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การประเมินการควบคุมสถานท่ีจําหน่ายอาหารตามข้อกําหนดท้องถ่ิน:  
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองราชบุร ี

 

เมธ ี ชุ่มศิร*ิ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการควบคุม
สถานท่ีจําหน่ายอาหารตามข้อกําหนดท้องถ่ิน ด้านการรับรู้ ความรู้ และการปฏิบัติของผู้ประกอบการ
สถานท่ีจําหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
ราชบุรี เร่ือง การควบคุมสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในสถานท่ีเอกชน พ.ศ.2542  เก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีเลือกทุกรายท่ีเปิดทําการขณะเก็บข้อมูล จากแหล่งต่างๆท่ีกําหนดไว้จํานวน  123 ราย  
สามารถเก็บข้อมูลได้ 97 ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสังเกต 
ลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.3  
อายุระหว่าง  30 ถึง 49 ปี  ร้อยละ 54.9  ระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการช่วง 1-5 ปี มากท่ีสุด เป็นจํานวนร้อย
ละ 43.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 42.7  การประเมินโดยภาพรวมระดับการรับรู้ด้าน
กฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี ของผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ท้ังเร่ืองหลัก
สุขาภิบาลอาหารและกฎหมาย อยู่ในระดับปานกลาง สําหรับความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติฯ 
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารมีความรู้ อยู่ในระดับน้อยผ่านเกณฑ์ความรู้เพียงร้อยละ 30.5ในส่วน
การสังเกตการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติอยู่ในระดับดีมาก มีข้อท่ีต้อง
ปรับปรุง คือ เร่ืองการแสดงใบอนุญาตซ่ึงถือเป็นเงื่อนไขข้อกําหนดด้านกฎหมาย พบว่าไม่มีการแสดงแม้แต่
รายเดียว สรุปการประเมินในภาพรวมแล้วพบว่า  ผู้ประกอบการรับรู้และมีความรู้ ในเรื่องกฎหมายและเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย  สําหรับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติด้านสุขาภิบาล
อาหารจะทําได้ดีมาก ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ แต่จะไม่ได้ปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นเงื่อนไข
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เจ้าพนักงานท้องถ่ินเทศบาลเมืองราชบุรีควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามกฎหมายให้มากขึ้น ร่วมกับการสํารวจการประกอบกิจการสถานท่ี
จําหน่ายอาหารอยู่เป็นประจํา รวมท้ังเน้นการแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ชัดเจน ณ สถาน
ประกอบการ เพ่ือสร้างจิตสํานึกของ ผู้ประกอบการให้รับรู้กฎหมายและสร้างเกณฑ์จําแนกรายเก่ารายใหม่
ได้ง่าย ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือยกระดับความรู้ด้านกฎหมายของผู้ประกอบการให้มากย่ิงข้ึน 
ส่งผลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : การประเมิน/ การรับรู้/ ความรู้/ ข้อกําหนดท้องถ่ิน/ สถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
 
* หัวหน้างานกฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยท่ี 5 
จังหวัดราชบุรี  
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Evaluation of Food Canteen According to Local Administration 
Regulation Compliance : A case study in Ratchaburi Minicipality 

 

Metee Chumsiri* 
Abstract 

 The objective of this survey research was to evaluate administration 
regulation using local compliances. The compliances include apprehension, knowledge, and 
practices of entrepreneurs. The scope of the entrepreneurs were stated in the Public Health 
Act, B.E. 2535 and defined in the Ratchaburi municipal laws, the regulation for private food 
canteens and storage B.E. 2542. The survey technique was purposive sampling. The research 
population was 97 samples out of a total of 123 defined sources. Data collection includes 
rating scale questionnaires and observation methods. This research selected descriptive 
statistics and analyzed data by frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation. 

The result shows that canteen entrepreneurs were mostly female, 68.3%, and aged 
between 30-49 years old, 54.9%. The operational periods were mostly 1-5 years, 43.9%. The 
educational background of the entrepreneurs was mostly high school, 42.7%. Based on the 
public health laws and the Ratchaburi municipal laws, the apprehension score of food 
sanitation was medium, the knowledge score about laws was small, however the sanitation 
practice score was high. The suggested improvement was in that none of the entrepreneurs 
demonstrate their permit publicly.  

The summary of this research is that the entrepreneurs who acknowledge and are 
knowledgeable about the public health laws and Ratchaburi municipal laws are medium to 
small. The level of practice was high only in terms of sanitation, whereas the practice in 
term of laws was disobedient. This research suggested that the local officials of Ratchaburi 
municipality should publicize the regulation control and regularly survey the canteens. In 
order to create awareness in the entrepreneurs to acknowledge laws and build a 
classification criteria to demonstrate their permits. Hence the customers can easily check 
the permits, which leads to an upgrading of the entrepreneurs knowledge and a higher 
efficiency in law enforcement. 

 
Keywords: Evaluation, apprehensive, municipal law, canteen 
 
 
* Head of the Health and Consumer Protection Law center, Health Centre 5 in  
         Ratchaburi Province 
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บทนํา 
อาหารเป็นส่ิงสําคัญที่มนุษย์ทุกคนจะต้องใช้ในการดํารงชีวิต จึงต้องจัดหาอาหารที่มี

คุณภาพมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของร่างกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง แต่จากสภาวะ
การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทําให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนเปล่ียนแปลงไป จากการปรุงประกอบอาหารเองที่บ้านมาเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน 
ซึ่งมีความเส่ียงต่อการได้รับอาหารและน้ําที่ไม่สะอาดหรือมีการปนเป้ือนของเช้ือโรคและสารเคมีที่
เป็นพิษ  จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  

จากรายงานโรคอาหารเป็นพิษของประเทศไทยในปี 2556 มีอัตราป่วยสูงถึง 3,539.78 ต่อ
แสนประชากร ในภาคกลางมีอัตราป่วย จํานวน 1,422.72 ต่อแสนประชากร (กรมควบคุมโรค, 
2557) จังหวัดราชบุรีในปี 2553 มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จํานวน 1,028 ราย อัตราป่วย 
124.71 ต่อประชากรแสนคน และมีเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จํานวน 30 ราย พบเช้ือ 
Vibrio parahaemolyticus จากตัวอย่าง rectal swab ของผู้ป่วย (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค, 2553)   

จะเห็นว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคยังคงมีอยู่ทุกปี ซึ่งอาจมาจากสาเหตุต่างๆหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นํามาใช้ กระบวนการปรุงประกอบอาหาร สุขลักษณะของผู้ประกอบปรุง การ
เก็บถนอมอาหาร เป็นต้น จึงจําเป็นที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับ ดูแลโดยเฉพาะ ผู้
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารที่จําหน่ายให้กับผู้บริโภคนําไปรับประทานได้ทันที เพื่อให้มี
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันประชาชนรับความเส่ียงจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน ที่
จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 

การควบคุมกํากับการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร มีความสําคัญที่จะต้องได้รับ
การควบคุม ตรวจสอบสถานที่ตั้ง โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้การประกอบปรุงอาหาร 
การบริการ การจําหน่าย  รวมทั้งระบบการกําจัดของเสียและส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะและหลักวิขาการ เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อกําหนดท้องถิ่นในเขตพื้นที่เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติแก่
ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร รวมทั้งกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่
จําหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการควรจะต้องรับรู้ข้อกําหนดท้องถิ่น เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

การใช้มาตรการในการควบคุม ตั้งแต่การพิจารณาอนุญาต ตรวจสอบระหว่างประกอบการ 
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายโดยการแนะนํา ออกคําส่ัง หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษและไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ในเรื่องนี้เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุม
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานทีเ่อกชน พ.ศ.2542  เพื่อดูแล ควบคุมกํากับ
กิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร แต่ยังไม่มีข้อมูลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการมาก่อน ดังนั้นผู้วิจัย ซึ่งเป็นหัวหน้างานกฎหมายสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค 
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการตาม
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข จึงมีความสนใจที่จะประเมินการควบคุมสถานท่ีจําหน่ายอาหารใน
ด้านการรับรู้ ความรู้ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อกําหนดท้องถิ่น เพื่อทราบสถานการณ์การ
ปฏิบัติ  และการใช้มาตรการด้านกฎหมาย นํามาเป็นแนวทางเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคล่ือน
มาตรการด้านกฎหมาย วางแผนดําเนินงานและลดความเส่ียงของการบริโภคอาหารจากสถานท่ี
จําหน่ายอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ทําให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชนใน
พื้นที่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. เพื่อประเมินการรับรู้ ความรู้ ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุม
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542   

2. เพื่อประเมินการปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542   
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาเฉพาะสถานที่
จําหน่ายอาหาร ที่มีขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งรวมสถานทีจ่ําหน่ายอาหารที่
มีจํานวนร้านตั้งแต่ 10 ร้านขึ้นไป จํานวน 3 แหล่ง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้แก่ แหล่งสนาม
หญ้า แหล่งเมืองทอง และแหล่งศรีเมือง  

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารโดยศึกษาเฉพาะสถานที่จําหน่ายอาหาร ที่มีขนาดไม่เกิน 200 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งรวมสถานที่จําหน่ายอาหารที่มีจํานวนร้านตั้งแต่ 10 ร้านขึ้นไป
จํานวน 3 แหล่ง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้แก่ แหล่งสนามหญ้า แหล่งเมืองทอง และแหล่งศรี
เมือง โดยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ด้วยวิธีเลือกทุกรายที่เปิด
ทําการ (Purposive Sampling) ขณะเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่กําหนดไว้ จํานวน 97 ราย ใช้เวลา
เก็บข้อมูลช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ.2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) และแบบ
สังเกต ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และเอกสารเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ.2542  ตลอดจนคําแนะนําของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วยแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบคุณลักษณะของ
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ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร ได้แก่ สถานะของการเป็นผู้ประกอบการ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ จํานวน 5 ข้อ และส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ โดย
กําหนดคําถามขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารควรรับรู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ใด หน่วยงานใด หรือกฎหมายฉบับใดอยู่บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบกิจการ ลักษณะของการ
ตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) คือ มาก ปานกลาง และ
น้อย มีข้อคําถาม 5 ข้อ สําหรับส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเมือง
ราชบุรีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร โดยมีแนวทางในการตั้ง
ข้อคําถามจากกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ควบคุมกํากับ 
ลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 2 ระดับ (Rating scale) ด้วย
คําตอบแบบเลือกถูกผิด มีข้อคําถาม 12 ข้อ 

นอกจากน้ัน ผู้วิจัยยังใช้แบบสังเกต เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะของการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี 
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ.2542 
กําหนดไว้  โดยลักษณะของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ (Rating 
scale) คือ  ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง มีประเด็นสังเกต 12 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คํานวณหาค่า ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อประมวลผล ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลการรับรู้และการ
วิเคราะห์ระดับการรับรู้  ข้อมูลความรู้และการวิเคราะห์ระดับความรู้ ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการรับรู้ ข้อมูลความรู้ ของผู้ประกอบการสถานท่ี
จําหน่ายอาหาร จํานวน 97 ราย มีผู้ประกอบการจํานวน 82 รายที่ตอบแบบสอบถามและมีจํานวน 
15 รายที่ไม่ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 68.3 อายุระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 54.9  การศึกษาระดบัมัธยมศึกษามากที่สุดร้อยละ 42.7  
ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการช่วง 1-5 ปี มากที่สุดร้อยละ 43.9  

1. ข้อมูลการรบัรูแ้ละระดับการรบัรูข้องผู้ประกอบการสถานทีจ่ําหน่ายอาหารด้านกฎหมาย
และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี แสดงดังตารางที่ 1 

ภาพรวมของระดับการรับรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีของ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.24 S.D.= 0.700)  สําหรับระดับ
การรับรู้รายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้าน
กฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี (n = 82 ) 

ข้อที ่ คําถามการรับรู ้
ข้อมูลการรับรู ้

มาก ปานกลาง น้อย 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

1 ร้านจาํหนา่ยอาหารท่ีดีต้องมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

63 76.8 18 22.0 1 1.2 

2 การจะตั้ ง ร้ านอาหาร ต้องขอ
อนุญาตกับเทศบาล 

37 45.1 25 30.5 20 24.4 

3 กิจการร้านอาหารเกีย่วขอ้งกับ
กฎหมายสาธารณสุข 

39 47.6 33 40.2 10 12.2 

4 เทศบาลมอีํานาจออกเทศบญัญตัิ
ควบคุมร้านจําหน่ายอาหาร 

26 31.7 34 41.5 22 26.8 

5 การขออนุญาตต้องไปตดิตอ่ทีก่อง
สาธารณสุขของเทศบาล 

17 20.7 33 40.2 32 39.0 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร

ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี จําแนกตามรายประเด็น และโดย
ภาพรวม (n=82) 

ข้อที ่ คําถามการรับรู ้
ระดบัการรับรู ้

 
S.D. ระดบั 

1 ร้านจาํหนา่ยอาหารท่ีดีต้องมีความรู้ดา้นสุขาภิบาล
อาหาร 

2.76 0.460 มาก 

2 การจะตัง้รา้นอาหารต้องขออนุญาตกับเทศบาล 2.21 0.813 ปานกลาง 
3 กิจการร้านอาหารเกีย่วขอ้งกับกฎหมายสาธารณสุข 2.35 0.692 ปานกลาง 
4 เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติควบคุมร้านจําหน่าย

อาหาร 
2.05 0.768 ปานกลาง 

5 การขออนุญาตต้องไปติดต่อที่กองสาธารณสุขของ
เทศบาล 

1.82 0.756 ปานกลาง 

รวม 2.24 0.700 ปานกลาง 
 
2. ข้อมูลความรู้และระดับความรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้านกฎหมาย

และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี 
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พบว่า ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร สามารถตอบคําถามความรู้ด้านกฎหมายได้
ถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ( ≥60% ) เพียงร้อยละ 30.5 เท่านั้น  ส่วนไม่ผ่านเกณฑ์มีถึงร้อยละ 
69.5 ดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรจะต้องศึกษาหรือพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้ในด้าน
นี้ให้กับผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารต่อไป ระดับความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรีของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ในภาพรวมยังมีความรู้อยู่ในระดับ
น้อย ( = 1.48 S.D.= 0.500) สําหรับระดับความรู้รายข้อแสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดสอบความรู้ของผู้ประกอบการสถานท่ี

จําหน่ายอาหารด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี จําแนกตามราย
ประเด็น และโดยภาพรวม (n = 82 ) 

ข้อที ่ คําถามความรู ้
ระดบัความรู ้

 S.D. ระดบั 
1 เจ้าพนักงานท้องถิน่ หมายถงึ นายกเทศมนตรเีมืองราชบุร ี 1.57 0.498 มาก 
2 จะตั้งร้านอาหารต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อแจ้งแล้ว

จะได้รับ  “ใบรับแจ้ง” 
1.49 0.503 น้อย 

3 เมื่อได้รบั “ใบรบัแจง้” แล้วสามารถตั้งร้านจําหน่ายอาหาร
ได้เลย 

1.55 0.501 มาก 

4 เอกสารอนุญาตตั้งร้านอาหาร เรียกวา่ “หนงัสือรับรองการ
แจ้ง” 

1.51 0.503 มาก 

5 “หนังสือรับรองการแจ้ง” เทศบาลจะต้องออกให้ผู้แจ้ง 
ภายในเวลา 7 วัน 

1.34 0.477 น้อย 

6 “หนังสือรับรองการแจ้ง” ใช้กับร้านเล็กๆ ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 
200 ตารางเมตร 

1.40 0.493 น้อย 

7 “หนังสือรับรองการแจ้ง” ต้องตอ่อายุทกุปี 1.37 0.485 น้อย 
8 ถ้าพื้นทีเ่กิน 200 ตารางเมตร ตอ้งขอรบัเปน็ “ใบอนุญาต” 1.55 0.501 มาก 
9 สําหรับ “ใบอนุญาต” ต้องรอจนได้รับอนุญาตก่อน จึงทํา

กิจการได้ 
1.56 0.499 มาก 

10 ต้องตดิ “หนังสือรับรองการแจ้ง” ใหเ้ห็นที่รา้นจาํหน่าย
อาหาร 

1.54 0.502 มาก 

11 หากไม่แสดงหนังสือรับรองการแจ้งหรอืใบอนุญาต มีโทษ
ปรับ 

1.38 0.488 น้อย 

12 หากหนังสือรับรองการแจง้สูญหาย ต้องขอใหมภ่ายใน 7 วัน 1.44 0.499 น้อย 
 รวม 1.48 0.500 น้อย 
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3. ข้อมูลการปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

เก็บข้อมูลผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ในเรื่องของการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จํานวน 97 ราย (n=97) โดยใช้แบบสังเกต ซึ่งมี
อยู่ 12 ประเด็นข้อสังเกต สําหรับข้อสังเกตที่ผู้วิจัยนํามากําหนดในแบบสังเกตนี้มาจากหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในเทศบัญญัติเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2542  ในการเก็บข้อมูลมี 2 ประเด็นที่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่าย
อาหารไม่มีกิจกรรม ได้แก่ การบริการผ้าเช็ดหน้า (n=4)  และการทุบบดน้ําแข็ง ซึ่งจะมีเฉพาะร้านที่
จําหน่ายเครื่องดื่มประเภทป่ันเท่านั้น (n=14) จึงไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานได้  

โดยภาพรวมผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหารสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับดีมาก ( = 3.44  S.D.= 0.366) สําหรับระดับการ
ปฏิบัติรายประเด็นข้อสังเกต แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล

เมืองราชบุรี ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ที่พบจากการสังเกต (n = 97 ) 
จําแนกตามรายประเด็นข้อสังเกต และโดยภาพรวม  

ข้อที ่ ประเด็นขอ้สังเกต 
ระดบัการปฏิบตัิ 

 S.D. ระดบั 
1 วางเก็บหรอืสะสมอาหารในที่สะอาด มกีารป้องกัน

สัตว์หรือพาหะนําโรค (n=97) 
3.54 0.541 ดีมาก 

2 ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  ภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
สะอาดและใช้การได้ดี (n=97) 

3.41 0.608 ดี 

3 น้ําแขง็สําหรับใช้บริโภค ต้องจดัเก็บไว้ในภาชนะที่ถกู
สุขลักษณะสามารถปอ้งกันส่ิงปนเป้ือนได ้(n=81) 

4.00 0.000 ดีมาก 

4 น้ําแขง็สําหรับใช้บริโภค มอีุปกรณท์ี่มีด้ามสําหรบัคีบ
หรอืตกัโดยเฉพาะ (n=81) 

3.96 0.189 ดีมาก 

5 ไม่นําอาหารหรอืส่ิงของอื่นใดแช่หรอืเก็บรวมไวก้ับ
น้ําแขง็สําหรับบริโภค (n=92) 

3.78 0.643 ดีมาก 

6 การทุบ บดน้ําแข็ง ปฏิบัติถูกสุขลักษณะและสะอาด 
มีการป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 
(n=14) 

ไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิตเินื่องจาก
มีจํานวนขอ้มูลน้อยมาก(n=14) 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองราชบุรี ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ที่พบจากการสังเกต (n = 97 ) 
จําแนกตามรายประเด็นข้อสังเกต และโดยภาพรวม (ต่อ) 

ข้อที ่ ประเด็นขอ้สังเกต 
ระดบัการปฏิบตัิ 

 S.D. ระดบั 
7 ในกรณทีี่มีผ้าเชด็หนา้ให้บรกิาร สะอาดและผ่าน

ความร้อน ฆ่าเชือ้โรคหรือกรรมวิธีอื่นใด ให้ถกูตอ้ง
ด้วยสุขลักษณะ (n=4) 

ไม่มีการวิเคราะห์ทางสถิตเินื่องจาก
มีจํานวนขอ้มูลน้อยมาก(n=4) 

8 มีน้ําสะอาดจดัไว้เพยีงพอ (n=97) 3.96 0.200 ดีมาก 
9 ใช้ภาชนะหรือวตัถทุี่สะอาดและปลอดภัยสําหรบัปรงุ 

ใส่หรือห่ออาหารหรอืน้ําแขง็ โดยรกัษาให้สะอาดอยู่
เสมอ (n=97) 

3.90 0.306 ดีมาก 

10 ภาชนะทีใ่ช้แล้ว ล้างและเก็บถกูหลักสุขาภิบาล 
(n=97) 

3.62 0.488 ดีมาก 

11 ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรงุอาหาร และผู้ให้บรกิาร แต่ง
กายสะอาดและปฏิบัติถกูตอ้งดว้ยสุขลักษณะส่วน
บุคคล (n=97) 

3.19 0.682 ดี 

12 มีการแสดงใบอนุญาตให้เหน็เดน่ชัด ณ สถาน
ประกอบการ (n=97) 

1.00 0.000 ปรับปรงุ 

 รวม 3.44 0.366 ดีมาก 
 
เป็นที่น่าสังเกตวา่ผู้ประกอบการสถานทีจ่ําหน่ายอาหารไม่มีการปฏิบัติในประเด็นของ

การแสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด ณ สถานประกอบการ แม้แต่รายเดียว ( = 1.00 S.D.= 0.000) 
ถือเป็นส่ิงที่ต้องมีการปรบัปรงุแก้ไขอย่างเร่งดว่น  ควรต้องชี้แจงให้เข้าใจถึงข้อบังคับตามกฎหมายใน
เรื่องนี้เป็นพิเศษ 

 
การอภิปรายผล 

1. ระดับการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้านกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี 

ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารรับรู้ระดับมากในความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเป็น
ส่ิงจําเป็น แสดงถึงการรบัผิดชอบในการประกอบอาชีพของตัวเองที่จะทําให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ส่วนข้ออื่นๆรับรู้ระดับปานกลาง ได้แก่ การดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน่าย
อาหารของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารต้องขออนุญาตกับเทศบาล กิจการสถานที่จําหน่าย
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อาหารเกี่ยวข้องกับกฎหมายสาธารณสุข เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติควบคุมร้านจําหน่าย
อาหารและการขออนุญาตต้องไปติดต่อที่กองสาธารณสุขของเทศบาลตามลําดับ   แสดงถึง
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารยังไม่ค่อยมีการรับรู้ อาจเน่ืองมาจากยังไม่เห็นความสําคัญของ
เทศบัญญัติ หรือในบางขั้นตอนไม่ได้เป็นผู้ไปดําเนินการเอง ดังนั้นผลการประเมินภาพรวมระดับการ
รับรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญตัิเทศบาลเมืองราชบุรี ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร อยู่
ในระดับปานกลาง 

2. ระดับความรู้ของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้านกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี 

จากข้อคําถามความรู้ด้านกฎหมาย และเทศบัญญัติที่บังคับใช้ จํานวน 12 ข้อ มี
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ตอบถูกต้องผ่านเกณฑ์(≥60%)เพียงร้อยละ 30.5 เท่านั้น 
สอดคล้องกับผลการประเมินทางสถิติที่พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารมี
ความรู้ด้านกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับน้อย จากผลการประเมิน
ดังกล่าว แสดงถึง ช่องว่างของความรู้ด้านกฎหมายระหว่างผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารกับ
เทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นกิจการที่มีอยู่ในการควบคุม
กํากับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารบางส่วนยังมีความรู้
ข้อกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอ จึงอาจส่งผลถึงการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน ทําให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ได้
ตั้งใจ และหากเทศบาลที่มีหน้าที่ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้ดําเนินการตาม
ควบคุมหรือลงโทษตามกฎหมายแล้ว ก็อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึง
อาจจะต้องพิจารณาดําเนินการพัฒนาในส่วนนี้อย่างเร่งด่วน 
 3. การปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่จาํหน่ายอาหาร ตามเทศบัญญตัิเทศบาลเมือง
ราชบุรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

จากการวิเคราะห์ผลการสังเกตการปฏิบัติตามเทศบัญญัติระหว่างดําเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารปฏิบัติ
ได้ในระดับดีมาก แสดงถึงประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย ที่ทําให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ันจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ทําให้ทราบว่า 
เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาตรวจแนะนําการดําเนินงานอยู่เป็นประจํา  ทําให้ปฏิบัติได้ดี
ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล วีระพันธ์และคณะฯ (2550)  ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ
การสุขาภิบาลอาหารตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดมาตรฐานของร้านอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี เห็นว่า การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ จะช่วยให้มีผลต่อการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น    

ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารไม่แสดงใบอนุญาตให้เห็นเด่นชัด ณ 
สถานประกอบการน้ัน ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารให้เหตุผลว่า กลัวสูญหายเนื่องจากมา
เฉพาะเวลาประกอบการขายอาหาร ไม่ใช่ที่พักอาศัยประจํา และบางส่วนไม่ทราบว่าต้องแสดงให้เห็น 
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บางส่วนทราบว่าต้องแสดงให้เห็นแต่ไม่มีร้านใดแสดง ถือเป็นส่ิงที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดย
เร่งด่วน เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ข้อกําหนดด้านกฎหมาย   

กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินการควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารตามเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน 
พ.ศ.2542 ในภาพรวมแล้วพบว่า ด้านการรับรู้ และด้านความรู้ในเรื่องกฎหมายและเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย สําหรับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติของ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารจะทําได้ดีมาก ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
เป็นหลักเกณฑ์ แต่จะไม่ได้ปฏิบัติในกรณีที่เป็นเงื่อนไขข้อกําหนดด้านกฎหมาย 

ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นว่า จากลักษณะการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารท่ีดําเนินการ
อยู่นี้ ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารจะมาจากบุคคลที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทุก
คนสามารถทําได้  การดําเนินการที่ปรับปรุงพัฒนาส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
สนับสนุนและให้คําแนะนํา กรณีที่ไม่ได้ให้คําแนะนําชี้แจงก็จะไม่ได้ดําเนินการ  และการดําเนินการ
บางเรื่องที่เคยปฏิบัติมา หากไม่ได้กํากับ ติดตามเป็นประจํา ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้หรือ
กระทําที่ต่อเน่ือง และจะค่อยๆลดลงจนถึงไม่ได้ดําเนินการเลยในที่สุด ทั้งนี้เพราะการประกอบ
กิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่จะมีการดําเนินการถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่
มายังลูกหลาน ทําให้เกิดความคุ้นชิน  อนึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้สัมผัสและพูดคุยกับผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหารขณะทําการประเมิน  ทําให้ทราบว่าบางแหล่งรวมสถานที่จําหน่ายอาหาร 
มอบให้ผู้ดูแล ทําการรวบรวมเอกสารหลักฐานไปดําเนินการแจ้งแทนผู้ประกอบการสถานที่จําหน่าย
อาหาร ทําให้ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารไม่ทราบขั้นตอนการดําเนินการตามเทศบัญญัติที่
บังคับใช้ในเรื่องน้ันๆ 

ปัญหาอุปสรรคการวิจัย 
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการวิจัยที่พบ คือผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารเป็น

กลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีระยะเวลาการทํางานในช่วงเวลาที่จํากัด ต้องเร่งรีบให้ทันกับ
เวลา และในกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารรายย่อย  ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารส่วนใหญ่
จะทําหน้าที่เป็นผู้ปรุงอาหารไปด้วย จึงไม่มีเวลาในการตอบข้อซักถาม ประกอบกับผู้วิจัยต้อง
คํานึงถึงความยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารด้วย จึงทําให้จํานวน
กลุ่มตัวอย่างของประชากรไม่ได้ตามเป้าหมาย   

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยการประเมินการควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารตามข้อกําหนดท้องถิ่น :  
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ดําเนินการในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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1. เทศบาลควรต้องจัดระบบการควบคุมกํากับอย่างต่อเนื่อง ชี้แจงเทศบัญญัติให้ประชาชน
ทราบเป็นระยะ โดยใช้ช่องทางหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่าย
อาหาร รับรู้เรื่องกฎหมาย และบังคับตามกฎหมายอย่างจริงจัง ก่อนใช้หลักการปกครอง 

2. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาล ในหลายๆช่องทาง 
เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ  เสียงตามสาย หรือผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร เข้าถึงง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการช้ีแจง
อธิบายโดยเจ้าหน้าที่เองด้วย นอกจากน้ันควรร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ แนะนําความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร 

3. ควรทําการสํารวจสถานที่ประกอบการจําหน่ายอาหารเป็นระยะๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจแนะนําตามระบบขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อรักษามาตรฐานไว้  และ
แนะนําผู้ประกอบการสถานทีจ่ําหน่ายอาหารรายใหม่ ให้รับทราบและปฏิบัติตามเทศบัญญัตเิทศบาล
เมืองราชบุรี  เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน 
พ.ศ. 2542  ได้อย่างถูกต้อง 

4. การจัดระบบการใหบ้ริการเชิงรุก โดยไปให้บริการในพืน้ที ่ควรอิงหลักเกณฑ์ขั้นตอนตาม
กระบวนการของกฎหมาย เช่นเดียวกับมาแจ้ง ณ สํานักงานที่ตั้ง  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มารับ
บริการได้เรียนรู้และทราบกระบวนการที่เป็นปกติไปด้วย 

5. ควรบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัติ จะทําให้ผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหารมีความตื่นตัวรับรู้กฎหมายมากขึ้น เช่น การแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง ให้เห็นอย่างเด่นชัด ณ สถานประกอบการ ควรจะต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง จะ
ทําให้ผู้ที่ไม่ได้ดําเนินการหรือไม่มีใบอนุญาตรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 

6. ควรทําการศึกษาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่อง การควบคุมสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานทีเ่อกชน พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีการออกบังคับใช้มา
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพื่อปรับให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ และปรับแนวทางวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนให้เหมาะสม 
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