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원문

번역문

มาตรา ๔๕

제45조

ในกรณีท่ปี รากฏว่าผูด้ าเนินกิจการใด ๆ ตามที่

이 법에서 명시하는 바에 따른

ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ ปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตาม

어떠한 사업운영자가 이 법이나
부령, 지방조례, 이 법에 따라

พระราชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ

제정하는 고시 또는 해당 사업

ท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้

운영과 관련하여 정하는 지방

หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้

담당관의 명령을 올바르게 이행

เกี่ยวกับการดาเนินกิจการนัน้ ให้เจ้าพนักงาน

하지 아니하는 경우, 지방담당
관에게 그러한 사업운영자에게

ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผดู้ าเนินกิจการนัน้ แก้ไข

올바르게 해결 또는 개선하도록

หรือปรับปรุงให้ถกู ต้องได้ และถ้าผูด้ าเนินกิจการ

명할 권한을 부여하며, 만약 사

ไม่แก้ไข หรือถ้าการดาเนินกิจการนัน้ จะ

업운영자가 해결하지 아니하거

ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิด

나, 그러한 사업운영이 국민의

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน

건강에 심각한 위험을 초래하거
나 초래할 것이라고 의심할 사
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผนู้ นั้ หยุดดาเนิน

유가 있다면 지방담당관이 위험

กิจการนัน้ ไว้ทนั ทีเป็ นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็ น

이 없어졌다고 만족할 때까지
임시로 해당자가 그러한 사업운

ที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก

영을 즉시 중단하도록 명령할

อันตรายแล้วก็ได้

수도 있다.

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้

첫번째 단락에 따른 지방담당관

กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งไว้

의 명령은 명령을 이행하여야
하는 적정 기한을 정하도록 하

ตามสมควรแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ น

나, 7일 이상이어야 한다. 다만

กรณีท่มี ีคาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการทันที และ

즉시 사업을 중지하도록 하는
명령이 있는 경우는 제외하며,

ต้องทาเป็ นหนังสือแจ้งให้ผดู้ าเนินกิจการซึ่ง

명령에 따라 이행하여야 하는

จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งทราบ ในกรณีท่ไี ม่พบผู้

사업운영자에게 서면으로 통지
하도록 한다. 사업운영자를 만

ดาเนินกิจการหรือผูด้ าเนินกิจการไม่ยอมรับ

나지 못하거나 사업운영자가 해

คาสั่งดังกล่าว ให้สง่ คาสั่งโดยทางไปรษณีย์

당 명령을 거부하는 경우, 등기
우편으로 명령을 송부하거나 그

ลงทะเบียนตอบรับหรือปิ ดคาสั่งนัน้ ไว้ในที่

명령을 사업운영자의 거주지 또

เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทา

는 사업장의 보기 쉬운 공개된
곳에 부착하도록 하며, 경우에

การงานของผูด้ าเนินกิจการ และให้ถือว่าผูน้ นั้ ได้

따라 명령이 도착한 시간 또는

ทราบคาสั่งแล้ว ตัง้ แต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวัน

명령을 부착한 날부터 해당자가

ปิ ดคาสั่ง แล้วแต่กรณี

명령을 인지하였다고 간주하도
록 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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제46조

มาตรา ๔๖
ในกรณีท่เี จ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ี

공중보건담당관이 이 법이나 부

ไม่ถกู ต้องหรือมีการกระทาใด ๆ ที่ฝ่าฝื นต่อ

령, 지방조례 또는 이 법에 따
른 고시의 내용에 상충되는 사

บทแห่งพระราชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวง

항이나 행위를 적발하는 경우,

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น หรือประกาศที่ออกตาม

공중보건담당관은 권한에 따라

พระราชบัญญัตินี ้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

이어서 조치를 취하도록 지방담

แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตาม

당관에게 지체없이 통지하도록

อานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้เจ้า

하며 그러한 사항을 적발한 공

พนักงานสาธารณสุขซึ่งตรวจพบเหตุนนั้ แจ้งต่อ

중보건담당관은 경우에 따라 도

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

공중보건위원회 또는 방콕공중

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

보건위원회에 통지하여 제11조
에 따른 조치를 검토하도록 한

แล้วแต่กรณี พิจารณาดาเนินการตามมาตรา

다.

๑๑

공중보건담당관이 첫번째 단락

ในกรณีท่เี จ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุ

에 따른 사항이 국민의 생계에

ตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความ

적합한 생활수준에 영향이 있거

เป็ นอยู่ท่เี หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน

나 공통적인 국민의 건강에 심

หรือจะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

각한 위험이 될 것이며, 긴급하
게 이에 대한 해결 조치를 취하

ประชาชนเป็ นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดาเนินการ

는 것이 마땅하다고 판단하는

แก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี

경우 보건담당관에게 합당한 바

อานาจออกคาสั่งให้ผกู้ ระทาการไม่ถกู ต้องหรือ

에 따라 해당 부당행위자 또는

ฝ่ าฝื นดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนนั้ หรือ

위반자에게 그러한 사항을 해결

ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนนั้ ได้

또는 중지하거나 그러한 사항을
해결 또는 중지하기 위한 조치
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ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

를 취하도록 명령할 수 있는 권

ทราบ

한을 부여하며, 이후 지방담당관
에게 통지하도록 한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제47조

มาตรา ๔๗

이 법에 따른 직무수행에 있어

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้เจ้า

지방담당관과 공중보건담당관

พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้

및 제44조에 따라 지방담당관으

ซึ่งได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

로부터 임명을 받은 사람은 형

มาตรา ๔๔ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล

법전에 따른 담당관이 되도록

กฎหมายอาญา และเพื่อประโยชน์ในการจับกุม

하며, 이 법에 대한 위법행위자

หรือปราบปรามผูก้ ระทาความผิดตาม

에 대한 체포 또는 단속의 편의

พระราชบัญญัตินี ้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้

를 위하여 지방담당관과 지방담
당관으로부터 임명을 받은 사람

ซึ่งได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็ น

은 형사소송법전에 따른 행정공

พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจตามประมวล

무원 또는 경찰공무원이 되도록

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

한다.

หมวด ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง

제11장 신고필증

มาตรา ๔๘

제48조
제38조에 따른 사업 운영을 위

การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อ

하여 지방담당관에게 하는 신고

ดาเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือ

및 신고필증은 지방조례에서 정

รับรองการแจ้ง ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดใน
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ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

하는 서식을 따르도록 한다.

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รบั แจ้ง ให้ออกใบรับ

지방담당관이 신고를 접수한 때

แก่ผแู้ จ้งเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการประกอบ

에는 신고필증이 미발급된 동안

กิจการตามที่แจ้งได้ช่วั คราวในระหว่างเวลาที่เจ้า

신고한 바에 따른 사업을 운영
하는 데 있어 근거로 임시 사용

พนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการ

하도록 신고자에게 접수증을 발

แจ้ง

급하도록 한다.

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถกู ต้อง

지방담당관은 신고가 첫번째 단

ตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตาม

락에 따라 지방조례에서 정하는

วรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยถูกต้องให้เจ้า

양식에 합당한지를 조사하도록

พนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้

한다. 만약 신고가 합당하다면

แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั การ

지방담당관은 신고를 접수한 날

แจ้ง

부터 7일 이내에 신고자에게 신
고필증을 발급해 주도록 한다.

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้า

신고접수증 또는 신고필증에는

พนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผแู้ จ้งหรือผู้

지방담당관이 신고자 또는 신고

ได้รบั หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบตั ิเป็ นการ

필증 취득자가 개별적으로 준수

เฉพาะรายก็ได้

하여야 할 조건을 정할 수도 있

ในกรณีท่กี ารแจ้งไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้

다.
신고가 합당하지 아니하거나 불

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผแู้ จ้งทราบภายใน

완전한 경우 지방담당관은 신고

เจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั การแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้ง

를 접수한 날부터 7일 이내에
신고자에게 통지하도록 한다.

ไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทา

만약 신고자가 지방담당관으로

การนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

부터 통지를 받은 날부터 7일

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้ง

이내에 정정하지 아니한다면,
지방담당관은 신고자의 신고를
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ของผูแ้ จ้งเป็ นอันสิน้ ผล แต่ถา้ ผูแ้ จ้งได้ดาเนินการ

무효로 명하는 권한을 갖도록

แก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน

하나, 만약 신고자가 기한 내에
정정한다면 지방담당관은 첫번

ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผแู้ จ้ง

째 단락에 따라 지방조례에서

ภายในเจ็ดวันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รบั การแจ้งซึ่ง

정하는 양식에 합당한 상세사항
이 있는 신고를 접수한 날부터

มีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดใน

업무일 기준 7일 이내에 신고자

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตามวรรคหนึ่ง

에게 신고필증을 발급해 주도록

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

한다.
〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제49조

มาตรา ๔๙
ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือ

신고필증 취득자가 사업을 운영

รับรองการแจ้งไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ

하는 동안에는 사업장의 공개되

สถานที่ท่ีดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนิน

고 보기 쉬운 장소에 신고필증

กิจการ

을 전시하여야 한다.
제50조

มาตรา ๕๐

신고필증이 분실 또는 파기되거

ในกรณีท่หี นังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูก

나 주요 내용이 훼손된 경우 신

ทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผไู้ ด้รบั

고필증 취득자는 분실이나 파기

หนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอรับใบแทน

또는 훼손에 대하여 인지한 날

หนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วนั

부터 15일 이내에 신고필증 대

ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด

체증서를 신청하도록 한다.

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือ

신고필증 대체증서 신청 및 발

6

รับรองการแจ้งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ

급은 지방조례에서 정하는 원칙

วิธีการที่กาหนดในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

과 방법을 따르도록 한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의
제4조에 의하여 개정되었다.〕

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제51조

มาตรา ๕๑

제48조에 따른 신고자가 사업을

เมื่อผูแ้ จ้งตามมาตรา ๔๘ ประสงค์จะเลิกกิจการ

폐업하거나 타인에게 양도하고

หรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้ง

자 하는 때에는 지방담당관에게

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย

신고하도록 한다.

มาตรา ๕๒

제52조
이 법에 명시한 바에 따른 사업

ในกรณีท่ผี ดู้ าเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่

운영자가 제48조에 따라 지방담

ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินีโ้ ดยมิได้แจ้งต่อเจ้า

당관에게 하여야 하는 신고를

พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ และเคยได้รบั

이행하지 아니하였으며, 지방담

โทษตามพระราชบัญญัตินเี ้ พราะเหตุท่ฝี ่ าฝื น

당관에게 신고하지 아니하고 위
반하여 사업을 운영한 사유로

ดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

이 법에 의거하여 이미 처벌된

ท้องถิ่นมาแล้วครัง้ หนึ่ง ยังฝ่ าฝื นดาเนินกิจการ

적이 있으나, 여전히 지방담당

โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้า

관에게 신고하지 아니하고 위반
하여 사업을 지속적으로 운영하

พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู้ นั้ หยุดดาเนิน

는 경우에는 제48조에 따라 지

กิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่อเจ้า

방담당관에게 신고할 때까지 해

พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘ ถ้ายังฝ่ าฝื นอีก

당자가 사업 운영을 중지하도록
명령할 권한을 부여한다. 만약
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้าม

위반이 지속된다면 지방담당관

การดาเนินกิจการนัน้ ไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่ง

에게 2년을 초과하지 아니하는
기한에 따라 그 사업 운영 금지

ต้องไม่เกินสองปี ก็ได้

를 명하는 권한을 부여한다.
제53조

มาตรา ๕๓

제48조에 따른 지방담당관의 신

การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘

고 및 제52조에 따른 지방담당

และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา

관의 명령은 서면으로 작성하여

๕๒ ให้ทาเป็ นหนังสือแจ้งให้ผแู้ จ้งหรือผูด้ าเนิน

신고자 또는 사업운영자에게 통

กิจการทราบ ในกรณีท่ไี ม่พบตัวหรือไม่ยอมรับ

못하거나 문서 수령을 거부하는

หนังสือ ให้สง่ หนังสือการแจ้งหรือคาสั่งโดยทาง

경우 등기우편으로 통지서 또는

지하도록 한다. 본인을 만나지

명령서를 송부하거나 문서를 수

ไปรษณียต์ อบรับหรือปิ ดหนังสือนัน้ ไว้ในที่

령하여야 하는 사람의 주소지

เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทา

또는 사업장의 보기 쉬운 공개
된 곳에 부착하도록 하며, 경우

การงานของผูท้ ่ตี อ้ งรับหนังสือ และให้ถือว่าผูน้ นั้

에 따라 문서가 도착한 때 또는

ได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตัง้ แต่เวลาที่หนังสือ

문서를 부착한 날부터 해당자가
문서를 인지하였다고 간주하도

ไปถึงหรือวันปิ ดหนังสือ แล้วแต่กรณี

록 한다.

หมวด ๑๒ ใบอนุญาต

제12장 허가증

มาตรา ๕๔

제54조

ในกรณีท่พี ระราชบัญญัตินีบ้ ญ
ั ญัติให้การ

이 법에서 어떠한 사업 운영 또

ประกอบกิจการใดหรือการกระทาใดต้องได้รบั

는 행위에 대하여 지방담당관에
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ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการ

게 허가를 받도록 규정하는 경

ส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

우에는 지방자치단체가 해당 사

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ

안에 관하여 허가증 신청 및 발
급의 원칙과 방법 및 조건을 규

และการออกใบอนุญาตในเรื่องนัน้ ได้

정하는 지방조례를 제정하는 권

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุราคาญหรือ

한을 갖도록 한다.

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ท่เี หมาะสมกับ

국민의 생계에 적합한 생활수준

การดารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือ

이나 공동체 또는 자연에 대한

สิ่งแวดล้อม ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของ

폐해를 야기하거나 영향을 미치

คณะกรรมการมีอานาจประกาศ

는 것을 방지하기 위하여 위원
회의 승인을 통하여 장관이 허

ในราชกิจจานุเบกษากาหนดประเภทหรือขนาด

가증 발급 검토 전 허가신청자

ของกิจการ หลักเกณฑ์ในการรับฟั งความคิดเห็น

가 이행하여야 하는 방법 및 조

ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กาหนด

건을 포함하여 사업의 종류나

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผขู้ ออนุญาต

규모 또는 관련 국민의 의견을

จะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออก

청취하는 데 있어서의 원칙을
규정하는 고시를 관보에 게재하

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง

는 권한을 갖도록 한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๕๕

제55조

บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ

이 법에 따라 발급하는 모든 허

นีใ้ ห้มีอายุหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และ

가증은 허가증을 발행하는 날부
터 1년의 유효기간을 부여하도

ให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วน

록 하며, 해당 허가증의 발급자
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ท้องถิ่นที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตนัน้

인 지방자치단체의 관할구역 내

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อน

에서만 사용할 수 있도록 한다.
허가증 연장 신청은 허가증의

ใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อได้ย่นื คาขอพร้อมกับเสีย

만료 전에 신청서를 제출하여야

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้

한다. 신청서 제출과 함께 수수

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ

료 납부를 완료한 때에는 지방
담당관의 허가증 연장 불허 명

ใบอนุญาต

령이 있는 때까지는 영업을 계

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอต่ออายุ

속하도록 한다.

ใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุ

허가증 연장 신청, 허가증 연장

ใบอนุญาตให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อบัญญัติ

허가 원칙과 방법 및 조건은 지
방조례에서 정하는 바를 따르도

ท้องถิ่น

록 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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