภค ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกัน 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลาดนัด โดยเริ่มตั้งแต่การข้ึนทะเบียนขออนุญาต 

จัดตั้ งตลาดนัด และตื่นตั ว ในการจัดการสิ่ งแวดล ้อมให ้ ถูกต ้องตาม 

หลักสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น “ตลาดนัด น่าซ้ือ” 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
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วัตถุประสงค์กำรพัฒนำ “ตลำดนัด น่ำซื้อ”

 1. เพือ่ด�าเนนิการพฒันาตลาดนดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ และกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะ

ของตลาด พ.ศ. 2551

 2. เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความรู ้ความเข้าใจถงึแนวทางการด�าเนนิการพัฒนา

ตลาดนัดให้มีสถานท่ีท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ จ�าหน่ายอาหารปลอดภัยและ 

ใส่ใจผู้บริโภค

 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัว และร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย 

ท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

เพือ่ร่วมมอืกันพฒันาปรบัปรงุตลาดนดัทัว่ประเทศ ให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

“ตลาดนัด น่าซื้อ”

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดการตลาดนัดในพ้ืนท่ีให้มีการจัดการ

สุขลักษณะของตลาดที่ดีทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค และ

อาหารปลอดภัย เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” รวมถึง 

ลดความเสีย่งในการเจบ็ป่วยจากการบริโภคอาหารของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว

ท่ีมาใช้บริการตลาดนัด
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บทที่ 2
แบบประเมินและกำรรับรองมำตรฐำน

ตลำดนัด น่ำซื้อ

นิยำม “ตลำดนดั”

 ตลาดประเภทท่ี 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

ซ่ึงหมายถึง ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร (รวมถึงตลาดนัดมีลักษณะที่ก�าหนดไว้

ตามกฏกระทรวง เช่น กรณทีีม่โีครงสร้างเฉพาะเสา หลงัคา เตน็ท์ ต้องมัน่คงแขง็แรง)

กำรรับรองมำตรฐำน “ตลำดนัด น่ำซื้อ”

 เกณฑ์มำตรฐำน “ตลำดนัด น่ำซื้อ” ประกอบด้วยข้อก�ำหนดของ 

เกณฑ์มำตรฐำน จ�ำนวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมใน 3 ด้ำน ได้แก่ 

 • ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 • ด้านความปลอดภัยของอาหาร 

 • ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 กำรประเมินมำตรฐำน “ตลำดนัด น่ำซื้อ” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ระดบักำรประเมนิ จ�ำนวนข้อที่ผ่ำน ผู้ประเมิน

ระดับพื้นฐำน ผ่าน 10 ข้อ (ข้อ 1 - ข้อ 10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับดี ผ่าน 15 ข้อ (ข้อ 1 - ข้อ 15) ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด

ระดับดีมำก ผ่าน 20 ข้อ (ข้อ 1 - ข้อ 20) ศนูย์อนามยัที ่1 - 12 / 

สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง
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ขนำดป้ำยรบัรอง : 50 เซนตเิมตร x 50 เซนตเิมตร

ป้ำยรับรองมำตรฐำน “ตลำดนัด น่ำซื้อ”



10 คู่มือ ตลาดนัด น่าซ้ือ 

รำยละเอียดที่ต้องประเมิน
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

เกณฑ์ระดับพื้นฐำน

1. มทีะเบยีนผู้ขายของในตลาด โดยระบปุระเภทสนิค้าทีจ่�าหน่าย

2. กรณทีีมี่โครงสร้างเฉพาะเสาและหลงัคา โครงสร้างคลมุผ้าใบ 
เตน็ท์ ร่มหรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกันต้องอยู่ในสภาพทีม่ัน่คง
แขง็แรง 

3. บรเิวณส�าหรบัขายของประเภทอาหารสด ต้องจดัให้เป็นสดัส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพืน้เรยีบ แข็งแรง ไม่ลืน่ ไม่มนี�า้ขัง

4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น�้าหรือของเหลวจากแผงจ�าหน่าย
อาหารประเภทเนือ้สัตว์ช�าแหละไหลลงสูพ่ืน้ตลาด

5.  แผงจ�าหน่ายอาหารท�าด้วยวสัดุถาวร เรยีบ ท�าความสะอาดง่าย 
สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพบัเกบ็ได้

6. อาหารปรงุส�าเรจ็ต้องมกีารปกปิด

7. ผู ้ขายของและผู ้ช ่วยขายของสินค้าประเภทอาหาร  
ต้องสวมผ้ากนัเป้ือนและหมวกหรอืเนท็คลุมผม และปฏิบัติ
ตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล และในกรณีที่มีการปรุง 
ประกอบอาหาร ต้องปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาลอาหาร

8. มทีีเ่ก็บรวบรวม หรอืทีร่องรบัมลูฝอยอย่างเพยีงพอและ 
ถกูสขุลกัษณะ

9. มกีารท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนัทีเ่ปิดท�าการ

10. แผงจ�าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน 
4 ชนดิ ได้แก่ ฟอร์มาลนิ, สารกนัรา, สารบอแรกซ์, สารฟอกขาว

เกณฑ์ระดับดี

11. จดัให้มนี�า้ประปาหรอืน�า้สะอาดใช้อย่างเพียงพอ

12. จดัให้มห้ีองส้วม ทีปั่สสาวะและอ่างล้างมอืทีเ่พยีงพอและ 
ถกูสขุลกัษณะ

แบบประเมินกำรพัฒนำและยกระดับ “ตลำดนัด น่ำซื้อ”
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รำยละเอียดที่ต้องประเมิน
ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

13. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และภาชนอปุกรณ์ ต้องสะอาดและ
ปลอดภยั และจดัเกบ็อย่างถกูต้อง

14. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท�าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหาร 
ต่างจากสภาพทีเ่ป็นจรงิ

15. อาหารสดเฉพาะเน้ือสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และ 
อาหารทะเล เก็บรกัษาในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม

เกณฑ์ระดับดีมำก

16. ทางเดนิในตลาดมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

17. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้ 
ด้านสขุาภบิาลอาหาร

18. จดัให้มทีีล้่างท�าความสะอาดอาหารและภาชนะในบรเิวณ
แผงจ�าหน่ายอาหารสด แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สัตว์ 
ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทปรงุส�าเรจ็

19. มกีารก�าจดัน�า้ทิง้จากจดุทีม่ทีีล้่างอย่างถกูสขุลกัษณะ และ
ไม่ก่อให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนข้างเคยีง

20. มกีารควบคุมดูแลมิให้เกดิเหตรุ�าคาญ มลพษิ ทีเ่ป็นอันตราย
หรอืการระบาดของโรคตดิต่อ

ค�ำแนะน�ำของผู้ประเมิน
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
สรุปผลกำรตรวจ
   ไม่ผ่าน
   ระดับ   พื้นฐาน   ดี   ดีมาก

 ......................................................
ต�าแหน่ง ......................................................

ผู้รายงาน
วันที่ ............. เดือน................. พ.ศ. ..........
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บทที่ 3
เกณฑ์มำตรฐำน “ตลำดนัด น่ำซื้อ”

1. มทีะเบยีนผูข้ำยของในตลำด โดยระบุประเภทสินค้ำทีจ่�ำหน่ำย

  ผู ้ประกอบกิจการตลาดนัด ต้องจัดท�าทะเบียนผู้ขายของในตลาด 

เพ่ือที่จะทราบจ�านวนผู้ขายของ และสามารถติดตามตรวจสอบได้ หากเกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทะเบียนควรจะต้องประกอบด้วย

   ชื่อ - นามสกุล (ผู้ขายของ)

   ที่อยู่

   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

   ประเภทสินค้าที่จ�าหน่าย

2. กรณทีีม่โีครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลงัคำ โครงสร้ำงคลมุผ้ำใบ  
 เต็นท์ ร่ม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภำพ 
 ที่มั่นคงแข็งแรง

 ตลาดนัดเป็นตลาดท่ีไม่มโีครงสร้างอาคาร ผูข้ายของ

อาจป้องกันแดดหรอืฝน โดยเตน็ท์เป็นโครงเหลก็คลมุผ้าใบ 

หรือร่ม จ�าเป็นต้องมีการจัดตั้งให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

แขง็แรง เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแก่ผูข้ายของและผูซ้ือ้     
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3. บริเวณส�ำหรับขำยของประเภทอำหำรสด ต ้องจัดให ้ 
 เป็นสัดส่วนโดยเฉพำะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง  
 ไม่ลื่น ไม่มีน�้ำขัง

เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และเพ่ือให้สามารถล้างหรือ

ท�าความสะอาดได้ง่าย พืน้ตลาดบริเวณท่ีจ�าหน่ายอาหาร

จึงควรมีลักษณะเรียบ แข็งแรง ไม่ล่ืน เช่น พ้ืนคอนกรีต 

พืน้ทีป่ดู้วยคอนกรตีส�าเร็จ หรอื พืน้ราดด้วยยางแอสฟัลท์ 

เป็นต้น ไม่ช�ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ มีน�้าขังจนเป็น 

แหล่งสะสมความสกปรก

4. จัดให้มีกำรป้องกันไม่ให้น�้ำหรือของเหลวจำกแผงจ�ำหน่ำย 
 อำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช�ำแหละไหลลงสู่พื้นตลำด

แผงจ� าหน ่ ายอาหารประเภทเนื้ อสัตว ์ช� าแหละ  

อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง หรือ ผักสด ส่วนใหญ่จะมี

น�้าหรือของเหลวจากการล้าง การละลายของน�้าแข็ง 

หรือการใช้รด หรือจุ่มอาหาร ถ้าน�้าหยดตกลงสู ่พื้น  

จะท�าให้พ้ืนสกปรกและแฉะได้ จ�าเป็นต้องมีการป้องกัน

ไม ่ให ้น�้าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู ่พื้นตลาด  

โดยอาจมีการต่อท่อหรืออุปกรณ์อื่นส�าหรับระบายน�้า  

หรือจัดให้มีภาชนะรองน�้ามิให้ตกลงสู่พื้นโดยตรง
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5. แผงจ�ำหน่ำยอำหำรท�ำด้วยวสัดถุำวร เรยีบ ท�ำควำมสะอำดง่ำย  
 สงูจำกพืน้ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนตเิมตร และอำจเป็นแบบพับเกบ็ได้

 แผงจ�าหน่ายอาหาร ต้องเตรียม ปรุง และ 

วางอาหารจ�าหน่ายบนแผงจ�าหน่ายสินค้า 

ทีท่�าจากวสัดแุข็งแรง ผวิเรยีบ ท�าความสะอาด

ได้ง่าย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟเมก้า  

หรืออาจเป็นโต๊ะพับ ฯลฯ อยู ่ในสภาพดี  

ไม่แตก ช�ารุด หรืออาจใช้แผ่นพลาสติก หรือ

แผ่นไวนิลที่สภาพดีปูทับบนโต๊ะหรือแผง  

และต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร

6. อำหำรปรุงส�ำเร็จต้องมีกำรปกปิด

 อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ หมายถึง 

อาหารที่ได้ผ่านการท�าประกอบหรือปรุงส�าเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมท้ังของหวาน 

และเคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ 

 ต้องมีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกัน 

การปนเปื้อน จากสัตว์หรือแมลง การไอจาม 

รวมทั้งสามารถป้องกันฝุ ่นที่อาจปลิวตกลง 

สู่อาหาร
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7. ผู ้ขำยของและผู ้ช่วยขำยของสินค้ำประเภทอำหำร ต้อง 
 สวมผ้ำกันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผม และปฏิบัติตำม 
 หลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล และในกรณีที่มีกำรปรุงประกอบ 
 อำหำรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร

 ผู ้ขายของและผู ้ช ่วยขายของประเภทอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด  

สวมเสื้อมีแขน ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผม ไม่ไอหรือจามรดอาหาร 

ต้องใช้อปุกรณ์ช่วยในการหยบิจบัอาหาร เช่น ท่ีคบี เป็นต้น ไม่ใช้มือหยบิจบัอาหาร 

ท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราขณะขายของ รวมท้ัง 

ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่และน�้าสะอาด โดยเฉพาะก่อนปฏิบัติงาน 

หลังออกจากส้วม หรือหลังจากหยิบจับสิ่งสกปรกทุกคร้ัง
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8. มีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่ำงพอเพียง และ 
 ถูกสุขลักษณะ

 ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยควรจัดให้มีอย่างพอเพียงท่ีจะรองรับ

ปรมิาณมลูฝอยในแต่ละวนั และมลีกัษณะเหมาะสมตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนด 

โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

9. มีกำรท�ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ�ำทุกวันที่เปิดท�ำกำร

 แผงจ�าหน่ายอาหารสดและแผงจ�าหน่ายอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ ต้องมีการกวาด เก็บและล้าง

หรือท�าความสะอาดทุกวันที่ เป ิดท�าการ ส�าหรับ 

แผงจ�าหน่ายอาหารควรมกีารท�าความสะอาดก่อนและหลัง 

การจ�าหน่ายทุกครั้ง
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10. แผงจ�ำหน่ำยอำหำรผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบสำรปนเปื้อน  
 4 ชนดิ ได้แก่ ฟอร์มำลนิ สำรกนัรำ สำรบอแรกซ์ สำรฟอกขำว

 จัดให้มีการสุ่มตรวจอาหารด้วยชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อน 

โดยสุม่ตวัอย่างแผงจ�าหน่ายอาหารสด ร้อยละ 30 ของแผงจ�าหน่ายอาหารทัง้หมด 

และตัวอย่างที่สุ่มตรวจต้องไม่พบสารปนเปื้อน

11. จัดให้มีน�้ำประปำหรือน�้ำสะอำดใช้อย่ำงพอเพียง

 ตลาดนัด ควรจัดให้มีน�้าใช้ไว้ส�าหรับล้างสินค้า ล้างภาชนะอุปกรณ์ หรือ 

ล้างตลาดอย่างพอเพียง 

โดยกฎกระทรวงไม่ได้ก�าหนดให้ตลาดต้องจ่ายน�้า

ตามระบบท่อ อาจเป็นที่เก็บส�ารองน�้าไว้ใช้ให้มี

ปริมาณพอเพียงต่อการใช้งานในแต่ละวันและ

สะดวกต่อการน�าน�้ามาใช้ แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

อาจแนะน�าให้จ่ายน�้าผ่านระบบท่อ เพื่อป้องกัน 

การปนเป้ือนในน�า้ใช้และเป็นการอ�านวยความสะดวก 

   ให้กับผู้ขายของ
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12. จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะ และอ่ำงล้ำงมือที่พอเพียง และ 
 ถูกสุขลักษณะ

 ตลาดนัดจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือท่ีพอเพียง และ 

ถูกสุขลักษณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ขายของและลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาดนัด 

โดยอาจจัดให้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น ส้วมเคลื่อนที ่

ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ีได้รับอนุญาต 

ให้ใช้ในบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร และ 

เปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด

13. เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และภำชนะอุปกรณ์ ต้องสะอำดและ 
 ปลอดภัย มีกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด และจัดเก็บอย่ำงถูกต้อง

 ภาชนะอปุกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง จาน ชาม 

ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน�า้ ต้องสะอาด

และปลอดภัย ควรมีการปกปิด และขนย้าย 

ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น 

บรรจุในกล่องพลาสติกทึบมีฝาปิด เป็นต้น
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14. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีท�ำให้ผู ้บริโภคมองเห็นอำหำร 
 ต่ำงจำกสภำพที่เป็นจริง

ต้องไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใด ที่ท�าให้

ผู ้บริโภคมองเห็นอาหารต่างจาก

สภาพที่เป็นจริง เช่น หลอดไฟสีแดง 

หลอดไฟสีชมพู ที่จะท�าให้อาหาร 

ดูให้สีแดงสดกว่าสภาพจริง เป็นต้น

15. อำหำรสด โดยเฉพำะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์ และ 
 อำหำรทะเลเก็บรักษำในอุณหภูมิที่เหมำะสม

 อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์  

เช่น อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง 

ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน  

5 องศาเซลเซียส ในตู ้เย็นหรือ 

แช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

และการน�ามาวางจ�าหน่ายควรมี 

น�้าแข็งรองด้านล่างหรือวางทับไว้ 

เพ่ือรักษาคุณภาพของสินค้า



20 คู่มือ ตลาดนัด น่าซ้ือ 

16. ทำงเดินในตลำดมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร

 ทางเดินในตลาดควรกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อประโยชน์ในการสัญจร  

และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ท่ีเข้ามาซื้อสินค้า อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้การจัด 

แผงจ�าหน่ายสินค้าแออัดจนเกินไป

17. ผูข้ำยของและผูช่้วยขำยของประเภทอำหำรต้องผ่ำนกำรอบรม 
 ควำมรู้ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร

 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารทุกคน ต้องผ่านการอบรม

โดยใช้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร เพ่ือจะได้มีความรู้  

มีการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหาร
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18. จั ด ให ้ มี ที่ ล ้ ำ งท� ำควำมสะอำดอำหำรและภำชนะ  
 ในบริเวณแผงจ�ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ�ำหน่ำยอำหำร 
 ประเภทเนื้อสัตว ์ช�ำแหละ และแผงจ�ำหน ่ำยอำหำร 
 ประเภทปรุงส�ำเร็จ

กรณีที่มีการล้างท�าความสะอาดอาหารและ

ภาชนะภายในตลาด ต้องมีการจัดพื้นที่ส�าหรับ

ล้างท�าความสะอาด โดยต้องสงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 

60 เซนติเมตร 

(หากตลาดไม่มีการอนุญาตให้ล้างในพื้นท่ีตลาด

ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีจุดล้าง)

19. มีกำรก�ำจัดน�้ำท้ิงจำกจุดท่ีมีท่ีล้ำงอย่ำงถูกสุขลักษณะ และ 
 ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญแก่ประชำชนข้ำงเคียง

กรณีจ�าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า

ของเจ ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก�าหนด 

ให ้จัดให ้มีบ ่อดักไขมันหรือบ ่อพักน�้ า เสีย 

ก่อนระบายน�้าออกสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะ 

หรือแหล่งน�้าสาธารณะก็ได ้ และต้องดูแล 

มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน



22 คู่มือ ตลาดนัด น่าซ้ือ 

20. มีกำรควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุร�ำคำญ มลพิษ ที่เป็นอันตรำย 
 หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ

 ในการประกอบกิจการตลาด ต้องมีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุร�าคาญ 

มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ 

ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น หากเกิดโรคติดต่อให้ด�าเนินการตาม

ค�าแนะน�าตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อ
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บทที่ 4
แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนพฒันำ “ตลำดนดั น่ำซือ้”

ศนูย์อนำมยั และสถำบนัพฒันำสขุภำวะเขตเมอืง

 1) ประชุมช้ีแจงส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด / อ�าเภอ เพ่ือสร้างความรู้

และความเข้าใจการด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

 2) พฒันาศักยภาพและเสรมิสร้างความรอบรูด้้านวชิาการให้ผู้ประกอบกจิการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ

ประเมินตนเองเพ่ือยกระดับมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ (Google form) และ

ให้ค�าแนะน�าเพ่ือการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

 4) ประเมินรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” ระดับดีมำก ร่วมกับ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในระดับพื้นที่

 5) สุ่มประเมิน / เฝ้าระวังพื้นท่ีตลาดนัด ท่ีได้รับการประเมินมาตรฐาน 

ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นท่ี และรายงานผลการสุ่มประเมิน / เฝ้าระวัง 

ด้านสุขาภิบาลอาหารผ่าน Google form

 6) จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารระดับพ้ืนท่ี

 7) รณรงค์ ขับเคลื่อน และเยี่ยมเสริมพลังการด�าเนินงานในพื้นที่

 8) ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน
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ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

 1) ประชุมช้ีแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจการด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

 2) สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามนโยบายการพัฒนาด้านสุขาภบิาลอาหาร 

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ”

 3) พัฒนาศกัยภาพและเสรมิสร้างความรอบรูด้้านวชิาการให้ผูป้ระกอบกจิการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่

 4) ประเมนิรบัรองมาตรฐาน “ตลาดนดั น่าซือ้” ระดับดี ร่วมกบั ส�านกังาน

สาธารณสุขอ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

 5) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ

ประเมินตนเองเพื่อยกระดับ มาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ (Google form) และ

ให้ค�าแนะน�าเพ่ือการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

 6) สุม่ประเมนิ / เฝ้าระวงัสถานประกอบการตลาดนดัทีไ่ด้รับการประเมิน

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในและรายงานผลการสุ่มประเมิน / เฝ้าระวัง 

ด้านสุขาภิบาลอาหารผ่าน Google form

 7) จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพัฒนางานด้านสุขาภบิาลอาหารระดับพ้ืนท่ี

 8) ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1) ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือ

ด�าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่

 2) ส�ารวจ / ตรวจแนะน�า และจัดท�าทะเบียนสถานประกอบการตลาดนัด

 3) พฒันาศักยภาพ / เสรมิสร้างความรอบรูด้้านวชิาการให้ผู้ประกอบกิจการ 

ประชาชน ผู้บริโภคในพื้นท่ี

 4) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ

ตลาดนดัประเมนิตนเองเพือ่ยกระดบั มาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ (Google form) 

และให้ค�าแนะน�าเพื่อการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

 5) ประเมินรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซ้ือ” ระดับพื้นฐำน และ

รายงานความก้าวหน้าแก่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 6) เฝ้าระวังสถานประกอบการตลาดนัด ท่ีได้รับการประเมินมาตรฐาน

ด้านสขุาภบิาลอาหารในพืน้ที ่และรายงานผลการเฝ้าระวงัผ่านระบบ Google form

 7) ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

 8) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ขายของในตลาดนัด

 9) จดัให้มกีารมอบป้าย มอบโล่ แก่ตลาดท่ีปรบัปรงุได้มาตรฐาน เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้ตลาดที่ได้มาตรฐานมีความยั่งยืน
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ผู้ประกอบกิจกำรตลำด / เจ้ำของตลำด

 1) ประชมุชีแ้จง สร้างความร่วมมอื ท�าความเข้าใจกบัผูข้ายของ มข้ีอตกลง

ในการขายของร่วมกัน รวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ขายของ เป็นต้น

 2) จัดท�าระเบียบ กฎเกณฑ์ส�าหรับผู ้ขายของ โดยให้สอดคล้องกับ 

เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ของกรมอนามัย เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

เป็นข้อบังคับร่วมกัน และมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ เช่น ประเด็นการแต่งกาย  

การสวมผ้ากันเปื้อนส�าหรับผู้ขายของประเภทอาหาร การใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร  

การปกปิดอาหาร เป็นต้น

 3) ปรับปรุงโครงสร้างและสาธารณูปโภคในตลาดนัดให้ได้มาตรฐาน 

และมีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เช่น พื้น โครงสร้างตลาด น�้าใช้ ทางระบายน�้า  

การจัดการขยะมูลฝอย ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ

 4) ดูแลจัดระเบียบแผงขายสินค้า ให้สะอาด เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน 

 5) จัดท�าทะเบียนผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดนัด

 6) ประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมนิ “ตลาดนดั น่าซือ้” หากมข้ีอทีต้่อง

ปรับปรุงแก้ไข ควรก�าหนดแผนงานการปรับปรุงตลาดนัด โดยแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกคนได้รับทราบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้ตามแผน

 7) ให้ความร่วมมอืเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการปรบัปรงุตลาดให้ได้ตามมาตรฐาน

 8) จดัสถานทีแ่ละระบบกระจายเสยีงส�าหรับประชาสัมพันธ์ / บอกข้อแนะน�า

ส�าหรับการปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ีดี รวมถึงการขอความร่วมมือให้ผู ้ขาย 

ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์และค�าแนะน�าต่าง ๆ

 9) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดนัด

 10) เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัผูส้มัผสัอาหาร 

(จ�านวน 3 ช่ัวโมง) รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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ช่องทำง ดำวน์โหลด คู่มือ เอกสำร สื่อต่ำง ๆ 
ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำ “ตลำดนัด น่ำซื้อ”

1. Link และ QR Code ข้อมูลกำรขับเคลื่อนงำน

QR-code

https://qrgo.page.link/zB9Y6

2. เว็บไซต์ส�ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน�้ำ กรมอนำมัย

  http://foodsan.anamai.moph.go.th

การประสานข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร 

      ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า กรมอนามัย

โทรศัพท์   : 02 590 4178 

โทรสาร   : 02 590 4186

E-mail   : foodsan@anamai.mail.go.th
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ
นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชัย อธบิดีกรมอนามยั

นพ.ดนยั   ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั

นายสมศกัดิ ์  ศริวินารงัสรรค์ ผูอ้�านวยการส�านักสขุาภบิาลอาหารและน�า้

นายชยัเลศิ   กิง่แก้วเจรญิชัย หวัหน้ากลุม่พัฒนาระบบสขุาภบิาลอาหาร

คณะท�ำงำนและผู้จัดท�ำ
นายสชุาต ิ  สขุเจรญิ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ

น.ส.ชณญัณศิา   เลศิสโุภชวณิชย์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ

นางจริพรรณ   พรหมลขิิตชยั นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ

นายเอกชยั   ชยัเดช นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ

นายพลาวตัร   พทุธรักษ์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ

น.ส.ปวรศิา   ดษิยาวานชิ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิติัการ

นางศริพิร   แก้วเจรญิ นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

น.ส.อารยา   วงศ์ป้อม นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

น.ส.เจนจริา   ดวงสอนแสง นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

น.ส.ปรยีานชุ   เรอืงหริญัวนชิ นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

น.ส.ณฐัณชิา  ทองเจรญิ นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร




