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제5장 폐해

หมวด ๕ เหตุรำคำญ

제25조

มำตรำ ๒๕

다음 각 항에 해당하는 사항이

ในกรณีที่มีเหตุอนั อาจก่อให้ เกิดความเดือดร้ อน

근처에 거주하거나 직면하여야

แก่ผ้ อู ยู่อาศัยในบริเวณใกล้ เคียงหรื อผู้ที่ต้อง

하는 사람에게 고통을 유발하는

ประสบกับเหตุนนดั
ั ้ งต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นเหตุ

원인이 되는 경우에는 폐해로

ราคาญ

간주하도록 한다.
(1)상수원, 배수로, 욕실, 화장

(๑) แหล่งน ้า ทางระบายน ้า ที่อาบน ้า ส้ วม หรื อ

실 또는 분뇨나 재 하치장 또는

ที่ใส่มลู หรือเถ้ า หรื อสถานที่อื่นใดซึง่ อยู่ในทาเล

부적합한 지역에 위치하거나 더

ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมม

럽거나 악취가 나거나 독성이

สิ่งของมีการเททิ ้งสิ่งใดเป็ นเหตุให้ มีกลิ่นเหม็น

있는 분진 물질의 원인이 되는

หรือละอองสารเป็ นพิษ หรื อเป็ นหรื อน่าจะเป็ นที่

물건을 축적 또는 적재하여 방
치하거나 질병 매개체의 번식지

เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้ เกิดความเสื่อม

가 되거나 될 수 있거나 건강을
1

หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

악화시키거나 위험이 될 수 있
는 기타 장소
(2)실내에서의 사육이나 어떠한

(๒) การเลี ้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมี

방법 또는 적정 사육 두수를 초

จานวนเกินสมควรจนเป็ นเหตุให้ เสื่อมหรื ออาจ

과하여 건강을 해치거나 위험

เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

요인이 될 수 있는 동물 사육

(๓) อาคารอันเป็ นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงาน

(3)환기나 배수, 오물처리 또는

หรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย

독성물질에 대한 관리가 없거나
있다 하더라도 악취 또는 독성

อากาศ การระบายน ้า การกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือ

분진 물질을 충분히 제거하는

การควบคุมสารเป็ นพิษหรื อมีแต่ไม่มีการควบคุม

관리가 없어 건강을 해치거나

ให้ ปราศจากกลิ่นเหม็นหรื อละอองสารเป็ นพิษ

위험이 되는 사람의 거주지나

อย่างพอเพียงจนเป็ นเหตุให้ เสื่อมหรืออาจเป็ น

동물의 서식지, 공장 또는 기타

อันตรายต่อสุขภาพ

사업장
(4)건강을 해치거나 위험이 될

(๔) การกระทาใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เกิดกลิ่น แสง

정도로 냄새나 빛, 방사선, 소

รังสี เสียง ความร้ อน สิ่งมีพิษ ความสัน่ สะเทือน

리, 열, 독성물질, 진동, 먼지,

ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้ า หรื อกรณีอื่นใด จนเป็ นเหตุ

분진, 그을음, 재 또는 기타 상

ให้ เสื่อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

황의 발생 원인이 되는 어떠한

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศใน

행위
(5)장관이 관보에 게재하여 규

ราชกิจจานุเบกษา

정하는 기타 원인

มำตรำ ๒๖

제26조

ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจห้ ามผู้หนึ่งผู้ใดมิ

지방담당관은 자신의 구역에서

ให้ ก่อเหตุราคาญในที่หรื อทางสาธารณะหรือ

폐해가 없도록, 어떠한 사람이
공공장소나 공도 또는 사유지에

สถานที่เอกชนรวมทังการระงั
้
บเหตุราคาญด้ วย
2

ตลอดทังการดู
้
แล ปรับปรุง บารุงรักษา บรรดา

서 폐해를 발생시키는 것을 금

ถนน ทางบก ทางน ้า รางระบายน ้า คู คลอง และ

지하고 폐해의 진정을 포함하여
모든 도로, 육로, 수로, 배수로,

สถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ ปราศจากเหตุ

도랑, 운하 및 여러 장소를 감

ราคาญ ในการนี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี

독, 개선, 유지 보수하는 권한을

อานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือเพื่อระงับ กาจัด

갖도록 한다. 이와 관련하여 지

และควบคุมเหตุราคาญต่าง ๆ ได้

방담당관은 각종 폐해를 진정시
키고, 제거하며 관리하기 위하
여 문서로 명령할 권한을 갖도
록 한다.
제27조

มำตรำ ๒๗

공공장소나 공도에서 폐해가 발

ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ ้นหรืออาจเกิดขึ ้นใน

생하거나 발생할 수도 있는 경

ที่หรือทางสาธารณะ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี

우 지방담당관이 해당 폐해를

อานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือให้ บคุ คลซึง่ เป็ น

발생시키거나 발생시킬 수 있는
원인 또는 관련된 사람에게 문

ต้ นเหตุหรือเกี่ยวข้ องกับการก่อหรื ออาจ

서로 명하여, 명령서에 명시한

ก่อให้ เกิดเหตุราคาญนัน้ ระงับหรือป้องกันเหตุ

바에 따르는 합당한 시간 내에

ราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ ใน

폐해를 진정 또는 방지하도록

คาสัง่ และถ้ าเห็นสมควรจะให้ กระทาโดยวิธีใด

명하는 권한을 갖도록 하며, 만
약 해당 폐해를 진정 또는 방지

เพื่อระงับหรือป้องกันเหตุราคาญนัน้ หรือสมควร

하기 위하여 어떠한 방법으로

กาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้ มีเหตุราคาญ

이행하도록 하거나 장래에 폐해

เกิดขึ ้นอีกในอนาคต ให้ ระบุไว้ ในคาสัง่ ได้

가 재발하지 아니하도록 방지하
기 위한 방법을 규정하는 것이
타당하다고 판단한다면 그 명령

3

서에 명시하도록 한다.

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นว่าไม่มี

지방담당관이 첫번째 단락에 따

การปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

른 지방담당관의 명령에 따른
이행이 없으며, 발생한 폐해가

ตามวรรคหนึ่ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ ้นอาจเกิด

건강에 심각한 위험을 야기할

อันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพ ให้ เจ้ าพนักงาน

수 있다고 적발하는 경우 지방

ท้ องถิ่นระงับเหตุราคาญนัน้ และอาจจัดการตาม

담당관은 해당 폐해를 진정시키

ความจาเป็ นเพื่อป้องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญนัน้

고, 해당 폐해가 재발하지 아니
하도록 방지하기 위하여 필요에

ขึ ้นอีก โดยบุคคลซึง่ เป็ นต้ นเหตุหรื อเกี่ยวข้ องกับ

따라 조치하도록 하며, 폐해를

การก่อหรืออาจก่อให้ เกิดเหตุราคาญต้ องเป็ นผู้

발생시키거나 발생시킬 수 있는

เสียค่าใช้ จ่ายสาหรับการจัดการนัน้

원인이 되는 사람이 조치 비용
의 지불하도록 하여야 한다.
제28조

มำตรำ ๒๘

사유지에서 폐해의 발생이 있는

ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ ้นในสถานที่เอกชน

경우 지방담당관은 해당 장소의

ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เป็ น

소유주 또는 점유자에게 문서로

หนังสือให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นนั ้

명하여, 명령서에 명시한 바에

ระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่

따르는 적절한 시간 내에 폐해

ระบุไว้ ในคาสัง่ และถ้ าเห็นว่าสมควรจะให้

를 진정 또는 방지하도록 명하
는 권한을 갖도록 하며, 만약

กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนัน้ หรือ

해당 폐해를 진정 또는 방지하

สมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้ มีเหตุ

기 위하여 어떠한 방법으로 이

ราคาญเกิดขึ ้นในอนาคต ให้ ระบุไว้ ในคาสัง่ ได้

행하도록 하거나 장래에 폐해가
재발하지 아니하도록 방지하기
위한 방법을 규정하는 것이 타
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당하다고 판단한다면 그 명령서
에 명시하도록 한다.
지방담당관이 첫번째 단락에 따

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้ า

른 지방담당관의 명령에 대한

พนักงานท้ องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ เจ้ าพนักงาน

불이행을 적발하는 경우, 지방

ท้ องถิ่นมีอานาจระงับเหตุราคาญนันและอาจ
้

담당관은 해당 폐해를 진정시키

จัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้องกันมิให้ มีเหตุ

고, 폐해가 재발하지 아니하도

ราคาญเกิดขึ ้นอีก และถ้ าเหตุราคาญเกิดขึ ้นจาก

록 방지하기 위하여 필요에 따

การกระทา การละเลย หรื อการยินยอมของ

라 조치하도록 하며, 만약 폐해
가 그 장소의 소유주 또는 점유

เจ้ าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นนั ้ เจ้ าของหรื อ

자의 행위나 방치 또는 승낙으

ผู้ครอบครองสถานที่ดงั กล่าวต้ องเป็ นผู้เสีย

로 기인하였다면 해당 장소의

ค่าใช้ จ่ายสาหรับการนัน้

소유주 또는 점유자가 그 비용
의 지불자가 되어야 한다.
지방담당관이 사유지에서 발생

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นว่าเหตุ

한 폐해가 건강에 심각한 위험

ราคาญที่เกิดขึ ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด

을 야기하거나 국민의 삶을 영

อันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพ หรือมี

위하는 것에 적합한 생계 상황

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับ

에 영향을 미치는 것을 적발하

การดารงชีพของประชาชน เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

는 경우 지방담당관이 해당 폐

จะออกคาสัง่ เป็ นหนังสือห้ ามมิให้ เจ้ าของหรื อผู้

해가 진정되었다고 만족할 만할
때까지 지방담당관은 문서로 명

ครอบครองใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลใดใช้ สถานที่

하여 해당 장소의 전체 또는 일

นันทั
้ งหมดหรื
้
อบางส่วน จนกว่าจะเป็ นที่พอใจ

부를 소유자 또는 점유자가 사

แก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นว่าได้ มีการระงับเหตุ

용하거나 다른 사람이 사용하도

ราคาญนันแล้
้ วก็ได้

록 허락하는 것을 금할 수도 있
다.
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제28조의1

มำตรำ ๒๘/๑

제27조 또는 제28조에 따라 발

เมื่อปรากฏว่ามีเหตุราคาญเกิดขึ ้นตามมาตรา

생한 폐해가 공중의 건강에 위

๒๗ หรือมาตรา ๒๘ เป็ นบริเวณกว้ างจน

험을 야기할 정도로 광범위한

ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้

구역이라고 나타난 때에는 지방

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดให้

담당관이 그 구역을 폐해관리지

บริเวณดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ควบคุมเหตุ

역으로 지정하여 공고하는 권한
을 갖도록 한다. 이와 관련하여

ราคาญ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

위원회의 자문을 통하여 장관이

เงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยคาแนะนา

정하여 공고하는 원칙과 방법

ของคณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจา

및 조건을 따르도록 하며 관보

นุเบกษา

에 게재하도록 한다.

การระงับเหตุราคาญตามวรรคหนึ่ง และการ

첫번째 단락에 따른 폐해의 진
정 및 장래에 해당 폐해가 재발

จัดการตามความจาเป็ นเพื่อป้องกันมิให้ มีเหตุ

하지 아니하도록 방지하기 위하

ราคาญนันเกิ
้ ดขึ ้นอีกในอนาคต ให้ เป็ นไปตาม

여 필요에 따라 처리하는 것은

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้ า

지방담당관이 정하여 공고하는

พนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนด

원칙과 방법 및 조건을 따르도
록 한다.
첫번째 단락에 따른 폐해가 대

ในกรณีที่เหตุราคาญตามวรรคหนึ่งได้ ระงับจนไม่

중의 건강에 위험을 야기하지

ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน

아니할 정도로 진정된 경우 지

แล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศยกเลิกพื ้นที่

방담당관은 지체 없이 해당 폐

ควบคุมเหตุราคาญนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า

해관리지역 해제를 공고하도록
한다.
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หมวด ๖ กำรควบคุมกำรเลีย้ งหรือปล่ อยสัตว์

제6장 동물 사육 또는 방목 관리

มำตรำ ๒๙

제29조
지방에서 국민의 생존과 적합한

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็ นอยู่ที่

삶의 상태를 유지하는 데 있어

เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน

서의 이익이나 동물로 기인하는

ท้ องถิ่นหรื อเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื ้อโรคที่

질병으로부터의 위험 방지를 위

เกิดจากสัตว์ ให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นมีอานาจ

하여 지방자치단체는 해당 지방

ออกข้ อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดให้ สว่ นหนึ่งส่วน

자치단체의 관할구역에 있는 지
역의 어느 일부 또는 전부를 동

ใดหรื อทังหมดของพื
้
้นที่ในเขตอานาจของ

물 사육 또는 방목 관리구역으

ราชการส่วนท้ องถิ่นนัน้ เป็ นเขตควบคุมการเลี ้ยง

로 지정하는 지방조례를 제정할

หรือปล่อยสัตว์ได้

수 있는 권한을 갖도록 한다.

การออกข้ อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง

첫번째 단락에 따른 지방조례의

ราชการส่วนท้ องถิ่นอาจกาหนดให้ เป็ นเขตห้ าม

제정은 지방자치단체가 일부 품
종 또는 일부 종의 동물 사육

เลี ้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท

또는 방목 절대금지구역 또는

โดยเด็ดขาด หรื อไม่เกินจานวนที่กาหนด หรือ

규정 숫자 초과 금지구역으로

เป็ นเขตที่การเลี ้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรื อ

지정하거나 어떠한 한가지 방법

บางประเภทต้ องอยู่ในภายใต้ มาตรการอย่างใด

하에서의 일부 품종 또는 일부
종의 동물 사육 또는 방목 구역

อย่างหนึ่งก็ได้

으로 지정할 수도 있다.

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제30조

มำตรำ ๓๐
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ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นพบสัตว์ในที่หรื อ

지방담당관이 제29조에 위반되

ทางสาธารณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ โดย

는 소유주가 나타나지 아니하는
동물을 공공장소 또는 공도에서

ไม่ปรากฏเจ้ าของ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี

발견하는 경우, 지방담당관은

อานาจกักสัตว์ดงั กล่าวไว้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย

그러한 동물을 30일 이상의 기

สามสิบวัน เมื่อพ้ นกาหนดแล้ วยังไม่มีผ้ ใู ดมา

간 동안 가두어 둘 수 있다. 기

แสดงหลักฐานการเป็ นเจ้ าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้

한이 만료된 때에 동물을 반환

สัตว์นนตกเป็
ั้
นของราชการส่วนท้ องถิ่น แต่ถ้า

받기 위하여 소유주로서의 증거
를 제출하는 사람이 아직 나타

การกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สตั ว์นนั ้

나지 아니하였으나, 가두어 두

หรือสัตว์อื่น หรื อต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเกินสมควร

는 것이 그 동물 또는 다른 동

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะจัดการขายหรื อขาย

물에게 위험을 초래하거나 부당

ทอดตลาดสัตว์นนตามควรแก่
ั้
กรณีก่อนถึง

한 비용을 발생시킨다면 지방담
당관은 해당 기한이 도래하기

กาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้ จากการขาย

전에 경우에 따라 판매 또는 경

หรือขายทอดตลาดเมื่อได้ หกั ค่าใช้ จ่ายในการ

매 처리할 수도 있다. 판매 또

ขายหรื อขายทอดตลาดและค่าเลี ้ยงดูสตั ว์แล้ ว

는 경매 수익은 판매 또는 경매

ให้ เก็บรักษาไว้ แทนสัตว์

비용 및 동물 관리 비용을 제하
고 동물 대신 보관해 두도록 한
다.

ในกรณีที่มิได้ มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์

첫번째 단락에 따른 판매 또는

ตามวรรคหนึ่ง และเจ้ าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน

경매가 없었고 동물소유주가 첫

ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้ าของสัตว์

번째 단락의 기한 내에 반환을

ต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จ่ายสาหรับการเลี ้ยงดูสตั ว์

요청하는 경우 동물소유주는 실

ให้ แก่ราชการส่วนท้ องถิ่นตามจานวนที่ได้ จ่าย

제로 지불한 금액에 따라 지방
자치단체에 동물관리비용을 지

จริงด้ วย

불하여야 한다.
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นพบ

지방담당관이 발견한 동물이 국

นันเป็
้ นโรคติดต่ออันอาจเป็ นอันตรายต่อ

민에게 위험이 될 수 있는 전염
병에 걸렸다고 밝혀지는 경우,

ประชาชน ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจ

지방담당관은 합당하다고 판단

ทาลายหรื อจัดการตามที่เห็นสมควรได้

하는 바에 따라 살처분하거나
처리할 권한을 갖도록 한다.

หมวด ๗ กิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่ อสุขภำพ

제7장 건강에 유해한 사업
제31조

มำตรำ ๓๑

위원회의 조언을 통하여 장관이

ให้ รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมี

어떠한 사업을 건강에 위험한

อานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้

사업으로 지정하여 관보에 게재

กิจการใดเป็ นกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

하는 권한을 갖도록 한다.
제32조

มำตรำ ๓๒

제31조에 따라 공고하는 사업

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบ

운영 관리의 편의를 위하여 지

กิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ ราชการส่วน

방자치단체는 다음 각 항과 같

ท้ องถิ่นมีอานาจออกข้ อบัญญัติท้องถิ่น

은 지방조례를 제정할 권한을

ดังต่อไปนี ้

갖도록 한다.
(1)제31조에 따라 일부 사업 또

(๑) กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑

는 모든 사업을 그 지방에서 관

บางกิจการหรือทุกกิจการให้ เป็ นกิจการที่ต้องมี

리되어야 하는 사업 유형으로

การควบคุมภายในท้ องถิ่นนัน้

지정한다.

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับ

(2)제(1)항에 따른 사업운영자가

ให้ ผ้ ดู าเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ

사업장으로 사용하는 장소의 상
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ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้

태 또는 위생상태 및 건강에 대

ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ

한 위험을 방지하는 방법과 관
련하여 준수하도록 하기 위한

สุขภาพ

일반적인 원칙과 조건을 규정한

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

다.

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

〔“지방 조례”라는 용어는

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

「2017년 보건법(제3권)」의
제4조에 의하여 개정되었다.〕

มำตรำ ๓๓

제33조

เมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ข้อบัญญัติ

제32조제(1)항에 따른 지방조례

ท้ องถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ใช้ บงั คับ ห้ ามมิให้

가 발효되는 날부터 90일의 기

ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติ

한이 만료된 때에는 제56조에

ท้ องถิ่นกาหนดให้ เป็ นกิจการที่ต้องมีการควบคุม

따라 지방담당관의 허가를 받은
것을 제외하고, 지방조례가 제

ตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็ นการค้ า

32조제(1)항에 따라 관리되어야

เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน

하는 사업으로 지정하는 유형에

ท้ องถิ่นตามมาตรา ๕๖

따른 사업을 상업 유형의 사업
으로 운영하지 아니하도록 금한
다.
첫번째 단락에 따른 허가증의

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้ า

발급에 있어서 지방담당관은 제

พนักงานท้ องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

32조제(2)항에 따라 지방조례에

ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอันตรายต่อ

서 일반적으로 규정하는 것 이

สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้

외에 허가증취득자가 공중의 건

โดยทัว่ ไปในข้ อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒

강에 대한 위험을 방지하기 위
하여 준수하도록 하는 특정 조

(๒) ก็ได้
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건을 추가로 규정할 수도 있다.

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ ใช้ ได้ สาหรับกิจการ

첫번째 단락에 따른 허가증은

ประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว

단일 유형의 사업 및 단일 장소
에 대하여 적용할 수 있도록 한
다.

[คาว่า “ข้ อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ ไขเพิ่มเติมโดย

〔“지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
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