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원문

번역문

หมวด ๒/๑ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร

제2장의1 도공중보건위원회와 방

มาตรา ๑๗/๑
ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

제17조의1

콕시공중보건위원회

다음 각 항으로 구성되는 도(짱

ประกอบด้วย

왓)공중보건위원회를 두도록 한

(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ

다.

(๒) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้

(1)도지사가 위원장이 된다.

บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ผูอ้ านวยการ

(2)도지방검사, 부지사, 도농업

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

국장, 도지방경찰총경, 도천연자

จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสตั ว์จงั หวัด โยธาธิ

원환경사무처장 지방사무처장,

การและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและ คุม้ ครอง

도가축사무처장, 도건축도시설

แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายก

계사무처장, 도근로자복지보호

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ

사무처장, 도산업사무처장 및
도행정기관장이 위원이 된다.
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(๓) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน และนายก

(3)도지사가 임명하는 시장 1인

องค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน ซึ่ง

과 구행정기관장 1인이 위원이

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และใน

되며, 어떠한 도가 특수한 형태

กรณีท่ีจงั หวัดใดมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

의 자치단체 또는 법률이 설치

รูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

하는 지방행정기관이 있는 경우

อื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ ขึน้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด

도지사는 그 지방지치단체행정

แต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้

관을 위원으로 임명하도록 한
다.

เป็ นกรรมการด้วย

(4)위원장이 공중보건 및 환경

(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการ

위생 분야에서 지식이나 능력

แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ หรือ

또는 경험이 있는 사람 중에서

ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและ การ

임명하는 4인 이하의 권위자위

อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวนไม่เกินสี่คน และ

원 및 위원장이 임명하는 2인

ผูแ้ ทนภาคประชาชนซึ่งประธานกรรมการ

이하의 국민 대표가 위원이 된

แต่งตัง้ จานวนไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการ

다.

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็ นกรรมการ

도공중보건의가 위원 겸 간사가

และเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข

되도록 하고, 법률과 환경분야

จังหวัดแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดสานักงาน

의 업무를 담당하는 도공중보건

สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้าน

사무처 소속의 분야별 공무원

กฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านละ

각1인을 간사보로 임명하도록

หนึ่งคน เป็ นผูช้ ว่ ยเลขานุการ

한다.

มาตรา ๑๗/๒
제17조의2
ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
다음 각 항으로 구성되는 방콕
ประกอบด้วย
시공중보건위원회를 두도록 한
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นประธานกรรมการ

다.

(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัด

(1)방콕부시장이 위원장이 된
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กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัด

다.

กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร

(2)보건부사무차관이 위임하는

มอบหมาย ผูอ้ านวยการสานักเทศกิจ

보건부사무차관보, 방콕부시장

กรุงเทพมหานคร ผูอ้ านวยการสานักสิ่งแวดล้อม

이 위임하는 방콕부시장보, 방

กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมควบคุมมลพิษ

콕시자치국장(Department of

ผูแ้ ทนกรมควบคุมโรค ผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์ ผูแ้ ทน

Law Enforcement), 방콕시환경

กรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนกรมโรงงาน

국장, 공해관리국 대표, 질병관
리국 대리인, 가축국 대리인, 건

อุตสาหกรรม ผูแ้ ทนกรมวิชาการเกษตร ผูแ้ ทน

설도시설계국 대리인, 공장국

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผูแ้ ทนกรม

대리인, 농업기술국 대리인, 지

สนับสนุนบริการสุขภาพ ผูแ้ ทนกรมสวัสดิการ

방자치진흥국 대리인, 건강서비

และคุม้ ครองแรงงาน ผูแ้ ทนกรมอนามัย ผูแ้ ทน

스지원국 대리인, 근로자복지보

สานักงานตารวจแห่งชาติ และผูแ้ ทน สานักงาน

호국 대리인, 위생국 대리인, 경

อัยการสูงสุด เป็ นกรรมการ

찰청 대리인, 및 대검찰청 대리

(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการ

인이 위원이 된다.

แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ หรือ

(3) 위원장이 공중보건 및 환경

ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและ การ

위생 분야에서 지식이나 능력

อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวนไม่เกินสี่คน และ

또는 경험이 있는 사람 중에서

ผูแ้ ทนภาคประชาชน ซึ่งประธานกรรมการ

임명하는 4인 이하의 권위자위

แต่งตัง้ จานวนไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการ

원 및 위원장이 임명하는 2인

ให้ผอู้ านวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร

이하의 국민 대표가 위원이 된

เป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรม

다.

อนามัยแต่งตัง้ ข้าราชการในสังกัดกรมอนามัย

방콕시위생사무처장이 위원 겸

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัย

간사가 되도록 하며 위생국장이

สิ่งแวดล้อมหนึ่งคน และให้ผอู้ านวยการสานัก

법률 또는 환경분야의 업무를

อนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตัง้ ข้าราชการ ใน

담당하는 방콕시위생사무처 소

สังกัดสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

속 소속 공무원 1인을 간사보로
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รับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัย

임명하도록 한다.

สิ่งแวดล้อมหนึ่งคน เป็ นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มาตรา ๑๗/๓
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ

제17조의3
도공중보건위원회와 방콕시공중

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมี

보건위원회는 경우에 따라 도구

อานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขต

역 또는 방콕시구역에서 다음

กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้

각 항과 같은 권한과 직무를 갖

(๑) ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน และ

는다.

มาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑)

(1)제10조제(2)항에 따른 정책

(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง

과 계획안 및 방법에 따라 실행

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รฐั มนตรี

한다.
(2)장관이나 위원회가 위임한

หรือคณะกรรมการมอบหมาย

바에 따라 공중보건에 관한 법

(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการ

률 개정 관련 의견을 제출한다.

ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น และให้คาปรึกษา หรือ

(3)지방조례 제정에 관하여 지

สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและ เจ้าพนักงาน

방자치단체에 의견을 제출하며,

ท้องถิ่นในการปฏิบตั ิการตาม พระราชบัญญัตนิ ี ้

이 법의 집행에 관하여 지방자

ทัง้ นี ้ ให้สอดคล้องกับ แนวทางที่คณะกรรมการ

치단체과 지방담당관에게 조언

กาหนด

하고 후원한다. 이와 관련하여

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

위원회가 정하는 방침에 부합하

ในการดาเนินการของส่วนราชการและราชการ

도록 한다.

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่

(4)국민 참여 원칙을 고려하여

คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงหลักการมี

위원회가 정하는 프로젝트에 따

ส่วนร่วมของประชาชนด้วย

른 관련 정부부문 및 지방자치

(๕) สอดส่องหรือกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าที่

단체의 조치에 대하여 조정하고

ของส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิ

지지하며 잠재력을 개발한다.
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การตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อ

(5)위원회에 보고하기 위하여

รายงานต่อคณะกรรมการ

공중보건 관련 법률을 집행하는

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้าง

데 있어 권한을 가진 정부부문

ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ

의 직무수행을 주시 또는 감독

การอนามัยสิ่งแวดล้อม

한다.

(๗) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อ

(6)공중보건 및 환경위생 관련

ประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัย

운동을 지원하고 지지하며 관련
지식과 이해를 구축한다.

ตามมาตรา ๘/๑

(7)제8조의1에 따라 국장이 검

(๘) ออกคาสั่งเป็ นหนังสือเรียกให้บคุ คลหนึ่ง

토하는 데 참조하도록 하기 위

บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรือให้สง่ เอกสารหรือ

하여 진상을 조사하고 의견을

หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใช้

제출한다.

ประกอบการพิจารณา

(8)검토하는 데 참조하기 위하

(๙) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้

여 어떠한 사람을 소환하여 진

ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

술하거나 관련 서류 또는 증거

สาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรม การ

자료나 어떠한 물품을 송부하도

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่

록 문서로 명한다.

คณะกรรมการมอบหมาย

(9)법률이 도공중보건위원회 또
는 방콕시공중보건위원회의 권
한과 직무로 규정한 바에 따르
거나 위원회가 위임한 바에 따
른 기타 직무를 수행한다.

มาตรา ๑๗/๔
การแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น

제17조의4
제17조의1제(3)항과 제(4)항에

จากตาแหน่งของกรรมการตาม มาตรา ๑๗/๑

따른 위원회의 임명과 재임 및

(๓) และ (๔) และกรรมการ ตามมาตรา ๑๗/๒

퇴임과 제17조의2제(3)항에 따

(๓) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
5

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศใน

른 위원은 위원회가 관보에 게

ราชกิจจานุเบกษา

재하여 정한 원칙과 방법 및 조
건을 따르도록 한다.

มาตรา ๑๗/๕
การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และการประชุม

제17조의5
소위원회의 임명 및 도공중보건

ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

위원회와 방콕시공중보건위원회

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ

및 도공중보건위원회와 방콕시

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรม การสาธารณสุข

공중보건위원회가 임명하는 소

จังหวัดและคณะกรรม การสาธารณสุข

위원회의 회의는 제15조 및 제

กรุงเทพมหานครแต่งตัง้ ให้นามาตรา ๑๕ และ

16조를 준용하도록 한다.

มาตรา ๑๖ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

제3장 오물 및 쓰레기의 처리

มาตรา ๑๘
การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ใน

제18조
어떠한 지방자치단체지역의 오

เขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็ นอานาจของ

물이나 쓰레기의 수거나 운반

ราชการส่วนท้องถิ่นนัน้

또는 처리는 그 지방자치단체의

ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วน

권한이 되도록 한다.

ท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ

첫번째 단락에 따른 조치에 있

ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลงร่วม

어 지방자치단체는 정부기관 또
는 다른 지방자치단체와 협약

กันก็ได้ แต่ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์

하에 공동으로 실행할 수도 있

สาธารณะ โดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอานาจ ออก

으나 공익을 위하여 필요한 경

กฎกระทรวงโดยคาแนะนาของ คณะกรรมการ

우에는 장관이 위원회의 권고를

กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ

통하여 공동으로 실행할 수 있

ดาเนินการ ร่วมกันได้
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는 원칙과 방법 및 조건을 규정
하는 부령을 제정하는 권한이
있다.

ในกรณีท่ีมีเหตุอนั สมควรราชการส่วนท้องถิ่น

합당한 사유가 있는 경우 지방

อาจมอบให้บคุ คลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง

자치단체는 지방자치단체의 감

แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วน

독 하에 어떠한 사람이 대신하

ท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บคุ คลใดเป็ น ผู้

여 첫번째 단락에 따른 조치를

ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัด สิ่ง

취하도록 위임하거나 어떠한 사

ปฏิกลู หรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้

람이 제19조에 따른 오물 또는
쓰레기의 수거나 운반 또는 처
리 대행 사업 운영자가 되도록
허가할 수도 있다.

บทบัญญัตติ ามมาตรานี ้ และมาตรา ๑๙ มิให้

이 조와 제19조의 규정은 공장

ใช้บงั คับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม

법에 따른 유해폐기물 처리에는

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผดู้ าเนินกิจการ

적용하지 아니하나 유해폐기물

โรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูด้ าเนินกิจการ

이 있는 공장 사업을 운영하는

รับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสียอันตราย

사람과 해당 유해폐기물의 수거

ดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็ นหนังสือ ต่อ

나 운반 또는 처리 대행 사업

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

운영자는 사업운영을 문서로 지
방담당관에게 신고하여야 한다.
제19조

มาตรา ๑๙
ห้ามมิให้ผใู้ ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน

지방담당관에게 허가증을 취득

หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจ

한 사람을 제외한 사람이 오물

หรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

이나 쓰레기의 수거나 운반 또

ค่าบริการ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจาก เจ้า

는 처리를 사업으로 운영하거나
서비스요금을 대가로 받지 아니

พนักงานท้องถิ่น
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하도록 금한다.

มาตรา ๒๐
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ

제20조
청결 유지의 편의 및 오물 또는

จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู

쓰레기 수거와 운반 및 처리에

หรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออก

대한 규칙 마련을 위하여 지방

ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นดังต่อไปนี ้

자치단체가 다음 각 항과 같은
지방조례를 규정하는 권한을 갖
도록 한다.

(๑) ห้ามการถ่าย เท ทิง้ หรือทาให้มีขนึ ้ ในที่หรือ

(1)지방자치단체가 마련한 곳

ทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย นอกจาก

이외의 곳이나 공공장소나 공도

ในที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้

에 오물이나 쓰레기를 배출, 투
척, 투기 또는 증가하도록 하는
것을 금한다.

(๒) กาหนดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย

(2)공공장소나 공도 및 사유지

ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน

에 오물이나 쓰레기 수용장소를
두도록 규정한다.

(๓) กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู

(3)오물이나 쓰레기 수거, 운반,

หรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง

처리 방법을 정하거나 어떠한

อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องด้วย

건물이나 장소의 소유주 또는

สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร

점유자가 해당 건물이나 장소

หรือสถานที่นนั้ ๆ

사용 상황이나 유형에 따른 위
생상태에 부합하여 이행하도록
규정한다.

(๔) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

(4)지방자치단체 또는 지방자치

ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการ

단체가 대행을 위임한 다른 사

ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ

람이 오물이나 쓰레기를 수거하
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ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ไม่เกินอัตรา

거나 운반 또는 처리하는 서비

ที่กาหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี ้ การจะกาหนด

스를 제공하는 데 있어 부령에

อัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือ มูล

서 정하는 비율을 초과하지 아

ฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ จะต้องดาเนินการให้

니하는 수수료를 정한다. 이와

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนด ใน

관련하여 해당 지방자치단체의

กฎกระทรวง

오물이나 쓰레기 처리 수수료율
을 정하는 것은 부령에서 정하
는 위생상태에 부합하도록 조치
하여야 한다.

(๕) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ใน

(5)제19조에 따라 허가증을 취

การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย

득하는 사람이 준수하도록 하기

เพื่อให้ผรู้ บั ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบตั ิ

위한 오물 또는 쓰레기 수거와

ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริการขัน้ สูงตาม

운송 및 처리의 원칙과 방법 및

ลักษณะการให้บริการที่ผรู้ บั ใบอนุญาตตาม

조건을 정하고, 제19조에 따라
허가를 취득한 사람이 청구하여

มาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้

야 하는 유형에 따른 최고 서비
스 요율을 정한다.
(6)위생상태에 부합하도록 하기

(๖) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ถกู ต้องด้วย

위하여 필요한 기타 업무를 규

สุขลักษณะ

정한다.

[คาว่า “ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย

〔지방 조례”라는 용어는

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข

「2017년 보건법(제3권)」의

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐]

제4조에 의하여 개정되었다.〕
제4장 건물의 위생상태

หมวด ๔ สุขลักษณะของอาคาร

제21조

มาตรา ๒๑
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เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารหรือ

어떠한 건물이나 어떠한 건물의

ส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่อง

부분 또는 건물과 이어진 어떠

กับอาคาร มีสภาพชารุดทรุดโทรม หรือปล่อยให้

한 것이 거주자의 건강에 유해

มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

하거나, 거주지용 위생에 부적

ของผูอ้ ยู่อาศัยหรือมีลกั ษณะไม่ถกู ต้องด้วย

합할 정도로 퇴락한 상태에 있

สุขลักษณะของการใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ให้เจ้า

거나, 방치되었다고 지방담당관

พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ น หนังสือ

에게 적발된 때에는 해당 적절
한 기한 내에 건강에 무해하거

ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารนัน้ จัดการ

나 위생에 적합하도록 하기 위

แก้ไข เปลี่ยนแปลง รือ้ ถอนอาคาร หรือ สิ่งหนึ่ง

하여 지방담당관 또는 그 건물

สิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคารทัง้ หมดหรือแต่

의 점유자가 건물 또는 건물과

บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจาเป็ น

이어진 부분을 전체 또는 일부

เพื่อมิให้เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถกู ต้อง

개조, 변경, 철거 조치를 하거나

ด้วยสุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกาหนดให้ตาม

필요에 따른 다른 조치를 하도

สมควร

록 한다.

มาตรา ๒๒
제22조
เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าอาคารใดมี

어떠한 건물에 유해동물 서식처

สินค้า เครื่องเรือนหรือสัมภาระสะสมไว้มากเกิน

가 되거나, 건강에 유해하거나,

สมควร หรือจัดสิ่งของเหล่านัน้ ซับซ้อนกันเกินไป

거주지용 위생에 부적합한 원인

จนอาจเป็ นเหตุให้เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษ

이 될 정도로 상품이나 가재도

ใด ๆ หรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูอ้ ยู่

구 또는 짐을 지나치게 많이 쌓

อาศัยหรือไม่ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้

아 두었거나, 그러한 물품들을

เป็ นที่อยูอ่ าศัย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ

지나치게 복잡하게 뒤섞어 두었

ออกคาสั่งเป็ นหนังสือให้เจ้าของหรือ ผู้

다고 지방담당관에게 적발된 때

ครอบครองอาคารย้ายสินค้า เครื่องเรือนหรือ

에는 적절한 기한 내에 건강에

สัมภาระออกจากอาคารนัน้ หรือให้จดั สิ่งของ

무해하거나 위생에 적합하도록
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เหล่านัน้ เสียใหม่ เพื่อมิให้เป็ นอันตรายต่อ

하거나 질병의 매개체인 동물을

สุขภาพหรือให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้

박멸하기 위하여 지방담당관이

กาจัดสัตว์ซ่งึ เป็ นพาหะของโรคภายในเวลาที่

건물주 또는 점유자에게 상품이

กาหนดให้ตามสมควร

나 가재도구 또는 짐을 해당 건
물에서 옮기거나 그러한 물품들
을 정리하도록 문서로 명할 권
한을 갖도록 한다.
제23조

มาตรา ๒๓
ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคาสั่งให้

지방담당관이 어떠한 건물주 또

เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดดาเนินการ

는 점유자에게 제21조 또는 제

ตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และผูน้ นั้ ละเลย

22조에 따른 조치를 명하였으

ไม่ปฏิบตั ติ ามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนด เจ้า

며, 해당자가 기한 내에 명령을
이행하지 아니하고 방치하는 경

พนักงานท้องถิ่นมีอานาจดาเนินการแทนได้ โดย

우 지방담당관은 해당 소유주

เจ้าของหรือผูค้ รอบครองดังกล่าวต้องเป็ นผูเ้ สีย

또는 점유자가 비용을 지불하도

ค่าใช้จา่ ยสาหรับการนัน้

록 하여 대신 조치할 권한이 있
다.
제24조

มาตรา ๒๔
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคน

어떠한 건물에 그 건물에 있는
사람의 건강에 유해할 정도로

อยูม่ ากเกินไปจนอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

지나치게 많은 사람이 있지 아

ของผูอ้ ยูใ่ นอาคารนัน้ ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนา

니하도록 통제하는 데 있어서의

ของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจา

편의를 위하여 장관이 위원회의

นุเบกษากาหนดจานวนคนต่อจานวนพืน้ ที่ของ

조언을 통하여 지나치게 많은

อาคารที่ถือว่ามีคนอยูม่ ากเกินไป ทัง้ นี ้ โดย

사람이 있다고 여겨지는 건물의

คานึงถึงสภาพความเจริญ จานวนประชากร
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และย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น

인구밀도를 규정하는 공고를 관
보에 게재하는 권한을 갖도록
한다. 이와 관련하여 각 지방의
인구수와 번화가의 발전상태를
고려한다.

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว

첫번째 단락에 따른 장관의 공

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารตาม

고가 있는 때에는 그 공고에 따

ประกาศนัน้ ยอมหรือจัดให้อาคารของตนมีคนอยู่

른 건물의 소유주 또는 점유자

เกินจานวนที่รฐั มนตรีกาหนด

가 본인의 건물에 장관이 정하
는 인원 수 이상의 사람이 있도
록 허락 또는 마련하지 아니하
도록 금한다.
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