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원문

번역문

มาตรา ๕๖

제56조
허가증 또는 허가증의 연장 신

เมื่อได้รบั คำขอรับใบอนุญำตหรือคำขอต่ออำยุ

청이 접수된 때에는 지방담당관

ใบอนุญำต ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจควำม

이 신청서의 정확함과 완벽함을

ถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของคำขอ ถ้ำปรำกฏ

검사하도록 한다. 만약 해당 신

ว่ำคำขอดังกล่ำวไม่ถกู ต้องหรือไม่สมบูรณ์ตำม

청서가 지방조례에서 정하는 원
칙과 방법 및 조건에 비추어 부

หลักเกณฑ์ วิธีกำรหรือเงื่อนไขที่กำหนดใน

정확하거나 미비하다고 판명된

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

다면, 지방담당관은 그러한 부

รวบรวมควำมไม่ถกู ต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์นนั้

정확함이나 미비함을 수집하는
동시에 허가신청자에게 정확하

ทัง้ หมดและแจ้งให้ผขู้ ออนุญำตแก้ไขให้ถกู ต้อง

고 완벽하게 수정하도록 통지하

และสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจำเป็ น

며, 허가신청자에게 신청서를

ที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผขู้ ออนุญำต ก็ให้สง่ คืน

반송하여야 하는 경우에는 신청

คำขอพร้อมทัง้ แจ้งควำมไม่ถกู ต้องหรือควำมไม่

서를 접수한 날부터 15일 이내

1

สมบูรณ์ให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ได้

에 부정확함 또는 미비함을 통

รับคำขอ

지하는 동시에 신청서를 반송하
도록 한다.

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบอนุญำตหรือมี

지방담당관은 지방조례에 따라

หนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้

정확하거나 완벽한 상세사항이
있는 신청서를 접수한 날부터

ผูข้ ออนุญำตทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ได้

30일 이내에 허가신청자에게 허

รับคำขอซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน

가증을 발급하거나 불허명령통

ตำมที่กำหนดในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

지서를 그 이유와 함께 발부하
여야 한다.

ในกรณีท่มี ีเหตุจำเป็ นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่

지방담당관이 두번째 단락에 따

อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่

른 기한 내에 허가증을 발급하
거나 불허명령을 발부할 수 없

อนุญำตได้ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้

는 불가피한 사유가 있는 경우

ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่

에는 총2회 한정으로 1회당 15
일을 초과하지 아니하여 기한을

เกินสิบห้ำวัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งกำรขยำย

연장하도록 하나, 매회 기한연

เวลำและเหตุจำเป็ นแต่ละครัง้ ให้ผขู้ ออนุญำต

장 및 불가피한 사유 통지서를
경우에 따라 두번째 단락 또는

ทรำบก่อนสิน้ กำหนดเวลำตำมวรรคสองหรือ

연장한 바에 따른 기한이 만료

ตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้แล้วนัน้ แล้วแต่กรณี

되기 전에 허가신청자에게 발부

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

하여 알리도록 한다.
〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제57조

มาตรา ๕๗

2

ผูร้ บั ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี ้ ต้องแสดง

이 법에 따라 허가증 취득자는

ใบอนุญำตไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ

사업을 운용하는 동안에는 항상

สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบ

허가증을 사업장에 공개적으로

กิจกำร

보기 쉽게 게시하여야 한다.
제58조

มาตรา ๕๘

허가증이 분실 또는 파기되거나

ในกรณีท่ใี บอนุญำตสูญหำย ถูกทำลำย หรือ

허가증의 주요 내용이 훼손된

ชำรุดในสำระสำคัญ ให้ผรู้ บั ใบอนุญำตยื่นคำ

경우에는 허가증취득자가 분실

ขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่

이나 파기 또는 훼손을 인지한

วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกทำลำย หรือ

날부터 15일 이내에 허가증대체
증서 발급 신청서를 제출하도록

ชำรุด

한다.

กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทน

허가증대체증서의 발급 신청 및

ใบอนุญำตให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

발급은 지방조례에서 정하는 원
칙과 방법 및 조건을 따르도록

เงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

한다.

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제59조

มาตรา ๕๙

허가증 취득자가 이 법이나 이

ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำผูร้ บั ใบอนุญำตสำหรับ

법에 따라 제정된 부령 또는 지

กิจกำรใดไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตำมบท

방조례의 규정이나 해당 허가서

แห่งพระรำชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวงหรือ

취득에 따른 사업 운영과 관련

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี ้

하여 정한 사안에서 허가증에
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หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่

명시한 조건을 준수하지 아니하

กำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่

거나 잘못 이행하였다고 드러나
는 경우에는 지방담당관이 적당

ได้รบั ใบอนุญำตนัน้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมี

하다고 판단하는 기간 내에 허

อำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำที่

가증 사용 중지를 명할 권한이
있으나, 15일을 초과하지 아니

เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้ำวัน

하여야 한다.

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제60조

มาตรา ๖๐
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสั่งเพิกถอน

허가증 취득자가 다음 각 항의
어느 하나에 해당한다고 드러났

ใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผูร้ บั ใบอนุญำต

을 때에는 지방담당관이 허가증
의 취소를 명할 권한이 있다.

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตัง้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไป

(1) 두 번 이상 허가증 사용 중
지 명령을 받았으며, 다시 허가

และมีเหตุท่จี ะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตอีก

증 사용 중지 명령을 받을 이유
가 있는 때

(๒) ต้องคำพิพำกษำถึงที่สดุ ว่ำได้กระทำ

(2) 이 법에 의거하여 범법 행

ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี ้

위를 하였다고 최종심에서 선고
되어야 하는 때

(๓) ไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตำมบทแห่ง

(3) 이 법 또는 이 법에 따라

พระรำชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ

제정된 부령 또는 지방조례의

ท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี ้ หรือเงื่อนไข

규정이나 해당 허가서 취득에

ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่กำหนดไว้

따른 사업 운영과 관련하여 정
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เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รบั

한 사안에서 허가증에 명시한

ใบอนุญำต และกำรไม่ปฏิบตั ิหรือกำรปฏิบตั ิไม่

조건을 준수하지 아니하거나 잘

ถูกต้องนัน้ ก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อ

못 이행하였으며, 준수하지 아

สุขภำพของประชำชนหรือมีผลกระทบต่อสภำวะ

니하거나 잘못 이행한 것이 국
민의 건강에 심각한 위험을 초

ควำมเป็ นอยู่ท่เี หมำะสมกับกำรดำรงชีพของ

래하거나 국민의 생계에 적합한

ประชำชน

생활수준에 영향을 미치는 때

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๖๑

제61조
허가증 사용 중지 명령과 허가

คำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและคำสั่งเพิกถอน

증 취소 명령은 서면으로 작성

ใบอนุญำตให้ทำเป็ นหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั

하여 허가증 취득자에게 통지하
도록 한다. 허가증 취득자를 만

ใบอนุญำตทรำบ ในกรณีท่ไี ม่พบผูร้ บั ใบอนุญำต

나지 못하거나, 허가증 취득자

หรือผูร้ บั ใบอนุญำตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่ำว ให้

가 해당 명령의 수령을 거부하
는 경우에는 등기우편으로 송부

ส่งคำสั่งโดยทำงไปรษณียต์ อบรับหรือให้ปิด

하거나, 해당 명령을 허가증 취

คำสั่งนัน้ ไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่ำย ณ ภูมิลำเนำ

득자의 거주지 또는 사업장의
보기 쉬운 공개된 곳에 부착하

หรือสำนักทำกำรงำนของผูร้ บั ใบอนุญำต และให้

도록 하며, 경우에 따라 명령이

ถือว่ำผูร้ บั ใบอนุญำตนัน้ ได้ทรำบคำสั่งแล้วตัง้ แต่

도착한 시간 또는 명령을 부착
한 날부터 해당자가 명령을 인

เวลำที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิ ดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

지한 것으로 간주하도록 한다.
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มาตรา ๖๒

제62조

ผูถ้ กู สั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำต

허가증이 취소된 사람은 허가증

สำหรับกำรประกอบกิจกำรที่ถกู เพิกถอน

이 취소된 날부터 1년의 기한이
만료될 때까지 허가증이 취소된

ใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นกำหนดหนึ่งปี

사업 운영에 관한 허가증 재취

นับแต่วนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต

득 신청을 할 수 없다.

หมวด ๑๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

제13장 수수료 및 벌금

มาตรา ๖๓

제63조

ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอำนำจออกข้อบัญญัติ

지방자치단체는 부령에서 정하

ท้องถิ่นกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมหลักเกณฑ์

는 원칙과 방법, 조건 및 비율

วิธีกำร เงื่อนไข และไม่เกินอัตรำที่กำหนดใน

을 초과하지 아니하는 수수료를

กฎกระทรวง

규정하는 권한을 갖도록 한다.

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๖๔

제64조

บรรดำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำม

이 법에 따른 모든 수수료 및

พระรำชบัญญัตินีใ้ ห้เป็ นรำยได้ของรำชกำรส่วน

벌금은 지방자치단체의 수입이

ท้องถิ่น

되도록 한다.
제65조

มาตรา ๖๕

사업 운영 전 지방담당관에게

ในกรณีท่มี ีขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่นกำหนด

신고하여야 하거나 이 법에 따

ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรดำเนินกิจกำรที่ตอ้ ง

라 허가를 받아야 하는 사업에
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แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจกำร

대한 수수료를 규정하는 지방조

หรือต้องได้รบั ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี ้

례가 있는 경우, 신고자 또는
허가증 취득자는 해당 사업을

ให้ผแู้ จ้งหรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตมีหน้ำที่ตอ้ งเสีย

운영하는 동안 항상 지방조례에

ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและตำมระยะเวลำที่

서 규정하는 비율과 기간에 따

กำหนดไว้ในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นตลอดเวลำที่ยงั

라 수수료를 납부하여야 할 책
임이 있다. 만약 정한 기한 내

ดำเนินกิจกำรนัน้ ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียม

에 수수료를 납부하지 아니한다

ภำยในเวลำที่กำหนด ให้ชำระค่ำปรับเพิ่มขึน้ อีก

면 신고자 또는 허가증 취득자

ร้อยละยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมที่คำ้ งชำระ

가 지방조례에서 규정하는 바에
따라 다음 번 수수료 납부 기한

เว้นแต่ผแู้ จ้งหรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตจะได้บอกเลิก

이 도래하기 전 해당 사업운영

กำรดำเนินกิจกำรนัน้ ก่อนถึงกำหนดกำรเสีย

의 종료를 통고하는 것을 제외
하고, 미납된 수수료의 20%에

ค่ำธรรมเนียมครัง้ ต่อไปตำมที่กำหนดไว้ใน

해당하는 가산금을 추가로 납부

ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น

하도록 한다.

ในกรณีท่ผี มู้ ีหน้ำที่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียมตำม

첫번째 단락에 따라 수수료를
납부하여야 하는 책임이 있는

วรรคหนึ่งค้ำงชำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกันเกิน

사람이 2회 이상 연속으로 수수

กว่ำสองครัง้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่ง

료를 미납하는 경우, 지방담당
관은 수수료 및 벌금이 완납될

ให้ผนู้ นั้ หยุดกำรดำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสีย

때까지 해당자가 사업 운영을

ค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับจนครบจำนวน

중지하도록 명령할 권한을 갖도
록 한다.

[คำว่ำ “ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방조례”라는 용어는

มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
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หมวด ๑๔ การอุทธรณ์

제14장 이의 제기

มาตรา ๖๖

제66조
제21조, 제22조, 제27조 첫번째

ในกรณีท่เี จ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีคำสั่งตำมมำตรำ

단락, 제28조 첫번째 단락 또는

๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ

세번째 단락, 제45조, 제48조

๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม มำตรำ ๔๕ มำตรำ

다섯번째 단락, 제52조 또는 제

๔๘ วรรคห้ำ มำตรำ ๕๒ หรือมำตรำ ๖๕ วรรค

65조 두번째 단락에 따른 지방

สอง หรือมีคำสั่งในเรื่องกำรไม่ออกใบอนุญำต

담당관의 명령이 있거나, 허가
증의 미발급 또는 허가증 연장

หรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต หรือเพิก

의 불허나 이 법률의 조항에 따

ถอนใบอนุญำตตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี ้

른 허가증 취소 사안에 대한 명

หรือในกรณีท่เี จ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมีคำสั่ง

령이 있거나, 제46조 두번째 단
락에 따른 보건담당관의 명령이

ตำมมำตรำ ๔๖ วรรคสอง ถ้ำผูร้ บั คำสั่งไม่พอใจ

있는 경우, 해당자는 명령을 인

คำสั่งดังกล่ำว ผูน้ นั้ มีสิทธิอทุ ธรณ์เป็ นหนังสือต่อ

지한 날부터 30일 이내에 서면

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยในสำมสิบ

으로 이의심사위원회에 이의를

วันนับแต่วนั ทรำบคำสั่ง

제기할 권리가 있다.
첫번째 단락에 따른 이의 제기

กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุทเุ ลำกำร

는, 이의심사위원회가 임시로

บังคับตำมคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำ

해당 명령에 따른 집행을 유예

อุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีกำรทุเลำกำรบังคับ

하도록 하는 것이 타당하다고
판단하는 것을 제외하고, 집행

ตำมคำสั่งนัน้ ไว้ช่วั ครำว

유예의 이유가 되지 아니한다.

มาตรา ๖๖/๑

제66조의1
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ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์

다음 각 항으로 구성되는 이의

ประกอบด้วย

심사위원회를 두도록 한다.

(๑) อธิบดีกรมอนำมัย เป็ นประธำนกรรมกำร

(1) 위생국장이 위원장이 된다.

(๒) ผูแ้ ทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์

(2) 공해관리국 대표, 가축국 대

ผูแ้ ทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผูแ้ ทนกรม

표, 건설도시계획국 대표, 공장
국 대표, 지방자치지원국 대표

โรงงำนอุตสำหกรรม ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมกำร

및 대검찰청 대표를 위원으로

ปกครองท้องถิ่น และผูแ้ ทนสำนักงำนอัยกำร

한다.

สูงสุด เป็ นกรรมกำร

(3) 공중보건 및 환경위생 분야

(๓) กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้

에서 지식, 능력 또는 경험이

โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรจำกผูม้ ีควำมรู ้

있는 사람 중에서 위원회의 권

ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำร

고를 통하여 장관이 임명하는 3

สำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมอีกไม่

인 이하의 권위자를 위원으로

เกินสำมคน เป็ นกรรมกำร ในจำนวนนีใ้ ห้มี

한다. 여기에는 민간분야의 권
위자를 1인 이상 포함시키도록

ผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำคเอกชนอย่ำงน้อยหนึ่งคน

한다.

ให้รองอธิบดีกรมอนำมัยซึ่งอธิบดีกรมอนำมัย

위생국장이 위임한 위생국 부국

มอบหมำยเป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้

장을 위원 및 간사가 되도록 하

อธิบดีกรมอนำมัยแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรในสังกัดกรม

며, 위생국장이 위생국 소속의

อนำมัยจำนวนสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขำนุกำร

공무원 중 2인을 간사보로 임명
하도록 한다.

กำรแต่งตัง้ วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้น

제(3)항 첫번째 단락에 따른 권

จำกตำแหน่งของกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิตำม

위자위원의 임명과 임기 및 퇴

วรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร

임은 관보 게재를 통하여 위원

และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนดโดยประกำศ

회가 정하는 원칙과 방법 및 조

ในรำชกิจจำนุเบกษำ

건을 따르도록 한다.
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มาตรา ๖๖/๒

제66조의2

ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มีอำนำจ

다음 각 항의 권한과 직무를 이

หน้ำที่ ดังต่อไปนี ้

의심사위원회에 부여한다.

(๑) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งตำมมำตรำ

(1) 제66조에 따른 명령에 대한

๖๖

이의를 심사, 결정한다.

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถอ้ ยคำ

(2) 이의 심사, 결정을 뒷받침하

หรือสั่งให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำรหรือหลักฐำน

기 위하여 관련자가 출두하여
진술하도록 소환장을 발부하거

อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย

나 해당자가 서류 또는 기타 관

อุทธรณ์

련 증거를 송부하도록 명한다.

(๓) สอบถำมข้อเท็จจริงหรือกระทำกำรใด ๆ

(3) 이의 심사, 결정을 뒷받침하

เท่ำที่จำเป็ น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย

기 위하여 진위 또는 어떠한 행

อุทธรณ์

위를 필요한만큼 심문한다.

มาตรา ๖๖/๓

제66조의3

กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำม

제66조의1에 따른 이의심사위

มำตรำ ๖๖/๑ และกำรแต่งตัง้ และกำรประชุม

원회의 회의와 이의심사소위원

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้นำมำตรำ

회의 회의는 제15조와 제16조

๑๕ และมำตรำ ๑๖ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม

를 준용하도록 한다.
제67조

มาตรา ๖๗

이의심사위원회는 이의를 접수

ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำ

한 날부터 90일 이내에 이의의

วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิน้ ภำยในเก้ำสิบวันนับ

심사, 결정을 완료하고 이의제

แต่วนั ที่ได้รบั อุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อม

기자 및 경우에 따라 지방담당

ด้วยเหตุผลเป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ทุ ธรณ์ และเจ้ำ

관 또는 공중보건담당관에게 서

พนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

면으로 결정과 함께 그 이유를
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แล้วแต่กรณี

통지하도록 한다.

คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์

이의심사위원회의 결정은 최종

ให้เป็ นที่สดุ

적인 것이 되도록 한다.
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