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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์ 
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ ไอ”มีโอกาสรับัใชื่้ 
สังคมไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเป็นรายสะดีวิกแลั่ะ 
ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รต่ั้อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�สรุป
อุุไรรัตน์ จิันทรศ์่ริ
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 190
กรกฎาคม 2565

ที่มา: รายิ่งานการสำำารวจิและวิจิัยิ่ภาคสำนาม
เชิิงลึก โครงการศ์ึกษากฎหมายิ่ท่�เอุ้�อุและ
ลดอุุปสำรรคตอุ่การประกอุบูธุรุกจ่ิขอุง SME 
กรณี่ศ์ึกษาการประกอุบูธุุรก่จิร้านอุาหาร 
โดยิ่คณีะวิจัิยิ่ประกอุบูด้วยิ่ ดร. ก่รต่พงศ์ ์
แนวมาล ่หวัหนา้โครงการ นางสำาวเท่ยิ่นสำวา่ง 
ธุรรมวณีช่ิ นางสำาวธุารทพ่ยิ่ ์ศ์รสีำวุรรณีเกศ์ 
และนางสำาวอุุไรรตัน ์จินัทรศ์ร่ ินกัวจิิยัิ่อุาวโุสำ 
สำถาบูันวิจิัยิ่เพ่�อุการพัฒนาประเทศ์ไทยิ่ 
เสำนอุต่อุ สำำานักงานส่ำงเสำริมวิสำาหก่จิขนาด
กลางและขนาดยิ่่อุม (สำสำว.) เม้�อุเด้อุน
ม่นาคม 2563
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ธุรุกิิจร้านอาหารเป็็นหน่�งในธุรุกิจิภาคบริกิารที่่�ม่ี
ความีสำคัญต่่อระบบเศรษฐกิิจไที่ย โดยในป็ี 2564 กิลุุ่่มี
ธุรุกิจิท่ี่�พักัิแรมีแลุ่ะบริกิารด้านอาหารสามีารถสร้างมูีลุ่ค่า
ที่างเศรษฐกิิจได้ถ่ง 5.15 แสนลุ่้านบาที่ หรือคิดเป็็นร้อย
ลุ่ะ 3.18 ของ GDP1 

ธุุรกิิจร้านอาหารถือเป็็นแหลุ่่งอาช่ีพัท่ี่�สำคัญ
ของผูู้้ป็ระกิอบกิารขนาดกิลุ่าง ขนาดย่อมี แลุ่ะขนาด
ย่อย หรือเร่ยกิโดยย่อว่า “MSME” (Micro, Small and 
Medium Enterprises) โดยในป็ี 2563 พับว่า จำนวน
ผูู้้ป็ระกิอบกิาร MSME ในสาขาธุุรกิิจบริกิารด้านอาหาร
แลุ่ะเครื�องดื�มีมี่มีากิเป็็นอันดับสอง คิดเป็็นร้อยลุ่ะ 10.68 
ของจำนวน MSME ที่ั�งหมีด รองจากิธุุรกิิจกิารขายป็ลุ่่กิ 
โดยมี่ MSME ในสาขาร้านอาหารจำนวนที่ั�งสิ�น 334,606 
ราย นอกิจากิน่� ธุุรกิิจบริกิารด้านอาหารแลุ่ะเครื�องดื�มียัง
กิ่อให้เกิิดกิารจ้างงานสูงสุดในกิลุุ่ม่ี MSME โดยมีก่ิารจ้าง
งานมีากิถง่ 980,003 คน2 

อย่างไรก็ิต่ามี ชี่วงสถานกิารณ์์โควิด-19 ต่ั�งแต่่
ป็ลุ่ายปี็ 2562 จวบจนปั็จจุบัน ส่งผู้ลุ่ให้ร้านอาหารแลุ่ะ
แหลุ่่งสต่ร่ที่ฟูู้�ดหลุ่ายแห่งต้่องปิ็ดตั่วลุ่ง อันเนื�องมีาจากิ
มีาต่รกิารของภาครัฐในกิารป็�องกิันกิารแพัร่ระบาดของ
เชีื�อไวรัสโคโรน่า เชี่น มีาต่รกิารลุ่็อกิดาวน์ กิารจำกิัดกิาร
เดินที่างของนักิที่่องเที่่�ยว กิารห้ามีรับป็ระที่านอาหารที่่�
ร้าน กิารป็ิดร้านอาหารหรือจำกิัดระยะเวลุ่ากิารจำหน่าย
ในบางพัื�นที่่� เป็็นต่้น ผูู้้ป็ระกิอบกิารร้านอาหารหลุ่ายราย
จ่งต้่องป็รับรูป็แบบกิารให้บริกิารใหม่ี เพัื�อให้สอดคลุ้่อง
กิบัสถานกิารณ์์แลุ่ะพัฤต่กิิรรมีของผูู้บ้รโิภคท่ี่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง
ไป็ เชีน่ กิารลุ่ดรปู็แบบกิารจำหน่ายอาหารที่่�ร้านเป็็นกิาร
จำหนา่ยอาหารผู่้านแพัลุ่ต่ฟู้อร์มีขนส่งอาหาร กิารที่ำร้าน
อาหารแบบไมี่มี่หน้าร้านเพัื�อลุ่ดต่้นทีุ่นในกิารป็ระกิอบ
กิิจกิาร เป็็นต่้น

ทบทวนกฎหมายการประกอบ 
ธิุรกิจร�านอาหาร เพื่่่ออำานวย
ความสะดวกแก่ผู้้�ประกอบการ
หลัังสถานการณ์โควิด-19

1 ที�มา: สำานักงานสภาพื่ัฒนาการเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมแห่งชื่าตั้ิ 
2 ที�มา: รายงานสถานการณ์์ MSME ปี 2564 จััดีทำาโดีย สำานักงานส่งเสริม
วิิสาหกิจัขนาดีกลั่างแลั่ะขนาดีย่อม
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หลุ่ังจากิสถานกิารณ์์โควิด -19 คลุ่่�คลุ่ายลุ่ง  
ผูู้ป้็ระกิอบกิารรา้นอาหารหลุ่ายแหง่เริ�มีกิลุ่บัมีาใหบ้รกิิาร
ต่ามีป็กิต่ิ รวมีถ่งกิลุุ่่มีผูู้้ป็ระกิอบกิารรายใหมี่ท่ี่�สนใจเข้า
มีาป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหาร จากิข้อมีูลุ่ของสำนักิงานส่ง
เสริมีวิสาหกิิจขนาดกิลุ่างแลุ่ะขนาดย่อมี (สสว.) พับว่า 
ในป็ี 2564 จำนวน MSME ที่่�ให้บริกิารอาหารแลุ่ะเครื�อง
ดื�มีเพัิ�มีข่�นป็ระมีาณ์ 1,400 รายจากิป็ีกิ่อนหน้า สาเหตุ่ที่่�
ธุรุกิจิร้านอาหารเป็็นท่ี่�สนใจของผูู้้ป็ระกิอบกิารเป็็นเพัราะ
กิารเข้าสู่ธุุรกิิจร้านอาหารสามีารถเริ�มีต้่นได้ง่าย อ่กิที่ั�ง
รูป็แบบร้านอาหารในป็ัจจุบันมี่ความีหลุ่ากิหลุ่ายแลุ่ะไมี่
จำเป็็นต้่องลุ่งทุี่นสูง อาทิี่ ร้านอาหารแบบไม่ีมี่หน้าร้าน 
ร้านอาหารข้างที่าง (Street Food) เป็็นต่้น 

อย่างไรกิ็ด่ ธุุรกิิจร้านอาหารนั�นม่ีกิฎระเบ่ยบ
หรอืมีาต่รฐานดา้นสขุลุ่กัิษณ์ะท่ี่�ผูู้ป้็ระกิอบกิารต่อ้งป็ฏิิบตั่ิ
ต่ามี แต่เ่พัื�อไมีใ่หก้ิฎระเบ่ยบกิลุ่ายมีาเป็็นอปุ็สรรคในกิาร
ป็ระกิอบธุุรกิิจหรือสร้างภาระต่่อผูู้้ป็ระกิอบกิารมีากิเกิิน
ความีจำเป็็น ภาครฐัจง่ควรมีก่ิารที่บที่วนกิฎระเบ่ยบต่า่งๆ 
ดังที่่�จะนำเสนอต่่อไป็ในรายงานที่่ด่อาร์ไอฉบับน่�

ความหลัากหลัายของร�านอาหาร
ด้วยกิารเข้ามีาของแพัลุ่ต่ฟู้อร์มีขนส่งอาหาร 

(food delivery platform) ผู้นวกิกิับพัฤต่ิกิรรมีของ 
ผูู้้บริโภคที่่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ที่ำให้เกิิดร้านอาหารรูป็แบบ
ใหมี่ๆ  จำนวนมีากิ ไมีว่า่จะเป็็นรา้นอาหารที่่�ไมีม่ีห่นา้รา้น 
(Home kitchen) ที่่�จำหน่ายอาหารผู้่านแพัลุ่ต่ฟู้อร์มีหรือ
สง่อาหารใหแ้กิผูู่้บ้รโิภคโดยต่รง รา้นอาหารแบบครวัรว่มี 
(Cloud Kitchen หรือ Shared-kitchen) ที่่�เป็็นบริกิารให้
เชีา่พัื�นท่ี่�ครวัพัรอ้มีอปุ็กิรณ์ท์ี่ำครัว สำหรับผูู้ป้็ระกิอบกิาร
ท่ี่�ต่้องกิารขยายพัื�นท่ี่�ให้บริกิารหรือผูู้้ป็ระกิอบกิารท่ี่�ไมี่มี่
หน้าร้านเป็็นของต่นเอง เชี่น ครัวกิลุ่างของแพัลุ่ต่ฟู้อร์มี
ขนสง่อาหาร เป็็นต่น้ หรอืรา้นป็ระเภที่ฟูู้�ดที่รคัที่่�ดดัแป็ลุ่ง
รถยนต์่เพัื�อใช้ีในกิารจำหน่ายอาหาร ซึ่่�งม่ีขอ้ด่เรื�องความี
คลุ่่องต่ัวในกิารเป็ลุ่่�ยนที่่�ต่ั�งในกิารจำหน่ายอาหาร 

อย่างไรก็ิด่ ป็ัจจุบันกิารกิำกัิบดูแลุ่ธุุรกิิจร้าน
อาหารต่ามี พั.ร.บ. กิารสาธุารณ์สขุ พั.ศ. 2535 จะจำแนกิ

ร้านอาหารออกิเป็็น 2 รูป็แบบหลุ่ักิ โดยจะพัิจารณ์าจากิ
ลุ่ักิษณ์ะที่่�ต่ั�งเป็็นสำคัญ ได้แกิ่ 

(1) สถานที่่�จำหน่ายอาหาร หมีายถ่ง อาคาร 
สถานที่่� หรือบริเวณ์ใด ๆ ที่่�มีิใชี่ที่่�หรือที่างสาธุารณ์ะ ที่่�
จัดไว้เพัื�อป็ระกิอบอาหารหรือป็รุงอาหารจนสำเร็จแลุ่ะ
จำหน่ายให้ผูู้้ซึ่ื�อสามีารถบริโภคได้ที่ันท่ี่ ที่ั�งน่� ไมี่ว่าจะ
เป็็นกิารจำหนา่ยโดยจดัใหม้ีบ่รเิวณ์ไวส้ำหรบักิารบรโิภค 
ณ์ ที่่�นั�น หรือนำไป็บริโภคที่่�อื�นกิ็ต่ามี ต่ัวอย่างเชี่น ร้าน
อาหารที่่�ต่ั�งอยู่เป็็นหลัุ่กิแหลุ่่ง ร้านอาหารในห้างสรรพั
สินค้า เป็็นต่้น

(2) สถานที่่�จำหน่ายอาหารในที่่�หรือที่าง
สาธารณะ ร้านอาหารใดที่่�ต่ั�งในที่่�หรือที่างสาธุารณ์ะ3 
อาที่ิ ที่างเที่้า ริมีถนน หรือจุดผู้่อนผู้ันให้จำหน่ายสินค้า 
ต่วัอยา่งเช่ีน รา้นอาหารแผู้งลุ่อย รา้นสต่ร่ที่ฟูู้�ดที่่�ต่ั�งอยูใ่น
พัื�นที่่�สาธุารณ์ะหรือที่างเที่้า เป็็นต่้น

กฎหมายการประกอบธิุรกิจร�านอาหาร 
ผูู้้ท่ี่�สนใจป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารนอกิจากิจะ

ต่้องศ่กิษาสภาพัต่ลุ่าดธุุรกิิจร้านอาหาร เต่ร่ยมีความี
พัร้อมีด้านกิารเงิน แผู้นกิารต่ลุ่าด แลุ่ะเลุ่ือกิที่ำเลุ่ที่่�ต่ั�งที่่�
จะป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารแลุ้่ว สิ�งสำคัญที่่�ผูู้้ป็ระกิอบ
กิารจะต่้องคำน่งถ่ง คือ กิารป็ฏิิบัต่ิต่ามีกิฎระเบ่ยบใน
กิารป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหาร ซึ่่�งกิฎระเบ่ยบหลุ่ักิๆ ที่่�
เกิ่�ยวข้องสามีารถสรุป็ได้ 6 เรื�องสำคัญ ดังน่�  

(1) การจัดตั้ั�งธุรกิจ หากิเจ้าของร้านเป็็นบุคคลุ่
ธุรรมีดาจะต่้องจดที่ะเบ่ยนพัาณ์ิชีย์ต่ามีกิฎหมีายว่าด้วย
ที่ะเบ่ยนพัาณ์ิชีย์ แต่่หากิเป็็นนิต่ิบุคคลุ่ให้จดที่ะเบ่ยนจัด
ต่ั�งนติ่บิคุคลุ่ต่ามีป็ระมีวลุ่กิฎหมีายแพัง่แลุ่ะพัาณ์ชิีย ์โดย
มีิต่้องจดที่ะเบ่ยนพัาณ์ิชีย์เพัิ�มีเต่ิมี แต่่ในกิรณ์่สต่ร่ที่ฟูู้�ด
ที่่�เข้าข่ายเป็็นกิารค้าเร่หรือกิารค้าแผู้งลุ่อยจะได้รับกิาร
ยกิเว้นโดยไมี่ต่้องจดที่ะเบ่ยนพัาณ์ิชีย์

3 พื่.ร.บั. การสาธารณ์สุข พื่.ศ. 2535 “ที�หร่อทางสาธารณ์ะ หมายถึง 
สถานที�หร่อทางซึ่่�งมิใชื่่เป็นของเอกชื่นแลั่ะประชื่าชื่นสามารถใช้ื่ประโยชื่น์หร่อ
ใชื่้สัญจัรไดี้”
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(2) การขอใบอนุญาตั้ประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร ต่ามีกิฎหมีายว่าด้วยกิารสาธุารณ์สุขจะข่�นอยูกั่ิบ
ลุ่ักิษณ์ะของพัื�นที่่�ต่ั�งของร้านอาหาร กิรณ่์ร้านอาหารต่ั�ง
อยูใ่นพัื�นที่่�สว่นบคุคลุ่ ผูู้ป้็ระกิอบกิารจะต่อ้งขอใบอนญุาต่
กิารจัดต่ั�งสถานท่ี่�จำหน่ายอาหาร (กิรณ่์พัื�นที่่�ร้านมีากิกิว่า
หรือเที่่ากิับ 200 ต่ร.มี.) หรือต่้องขอหนังสือรับรองกิาร
จัดต่ั�งสถานท่ี่�จำหน่ายอาหาร (กิรณ์่พัื�นท่ี่�ร้านน้อยกิว่า 
200 ต่ร.มี.) สว่นกิารจำหนา่ยอาหารในพัื�นที่่�สาธุารณ์ะจะ
ต่้องขอใบอนุญาต่จำหน่ายสินค้าในที่่�หรือที่างสาธุารณ์ะ 

(3) การจัดเตั้ร่ยมสถานที่่� มี่กิฎหมีายที่่�
เกิ่�ยวข้องหลุ่ายฉบับ ต่ัวอย่างเชี่น กิรณ์่ร้านอาหาร
ภายในอาคารจะต่้องขอใบรับรองกิ่อสร้างหรือดัดแป็ลุ่ง
อาคารต่ามีกิฎหมีายวา่ดว้ยกิารควบคมุีอาคาร กิารป็ฏิิบตั่ิ
ต่ามีเกิณ์ฑ์์สุขลุ่ักิษณ์ะของร้านอาหารที่่�บัญญัต่ิไว้ในกิฎ
กิระที่รวงสุขลุ่ักิษณ์ะของสถานที่่�จำหน่ายอาหาร พั.ศ. 
2561 กิรณ์ร่า้นสต่รท่ี่ฟูู้�ดต่อ้งที่ำกิารต่รวจสอบพัื�นท่ี่�วา่อยู่
ในพัื�นท่ี่�ผู้่อนผู้ันต่ามีที่่�หน่วยงานที่้องถิ�นกิำหนดหรือไมี่ 
รวมีไป็ถง่กิารป็ฏิิบตั่ติ่ามีสขุลุ่กัิษณ์ะของสถานท่ี่�จำหนา่ย
สินค้าในท่ี่�หรือที่างสาธุารณ์ะซึ่่�งจะถูกิกิำหนดไว้ในข้อ
บัญญัต่ิที่้องถิ�น เป็็นต่้น ส่วนกิรณ์่ร้านฟูู้�ดที่รัค กิารนำ
รถยนต์่มีาดัดแป็ลุ่งเพัื�อใช้ีป็ระกิอบอาหารเพัื�อจำหน่าย
นั�น ผูู้ป้็ระกิอบกิารจะต่อ้งแจง้ขออนญุาต่กิบักิรมีกิารขนสง่
ที่างบกิต่ามีกิฎหมีายว่าด้วยรถยนต่์ 

(4) การจัดเตั้ร่ยมอาหาร/เครื�องดื�มที่่�จำหน่าย 
ในส่วนของร้านอาหารจะม่ีกิารกิำหนดสุขลุ่ักิษณ์ะของ
อาหารแลุ่ะภาชีนะอุป็กิรณ์์ที่่�ใชี้ ซึ่่�งถูกิกิำหนดไว้ในกิฎ
กิระที่รวงสุขลุ่ักิษณ์ะของสถานที่่�จำหน่ายอาหาร พั.ศ. 
2561 แต่่กิรณ์่ของร้านสต่ร่ที่ฟูู้�ด เจ้าของกิิจกิารจะต่้อง
ป็ฏิิบัต่ิต่ามีสุขลุ่ักิษณ์ะของกิรรมีวิธุ่กิารจำหน่าย ป็รุง
อาหาร แลุ่ะกิารรักิษาความีสะอาดของภาชีนะต่ามีท่ี่�
หนว่ยงานสว่นท้ี่องถิ�นกิำหนด นอกิจากิน่� หากิผูู้้ป็ระกิอบ
กิารร้านอาหารหรือภัต่ต่าคารป็ระสงค์จะจำหน่ายสุรา
จะต้่องขอใบอนุญาต่ขายสุราจากิกิรมีสรรพัสามีิต่ต่ามี
กิฎหมีายว่าด้วยภาษ่สรรพัสามีิต่

(5) บุคลากรในร้านอาหาร กิรณ์่สถานที่่�
จำหน่ายอาหาร ผูู้้ป็ระกิอบกิารแลุ่ะผูู้้สัมีผู้ัสอาหาร 
ทีุ่กิคนในร้านต้่องได้รับกิารอบรมีแลุ่ะผู่้านหลัุ่กิสูต่ร
สุขาภิบาลุ่อาหารที่่�ได้รับกิารรับรองจากิกิรมีอนามีัย 
แลุ่ะป็ฏิิบัต่ิต่ามีหลุ่ักิเกิณ์ฑ์์สุขอนามีัยของผูู้้สัมีผู้ัสอาหาร
ต่ามีที่่�กิำหนดไว้ในกิฎกิระที่รวงสุขลัุ่กิษณ์ะของสถานท่ี่�
จำหน่ายอาหาร พั.ศ. 2561 

นอกิจากิน่� เจา้ของกิิจกิารรา้นอาหารท่ี่�มีก่ิารจา้ง
แรงงานจะต่้องป็ฏิิบัต่ิกิับแรงงานต่ามีกิฎหมีายว่าด้วย
กิารคุ้มีครองแรงงาน เชี่น กิารกิำหนดเวลุ่าที่ำงาน เวลุ่า
พัักิ วันหยุด วันลุ่า ค่าต่อบแที่น เป็็นต่้น รวมีไป็ถ่งหน้าที่่�
ของลูุ่กิจ้างแลุ่ะนายจ้างที่่�จะต้่องจ่ายเงินสมีที่บกิองทุี่น
ป็ระกินัสงัคมีต่ามีกิฎหมีายวา่ดว้ยกิารป็ระกินัสงัคมี หากิ
ผูู้้ป็ระกิอบกิารร้านอาหารต้่องกิารจ้างแรงงานต่่างด้าว
จะต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามีพัระราชีกิำหนดกิารบริหารจัดกิารกิาร
ที่ำงานของคนต่่างด้าว พั.ศ. 2560 อาที่ิ กิารจ้างแรงงาน
ต่่างด้าวอนุญาต่ให้เฉพัาะแรงงานต่่างด้าวท่ี่�มี่ใบอนุญาต่
ที่ำงานเที่่านั�น

(6) ภาษ่ี สำหรบัผูู้ป้็ระกิอบกิารรา้นอาหารจะต่อ้ง
ชีำระภาษ่ ได้แกิ่ ภาษ่เงินได้ ภาษ่มีูลุ่ค่าเพัิ�มี ภาษ่ที่่�ดิน
แลุ่ะสิ�งป็ลุ่กูิสรา้ง แลุ่ะภาษป่็�าย ขณ์ะที่่�ผูู้ป้็ระกิอบกิารรา้น
สต่ร่ที่ฟูู้�ดแลุ่ะผูู้ป้็ระกิอบกิารรา้นฟูู้�ดที่รคัจะต่อ้งชีำระภาษ่
เงนิไดเ้ป็็นหลุ่กัิ แต่ถ้่ารา้นสต่รท่ี่ฟูู้�ดหรอืรา้นฟูู้�ดที่รคันั�นมี่
รายได้เกิินกิว่า 1.8 ลุ่้านบาที่ต่่อป็ี ผูู้้ป็ระกิอบกิารจะต่้อง
เส่ยภาษ่มีูลุ่ค่าเพัิ�มีอ่กิด้วย 
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ขั้นตอนการประกอบธิุรกิจร�านอาหาร

ที�มา: จััดีทำาโดียคณ์ะผ้้วิิจััย มีนาคม 2563
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ปัญหาแลัะอุปสรรคของกฎหมายการประกอบธิุรกิจ
ร�านอาหาร

จากิกิารศ่กิษาต่ัวบที่กิฎหมีายผู้นวกิกัิบข้อมีูลุ่
จากิกิารวิจัยภาคสนามี ที่ั�งกิารสัมีภาษณ์์เชิีงลุ่่กิแลุ่ะกิาร
เกิ็บแบบสอบถามีจากิกิลุุ่่มีตั่วอย่างผูู้้ป็ระกิอบกิารร้าน
อาหาร นำไป็สู่ข้อสรุป็ปั็ญหาแลุ่ะอุป็สรรคของกิฎหมีาย
ที่่�เกิ่�ยวข้องกิับกิารป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหาร ดังน่�

1) กฎระเบ่ยบล้าหลังที่ำให้เกิดช่่องว่่างใน
การกำกับดูแล

ป็ัจจุบันป็ระเที่ศไที่ยม่ีร้านอาหารรูป็แบบใหมี่ๆ 
เกิิดข่�นจำนวนมีากิ เช่ีน ร้านฟูู้�ดที่รัค ร้านอาหารที่่�ไม่ีมี่
หนา้รา้น โฮมีคทิี่เชีน่ เป็็นต่น้ ขณ์ะที่่�กิฎหมีายวา่ดว้ยกิาร
สาธุารณ์สุขยังไมี่ครอบคลุุ่มีร้านอาหารรูป็แบบดังกิลุ่่าว 
เนื�องจากิกิารกิำหนดนิยามีร้านอาหารแลุ่ะกิารกิำหนด
มีาต่รฐานสุขลุ่ักิษณ์ะยังอิงต่ามีร้านอาหารรูป็แบบเก่ิา 
โดยแบ่งธุุรกิิจร้านอาหารเป็็น 2 กิลุุ่่มีหลุ่ักิ ได้แกิ่ “สถาน
ที่่�จำหน่ายอาหาร” จำพัวกิร้านอาหารที่ั�วไป็ แลุ่ะ “สถาน
ที่่�จำหนา่ยสินค้าในที่่�หรือที่างสาธุารณ์ะ” เช่ีน รา้นอาหาร
หาบเร่แผู้งลุ่อย หรือสต่ร่ที่ฟูู้�ด 

กิารกิำกิบัดแูลุ่ท่ี่�ไม่ีครอบคลุ่มุีร้านอาหารรปู็แบบ
ใหมี่ๆ  กิอ่ให้เกิดิความีเส่�ยงต่อ่ผูู้บ้รโิภค อาที่ ิรา้นฟูู้�ดที่รคั
ที่่�ยังไมี่มี่กิารกิำหนดมีาต่รฐานสุขลุ่ักิษณ์ะท่ี่�ชัีดเจน หรือ
ร้านอาหารแบบไม่ีมี่หน้าร้านหรือโฮมีคิที่เชี่นที่่�ยากิต่่อ
กิารต่รวจสอบแหลุ่่งที่่�มีาแลุ่ะกิระบวนกิารผู้ลิุ่ต่ว่าถูกิสุข
อนามีัยหรือไมี่ 

นอกิจากิน่� กิารใชี้หลุ่ักิเกิณ์ฑ์์พัื�นที่่�แบบเดิมีเพัื�อ
กิำกิับดูแลุ่ร้านอาหารรูป็แบบใหม่ีอาจไม่ีเหมีาะสมี หากิ
ใชีเ้กิณ์ฑ์์ดงักิลุ่า่วกิบักิรณ์ร่า้นฟูู้�ดที่รคัอาจเป็็นไดทั้ี่�งสถาน
ที่่�จำหนา่ยอาหารหรือสถานที่่�จำหนา่ยสนิคา้ในท่ี่�หรอืที่าง
สาธุารณ์ะโดยข่�นอยู่กิับสถานที่่�ต่ั�ง อย่างไรกิ็ด่ มีาต่รฐาน
สขุลัุ่กิษณ์ะของร้านฟูู้�ดที่รัคควรจะม่ีรายลุ่ะเอ่ยดท่ี่�ต่า่งจากิ
มีาต่รฐานสุขลุ่ักิษณ์ะของร้านอาหารหรือสต่ร่ที่ฟูู้�ด ซึ่่�ง
ภาครัฐควรเพัิ�มีนิยามีแลุ่ะกิำหนดมีาต่รฐานสุขลุ่ักิษณ์ะ
สำหรับร้านฟูู้�ดที่รัคโดยเฉพัาะ

2 )  กฎระเบ่ยบไม่ เ อื�อและไม่จูงใจให้ผูู้้
ประกอบการปฏิิบัตั้ิตั้าม

กิฎหมีายว่าด้วยกิารสาธุารณ์สุขกิำหนดให้
เจ้าของร้านอาหารต่้องขอใบอนุญาต่กิ่อนเป็ิดกิิจกิาร 
โดยต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามีมีาต่รฐานสุขลุ่ักิษณ์ะที่ั�งด้านสถานที่่� 
อาหาร วิธุ่กิารป็ระกิอบอาหาร ไป็จนถ่งแนวป็ฏิิบัต่ิของ
บุคลุ่ากิรภายในร้าน แต่่ป็ัจจุบันร้านอาหารจำนวนมีากิกิ็
ยังไมี่สามีารถป็ฏิิบัต่ิต่ามีกิฎระเบ่ยบได้ ด้วยเงื�อนไขของ
กิฎหมีายที่่�ไม่ีเอื�อในที่างป็ฏิิบัต่แิลุ่ะยังเป็็นกิารเพัิ�มีต่น้ที่นุ
ให้แกิ่ผูู้้ป็ระกิอบกิาร

ต่ัวอย่างเชี่น กิฎกิระที่รวงสุขลุ่ักิษณ์ะของสถาน
ที่่�จำหน่ายอาหาร พั.ศ. 2561 กิำหนดให้เจ้าของกิิจกิาร
แลุ่ะพันักิงานในร้าน ‘ทีุ่กิคน’ ต่้องมี่ ‘บัต่รป็ระจำต่ัวผูู้้
สัมีผู้ัสอาหาร’ เพัื�อยกิระดับความีป็ลุ่อดภัยแกิ่ผูู้้บริโภค 
ที่ั�งน่� เจ้าของกิิจกิารแลุ่ะพันักิงานต่้องผู่้านกิารอบรมี
หลุ่ักิสูต่รสุขาภิบาลุ่อาหารของกิรมีอนามัีย แต่่ในที่าง
ป็ฏิิบัต่ิ พับว่า กิารจัดฝึึกิอบรมีโดยหน่วยงานราชีกิาร
สว่นที่อ้งถิ�นยงัไมีเ่พัย่งพัอ แลุ่ะแมีจ้ะมีภ่าคเอกิชีนที่่�ไดร้บั
กิารรบัรองจากิกิรมีอนามียัใหส้ามีารถจดัฝึกึิอบรมีได ้แต่่
ป็จัจุบนัม่ีเพัย่ง 16 หนว่ยงานเท่ี่านั�น ซึ่่�งไมีค่รอบคลุ่มุีร้าน
อาหารท่ี่�มี่มีากิกิว่า 3 แสนรายที่่�กิระจายอยู่ที่ั�วป็ระเที่ศ 
นอกิจากิน่� รูป็แบบกิารฝึึกิอบรมีกิ็ไมี่เอื�อต่่อผูู้้เข้าร่วมี 
เนื�องจากิกิฎหมีายจำกัิดให้กิารฝึึกิอบรมีต้่องเป็็นในรูป็
แบบห้องเร่ยนเท่ี่านั�น ซึ่่�งอาจที่ำให้ผูู้้เข้าร่วมีต้่องหยุด
งานแลุ่ะเสย่รายไดจ้ง่ไมีจ่งูใจใหผูู้้้ป็ระกิอบกิารแลุ่ะลุ่กูิจ้าง
ป็ฏิิบัต่ิต่ามี 

3) ระบบการกำกับดูแลร้านอาหารที่่�ขาด
ประสิที่ธิภาพ

แมี้ว่ากิฎหมีายว่าด้วยกิารสาธุารณ์สุขจะมี่กิาร 
กิระจายอำนาจให้แกิ่หน่วยงานราชีกิารส่วนที่้องถิ�นเป็็น
ผูู้้กิำกิับดูแลุ่กิิจกิารที่ั�งสถานที่่�จำหน่ายอาหารแลุ่ะสถาน
ที่่�จำหน่ายสินค้าในที่่�หรือที่างสาธุารณ์ะ ต่ั�งแต่่กิารออกิ
ใบอนุญาต่แลุ่ะกิารต่รวจสอบมีาต่รฐานของร้าน รวมีถ่ง
กิารให้อำนาจในกิารออกิข้อบัญญัต่ิที่้องถิ�นเกิ่�ยวกิับหลุ่ักิ
เกิณ์ฑ์์สุขลุ่ักิษณ์ะ
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อย่างไรกิ็ต่ามี ในที่างป็ฏิิบัต่ิพับว่า หน่วยงาน
ราชีกิารสว่นที่อ้งถิ�นหลุ่ายแหง่ยงัไมีไ่ดอ้อกิขอ้บญัญตั่ทิี่อ้ง
ถิ�นข่�นมีาเพัื�อกิำกัิบดแูลุ่กิลุุ่ม่ีธุรุกิิจรา้นอาหาร โดยเฉพัาะ
อย่างยิ�งขอ้บญัญตั่ใินกิารกิำกัิบดแูลุ่ธุรุกิิจร้านริมีที่างหรือ
ร้านสต่ร่ที่ฟูู้�ด จ่งที่ำให้กิลุุ่่มีร้านสต่ร่ที่ฟูู้�ดยังไมี่ถูกิกิำกิับ
ดูแลุ่ ขณ์ะท่ี่�กิลุุ่่มีร้านฟูู้�ดที่รัคเองก็ิยังไม่ีม่ีข้อบัญญัต่ิด้าน
สุขลุ่ักิษณ์ะที่่�เหมีาะสมี ส่วนกิารต่รวจสอบร้านอาหาร
นั�นต่ามีกิฎระเบ่ยบแลุ้่วต้่องที่ำทุี่กิปี็อย่างน้อยปี็ลุ่ะครั�ง 
แต่่ด้วยข้อจำกิัดด้านกิำลุ่ังคนเมืี�อเท่ี่ยบกิับร้านอาหารที่่�
มี่จำนวนมีากิ ที่ำให้ไมี่สามีารถต่รวจสอบร้านอาหารได้

อย่างที่ั�วถ่งแลุ่ะขาดกิารต่ิดต่ามีต่รวจสอบอย่างต่่อเนื�อง

แนวทางการกำากับด้แลัธิุรกิจร�านอาหารในต่าง
ประเทศ

ในสหภาพยุโรป กิารกิำกิับดูแลุ่ธุุรกิิจจำหน่าย
อาหาร ไมี่ว่าจะเป็็นร้านอาหารแบบดั�งเดิมีหรือธุุรกิิจ
รูป็แบบใหม่ีๆ เช่ีน ฟูู้�ดที่รัค กิารกิำกัิบดูแลุ่เก่ิ�ยวกัิบ
สุขอนามีัยแลุ่ะความีป็ลุ่อดภัยเกิ่�ยวกิับอาหารจะเป็็น
มีาต่รฐานเด่ยวกัิน ภายใต้่ระเบ่ยบว่าด้วยอาหารป็ลุ่อดภัย 
(สขุอนามียัที่ั�วไป็เกิ่�ยวกิบัอาหาร) กิฎหมีาย Food Safety 

(General Hygiene) Regulations 1995 มี่สาระสำคัญ
เกิ่�ยวข้องกิับกิารกิำกิับดูแลุ่ด้านอาหาร เชี่น ห้องเต่ร่ยมี
อาหาร เกิบ็รกัิษาอาหาร แลุ่ะอปุ็กิรณ์ป์็ระกิอบอาหาร สขุ
อนามีัยของบุคลุ่ากิรที่่�เกิ่�ยวข้องกิับอาหาร เป็็นต่้น

ในสหรัฐอเมริกา มี่แนวที่างกิารกิำกิับดูแลุ่ร้าน
อาหาร ฟูู้�ดที่รัค หรือ home kitchen ที่่�แยกิออกิจากิกิัน 
แลุ่ะมีร่ะดบัความีเขม้ีงวดในกิารกิำกัิบดแูลุ่ดา้นสขุาภบิาลุ่
แต่กิต่า่งกัิน กิารกิำหนดมีาต่รฐานด้านสุขอนามัียจง่แต่กิ
ต่่างกิันไป็ต่ามีบริบที่แลุ่ะแต่กิต่่างกัินไป็ต่ามีเที่ศบัญญัต่ิ
ของเมืีองแต่่ลุ่ะแห่ง เช่ีน ในเมืีองนิวยอร์กิ กิารกิำกัิบ
ดูแลุ่ร้านอาหารอยู่ภายใต่้กิฎหมีายว่าด้วยสุขภาพั (The 
NYC Health Code) ซึ่่�งกิำหนดให้ผูู้้ป็ระกิอบกิิจกิารจะ
ต่้องดำเนินกิารขออนุญาต่แลุ่ะขอรับใบอนุญาต่ รวมี
ที่ั�งต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามีระเบ่ยบด้านความีป็ลุ่อดภัยแลุ่ะสุข
อนามีัย เชี่น ความีสะอาดของพันักิงานในร้าน สุขภาพั
ของพันักิงานในร้าน ความีสะอาดของวัต่ถุดิบในกิารป็รุง
อาหาร กิารผู้่านกิารอบรมีหลุ่ักิสูต่รเก่ิ�ยวกิับสุขาภิบาลุ่
อาหารแลุ่ะขอรับใบอนุญาต่เป็็นผูู้้จัดกิารอาหาร/ผูู้้สัมีผัู้ส
อาหาร หรือแต่่งต่ั�งผูู้้จัดกิารอาหารป็ระจำร้าน

ขณ์ะท่ี่�กิารกิำกิับดูแลุ่ธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัคในเมีือง
นิวยอร์กิจะอยู่ภายใต้่ระเบ่ยบท่ี่�ชีื�อว่า Rules and 
Regulations for Mobile Food Vending กิำหนดให้
ผูู้้ป็ระกิอบกิารต่้องข่�นที่ะเบ่ยนยานพัาหนะที่่�ใชี้ในกิาร
ป็ระกิอบกิิจกิาร ขอรับใบอนุญาต่เป็็นผูู้้ขายอาหาร
ป็ระจำรถจำหน่ายอาหารเคลุ่ื�อนที่่� (mobile food vendor 
licenses) อ่กิที่ั�งผูู้้ขายอาหารป็ระจำรถฟูู้�ดที่รคัที่กุิรายจะ
ต่้องผู้่านกิารอบรมีหลุ่ักิสูต่รกิารป็�องกิันความีเส่�ยงแลุ่ะ
ความีป็ลุ่อดภัยของอาหาร นอกิจากิน่� ผูู้้ป็ระกิอบกิารฟูู้�ด
ที่รัคจะต้่องป็ฏิิบัต่ติ่ามีสุขอนามียัแลุ่ะความีป็ลุ่อดภยัของ
อาหารในกิารจำหนา่ย เชีน่ หา้มีมีใิหม้ีก่ิารจำหนา่ยหรอืให้
บริกิารอาหารที่่�มี่ความีเส่�ยงสูง อาที่ิ เนื�อสัต่ว์ที่่�ยังไมี่ได้มี่
กิารป็รุงบนรถจำหน่ายอาหารเคลุ่ื�อนที่่� กิารจัดกิารระบบ
กิำจัดขยะแลุ่ะน�ำเส่ยที่่�ถูกิสุขอนามีัย เป็็นต่้น

ในประเที่ศญ่�ปุ�น กิฎหมีายด้านสุขอนามีัย
อาหาร (the Food Sanitation Act) กิำหนดให้ผูู้้ป็ระกิอบ



9ฉบับที่ 190 กรกฎาคม 2565

กิิจกิารร้านอาหารทีุ่กิป็ระเภที่จะต่้องดำเนินกิารขอ
ใบอนุญาต่ป็ระกิอบกิิจกิารร้านอาหารกัิบหน่วยงาน
สาธุารณ์สุข ต่้องแต่่งต่ั�งผูู้้จัดกิารด้านสุขอนามัียแลุ่ะ
ความีป็ลุ่อดภัยของอาหารป็ระจำร้าน (food sanitation 
supervisor) แลุ่ะต่้องได้รับกิารฝึึกิอบรมีด้านสุขอนามัีย
แลุ่ะความีป็ลุ่อดภัยของอาหารเป็็นเวลุ่าหน่�งวันจากิ
หนว่ยงานสาธุารณ์สขุในที่อ้งท่ี่� นอกิจากิน่� ผูู้ป้็ระกิอบกิาร
ต่้องจัดเต่ร่ยมีสถานท่ี่�แลุ่ะอุป็กิรณ์์แลุ่ะสิ�งอำนวยความี
สะดวกิในร้านอาหารให้มี่ความีสะอาด ป็ลุ่อดภัย แลุ่ะถูกิ
สุขอนามีัย ต่ามีกิฎระเบ่ยนท่ี่�กิำหนดข่�นโดยกิระที่รวง
สาธุารณ์สุข เช่ีน หอ้งครัวแลุ่ะห้องบริกิารอาหารต้่องแยกิ
อย่างชัีดเจน วัสดุอุป็กิรณ์์ต่่างๆ เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐาน 
เป็็นต่้น

กิารกิำกัิบดูแลุ่ธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัคในป็ระเที่ศญ่�ปุ็�น
จะอยู่ภายใต่้กิฎหมีาย Rule of Kitchen Car Business 
กิำหนดให้ผูู้้ป็ระกิอบธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัคต่้องได้รับใบอนุญาต่
ในกิารป็ระกิอบกิจิกิารรา้นอาหารเคลุ่ื�อนท่ี่�กิอ่นใหบ้รกิิาร 
โดยใบอนุญาต่แบ่งออกิเป็็น 2 ป็ระเภที่ ได้แกิ่ (1) ใบ
อนุญาต่ฟูู้�ดที่รัคป็ระเภที่ท่ี่�สามีารถป็ระกิอบอาหารบน
รถได้ แลุ่ะ (2) ใบอนุญาต่ป็ระเภที่ที่่�ไมี่สามีารถป็ระกิอบ
อาหารบนรถได้ แต่ส่ามีารถจำหน่ายได้เมืี�อสนิคา้ดงักิลุ่่าว
ถูกิป็ระกิอบแลุ่ะอยู่ในบรรจุภัณ์ฑ์์ท่ี่�พัร้อมีจำหน่าย เช่ีน 
อาหารป็ระเภที่เนื�อสัต่ว์ อาหารที่ะเลุ่ เป็็นต่้น

ข�อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธิุรกิจร�านอาหาร

จากิกิารวิ เคราะห์ป็ัญหาแลุ่ะอุป็สรรคของ
กิฎหมีายกิารป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารของป็ระเที่ศไที่ย
แลุ่ะกิารศ่กิษาแนวที่างกิารกิำกัิบดูแลุ่ในต่่างป็ระเที่ศนำ
ไป็สู่ข้อเสนอแนะในกิารที่บที่วนแลุ่ะป็รับป็รุงกิฎหมีาย 
เพัื�อให้กิารกิำกัิบดูแลุ่กิารป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหาร
ของป็ระเที่ศไที่ยเหมีาะสมีกัิบบริบที่ของภาคธุุรกิิจแลุ่ะ
พัฤต่ิกิรรมีของผูู้้บริโภคที่่�เป็ลุ่่�ยนไป็ ดังน่�

ข้อเสนอแนะที่่� 1 
รฐัมีนต่ร่วา่กิารกิระที่รวงสาธุารณ์สขุควรออกิกิฎ

กิระที่รวงเพัื�อป็รับเพัิ�มีนิยามีสำหรับ “สถานท่ี่�จำหน่าย
อาหาร” โดยใหห้มีายความีรวมีถง่ (1) รถจำหนา่ยอาหาร
แบบเคลุ่ื�อนที่่� (2) กิารจำหน่ายอาหารแบบไมี่มี่หน้าร้าน
ให้บริกิาร แต่่เป็็นกิารป็ระกิอบป็รุงภายในครัว หรือห้อง
เต่ร่ยมีอาหารในอาคาร/สถานท่ี่�ใดสถานที่่�หน่�ง เพัื�อให้
บรกิิารอาหารโดยกิารนำสง่ แลุ่ะ (3) รปู็แบบกิารจำหน่าย
อาหารอื�นใดท่ี่�มี่กิารป็ระกิาศกิำหนดให้มี่กิารกิำกิับดูแลุ่ 
เพัื�อเป็็นกิารเป็ิดชี่องที่างไว้สำหรับกิารกิำกิับดูแลุ่ธุุรกิิจ
ร้านอาหารรูป็แบบใหมี่ๆ 

เมืี�อกิระที่รวงสาธุารณ์สุขมี่กิารขยายนิยามีของ
สถานที่่�จำหน่ายอาหาร หรือมี่กิารออกิกิฎหมีายเพัื�อ
กิำกิับดูแลุ่ธุุรกิิจร้านอาหารรูป็แบบใหมี่ๆ แลุ่้ว ควรมี่กิาร
ป็ระชีาสมัีพันัธุก์ิฎหมีายดงักิลุ่่าวเพัื�อใหผูู้้้ป็ระกิอบกิารรบั
ที่ราบ เป็็นกิารสร้างความีรู้ความีเข้าใจแลุ่ะส่งเสริมีให้ผูู้้
ป็ระกิอบกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามีกิฎหมีาย 

ข้อเสนอแนะที่่� 2
แมี้ว่าภายใต่้กิฎหมีายว่าด้วยกิารสาธุารณ์สุข

จะให้อำนาจแกิ่หน่วยงานส่วนที่้องถิ�นในกิารออกิกิฎ
ระเบ่ยบหรือข้อบัญญัต่ิที่้องถิ�นเพัื�อกิำกิับดูแลุ่เกิ่�ยวกิับ
สถานที่่�สะสมีอาหารหรือสถานที่่�จำหน่าย ซึ่่�งหน่วยงาน
สว่นที่อ้งถิ�นสามีารถกิำหนดป็ระเภที่ร้านคา้ เชีน่ ฟูู้�ดที่รัค 
ให้เป็็นสถานท่ี่�จำหน่ายอาหารได้ แลุ่ะธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัคกิ็จะ
ต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามีข้อบัญญัต่ิที่้องถิ�นเกิ่�ยวกิับมีาต่รฐานสุข
อนามีัยด้วย 

หากิแต่่ในที่างป็ฏิิบัต่ิแลุ่้ว ยังไมี่มี่หน่วยงานส่วน
ที่้องถิ�นใดออกิข้อบัญญัต่ิที่้องถิ�นในกิารกิำกิับดูแลุ่กิลุุ่่มี
ธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัค เนื�องจากิยังไม่ีมี่กิฎระเบ่ยบต้่นแบบจากิ
หน่วยงานส่วนกิลุ่าง ที่ั�งน่� เพัื�อให้กิารออกิข้อบัญญัต่ิ
ที่้องถิ�นมี่ความีสอดคลุ่้องกิัน กิรมีอนามีัยอาจเป็็นหน่วย
งานเจ้าภาพัในกิารพััฒนากิฎระเบ่ยบดังกิลุ่่าว เพัื�อใช้ี
เป็็นกิรอบแนวที่างในกิารออกิกิฎระเบ่ยบของข้อบัญญัต่ิ
ที่้องถิ�นต่่อไป็ โดยข้อกิำหนดภายใต้่ระเบ่ยบกิารกิำกัิบ
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ดูแลุ่ธุุรกิิจฟูู้�ดที่รัค อาจป็ระกิอบไป็ด้วยเนื�อหาสาระอย่าง
นอ้ยดังน่� เช่ีน กิารขออนุญาต่แลุ่ะใบอนุญาต่ผูู้้ขายอาหาร  
หลุ่กัิเกิณ์ฑ์์แลุ่ะเงื�อนไขกิารขออนญุาต่กิบัหนว่ยงานสว่น
ที่้องถิ�นเพัื�อป็ระกิอบกิิจกิารแลุ่ะกิารขอใบอนุญาต่เป็็นผูู้้
ขายอาหาร สุขอนามัียแลุ่ะความีป็ลุ่อดภัยของอาหารใน
กิารจำหน่าย เป็็นต่้น

อย่างไรกิ็ด่ กิารบัญญัต่ิแนวที่างกิารกิำกิับดูแลุ่
มีาต่รฐานแลุ่ะสุขลุ่ักิษณ์ะของร้านอาหารรูป็แบบใหม่ีๆ 
ภาครัฐควรคำน่งว่าผูู้้ป็ระกิอบกิารจะสามีารถที่ำได้ โดย
ไมี่กิ่อให้เกิิดอุป็สรรคด้านต้่นทุี่นหรือใชี้ระยะเวลุ่าที่่�มีากิ
จนเกิินไป็ ที่ั�งน่� ภาครัฐควรกิำกัิบดูแลุ่ในเรื�องท่ี่�จำเป็็น
เที่่านั�น เพัราะส่วนใหญ่ผูู้้ป็ระกิอบกิารกิลุุ่่มีน่�จะเป็็นผูู้้
ป็ระกิอบกิารขนาดเล็ุ่กิ กิารกิำหนดเงื�อนไขจำนวนมีากิ
ยิ�งจะเป็็นกิารสรา้งภาระแลุ่ะความีเหลืุ่�อมีลุ่�ำแกิผูู่้ป้็ระกิอบ
กิาร เนื�องจากิผูู้้ป็ระกิอบกิารรายเล็ุ่กิจะต่อ้งแบกิรับต้่นที่นุ
ในกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามีกิฎหมีายในสัดส่วนท่ี่�สูงกิว่ากิลุุ่่มีผูู้้
ป็ระกิอบกิารขนาดกิลุ่างหรือขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะที่่� 3
กิรมีอนามัียควรป็ระกิาศกิำหนดให้กิารจัดฝึึกิ

อบรมีผูู้ป้็ระกิอบกิจิกิารแลุ่ะผูู้ส้มัีผู้สัอาหาร ผู้า่นหลุ่กัิสตู่ร
กิารอบรมีออนไลุ่น์ได ้ซึ่่�งจะชีว่ยอำนวยความีสะดวกิใหผูู้้้
ป็ระกิอบกิารแลุ่ะผูู้้สัมีผู้ัสอาหาร เป็็นกิารลุ่ดป็ัญหาเรื�อง
ต่้นทีุ่นในกิารเดินที่าง ค่าเส่ยเวลุ่า แลุ่ะค่าเข้าร่วมีอบรมี 
อย่างไรกิ็ด่ กิรมีอนามีัยจะต่้องคิดวิธุ่กิารต่รวจสอบว่าผูู้้
เข้าอบรมีมี่กิารเร่ยนรู้แลุ่ะกิารที่ดสอบจริง 

นอกิจากิน่� กิรมีอนามัียควรสร้างพัันธุมิีต่รกัิบ
สถานศก่ิษาในท้ี่องที่่�ต่า่งๆ เพัื�อใหเ้ป็็นหนว่ยงานตั่วแที่น
จัดฝึึกิอบรมีหลัุ่กิสูต่รสุขาภิบาลุ่อาหารให้แกิ่ผูู้้ป็ระกิอบ
กิารในที่้องถิ�น ซึ่่�งสถานศ่กิษามี่จุดเด่นในเรื�องความี
พัร้อมีของบุคลุ่ากิร ความีรู้วิชีากิาร แลุ่ะอุป็กิรณ์์ที่่�จะใช้ี
ในกิารฝึกึิสอน แลุ่ะค่าใชีจ้า่ยในกิารจัดอบรมีคาดว่าจะถกูิ
กิว่าหน่วยงานจัดฝึึกิอบรมีที่่�เป็็นภาคเอกิชีน
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ข้อเสนอแนะที่่� 4
กิารต่รวจสอบรา้นอาหารหรอืภตั่ต่าคาร รา้นสต่รท่ี่ 

ฟูู้�ด แลุ่ะร้านฟูู้�ดที่รัค กิฎหมีายควรอนุญาต่ให้หน่วยงาน
อสิระ (third party) เข้ามีาต่รวจสอบเพัื�อรบัรองมีาต่รฐาน
ร้านอาหาร กิ่อนท่ี่�ผูู้้ป็ระกิอบกิารจะยื�นขอหรือต่่อใบ
อนุญาต่ เพัื�อแกิ้ไขป็ัญหาเรื�องข้อจำกิัดของจำนวนเจ้า
หน้าท่ี่�ในแต่่ลุ่ะที่้องถิ�น โดยราชีกิารส่วนที่้องถิ�นจะต่้อง
เป็็นผูู้้ออกิข้อบัญญัต่ิไว้ในกิระบวนกิารออกิหรือต่่อใบ
อนญุาต่ โดยกิำหนดให้กิระบวนกิารต่รวจสอบรา้นอาหาร
สามีารถกิระที่ำโดยหนว่ยงานที่่�ได้รบักิารรับรองจากิกิรมี
อนามีัย กิระที่รวงสาธุารณ์สุข 

นอกิจากิน่� ภาครัฐควรม่ีกิารป็ระชีาสัมีพัันธ์ุ
ขอ้มีลูุ่เกิ่�ยวกิบักิฎหมีาย/กิฎระเบ่ยบของธุรุกิิจรา้นอาหาร
ให้ผูู้้ป็ระกิอบกิารรับที่ราบแลุ่ะสามีารถเข้าถ่งข้อมีูลุ่ได้
ง่ายข่�น แม้ีว่าป็ัจจุบันภาครัฐจะม่ีความีพัยายามีที่่�จะ
ป็ระชีาสัมีพัันธ์ุข้อมีูลุ่ต่่างๆ ให้เข้าถ่งผูู้้ป็ระกิอบกิาร
ร้านอาหารโดยต่รง แต่่ในที่างป็ฏิิบัต่ิยังม่ีผูู้้ป็ระกิอบ
กิารจำนวนมีากิท่ี่�ไมี่ที่ราบกิฎหมีาย ดังนั�น หน่วยงาน
ส่วนกิลุ่างจ่งต่้องอาศัยกิารป็ระชีาสัมีพัันธุ์ข้อมีูลุ่จากิเจ้า
พันักิงานในที่้องที่่� ซึ่่�งมี่ความีใกิลุ่้ชีิดกิับผูู้้ป็ระกิอบกิาร

เมืี�อผูู้้ป็ระกิอบกิารที่ราบกิฎหมีาย/กิฎระเบ่ยบ
แลุ่้ว หน่วยงานท่ี่�เกิ่�ยวข้องควรบังคับใชี้กิฎหมีายอย่าง
เข้มีงวดเพัื�อความีป็ลุ่อดภัยของผูู้้บริโภค แลุ่ะเพัื�อให้เกิิด
ความีเป็็นธุรรมีต่อ่กิารแข่งขนัในกิลุุ่ม่ีผูู้ป้็ระกิอบกิาร หากิ
ผูู้้ป็ระกิอบกิารรายใดไม่ีสามีารถรักิษามีาต่รฐานของร้าน
อาหารได้ เจ้าหน้าที่่�ควรย่ดใบอนุญาต่แลุ่ะให้ผูู้้ป็ระกิอบ
กิารป็รับป็รุงร้านแลุ่ะต่รวจสอบเพัื�อขอใบอนุญาต่ใหมี่ 
อย่างไรกิ็ด่ ระดับกิารกิำกิับดูแลุ่ธุุรกิิจร้านอาหารควร
แต่กิต่่างกัินต่ามีป็ระเภที่ของธุุรกิิจ เช่ีน กิารกิำกัิบดูแลุ่
กิลุุ่่มีร้านอาหารอาจจะเข้มีงวดกิว่ากิารกิำกัิบดูแลุ่กิลุุ่่มี
แผู้งลุ่อย เป็็นต่้น

การส่งเสริมการประกอบธิุรกิจร�านอาหาร
นอกิจากิกิารกิำหนดเงื�อนไขภาคบังคับที่่� ผูู้้

ป็ระกิอบกิารต่อ้งป็ฏิิบตั่ติ่ามีกิฎหมีายแลุ่ว้ หนว่ยงานภาค

รฐัควรสง่เสรมิีผูู้ป้็ระกิอบกิารในลุ่กัิษณ์ะของภาคสมีคัรใจ
ดว้ย เช่ีน หากิผูู้้ป็ระกิอบธุรุกิิจร้านอาหารต้่องกิารเข้ารว่มี
โครงกิารส่งเสริมีกิารที่่องเที่่�ยวหรือโครงกิารท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง
กิับร้านอาหารท่ี่�จัดโดยภาครัฐ ผูู้้ป็ระกิอบกิารจะต่้อง
ป็ฏิิบัต่ิต่ามีกิฎหมีายหรือต่้องเข้าร่วมีฝึึกิอบรมีหลุ่ักิสูต่ร
สุขาภิบาลุ่ที่่�กิรมีอนามีัยรับรอง เป็็นต่้น นอกิจากิน่� ภาค
รัฐอาจดำเนินมีาต่รกิารอื�นๆ เพัื�อช่ีวยเหลืุ่อแลุ่ะส่งเสริมี
ผูู้้ป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารในป็ระเที่ศไที่ย ต่ัวอย่างเช่ีน 

การจัดอบรมหลกัสูตั้รการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูู้้
ประกอบกิจการร้านอาหารและผูู้้สัมผู้ัสอาหาร

ภายใต้่ข้อกิำหนดเก่ิ�ยวกัิบใบอนุญาต่ผูู้้สัมีผู้ัส
อาหารที่่�กิำหนดให้ที่ั�งผูู้้ป็ระกิอบกิารแลุ่ะผูู้้สัมีผู้ัสอาหาร
จำเป็็นต้่องผู่้านกิารอบรมีที่่�ได้รับกิารรับรองจากิกิรมี
อนามัีย ซึ่่�งเป็็นอำนาจหน้าที่่�ของหน่วยงานส่วนท้ี่องถิ�น
ที่่�จะต่้องดำเนินกิารจัดอบรมีแลุ่ะออกิบัต่รป็ระจำต่ัวผูู้้
สัมีผู้ัสอาหาร หากิแต่่ในที่างป็ฏิิบัต่ิแลุ่้วหน่วยงานส่วน
ที่้องถิ�นเป็็นจำนวนมีากิขาดงบป็ระมีาณ์ที่่�จะดำเนินกิาร
ดังกิลุ่่าว ดังนั�น หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวข้อง เชี่น สสว. ซึ่่�งเป็็น
หนว่ยงานที่่�ที่ำหน้าที่่�ในกิารส่งเสรมิีผูู้ป้็ระกิอบกิารขนาด
กิลุ่างแลุ่ะขนาดเลุ่ก็ิ อาจเป็็นหนว่ยงานกิลุ่างในกิารจดัที่ำ
โครงกิาร “อบรมีหลุ่ักิสูต่รผูู้้สัมีผู้ัสอาหาร” โดยร่วมีมีือกิับ
กิรมีอนามียัแลุ่ะหนว่ยงานสว่นที่อ้งถิ�น เพัื�อชีว่ยเหลุ่อืแลุ่ะ
ส่งเสริมีผูู้้ป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารให้สามีารถป็ระกิอบ
ธุุรกิิจได้โดยไมี่ขัดต่่อกิฎหมีาย 

การจัดอบรมเพื�อพัฒนาและส่งเสริมที่ักษีะในการ
ประกอบธุรกิจ

ป็จัจบุนัดว้ยป็ระเที่ศไที่ยเป็็นจดุหมีายป็ลุ่ายที่าง
ดา้นกิารที่อ่งเท่ี่�ยวอนัดบัต่น้ๆ ของโลุ่กิ ที่ำใหป้็ระเที่ศไที่ย
เป็็นจุดสนใจของนักิท่ี่องเที่่�ยวชีาวต่า่งชีาติ่เป็็นจำนวนไม่ี
น้อย หากิแต่่ผูู้้ป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหารยังไม่ีพัร้อมีใน
กิารใหบ้รกิิารแกิช่ีาวต่า่งชีาต่มิีากินกัิ โดยเฉพัาะกิารขาด
ที่ักิษะในกิารสื�อสารกิับชีาวต่่างชีาต่ิ ดังนั�น หน่วยงานที่่�
เกิ่�ยวข้อง เชี่น สสว. อาจร่วมีกิับกิรมีพััฒนาฝึีมีือแรงงาน
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จัดที่ำโครงกิารอบรมีพััฒนาภาษาเพัื�อกิารสื�อสารให้กิับผูู้้
ป็ระกิอบธุุรกิิจร้านอาหาร รวมีไป็ถ่งพันักิงานที่่�ให้บริกิาร
ในธุุรกิิจร้านอาหาร

การจัดโครงการ “ประชาสัมพื่ันธิ์อาหารดีประจำาถิ�น”
ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นป็ระเที่ศที่่�มี่ชีื�อเส่ยงเรื�องอาหาร 

ดังนั�น กิารจัดที่ำโครงกิารเพัื�อป็ระชีาสัมีพัันธ์ุ “อาหาร
ป็ระจำถิ�น” อาจเป็็นกิารสร้างส่สันให้กิับกิารที่่องเท่ี่�ยว
ของป็ระเที่ศไที่ย ที่ั�งน่� หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวข้อง เชี่น สสว. 
อาจร่วมีกัิบกิรมีส่งเสริมีกิารท่ี่องเที่่�ยวแลุ่ะหน่วยงาน
ส่วนจังหวัด จัดงานส่งเสริมีแลุ่ะป็ระชีาสัมีพัันธ์ุเกิ่�ยวกัิบ
ธุุรกิิจร้านอาหารของไที่ยในแต่่ลุ่ะท้ี่องถิ�นเพัื�อเป็็นกิาร
สร้างจุดสนใจให้กิับนักิท่ี่องเที่่�ยวที่ั�งคนไที่ยแลุ่ะคนต่่าง
ชีาต่ิ โดยอาจเกิ็บค่าธุรรมีเน่ยมีกิารเชี่าพัื�นที่่�ขายในราคา 
ไมี่แพัง หรือหากิเป็็นผูู้้มี่รายได้น้อยอาจพิัจารณ์าไม่ีเกิ็บ 
ค่าธุรรมีเน่ยมีกิารเชี่าพัื�นที่่�

การช่วยเหลัือสำาหรับผู้้�ประกอบธิุรกิจสตรีทฟู้้�ด
ด้วยป็ัจจุบันหน่วยงานส่วนที่้องถิ�นหลุ่ายแห่ง 

ไมี่ว่าจะเป็็นกิรุงเที่พัมีหานคร (กิที่มี.) หรือในพัื�นท่ี่�ต่่าง
จังหวัด ค่อนข้างเข้มีงวดกิับกิารจัดระเบ่ยบบนที่าง
สาธุารณ์ะหรือที่างเที่้าโดยมี่กิารยกิเลุ่ิกิจุดผู้่อนผู้ันพัื�นที่่�
สำหรับที่ำกิารค้า ส่งผู้ลุ่ให้ผูู้้ป็ระกิอบธุุรกิิจสต่ร่ที่ฟูู้�ดไม่ี
สามีารถป็ระกิอบธุุรกิิจได้เชี่นเดิมี กิารยกิเลุ่ิกิจุดผู้่อนผู้ัน
พัื�นที่่�กิารคา้จง่ควรม่ีกิารหามีาต่รกิารรองรับแลุ่ะชีว่ยเหลืุ่อ
ให้แกิ่กิลุุ่่มีธุุรกิิจสต่ร่ที่ฟูู้�ด 

ที่ั�งน่� สสว. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมีผูู้้ป็ระกิอบ
กิารขนาดกิลุ่างแลุ่ะขนาดเลุ่็กิ อาจร่วมีกิับหน่วยงานที่้อง
ถิ�น เชีน่ กิที่มี. เที่ศบาลุ่/อบต่. จดัที่ำโครงกิารหาพัื�นที่่�รา้น
คา้หรอืที่ำเลุ่กิารคา้แหง่ใหมี ่แลุ่ะป็ระชีาสมัีพันัธุพ์ัื�นที่่�กิาร
ค้าให้เป็็นท่ี่�รู้จักิแกิ่ป็ระชีาชีนแลุ่ะนักิท่ี่องเท่ี่�ยวเพัื�อด่งดูด
ลุู่กิค้าให้กิับกิลุุ่่มีผูู้้ป็ระกิอบกิาร นอกิจากิน่�แลุ่้ว อาจจัด
โครงกิารอบรมีให้ความีรู้แกิ่กิลุุ่่มีผูู้้ป็ระกิอบกิารดังกิลุ่่าว
ในกิารหาโอกิาสแลุ่ะช่ีองที่างกิารขายใหม่ีๆ เช่ีน กิารขาย

อาหารบนแพัลุ่ต่ฟู้อร์มีต่่างๆ ในกิรณ์่ที่่�พัื�นที่่�ที่ำเลุ่กิารค้า
ยังไมี่เป็็นที่่�รู้จักิของกิลุุ่่มีลุู่กิค้า เป็็นต่้น

โดยสรุป็ หลัุ่งจากิสถานกิารณ์โ์ควิด-19 ธุรุกิิจร้าน
อาหารกิลุ่ายมีาเป็็นที่่�สนใจของผูู้้ป็ระกิอบกิารรายใหม่ีแลุ่ะ
เป็็นแหลุ่่งจ้างงานสำคัญของแรงงานท่ี่�ได้รับผู้ลุ่กิระที่บ
ในชี่วงโควิด ภาครัฐจ่งควรพัิจารณ์าป็รับป็รุงกิฎระเบ่ยบ
เดิมีที่่�อาจเป็็นอุป็สรรคต่่อผูู้้ป็ระกิอบกิารร้านอาหาร เพัื�อ
อำนวยความีสะดวกิใหผูู้้ป้็ระกิอบกิารรายใหม่ีๆ สามีารถ
เริ�มีป็ระกิอบธุรุกิิจรา้นอาหารไดง้า่ยยิ�งข่�น นอกิจากิน่� เมืี�อ
กิฎระเบ่ยบถูกิป็รับป็รุงให้มี่ความีเหมีาะสมียิ�งข่�นกิ็จะ
ชี่วยจูงใจให้ผูู้้ป็ระกิอบกิารที่ั�งรายเดิมีแลุ่ะรายใหมี่สนใจ
เข้าสู่ระบบกิารขออนุญาต่ป็ระกิอบกิิจกิาร ป็ฏิิบัต่ิต่ามี
มีาต่รฐานสุขลัุ่กิษณ์ะ แลุ่ะอยู่ภายใต่้กิารกิำกิับดูแลุ่ของ
ภาครัฐ ซึ่่�งจะชี่วยยกิระดับความีป็ลุ่อดภัยแลุ่ะคุณ์ภาพั
ของธุุรกิิจร้านอาหารในระยะยาว
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