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원문

번역문

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

현 왕조의 47번째 해인

เป็ นปี ท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั

1992년(불기2535년) 3월 29일에
하사하셨다.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서는

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

다음과 같이 공고하도록 하셨다.

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ

보건에 관한 법률 및 분변을 거

สาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้ 름으로 사용하는 것을 관리하는
อุจจาระเป็ นปุ๋ ย
것에 관한 법률을 개정하는 것이
합당하다.

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัตขิ นึ ้ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอม

그러므로 국회 직무를 수행하는

ของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทาหน้าที่รฐั สภา

입법의회의 조언과 동의를 통하
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ดังต่อไปนี ้

여 다음과 같이 법에 날인한다.

มาตรา ๑

제1조

พระราชบัญญัตนิ ีเ้ รียกว่า “พระราชบัญญัติ การ

이 법은 “1992년 공중보건법”이

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

라고 칭한다.

มาตรา ๒
제2조
พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
이 법은 관보에 게재한 이튿날
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
부터 시행하도록 한다.
제3조

มาตรา ๓
ให้ยกเลิก

다음 각 항의 법률은 폐지하도

(๑) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พุทธศักราช

록 한다.

๒๔๘๔

(1)「1941년 공중보건법」

(๒) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข (ฉบับที่ ๒)

(2)「1952년 공중보건법(제2
권)」

พ.ศ. ๒๔๙๕

(3)「1954년 공중보건법(제3

(๓) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข (ฉบับที่ ๓)

권)」

พ.ศ. ๒๔๙๗

(4)「1962년 공중보건법(제4

(๔) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข (ฉบับที่ ๔)

권)」

พ.ศ. ๒๕๐๕

(5)「1984년 공중보건법(제5

(๕) พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข (ฉบับที่ ๕)

권)」

พ.ศ. ๒๕๒๗

(6)「1937년 분변을 거름으로

(๖) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อจุ จาระเป็ น

사용하는 것을 관리하는 법」

ปุ๋ ย พุทธศักราช ๒๔๘๐

(7)「1941년 분변을 거름으로

(๗) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการใช้อจุ จาระเป็ น

사용하는 것을 관리하는 법(제2

ปุ๋ ย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔

권)」
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(๘) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการใช้อจุ จาระเป็ น

(8)「1954년 분변을 거름으로

ปุ๋ ย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗

사용하는 것을 관리하는 법(제3
권)」
제4조

มาตรา ๔

이 법에서 사용하는 용어의 뜻

ในพระราชบัญญัตนิ ี ้

은 다음과 같다.
“오물”이란 분변 또는 소변을

“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ

뜻하며 불결하거나 악취가 나는

และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็ น สิ่ง

어떠한 다른 것을 포함하여 뜻

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

한다.

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า

“쓰레기”란 폐지, 천조각, 음식

เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

찌꺼기, 폐품, 찌꺼기, 비닐봉투,

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง

식품용기, 재, 동물 배설물, 동

อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ งสัตว์

물 사체 또는 도로, 시장, 사육

หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติด เชือ้

장 및 기타 장소에서 처리한 기

มูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

타의 것을 뜻하며 지역사회에서
의 감염성폐기물이나 유독 또는

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่

유해폐기물을 포함하여 뜻한다.

หรือทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน

“공공 장소 또는 도로”란 사유

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญ
ั จรได้

가 아니며, 국민이 활용하고 왕
래에 사용할 수 있는 장소 또는
길을 뜻한다.

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน

“건축물”이란 건물, 주택, 가옥,

แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึน้ อย่าง

주거, 점포, 뗏목, 창고, 사무실

อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้

또는 사람이 머물거나 사용할
수 있는 기타 건축 구조물을 뜻
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한다.

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่งึ ปกติจดั ไว้ให้

“시장”이란 통상적으로 동물, 육

ผูค้ า้ ใช้เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภท

류, 채소, 과일 또는 신선하거나

สัตว์ เนือ้ สัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพ

준비되거나 조리되거나 또는 부

เป็ นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสีย

패하기 쉬운 상태의 식품 등의
상품을 판매하기 위하여 상인이

ง่าย ทัง้ นี ้ ไม่วา่ จะมีการจาหน่ายสินค้าประเภท

모이는 곳으로 마련한 장소를

อื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง

뜻한다. 이와 관련하여 다른 종

บริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผคู้ า้ ใช้เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อ

류의 상품 판매 유무와는 관련

จาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรือ

이 없으며 상인이 그러한 종류

เป็ นครัง้ คราวหรือตามวันที่กาหนด

의 상품을 상시나 가끔 또는 정
해진 날에 판매하기 위하여 모
이는 곳이 되도록 마련한 지역

“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร

을 포함하여 뜻한다.

สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ท่ีหรือ ทาง

“식품판매소”란 식품을 준비하

สาธารณะ ที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหารหรือ ปรุง

거나 조리하고 구매자가 바로

อาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผซู้ ือ้ สามารถ

섭취할 수 있도록 판매하기 위

บริโภคได้ทนั ที ทัง้ นี ้ ไม่วา่ จะเป็ น การจาหน่าย

하여 마련해 놓은 공공 장소 또

โดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับ การบริโภค ณ ที่นนั้

는 도로가 아닌 건축물이나 장
소 또는 어떠한 지역을 뜻한다.

หรือนาไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม

“식품저장소”란 구매자가 구매

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร

후 섭취하기 위하여 준비하거나

สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ท่ีหรือ ทาง

조리하여야 하는 신선하거나 건

สาธารณะ ที่จดั ไว้สาหรับเก็บอาหารอันมี สภาพ

조한 상태의 식품 또는 기타 어

เป็ นของสดหรือของแห้งหรืออาหาร ใน

떠한 형태의 식품을 보관하기

รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซ้ ือ้ ต้องนาไปทา ประกอบ

위하여 마련한 공공 장소 또는

หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

도로가 아닌 건축물이나 장소
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또는 지역을 뜻한다.

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การ

“지방자치단체”란 도행정기관,

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วน

시행정기관, 구행정기관, 방콕

ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร

시, 팟타야시 및 법률에 의하여

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ ขึน้

수립된 기타 지방행정기관을 뜻
한다.

“ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ

“지방 조례”란 지방자치단체에

เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึน้ โดยราชการ

의하여 제정된 조례나 법규 또

ส่วนท้องถิ่น

는 규칙을 뜻한다.

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

“지방담당관”이란 다음의 각 항
을 뜻한다.

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับ ใน

(1)도행정기관 관할구역에서의

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

도행정기관장

(๒) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล

(2)시행정기관 관할구역에서의

(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับ ใน

시장

เขตองค์การบริหารส่วนตาบล

(3)구행정기관 관할구역에서의

(๔) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขต

구행정기관장

กรุงเทพมหานคร

(4)방콕시 관할구역에서의 방콕

(๕) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา

시장
(5)팟타야시 관할 구역에서의
팟타야시장

(๖) ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(6)기타 지방행정기관 관할 구

สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้

역에서의 지방행정관

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้า

“공중보건담당관”이란 이 법에

พนักงานซึ่งได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตาม

따라 집행하도록 임명된 담당관

พระราชบัญญัตนิ ี ้

을 뜻한다.

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

“위원회”란 공중보건위원회를
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สาธารณสุข

뜻한다.

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการ

“장관”이란 이 법을 주관하는

ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

장관을 뜻한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติม โดย

〔지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의
제4조에 의하여 개정되었다.〕

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제5조

มาตรา ๕

보건부장관이 이 법의 주관자가

ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

되도록 하고 공중보건담당관을

รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และให้มีอานาจ

임명하고 수수료를 규정하거나

แต่งตัง้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข กับออก

면제하는 부령을 제정하고 이

กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้น

법에 따라 집행하기 위한 기타

ค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อ

업무를 정하는 권한을 갖도록

ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

한다.

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศ ในราชกิจจา

부령은 관보에 게재하였을 때

นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

시행된다.

หมวด ๑ บททั่วไป

제1장 총칙

มาตรา ๖

제6조

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม

이 법에 따르도록 실행하는 데

พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ห้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของ

유용하도록 장관이 위원회의 조
언을 통하여 다음 각 항의 부령

คณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง

을 제정하는 권한을 갖도록 한

ดังต่อไปนี ้

다.

(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ใน

(1)이 법에 따른 각종 사안에서

การควบคุมหรือกากับดูแลสาหรับกิจการ หรือ
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การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตาม

의 업무 또는 조치를 감독 또는

พระราชบัญญัตนิ ี ้

관리하는 원칙과 방법 및 수단

(๒) กาหนดมาตรฐานสภาวะความเป็ นอยู่ท่ี

을 규정한다.

เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และ

(2)국민의 생계에 적합한 생활

วิธีดาเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกากับ

수준 및 이에 영향을 미칠 것을
조사, 감독 또는 관리하거나 개

ดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ

선하기 위한 조치 방법을 규정

ความเป็ นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดารงชีพของ

한다.

ประชาชน

첫번째 단락에 따른 부령은 모

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้ใช้บงั คับ

든 지방에 보편적으로 적용하거

เป็ นการทั่วไปทุกท้องถิ่นหรือให้ใช้บงั คับเฉพาะ

나 어떠한 한 지방에서만 적용

ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ี

하도록 규정할 수도 있으며, 이

กฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรกาหนดให้เรื่อง ที่

러한 부령이 사회상황에 따라

เป็ นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือ

기술이나 학술적으로 상세한 내

เป็ นเรื่องที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม

용인 사안을 규정하여야 하거나

สภาพสังคมให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรฐั มนตรี

신속한 변경을 필요로 하는 사

ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ

안이라면 위원회의 조언을 통하

คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

여 장관이 정하여 공고하는 원

นุเบกษา

칙을 따르고 관보에 게재하도록
한다.

มาตรา ๗
เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ใช้บงั คับ

제7조
제6조에 따라 제정한 부령을 어

ในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ เจ้า

떠한 지방에서 시행하는 때에는

พนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือ การดาเนินการ

그러한 지방의 소관에 있는 이

ตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ ในเขตอานาจของ

러한 부령에 따른 업무 또는 조

ท้องถิ่นนัน้ ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนด

치가 있는 지방자치단체 또는
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ในกฎกระทรวง ในการนี ้ หากมี กรณีจาเป็ นให้

지방담당관이 부령의 규정에 따

ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อ บัญญัตทิ อ้ งถิ่น หรือ

라 이행하도록 한다. 이와 관련

แก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ท้องถิ่นที่ใช้บงั คับอยู่

하여 만약 필요한 경우라면 그

ก่อนมีกฎกระทรวงที่ออก ตามมาตรา ๖ เพื่อ

지방이 해당 부령에 따른 상세

กาหนดรายละเอียด การดาเนินการในเขต

사항을 규정하기 위하여 지방자
치단체가 지방 조례를 제정하거

ท้องถิ่นนัน้ ให้เป็ นไปตาม กฎกระทรวงดังกล่าว

나 제6조에 따라 제정하는 부령

ได้

이 있기 전에 시행하고 있는 지
방 조례를 개정하도록 할 수 있
다.

ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับ

어떠한 지방 조례가 만약 제6조

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ให้บงั คับตาม

에 따라 제정된 부령에 위배 또

กฎกระทรวงนัน้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมี ความ

는 모순된다면 부령을 따르도록

จาเป็ นหรือมีเหตุผลเป็ นพิเศษเฉพาะ ท้องถิ่น

한다. 이와 관련하여 기장에 필

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออก ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น

요하거나 특별한 사유가 있는

ในเรื่องใดขัดหรือแย้งกับที่ กาหนดใน

경우는 예외로 하여 위원회의

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ได้ เมื่อได้รบั

승인 및 총리의 인가를 받은 때

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ ได้รบั

에는 지방자치단체가 제6조에

อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี

따라 제정되는 부령의 규정을
위배하거나 또는 모순되는 어떠
한 사안에 대한 지방 조례를 제
정할 수도 있다.

[คาว่า “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติม โดย

〔지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제8조

มาตรา ๘
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ในกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิด

국민의 생계에 적합한 생활수준

ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความ

에 대하여 심각한 피해를 야기

เป็ นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน

하거나 피해가 있어 신속하게

ซึ่งจาเป็ นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดี

개선하여 하는 필요성이 있는

กรมอนามัยมีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของวัตถุ

경우 보건국장이 합당하다고 판
단하는 바에 따라 그러한 피해

หรือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจ

를 해결 또는 방지하기 위하여

เกิดความเสียหายดังกล่าวระงับการกระทาหรือ

해당 피해를 야기하는 물질의

ให้ กระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความ

소유주 또는 사람에게 어떠한

เสียหายเช่นว่านัน้ ได้ตามที่เห็นสมควร

행위를 중지하거나 행위를 하도
록 명할 권한을 갖도록 한다.

ถ้าบุคคลซึ่งได้รบั คาสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบตั ิ

만약 첫번째 단락에 따른 명령

ตามคาสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดี

을 받은 사람이 합당한 기간 내

กรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

에 명령에 따라 이행하지 아니

ปฏิบตั ิการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือ ป้องกันความ

한다면 보건국장은 공중보건담

เสียหายดังกล่าวนัน้ แทนก็ได้ ในการนี ้ ให้เจ้า

당관에게 그러한 피해를 해결

พนักงานสาธารณสุขใช้ ความระมัดระวังตาม

또는 방지하기 위한 어떠한 이

สมควรแก่พฤติการณ์ และบุคคลซึ่งได้รบั คาสั่ง

행을 대신하도록 명할 수도 있

ดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายสาหรับการนัน้

다. 이러한 경우 공중보건담당
관은 행위에 대하여 합당한 주
의를 기울여야 하며 해당 명령
을 받은 사람은 그 일에 대한
비용을 지불하여야 한다.

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดี

방콕시 이외의 도에서는 보건국

กรมอนามัยแจ้งแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้

장이 도지사에게 통지하여 도의

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบตั กิ ารตาม

공중보건의가 그 도의 관할구역

ความในวรรคสองสาหรับในเขตท้องที่จงั หวัดนัน้

에 대하여 두번째 단락의 내용
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에 따라 집행하도록 명하도록
한다.
제8조의1

มาตรา ๘/๑
ในการพิจารณาออกคาสั่งตามมาตรา ๘ วรรค

제8조 첫번째 단락에 따른 명령

หนึ่ง อธิบดีกรมอนามัยอาจให้คณะกรรมการ

을 검토하는 데 있어서 보건국

สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการ

장은 도공중보건위원회 또는 방
콕공중보건위원회가 지체없이

สาธารณสุขกรุงเทพมหานครตรวจสอบ

진위를 조사하거나 검토에 참조

ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบ การ

하기 위한 의견을 제시하도록

พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า

할 수도 있다.

หมวด ๒ คณะกรรมการสาธารณสุข

제2장 공중보건위원회

มาตรา ๙
제9조
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรม 보건부 사무차관을 위원장으로
การาธารณสุข” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
하고 공해통제국장, 질병통제국
สาธารณสุขเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรม

장, 토목도시설계국장, 제조공장

ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรม

국장, 농업국장, 의학과학국장,

โยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน

지방행정지원국장, 근로자복지

อุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี

보호국장, 식약위원회 사무총장,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริม

천연자원환경정책계획사무처 사

การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและ

무총장, 방콕부시장, 태국시행정
기관연맹장, 태국도행정협회장,

คุม้ ครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการ

태국구행정기관협회장 및 장관

อาหารและยา เลขาธิการสานักงานนโยบายและ

이 법률, 공중보건, 위생, 환경

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัด

및 소비자보호 분야의 지식이나

กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาต
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เทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การ

능력 또는 경험이 있는 사람 중

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายก

에서 임명하는 4인 이하의 권위

สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศ

자를 위원으로 하며 보건국장을

ไทยและผูท้ รงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรี

위원 겸 간사로 하여 구성되는

แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ หรือ

“공중보건위원회”라는 명칭의
위원회 한곳을 둔다.

ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การสาธารณสุข
การอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคเป็ นกรรมการ ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็ น
กรรมการและเลขานุการ

제10조

มาตรา ๑๐
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้

위원회는 각 항의 권한과 직무
를 담당한다.

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกาหนด

(1)장관에게 공중보건 관련 정

นโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับ การ

책과 계획안 및 수단에 대하여

สาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็น ในเรื่อง

제안하고 장관이 위임한 바에

ใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่ รัฐมนตรี

따른 공중보건 관련 사안에 대

มอบหมาย

하여 검토하여 의견을 제시한
다.

(๒) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี

(2)공중보건 관련 법률, 규칙,

ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

조례 및 명령 개정에 대하여 연
구, 분석하고 장관에게 의견을

คาสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข

제시한다.

(๓) ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออก

(3)장관에게 부령 제정에 대하

กฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่น ในการ

여 조언하고, 지방자치단체에는

ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น

지방 조례에 대하여 조언한다.

(๔) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(4)이 법에 따른 집행에 대하여
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ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

지방담당관에게 조언을 제공한
다.

(๕) กาหนดโครงการและประสานงานระหว่าง

(5)이 법에 따른 조치를 위하여

ส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

관련 정부부문과 지방자치단체

เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

간의 프로젝트를 정하고 업무를
조정한다.

(๖) ควบคุม สอดส่องการปฏิบตั หิ น้าที่ของส่วน

(6)공중보건 관련 법률에 따른

ราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั กิ ารตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อ
รัฐมนตรี

집행에 대한 권한과 직무가 있
는 정부부문의 직무 수행을 감
독하고 살펴 장관에게 보고한
다.

(๖/๑) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ

(6의1)이 법이 규정한 바 및 법

ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ

률이 규정한 바에 따른 집행에

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ใน

대하여 도공중보건위원회와 방

การปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ และ ตามที่

콕시공중보건위원회의 조치를

กฎหมายกาหนดไว้

모니터링하고 평가한다.

(๗) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้

(7)법률이 위원회의 권한과 직

เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

무로 규정한 바에 따른 기타 업

[คาว่า “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติม โดย

무를 수행한다.
〔지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕

มาตรา ๑๑

제11조

ในกรณีท่ีปรากฏแก่คณะกรรมการ

어떠한 지방에 대한 관할권이

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ

있는 지방자치단체 또는 지방담

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ว่า

당관이 정당한 사유없이 이 법
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ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่ง

에 따라 규정한 권한과 직무를

มีเขตอานาจในท้องถิ่นใดไม่ดาเนินการตาม

수행하지 아니하였다고 위원회

อานาจหน้าที่ท่ีกาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้

나 도공중보건위원회 또는 방콕

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ

시공중보건위원회에 알려진 경

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือ

우, 위원회나 도공중보건위원회
또는 방콕시공중보건위원회는

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร แจ้ง

지방자치단체 또는 지방담당관

ต่อผูม้ ีอานาจกากับดูแลการปฏิบตั ริ าชการของ

이 합당한 기간 내에 권한과 직

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น

무를 수행하거나 수행의 올바른

ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เพื่อสั่งให้ราชการ

개선을 명하도록 그에 관한 법

ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ

률에 따라 지방자치단체 또는

ตามอานาจหน้าที่ หรือแก้ไขการดาเนินการให้

지방담당관의 공무집행감독권이

เป็ นไปโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

있는 사람에게 통지한다.

มาตรา ๑๒

제12조

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง

권위자위원의 임기는 기당 2년

คราวละสองปี

이다.

กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ อีก

퇴임한 위원은 재임명될 수 있

ได้

다.
제13조

มาตรา ๑๓

제12조에 따른 퇴임 이외에 권

นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตาม

위자 위원은 다음 각 항에 해당

มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จาก

하는 때에 퇴임한다.

ตาแหน่งเมื่อ

(1)사망

(๑) ตาย

(2)사임

(๒) ลาออก

(3)장관의 해임

(๓) รัฐมนตรีให้ออก
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(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย

(4)파산자가 된 때

(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

(5)금치산자 또는 한정치산자가

ความสามารถ

된 때

(๖) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้

(6)과실에 의한 행위 또는 경범

จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้

죄를 제외하고 징역형을 선고한
최종심에 의하여 징역형을 받은

กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

때

มาตรา ๑๔

제14조

ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ใน

선임된 권위자위원의 임기 중에

ระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ แต่งตัง้ ไว้

권위자위원의 임명이 있는 경우

แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ไม่วา่ จะเป็ น การ

추가 임명 또는 보궐 임명에 관

แต่งตัง้ เพิ่มขึน้ หรือแต่งตัง้ ซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้

계없이 그 임명을 받은 사람은

นัน้ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของ

경우에 따라 선임된 권위자위원

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้ หรือ

의 잔여 임기 또는 본인이 대체

ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ ตนแทน แล้วแต่

된 권위자위원의 잔여 임기 동

กรณี

안 재임하도록 한다.
제15조

มาตรา ๑๕
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

위원회의 회의에는 전체 위원

ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรม การ

인원의 과반수 이상이 참석하여

ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธาน

야 정족수가 된다. 만약 위원장
이 회의에 불참한다면 회의에

กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้กรรมการที่มา

참석한 위원들이 위원 1인을 의

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน ในที่

장으로 선출하도록 한다.

ประชุม

의결은 다수결을 따르도록 한

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง

다. 위원 1인은 1개의 표결권을

มาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลง
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คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

행사하도록 하며, 만약 동률이

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้

라면 의장이 1개의 표결권을 추

ขาด

가로 행사하도록 한다.
제16조

มาตรา ๑๖
ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้

위원회는 위원회가 위임하는 바

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการ

에 따른 임무를 검토하거나 수
행하기 위한 소위원회를 임명하

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้นา

는 권한을 갖도록 하며 15조를

มาตรา ๑๕ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของ

소위원회의 회의에 준용하도록

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

한다.

มาตรา ๑๗

제17조

ในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้

이 법에 따른 직무수행에서 위

คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสือ

원회는 문서로 어떠한 사람이

เรียกให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรือให้

진술하도록 소환하거나 관련 서

ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ

류나 증거 또는 어떠한 물품을

มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีท่ี

송부하도록 명하여 참조할 수

เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

있다. 타당하다고 판단하는 경

คณะอนุกรรมการซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ตาม

우 위원회는 제16조에 따라 임

มาตรา ๑๖

명된 소위원회에 위임할 수 있

คณะหนึ่งคณะใด เป็ นผูม้ ีอานาจออกคาสั่ง

다.
어떠한 하나의 위원회가 그러한

ดังกล่าวแทนคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการ

소위원회의 권한과 직무에 있는

พิจารณาเรื่องที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ

사안에 대한 참조에 활용하기

คณะอนุกรรมการนัน้ ได้

위하여 위원회를 대신하여 명령
권자가 될 수도 있다.
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