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원문

번역문

หมวด ๑๕ บทกำหนดโทษ

제15장 처벌규정

มำตรำ ๖๘

제68조
제6조에 따라 제정되는 부령을

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้อง

위반하는 사람은 5만바트 이하

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

의 벌금형에 처한다.
제68조의1

มำตรำ ๖๘/๑

지역사회에서 발생하는 감염성

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ใน

폐기물이나 유독성 또는 유해

กรณีท่เี กี่ยวกับมูลฝอยติดเชือ้ หรือมูลฝอยที่เป็ น

폐기물에 관한 경우, 제6조에
따라 제정되는 부령을 위반하는

พิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจาคุก

사람은 6개월 이하의 금고형 또

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ

는 5만바트 이하의 벌금형에 처
하거나, 금고형과 벌금형을 병

1

ทัง้ จาทัง้ ปรับ

과한다.
제69조

มำตรำ ๖๙

정당한 사유 또는 해명 없이 제

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของอธิบดีกรมอนามัย

8조 첫번째 단락에 따른 보건국

ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้

장의 명령을 이행하지 아니하거
나, 제8조 두번째 단락에 따른

ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของ

공중보건담당관 또는 제8조 세

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง

번째 단락에 따른 도공중보건의

หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘

의 직무 수행을 방해하는 사람
은 6개월 이하의 금고형 또는 5

วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน

만바트 이하의 벌금형에 처하거

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

나, 금고형과 벌금형을 병과한
다.

มำตรำ ๗๐

제70조

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือ

정당한 사유 또는 해명 없이 제

คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗

17조에 따른 위원회나 소위원회

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

또는 제17조의3제(8)항에 따른

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตาม

도공중보건위원회나 방콕시공중
위원회 또는 제66조의2제(2)항

มาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือคณะกรรมการพิจารณา

에 따른 이의심사위원회의 명령

อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือ

을 이행하지 아니하는 사람은 1

ข้อแก้ตวั อันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน

개월 이하의 금고형 또는 1만바

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้

트 이하의 벌금형에 처하거나,

จาทัง้ ปรับ

금고형과 벌금형을 병과한다.
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มำตรำ ๗๑

제71조

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ

제19조 또는 제33조 첫번째 단

มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน

은 6개월 이하의 금고형 또는 5

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

만바트 이하의 벌금형에 처하거

락이나 제34조를 위반하는 사람

나, 금고형과 벌금형을 병과한
다.

มำตรำ ๗๒

제72조

ผูใ้ ดจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่

허가증을 취득하지 아니하고

สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพนื ้ ที่เกินสอง

200제곱 미터를 초과하는 제38

ร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต ต้อง

조에 따른 식품판매소 또는 식

ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

품저장소를 설치하는 사람은 6

ห้าหมื่นบาท

개월 이하의 금고형 또는 5만바
트 이하의 벌금형에 처한다.

ผูใ้ ดจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่

신고필증 없이 200제곱미터 이

สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพนื ้ ที่ไม่เกินสอง

하의 첫번째 단락에 따른 식품

ร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง

판매소 또는 식품저장소를 설치

ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

하는 사람은 3개월 이하의 금고
형 또는 2만바트 이하의 벌금형

ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท

에 처한다.

มำตรำ ๗๓

제73조
제20조제(5)항, 제32조제(2)항,

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นซึ่งออกตามความใน

제35조제(1)항 또는 제40조제

มาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ (๑)

(2)항이나 제(3)항의 내용에 따
라 제정되는 지방조례를 위반하
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หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้อง

는 사람은 6개월 이하의 금고형
또는 5만바트 이하의 벌금형에

ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

처하거나, 금고형과 벌금형을
병과한다.

ห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

제29조, 제35조제(2)항이나 제

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นซึ่งออกตามความใน

(3)항 또는 제40조제(1)항, 제
(4)항, 제(5)항, 제(6)항이나 제

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา

(7)항의 내용에 따라 제정되는

๔๐ (๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษ

지방조례를 위반하는 사람은 2

ปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท

만5천바트 이하의 벌금형에 처
한다.
제73조의1

มำตรำ ๗๓/๑

지역사회에서 발생하는 감염성

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นซึ่งออกตามความใน

폐기물이나 유독성 또는 유해

มาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีท่ี

폐기물에 관한 경우, 제20조제

เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชือ้ หรือมูลฝอยที่เป็ นพิษหรือ

(1)항, 제(2)항, 제(3)항이나 제
(6)항의 내용에 따라 제정되는

อันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน

지방조례를 위반하는 사람은 6

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จา

개월 이하의 금고형 또는 5만바

ทัง้ ปรับ

트 이하의 벌금형에 처하거나,
금고형과 벌금형을 병과한다.

มำตรำ ๗๓/๒

제73조의2
지역사회에서 발생하는 감염성

ผูร้ บั อนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นซึ่งออก

폐기물이나 유독성 또는 유해

ตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเกี่ยวกับมูล

폐기물에 관한 경우, 허가를 취

4

ฝอยติดเชือ้ หรือมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตราย

득한 사람이 제20조제(5)항의
내용에 따라 제정되는 지방조례

จากชุมชนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี

를 위반하면 1년 이하의 금고형
또는 10만바트 이하의 벌금형에

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

처하거나, 금고형과 벌금형을

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

병과한다.

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

〔“지방조례”라는 용어는
「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제74조

มำตรำ ๗๔
ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

정당한 사유 또는 해명 없이 제

ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ วรรค

21조, 제22조, 제27조 첫번째
단락 또는 제28조 첫번째 단락

หนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม

이나 세번째 단락에 따른 지방

หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามประกาศที่ออกตาม

담당관의 명령을 이행하지 아니

มาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้

하거나, 제28조의1 두번째 단락

ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของ

에 따라 제정되는 고시를 위반

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗

하는 사람은 3개월 이하의 금고

วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวาง

형 또는 2만5천바트 이하의 벌

โทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสอง

금형에 처하거나, 금고형과 벌

หมื่นห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

금형을 병과한다.
제75조

มำตรำ ๗๕

제24조 두번째 단락을 위반하는

เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา

건물 소유주 또는 관리자는 5천

๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

바트 이하의 벌금형에 처하며,

5

บาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อย

위반이 지속되는 동안 1일에 2

บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น

천5백바트의 벌금을 추가로 부
과한다.

มำตรำ ๗๖

제76조
허가증 취득자가 제33조 두번째

ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้า

단락 또는 제41조 세번째 단락

พนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาตตาม

에 따른 허가증에 정하는 지방

มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม

담당관의 조건을 이행하지 아니

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

하면 1만바트 이하의 벌금형에
처한다.

มำตรำ ๗๗

제77조
제41조 두번째 단락을 위반하거

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่ าฝื น

나 제42조제(1)항에 따른 지방

ประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒

담당관의 공고를 위반하는 사람

(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

은 1만바트 이하의 벌금형에 처
한다.

มำตรำ ๗๘

제78조
제36조를 이행하지 아니하거나

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่ าฝื น

제42조제(2)항에 따른 지방담당

ประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒

관의 공고 또는 제43조에 따라

(๒) หรือข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓

제정되는 지방조례를 위반하는

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

사람은 5천바트 이하의 벌금형
에 처한다.

6

มำตรำ ๗๙

제79조
지방담당관이나 공중보건담당관

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้ง

또는 제44조에 따라 지방담당관

ข้อเท็จจริงหรือไม่สง่ เอกสารหรือหลักฐาน หรือ

의 임명을 받은 사람이 직무를

ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการ

수행하는 경우에는 소환장에 불

ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า

응하거나, 사실관계를 밝히기를
거부하거나, 서류 또는 증거를

พนักงานสาธารณสุข หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั แต่งตัง้ จาก

송부하지 아니하거나, 편의를

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวาง

제공하지 아니하는 사람은 1개

โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

월 이하의 금고형 또는 1만바트
이하의 벌금형에 처하거나, 금

หมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

고형과 벌금형을 병과한다.
제80조

มำตรำ ๘๐

정당한 사유 또는 해명 없이 지

ผูด้ าเนินกิจการผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างที่มี

방담당관의 사업 중지 명령이

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดาเนิน

있는 기간 동안에 사업을 운영

กิจการ หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน

하거나, 제45조나 제52조 또는

ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา

제54조 두번째 단락에 따른 지

๖๕ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตวั อัน

방담당관의 명령을 이행하지 아

สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

니하는 사람은 6개월 이하의 금

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และ

고형 또는 1만바트 이하의 벌금

ปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท

형에 처하거나, 금고형과 벌금

ตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง

형을 병과한다.
제80조

มำตรำ ๘๑

정당한 사유 또는 해명 없이 제

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
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สาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มี

46조 두번째 단락에 따른 공중

เหตุหรือข้อแก้ตวั อันสมควร หรือขัดขวางการ

보건담당관의 명령을 이행하지

ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้อง

아니하는 사람은 3개월 이하의
금고형 또는 2만5천바트 이하의

ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่

벌금형에 처하거나, 금고형과

เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

벌금형을 병과한다.

มำตรำ ๘๒

제82조

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐

제49조 또는 제50조를 위반하

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

는 사람은 2천5백바트 이하의
벌금형에 처한다.

มำตรำ ๘๓

제83조

ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ หรือ

허가증 취득자가 제57조 또는

มาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้า

제58조를 위반하여 2천5백바트

ร้อยบาท

이하의 벌금형에 처한다.

มำตรำ ๘๔

제84조
허가증 취득자가 허가증의 사용

ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูก

이 중지된 기간 동안 사업을 운

สั่งพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน

영하면 6개월 이하의 금고형 또

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จา

는 5만바트 이하의 벌금형에 처
하거나 금고형과 벌금형을 병과

ทัง้ ปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพัน

하며, 위반이 지속되는 동안 1

บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น

일에 2천5백바트의 벌금을 추가
로 부과한다.
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มำตรำ ๘๔/๑

제84조의1
위법행위를 한 사람이 법인인

ในกรณีท่ผี กู้ ระทาความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการ

경우, 만약 해당 법인의 위법행

กระทาความผิดของนิติบุคคลนัน้ เกิดจากการสั่ง

위가 이사나 운영자 또는 해당

การหรือการกระทาของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ

법인의 업무 처리 책임자의 지

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ

휘 또는 행위에 의하여 발생하

นิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมี

거나, 해당자가 지휘 또는 행위
를 할 책임이 있으나 지휘 또는

หน้าที่ตอ้ งสั่งการหรือกระทาการ และละเว้นไม่

행위를 배제하여 해당 법인이

สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็ นเหตุให้นิติบุคคล

위법행위를 하도록 한 원인이

นัน้ กระทาความผิด ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามที่

되었다면, 해당자는 그러한 위
법행위에 대하여 규정된 처벌을

บัญญัติไว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย

받아야 한다.

มำตรำ ๘๕

제85조

ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ

다음 각 항의 처분위원회를 두

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผูแ้ ทน

도록 한다.
(1) 방콕시 구역에서는 방콕시

กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนสานักงานตารวจ

대리인과 경찰청 대리인 및 대

แห่งชาติ และผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด เป็ น

검찰청 대리인을 위원으로 하

กรรมการ และให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

고, 방콕시장이 방콕시 소속 공

แต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็ น

무원을 간사와 2인 이하의 간사

เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

보로 임명하여 구성한다.

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการ

(2) 다른 도(짱왓)에서는 도지사

จังหวัด อัยการจังหวัด และผูบ้ งั คับการ

와 도검사관 및 도지방경찰청장
을 위원으로 하고, 도공중보건

ตารวจภูธรจังหวัด เป็ นกรรมการ และให้

의를 간사로 하며, 도공중보건

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ นเลขานุการ
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และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตัง้

의가 2인 이하의 도지방공중보

ข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

건소 소속의 공무원을 간사보로

เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

임명하여 구성한다.
이 법에 따른 모든 위법행위에

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ถ้าเห็นว่า

대하여, 만약 피의자가 금고형

ผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รบั โทษถึงจาคุก หรือไม่ควรถูก

에 처하거나 기소되는 것이 부

ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจ

당하다고 판단된다면, 처분위원

เปรียบเทียบ

회가 처분할 권한을 갖도록 한

สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็ น

다.
벌금형만 부과되는 위법행위이

ความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

나 3개월 이하의 금고형 또는 2

ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

만5천바트 이하의 벌금형에 처
하거나, 금고형과 벌금형을 병

คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้า

과하는 위법행위에 대해서는 처

พนักงานท้องถิ่นหรือผูซ้ ่งึ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

분위원회가 지방담당관 또는 지

มอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้ดว้ ย

방담당관이 위임하는 사람에게
처분권을 부여할 수 있다.

การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

처분위원회 및 지방담당관 또는

และเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผูซ้ ่งึ เจ้าพนักงาน

지방담당관이 위임한 사람의 처

ท้องถิ่นมอบหมาย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์

분은 위원회의 권고에 의하여

วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด

장관이 고시하는 원칙과 방법

โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ และประกาศ

및 조건을 따르고, 관보에 게재

ในราชกิจจานุเบกษา

하도록 한다.

เมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่

피의자가 처분이 있는 날부터

เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการ

30일 이내에 처분된 벌금을 납
부한 때에는 형사소송법에 따라

เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม

사건이 종료된 것으로 간주하도

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา

록 한다.

หมวด ๑๖ บทเฉพำะกำล

제16장 경과규정

มำตรำ ๘๖

제86조
이 법이 시행되는 날 현재, 이

ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามกฎหมาย

법에 의하여 폐지된 공중보건

ว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดย

관련 법률에 따라 어떠한 사업

พระราชบัญญัตินีอ้ ยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติ

허가증을 취득한 사람이며, 그

นีใ้ ช้บงั คับและกิจการนัน้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ

사업이 이 법에 따라 허가증을
취득하여야 하거나 신고를 하고

กิจการที่จะต้องได้รบั ใบอนุญาตหรือต้องแจ้ง

신고필증을 취득하여야 하는 사

และได้รบั หนังสือรับรองการแจ้งตาม

업과 같은 유형이라면, 해당자

พระราชบัญญัตินี ้ ให้ผนู้ นั้ ประกอบกิจการนัน้

는 이 법에 따른 허가증을 취득

ต่อไปได้เสมือนเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ใบอนุญาตหรือเป็ น

하였거나 신고 후 신고필증을
취득한 사람과 마찬가지로 계속

ผูท้ ่ไี ด้แจ้งและได้รบั หนังสือรับรองการแจ้งตาม

하여 그 사업을 운영하도록 한

พระราชบัญญัตินีแ้ ล้ว แต่เมื่อใบอนุญาต

다. 그러나 해당 허가증이 만료

ดังกล่าวสิน้ อายุและผูน้ นั้ ยังคงประสงค์จะดาเนิน

되었으며, 해당자가 계속하여

กิจการต่อไป ผูน้ นั้ จะต้องมาดาเนินการขอรับ

사업을 운영하고자 하는 때에
는, 해당자는 운영 전 이 법에

ใบอนุญาตหรือแจ้งตามพระราชบัญญัตินกี ้ ่อน

따라 허가증 신청 또는 신고를

การดาเนินการ

이행하여야 한다.
제87조

มำตรำ ๘๗

이 법에 의하여 폐지된 공중보

ผูซ้ ่งึ ประกอบกิจการใดที่ไม่ตอ้ งแจ้งและได้รบั

건에 관한 법률에 따라 신고 및

หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
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สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี ้

신고필증을 취득할 필요가 없으

แต่เป็ นกิจการที่จะต้องแจ้งและได้รบั หนังสือ

나, 이 법에 따라 신고 및 신고

รับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี ้ และมิใช่

필증을 취득하여야 하는 사업이

เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตอยู่แล้วตามมาตรา ๘๖ ให้

된 사업을 운영하는 사람이며,
제86조에 따라 허가증을 취득한

ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมา

사람이 아니라면 계속하여 사업

ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน

을 운영하도록 하나, 이 법이

กาหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่

시행된 날부터 90일의 기한 내

พระราชบัญญัตินีใ้ ช้บงั คับ

에 지방담당관에게 신고를 이행
하여야 한다.

มำตรำ ๘๘

제88조

ผูซ้ ่งึ ประกอบกิจการใดที่มิได้เป็ นกิจการที่ตอ้ ง

이 법에 의하여 폐지된 공중보

ได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

건 관련 법률에 따라 허가증을
취득하여야 하는 사업이 아니

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี ้

나, 이 법에 따라 허가증을 취

แต่เป็ นกิจการที่จะต้องได้รบั ใบอนุญาตตาม

득하여야 하는 사업이 된 사업

พระราชบัญญัตินี ้ ให้ยงั คงประกอบกิจการได้

을 운영하는 사람은 계속하여
사업을 운영하도록 하나, 이 법

ต่อไป แต่จะต้องมายื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม

이 시행된 날부터 90일의 기한

พระราชบัญญัตินภี ้ ายในกาหนดเวลาเก้าสิบวัน

내에 이 법에 따라 허가증 신청

นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินีใ้ ช้บงั คับ เมื่อได้ย่นื

서를 제출하여야 한다. 신청서
제출을 완료한 때에는 이 법에

คาขอแล้วให้ยงั คงประกอบกิจการได้ต่อไป

따라 사업을 운영하도록 하는

จนกว่าจะมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบ

허가증을 발급하지 아니한다는

กิจการตามพระราชบัญญัตินี ้

명령이 있는 때까지 계속하여
사업을 운영하도록 한다.
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제89조

มำตรำ ๘๙
บรรดากิจการต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็ นกิจการค้า
ซึ่งเป็ นที่รงั เกียจหรืออาจเป็ นอันตรายแก่สขุ ภาพ
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็ นกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ทัง้ นี ้ ภายใต้บงั คับมาตรา
๓๑ หรือมาตรา ๓๒

제31조 또는 제32조를 적용하
여, 「1941년 공중보건법」의
제7조에 따른 혐오 또는 건강에
유해한 사업으로 규정된 각종의
모든 사업 및 「1941년 공중보
건법」의 제31조에 따른 미용업
은 건강에 유해한 사업으로 간
주하도록 한다.

มำตรำ ๙๐
บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศ

제90조
이 법에 의하여 폐지된 모든 부

บัญญัติ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน

령이나 고시, 조례, 지방법, 규

ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออก

칙 또는 지방담당관이나 공중보

โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการ

건담당관의 명령은 이 법 위배

สาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี ้

또는 모순이 되지 아니하는 한,

ให้ใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับบท

이 법에 따라 제정되는 부령이

แห่งพระราชบัญญัตินี ้ ทัง้ นี ้ จนกว่าจะได้มี

나 고시, 지방조례 또는 지방담

กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น หรือ

당관이나 공중보건담당관의 명

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน

령이 있는 때까지 계속하여 적

สาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

용하도록 한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
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