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원문

번역문

หมวด ๘ ตลาด สถานที่จาหน่ ายอาหารและ

제8장 시장과 식품판매소 및 식

สถานที่สะสมอาหาร

품저장소
제34조

มาตรา ๓๔

제65조에 따라 지방담당관에게

ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดตังตลาด
้
เว้ นแต่จะได้ รับ

허가증을 취득한 사람 이외의

ใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา

사람이 시장을 설치하는 것을

๕๖

금지한다.
첫번째 단락에 따라 지방담당관

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือ

이 시장설치허가증을 교부한 이

บริเวณที่ใช้ เป็ นตลาดภายหลังจากที่เจ้ าพนักงาน

후 시장으로 사용하는 장소 또

ท้ องถิ่นได้ ออกใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดตาม
้

는 지역을 변경하거나 확장 또

วรรคหนึ่งแล้ ว จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาต

는 축소하는 것은 제65조에 따
라 지방담당관에게 서면으로 허

เป็ นหนังสือจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา

가를 받았을 때에 이행할 수 있
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๕๖

다.

ความในมาตรานี ้มิให้ ใช้ บงั คับแก่กระทรวง

이 조의 내용은 권한과 책임에
따라 시장을 설치한 부, 처, 국,

ทบวง กรม ราชการส่วนท้ องถิ่นหรือองค์การของ

지방자치단체 또는 정부기관에

รัฐที่ได้ จดั ตังตลาดขึ
้
้นตามอานาจหน้ าที่ แต่ใน

는 적용하지 아니하나, 시장 사

การดาเนินกิจการตลาดจะต้ องปฏิบตั ิ

업의 운영에 대해서는 이 법의

เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่น

다른 조에 따라 허가를 받은 사
람과 동일하게 준수하여야 하

แห่งพระราชบัญญัตินี ้ด้ วย และให้ เจ้ าพนักงาน

며, 지방담당관은 이 단락의 내

ท้ องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเป็ นหนังสือให้ ผ้ ู

용에 따라 시장을 설치하는 사

จัดตังตลาดตามวรรคนี
้
้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะราย

람이 개별적으로 준수하도록 하
는 조건을 설정할 수 있는 권한

ก็ได้

을 갖도록 한다.

มาตรา ๓๕

제35조

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลตลาด ให้ ราชการ

시장 관리에 유리하도록 하기

ส่วนท้ องถิ่นมีอานาจออกข้ อบัญญัติท้องถิ่น

위하여 지방자치단체에 다음 각

ดังต่อไปนี ้

항에 해당하는 지방조례 제정권

(๑) กาหนดที่ตงั ้ เนื ้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์

을 부여한다.

เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ างและสุขลักษณะ

(1)구조물 및 위생과 관련하여

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

설치장소, 면적, 설계도 및 원칙

การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการ

(2)시장 사업 운영에 관한 장소

ดาเนินกิจการตลาด

배치와 물품 배열 및 기타 업무
와 관련한 원칙

(๓) กาหนดเวลาเปิ ดและปิ ดตลาด

(3)시장 개장 및 폐장 시간

(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ ผ้ รู ับ

(4)시장설치허가증을 취득한 사

ใบอนุญาตให้ จดั ตังตลาดปฏิ
้
บตั ิเกี่ยวกับการ

람이 시장 내에서의 위생과 보

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้ อยภายในตลาดให้
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ถูกต้ องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้ มี

건에 합당한 청결과 질서 유지,

ที่รวบรวมหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การ

오물 또는 폐기물의 수거 또는

ระบายน ้าทิ ้ง การระบายอากาศ การจัดให้ มีการ

처리, 하수 배출, 배기, 폐해의

ป้องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญและการป้องกันการ

발생 방지 및 전염병의 확산 예

ระบาดของโรคติดต่อ

방을 위하여 준수하도록 하기
위한 원칙과 방법

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๓๖

제36조

ผู้ใดขายของหรื อช่วยขายของในตลาด ต้ อง

시장에서 물품을 판매하거나 판

ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใน

매를 보조하는 사람은 제37조에
따른 지방조례에서 규정하는 원

ข้ อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗

칙을 올바르게 준수하여야 한

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

다.

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

〔“지방조례”라는 용어는

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

「2017년 보건법(제3권)」의
제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๓๗

제37조

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการขายของใน

시장에서의 물품 판매 관리에

ตลาด ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นมีอานาจออก

유리하도록 하기 위하여 지방자

ข้ อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

치단체에 지방조례를 제정하여

เพื่อให้ ผ้ ขู ายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด

시장에서의 판매자 및 판매보조
자가 물품 판매 지역 청결과 개

ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด

인 인생 및 용기와 용수 및 용
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บริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และ

품의 청결 유지를 포함한 식품

สุขลักษณะในการใช้ กรรมวิธีการจาหน่าย ทา

또는 기타 상품을 판매, 제조,

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้ า

조립, 조리, 보관 또는 저장과
관련하여 올바르게 준수하도록

อื่น รวมทังการรั
้
กษาความสะอาดของภาชนะ น ้า

하기 위한 원칙과 방법을 정하

ใช้ และของใช้ ต่าง ๆ

는 권한을 부여한다.

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제38조

มาตรา ๓๘

옥내 또는 200제곱미터를 초과

ผู้ใดจะจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่

하는 장소이며 시장 내에서 물

สะสมอาหารในอาคารหรือพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่เกิน

품을 판매하는 것이 아닌 식품

สองร้ อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของใน

판매소 또는 식품저장소를 설치
하는 사람은 제56조에 따라 지

ตลาด ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน

방담당관에게 허가를 받아야 한

ท้ องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถ้ าสถานที่ดงั กล่าวมี

다. 만약 해당 장소가 200제곱

พื ้นที่ไม่เกินสองร้ อยตารางเมตร ต้ องแจ้ งต่อเจ้ า

미터를 초과하지 아니한다면 설
치 전에 제47조에 따른 신고필

พนักงานท้ องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการ

증 신청을 위하여 지방담당관에

แจ้ งตามมาตรา ๔๗ ก่อนการจัดตัง้

게 신고하여야 한다.
제39조

มาตรา ๓๙
ผู้จดั ตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

제56조에 따라 허가증을 취득한

อาหาร ซึง่ ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ หรือ

식품판매소 또는 식품저장소 설
치자 및 식품판매소 또는 식품

หนังสือรับรองการแจ้ งตามมาตรา ๔๘ และผู้
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จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บหรื อสะสมอาหาร

판매소에서 식품을 판매, 제조,

ในสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม

첨가, 조리, 보관 또는 저장하는

อาหารตามมาตรา ๓๘ ต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง

사람은 제40조에 따라 지방조례

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อบัญญัติท้องถิ่น

에서 규정하는 원칙이나 허가증
또는 신고필증에서 규정하는 조

ตามมาตรา ๔๐ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน

건을 올바르게 준수하여야 한

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ ง

다.

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제40조

มาตรา ๔๐
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแล

허가증 또는 신고필증을 취득한

สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

음식판매소 또는 음식저장소를

ที่ได้ รับใบอนุญาต หรือได้ รับหนังสือรับรองการ

감독 또는 관리에 유리하도록

แจ้ ง ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นมีอานาจออก

하기 위하여 지방자치단체에 다

ข้ อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี ้

음 각 항에 해당하는 지방조례

(๑) กาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหาร

제정권을 부여한다.
(1)음식의 종류나 사업 운영 장

หรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร

소의 유형 또는 판매 방법에 따

หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

라 음식판매소 또는 음식저장소

หรือตามวิธีการจาหน่าย

의 종류

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตัง้ ใช้

(2)식품의 판매나 섭취, 제조,

และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของ

첨가, 조리 또는 저장에 사용하

บริเวณที่ใช้ จาหน่ายอาหาร ที่จดั ไว้ สาหรับ

는 장소와 지역 위생 상태의 설

บริโภคอาหาร ที่ใช้ ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร

치, 사용, 관리 및 유지에 관한

หรือที่ใช้ สะสมอาหาร

원칙
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(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้

(3)폐해의 발생 방지 및 전염병

เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

예방에 관한 원칙

(๔) กาหนดเวลาจาหน่ายอาหาร

(4)식품 판매 시간

(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วน

(5)식품 판매자와 조리자 및 서

บุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้

비스 제공자의 개인 위생에 관

ให้ บริการ

한 원칙

(๖) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของ

(6)식품 또는 식품의 판매, 제

อาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง

조, 첨가, 조리, 보관이나 저장

เก็บรักษาหรื อสะสมอาหาร

방법에 관한 원칙

(๗) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของ

(7)용기와 기구, 용수 및 기타

ภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช้ และของใช้ อื่น ๆ

용품의 위생에 관한 원칙

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는
「2017년 보건법(제3권)」의

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

제4조에 의하여 개정되었다.〕

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제9장 공공장소 또는 공공도로로

หมวด ๙ การจาหน่ ายสินค้ าในที่หรือทาง

로에서의 상품 판매

สาธารณะ

제41조

มาตรา ๔๑

지방담당관은 국민 전체의 사용

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหน้ าที่ควบคุมดูแลที่หรื อ

에 유리하도록 하기 위하여 공

ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้ สอยของ

공장소 또는 공공도로를 감독할

ประชาชนทัว่ ไป

책임이 있다.
제56조에 따라 지방담당관에게

ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจาหน่ายสินค้ าในที่หรือทาง

허가를 받는 것을 제외하고, 어

สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นการจาหน่ายโดยลักษณะ

떠한 사람도 고정적인 한 장소

วิธีการจัดวางสินค้ าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติหรื อเร่

에 상품을 진열하는 방법이나
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ขาย เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน

행상의 형태로 판매하는 것에

ท้ องถิ่นตามมาตรา ๕๖

관계없이 공공장소나 공공도로
에서 상품을 판매하는 것을 금

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้ เจ้ า

지한다.

พนักงานท้ องถิ่นระบุชนิด หรื อประเภทของสินค้ า

두번째 단락에 따른 허가증의

ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้ า และสถานที่ที่จะ

발급에는 지방담당관이 상품의
종류나 유형, 상품 판매 방법

จัดวางสินค้ า เพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัด

및 고정적인 한 장소에서 상품

วางสินค้ าในที่หนึ่งที่ใดเป็ นปกติ รวมทังจะ
้

을 진열하는 경우 판매를 위하

กาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ ใน

여 상품을 진열하는 방법을 명

ใบอนุญาตด้ วยก็ได้

시하도록 하며, 합당하다고 판
단하는 바에 따라 허가증에 조

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรื อประเภทของสินค้ า

건을 규정할 수도 있다.

ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้ า หรือสถานที่จดั

허가증을 취득한 사람이 지방담

วางสินค้ าให้ แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ใน

당관에게 신고를 하였을 때에는
상품의 종류나 유형, 상품 판매

ใบอนุญาต จะกระทาได้ ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาต

방법 또는 상품 진열 방법을 허

ได้ แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และเจ้ าพนักงาน

가증에 명시한 것과 다르게 변

ท้ องถิ่นได้ จดแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ ใน

경할 수 있으며, 지방담당관은
해당 변경 사항을 허가증에 기

ใบอนุญาตแล้ ว

재한다.

มาตรา ๔๒

제42조

ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นด้ วยความเห็นชอบของ

교통담당관의 승인을 통하여 지

เจ้ าพนักงานจราจรมีอานาจออกประกาศ

방담당관에게 다음 각 항과 같
은 고시를 하는 권한을 부여한

ดังต่อไปนี ้

다.
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(๑) กาหนดบริเวณที่หรื อทางสาธารณะหรือส่วน

(1)공공장소나 공공도로 지역

หนึ่งส่วนใดของพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นเขตห้ าม

또는 해당 지면의 일부분을 상
품 판매 또는 구매 절대금지구

จาหน่ายหรือซื ้อสินค้ าโดยเด็ดขาด

역으로 지정한다.

(๒) กาหนดบริเวณที่หรื อทางสาธารณะหรือส่วน

(2)공공장소나 공공도로 지역

หนึ่งส่วนใดของพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นเขตที่ห้าม

또는 해당 지면의 일부분을 일

จาหน่ายสินค้ าบางชนิดหรือบางประเภท หรื อ

부 종류나 유형의 상품 판매 금
지구역이나 지정 시간에 따른

เป็ นเขตห้ ามจาหน่ายสินค้ าตามกาหนดเวลา

상품 판매 금지구역 또는 어떠

หรือเป็ นเขตห้ ามจาหน่ายสินค้ าโดยวิธีการ

한 한가지 형태의 판매 방법을

จาหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกาหนด

통한 상품 판매 금지구역으로
지정하거나, 그 지역에서의 상

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจาหน่าย

품 판매 원칙과 방법 및 조건을

สินค้ าในบริเวณนัน้

정한다.

ในการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ เจ้ า

제(1)항 또는 제(2)항에 따라 조

พนักงานท้ องถิ่นปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ

치하는 데 있어, 지방담당관은
지방자치단체의 업무장소 및 경

สถานที่ทาการของราชการส่วนท้ องถิ่นและ

우에 따라 제(1)항 또는 제(2)항

บริเวณที่จะกาหนดเป็ นเขตตาม (๑) หรื อ (๒)

에 따라 범위를 지정하는 지역

แล้ วแต่กรณี และต้ องกาหนดวันที่จะบังคับตาม

의 공개된 곳에 고시하도록 하

ประกาศนันมิ
้ ให้ น้อยกว่าสิบห้ าวันนับแต่วนั

며, 그 고시에 따른 시행일은
고시일로부터 15일 이상 경과하

ประกาศ

여야 한다.

มาตรา ๔๓

제43조

เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการ

국민의 이익과 공공장소 또는

จาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้

공공도로에서의 상품 판매 감독
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ราชการส่วนท้ องถิ่นมีอานาจออกข้ อบัญญัติ

에 유리하도록 하기 위하여 지

ท้ องถิ่นดังต่อไปนี ้

방자치단체에 다음 각 항에 해

(๑) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วน

당하는 지방조례 제정권을 부여

บุคคลของผู้จาหน่ายหรือผู้ช่วยจาหน่ายสินค้ า

한다.
(1)상품 판매자 또는 판매보조

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะใน

자의 개인 위생에 관한 원칙

การใช้ กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง

(2)용기와 용수 및 용품의 청결

เก็บหรื อสะสมอาหารหรื อสินค้ าอื่น รวมทังการ
้

유지를 포함하여 식품 또는 상

รักษาความสะอาดของภาชนะ น ้าใช้ และของใช้

품의 판매, 제작, 첨가, 조리, 보

ต่าง ๆ

관 또는 저장 방법의 활용에서

(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้ า

위생에 관한 원칙

และการเร่ขายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ

(3)공공장소 또는 공공도로에서

(๔) กาหนดเวลาสาหรับการจาหน่ายสินค้ า

의 상품 진열 및 행상에 관한
원칙

(๕) กาหนดการอื่นที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความ

(4)상품 판매 시간

สะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้

(5)폐해 발생 방지 및 전염병

การป้องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญและการป้องกัน

예방을 포함하여 청결을 유지하

โรคติดต่อ

고 건강에 대한 위험을 방지하

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

기 위하여 필요한 기타 업무

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

〔“지방조례”라는 용어는

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

「2017년 보건법(제3권)」의
제4조에 의하여 개정되었다.〕

หมวด ๑๐ อานาจหน้ าที่ของเจ้ าพนักงาน

제10장 지방담당관과 공중보건담

ท้ องถิ่นและเจ้ าพนักงานสาธารณสุข

당관의 권한과 책임

มาตรา ๔๔

제44조
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เพื่อปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้

이 법에 따라 집행하기 위하여

ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและเจ้ าพนักงาน

지방담당관과 공중보건담당관에
게 다음 각 항에 해당하는 권한

สาธารณสุขมีอานาจดังต่อไปนี ้

을 부여한다.

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคาหรื อ

(1)조사 또는 참작을 위하여 서

แจ้ งข้ อเท็จจริง หรื อทาคาชี ้แจงเป็ นหนังสือหรื อ

면으로 어떠한 사람을 소환하여

ให้ สง่ เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อ

사실관계를 진술 또는 신고하거
나 서면으로 소명하거나 증거서

ประกอบการพิจารณา

류를 송부하도록 한다.

(๒) เข้ าไปในอาคารหรื อสถานที่ใด ๆ ในเวลา

(2)지방조례 또는 이 법에 따르

ระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตกหรื อ

도록 조사 또는 감독하기 위하

ในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้

여 일출시부터 일몰시까지 또는

เป็ นไปตามข้ อบัญญัติท้องถิ่น หรือตาม

업무 시간에 어떠한 건물 또는
장소에 진입한다. 이와 관련하

พระราชบัญญัตินี ้ ในการนี ้ ให้ มีอานาจสอบถาม

여 그 건물이나 장소의 담당자

ข้ อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ งหรือ

또는 관리자에게 사실관계를 심

หลักฐานที่เกี่ยวข้ องจากเจ้ าของหรือผู้

문하거나 신고필증 또는 관련

ครอบครองอาคารหรือสถานที่นนั ้

증거를 요구하는 권한을 부여한
다.

(๓) แนะนาให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตหรื อหนังสือ

(3)허가증 또는 신고필증을 취

รับรองการแจ้ งปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามเงื่อนไขใน

득한 사람이 지방조례 또는 이

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ งหรือตาม

법에 의거한 허가증 또는 신고

ข้ อบัญญัติท้องถิ่นหรื อตามพระราชบัญญัตินี ้

필증의 조건에 따라 올바르게
준수하도록 지도한다.

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิด

(4)법적조치의 집행에 유리하거

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์

나 필요한 경우 파쇄하기 위하

ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณี

여 국민의 건강에 유해할 수 있
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จาเป็ น

는 물품을 압수 또는 압류한다.

(๕) เก็บหรือนาสินค้ าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่า

(5)위생에 합당하지 아니하거나
폐해를 야기할 것이라고 의심되

จะไม่ถกู สุขลักษณะหรื อจะก่อให้ เกิดเหตุราคาญ

는 상품 또는 물품을 가격을 지

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็ นปริมาณตาม

불할 필요없이 필요에 따라 검

สมควรเพื่อเป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบตาม

사 표본으로 적당한 양을 수집

ความจาเป็ นได้ โดยไม่ต้องใช้ ราคา

또는 인수한다.
지방담당관에게 해당 지방자치

ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตัง้

단체의 관할지역에서 어떠한 사

ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้

안 또는 모든 사안에서 첫번째

ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอานาจของ

단락에 따른 직무를 수행하도록

ราชการส่วนท้ องถิ่นนันในเรื
้ ่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็

하기 위한 공무원 또는 지방 담

ได้

당자를 임명할 권한을 부여한
다.

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อ

지방담당관이나 공중보건담당관

เจ้ าพนักงานสาธารณสุข หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับแต่งตัง้

또는 지방담당자의 임명을 받은

จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้ อง

사람의 직무 수행에 있어, 해당

แสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดใน

자는 직무수행시에 부령에서 정
하는 양식에 따른 신분증을 관

กฎกระทรวงต่อบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องในขณะปฏิบตั ิ

계자에게 제시하여야 하며, 관

หน้ าที่ด้วย และให้ บุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องอานวย

계자는 합당한 편의를 제공하도

ความสะดวกตามสมควร

록 한다.

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는
「2017년 보건법(제3권)」의

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

제4조에 의하여 개정되었다.〕

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]
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