
ตลาดสุขใจ 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือตลาดสุขใจ หมู่ท่ี 5 ต าบลละหาน  อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ พื้นท่ีด าเนินการ 828 ตารางเมตร  
2.โครงสร้างอาคารเป็นอาคารโปร่งไม่มีฝาผนงั หลงัคายกสูง พื้นคอนกรีตมีแผงจ าหน่ายท าดว้ยโตะ๊

อลูมิเนียม แผงจ าหน่าย 100 แผง 
2. การด าเนินกจิการ 

 เจา้ของผูป้ระกอบกิจการ (เอกชน)ช่ือ นายสุดใจ  จนัอาจ บา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 5 ต าบลละหาน อ าเภอ
จตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ เปิดท าการเม่ือ ปี พ.ศ.2560  
3. การจัดระเบียบและการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

1. การจดัการขยะมูลฝอย มีถงัขยะรองรับขยะภายในตลาดและนอกอาคาร เพื่อรวบรวมขยะไว้
ส าหรับใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลละหานไปก าจดั 

2. การจดัการน ้าเสีย มีร่องระบายน ้ารอบอาคาร ไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย 
3. มีหอ้งน ้าบริการจ านวน 8 หอ้ง แบ่งเป็น ห้องน ้าชาย  4 หอ้ง  ห้องน ้าหญิง 4 ห้อง 
4. การคุม้ครองผูบ้ริโภค มีการออกสุ่มตรวจและเฝ้าระวงัการปนเป้ือนใน อาหารโดยโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ดงัน้ี 
  - การเฝ้าระวงัสารเคมีปนเป้ือน อยา่งนอ้ย 5 อยา่ง ไดแ้ก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สาร

ฟอร์มาลีน สารกนัรา สารฆ่าแมลง โดยการสุ่มตรวจอาหารประเภท ผกัสด อาหารหมกัดอง อาหารทะเล 
และอาหารประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไส้กรอก ลูกช้ิน ฯลฯ เป็นตน้ 

  - เฝ้าระวงัให้ผูป้ระกอบการสินคา้ อาหารไดม้าตรฐาน มีตาชัง่กลางท่ีไดม้าตรฐาน 
  - การประชาสัมพนัธ์ใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคสินคา้ 
  - มีการลา้งตลาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยผูป้ระกอบกิจการเช่าตลาดสดและผู ้

จ  าหน่ายอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตลาดสด อบต.ละหาน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
           1. ช่ือ ตลาดสด อบต.ละหาน หมู่ท่ี 1 ต าบลละหาน  อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ พื้นท่ีด าเนินการ 1    

ไร่ 3 งาน 93.5 ตารางวา  
2. โครงสร้างอาคาร มีลกัษณะเป็นอาคารโปร่ง ไม่มีฝาผนงั พื้นคอนกรีต มีแผงจ าหน่ายเทดว้ย

คอนกรีต จ านวน 3 แถว ขนาดแผงจ าหน่ายไม่เกิน 30 แผง 
2. การด าเนินงานตลาดสด 
 ปัจจุบนัตลาดสด อบต.ละหาน อยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน ซ่ึงไดมี้การ
ตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน เร่ืองตลาด โดยการบริหารจดัการดว้ยการเช่าประมูลดูแล
เป็นรายปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน มีการวางแผนการบริหารงานพฒันาปรับปรุงตลาดสด ใหไ้ด้
ตามเกณฑม์าตรฐาน ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั ดูแลความเรียบร้อย และการสุขาภิบาลภายในตลาด เฝ้าระวงั
การปนเป้ือนในอาหารควบคุมมาตรฐานการจ าหน่ายสินคา้ และประชาสัมพนัธ์เร่ืองความรู้ต่าง ๆ  

1.ผูเ้ช่าประกอบกิจการตลาดสด   องคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน  อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ  
  ผูเ้ช่า ช่ือ นางบุญมี  มงัชาลี บา้นเลขท่ี 9 หมู่ท่ี 13 ต าบลละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ 
2. เช่าท าการเม่ือ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2559  - วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยผูเ้ช่ามีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  - ดูแลความปลอดภยั จดัระเบียบของผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภค 
  - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด 
  - จดัท าทะเบียนผูป้ระกอบการ 
  - ประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลละหาน เพื่อเสนอขอ้มูล ความตอ้งการ การ

ปรับปรุง และการพฒันาตลาดสด 
  - ประสานงานกบัผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและสินคา้เพื่อพฒันาตลาดร่วมกนั 

3. การจัดระเบียบและการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
1. การจดัการขยะมูลฝอย มีถงัขยะรองรับขยะภายในตลาดและนอกอาคาร เพื่อรวบรวมขยะไว้

ส าหรับใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลละหานไปก าจดั 
2. การจดัการน ้าเสีย มีร่องระบายน ้ารอบอาคาร ไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย 
3. มีหอ้งน ้าบริการจ านวน 4 หอ้ง แบ่งเป็น ห้องน ้าชาย  2 หอ้ง  ห้องน ้าหญิง 2 ห้อง 
4. การคุม้ครองผูบ้ริโภค มีการออกสุ่มตรวจและเฝ้าระวงัการปนเป้ือนใน อาหารโดยโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ดงัน้ี 
  - การเฝ้าระวงัสารเคมีปนเป้ือน อยา่งนอ้ย 5 อยา่ง ไดแ้ก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สาร

ฟอร์มาลีน สารกนัรา สารฆ่าแมลง โดยการสุ่มตรวจอาหารประเภท ผกัสด อาหารหมกัดอง อาหารทะเล 
และอาหารประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไส้กรอก ลูกช้ิน ฯลฯ เป็นตน้ 

  - เฝ้าระวงัให้ผูป้ระกอบการสินคา้ อาหารไดม้าตรฐาน มีตาชัง่กลางท่ีไดม้าตรฐาน 



  - การประชาสัมพนัธ์ใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคสินคา้ 
  - มีการลา้งตลาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือเดือนละ 1 คร้ัง โดยผูป้ระกอบกิจการเช่าตลาดสดและผู ้

จ  าหน่ายอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ห้องน ้ำ ตลำดบ้ำนละหำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถำนที่จ้ำหน่ำยสินค้ำ 

 

 



กำรแต่งกำยของผู้ประกอบกำร 



ฐานข้อมูลผู้ประกอบการค้าขาย ตลาดสด อบต.ละหาน 

ล ำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

ประเภทอำหำรที่

จ ำหน่ำย 
หมำยเหตุ 

1 นำงสำวสำยสมร  หนูละหำน 250 หมู ่4 เครปญี่ปุ่น   

2 นำงชุติมำ  เสี่ยงบุญ 248 หมู ่1 ไส้กรอกย่ำง   

3 นำงมำ  จันอำจ หมู ่17 ข้ำวเหนียวปิ้ง   

4 นำงสุภำพร  อำจกล้ำ 97 หมู ่2 ผักสด   

5 นำงอนันต์ทิพย์ หวังโคกกรวด 140 ม. 17 ผักสด   

6 นำงทองใส  พงษ์สุวรรณ 9809 หมู ่2 ปลำสด   

7 นำงนอ้ย  แดงวชัิย 1/1 หมู ่2 ผักสด   

8 นำงเรียน  เคียงจัตุรัส 25/1 หมู ่13 น  ำพริก   

9 นำยสุวัฒน์  บุญจันดำ 18 หมู ่5 ไก่บ้ำน ต.หนองบัวใหญ่ 

10 นำยบุญยงค์  หกพุดซำ 81 หมู ่10 ปลำทู   

11 นำงเพยำว์  บัวผำง 171/2 หมู ่2 ขนมใส่ไส้   

12 นำงระเบียบ  เพ็งพูน 74 หมู ่2 ขนมหวำน   

13 นำงตุน่  พงษ์วิเศษ 119 หมู ่10 ขนมปัง   

14 นำงอญัชลี  บัวศิลำ 73/1 หมู ่2 มะม่วง   

15 นำงสมบัติ  จันทร์ณรงค์ 128/2 หมู ่16 ไก่ย่ำง หอ่หมก   

16 นำยบุญชว่ย  ค ำลำย 154 หมู ่6 ฝร่ัง ต.หนองไผล่้อม 

17 นำงสำวสุภำวดี  ชำลี 306 หมู ่17 กับข้ำว   

18 นำงจ ำเนียร ยอมถนอม   ผัก   

19 นำงบุญเรอืน  ยวงทอง หมู ่10 ผัก   

20 นำงสมจติ สิงห์ลำ 112/1 หมู ่16 ขนมหวำน   

21 นำงมิตร  ศรวีรรณพิมพ์ 238 หมู ่10 อำหำรทะเลสด   

22 นำงไพรินทร์  คงดี     112/2 หมู ่16 วิทยุ   

23 นำงมะลิ  สมพงษ์ 85 หมู ่10 แกงขี เหล็ก  น  ำยำยำง   

24 นำงสำวเมตตำ บรรเทำกุล 31 หมู ่13 ผลไม้   



25 นำงสมบัติ พงษ์ขวำน้อย 85 หมู ่10 ป่น หมกปลำ   

26 นำงอรุณ แง้จัตุรัส 167 หมู ่17 มะม่วงสุก   

27 นำงห้อย ปิตำลำภำ 122 หมู ่17 ไหลบัว   

28 นำงบัว มำรจัตุรัส 142/2 หมู่ 17 ผักสด   

29 นำงบุญโรม อำจกล้ำ 129/2 หมู ่17 กับข้ำว   

30 นำงบำ เถื่อนศรี 157/2 หมู ่17 ส้มปลำ   

31 นำงกุศล แจ้งสงครำม 52 หมู ่1 น  ำพริก   

32 นำงลัดดำ ใบเงิน 105 หมู ่1 ปลำ   

33 นำงสำยตำ ทับทิมใส 18/1 หมู ่3 ส้มผัก   

34 นำงล ำปำง ดวงจัตุรัส 25 หมู ่13 เนื อวัว   

35 นำงสำวเกวลิน บ้วยแก้ว 137/7 หมู่ 17 ผัก   

36 นำงอัญชนำ เชยีงำดนิ 12 หมู ่10 น  ำแข็งใส   

37 นำงธัญญำกร จรรยำ 2 หมู ่1 มะม่วง   

38 นำงบัวแสง จันทะ 2/2 หมู ่1 มะม่วง   

39 นำงนวลจันทร์ เต่ำเถื่อน 30 หมู ่17 แตงโม   

40 นำงสำวทิพวรรณ สีสิงห์ 8/1 หมู ่3 เบเกอร์ร่ี   

41 นำงสำ สังฆนิตย์ 120 หมู ่11 ไข่หมดแดง   

42 นำงตำ ชื่นแดง 7 หมู ่1 ชำบูเสียบไม้   

43 นำงหอง ดำไม้ 224 หมู ่1 มะม่วง   

44 นำงสมบูรณ์ ค ำแก้ว 16 หมู ่2 ลูกชิ นปิ้ง   

45 นำงบุญร่วม บัวแพง 10 หมู ่13 ขนมหมก   

46 นำงบุญส่ง ดีธรรม 33 หมู ่10 เนื อหมู   

47 นำงหวำนเย็น ตันเตจะ 189 หมู ่17 ข้ำวเหนียวหมูปิ้ง   

48 นำงระเบียบ เงินมำก 36 หมู ่1 ขนมจนี น  ำยำ   

49 นำยไสว หำญแจ้ 67 หมู ่1 ปลำสม้ แปรรูป   

50 นำยตำ หมวดค ำ  หมู ่17 ขำยไข่   

51 นำงสำววิไล ดำช่วย 52 หมู ่3 ขำยผัก   

52 นำงสุวรรณ ชนะรัตน์ 65/5 หมู ่1 ขนมจนี   



53 นำงสำยฝน อิทศร 106 หมู ่16 ขนมฝักบัว   

54 นำงรัตน์ดำ ผำเป้ำ 162/3 หมู ่17 ไก่ทอด   

55 นำงจันทร์เป็ง ศรวีรรณพิมพ์ 129 หมู ่17 ขำยไก่ทอด   

56 นำงไพรศำล เรืองเดช 137/5 หมู ่17 ลูกชิ น / น  ำหวำน   

57 นำยยุวรรณ ตำลพลกรัง 134 หมู ่16 น ือหมู   

58 นำงบุญธรรม เนียรกรุงกรัง 194 หมู ่10 แตงไทย   

59 นำงวิภำ อนิทศร 65/3 หมู ่1 ของช ำ   

60 นำงสำยัญ อำจกล้ำ 11/2 หมู ่1 หมูปิ้ง   

 


