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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย 
เรื่อง  การควบคุมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม 

พ.ศ.  2559 
***************************** 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลดงขุย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลดงขุย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ในเขตเทศบาลต าบลดงขุย เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลดงขุยแล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3. นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้เลิก  

บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืน ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี ้

“พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายความว่า ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี ้

ข้อ 5. เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการจ้างแต่งผม เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6. ผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับจ้างแต่งผม ต้องมีเครื่องหมายส าหรับสถานที่ท าด้วยไม้ แก้ว กระเบื้อง
เคลือบ หรือ วัตถุที่ถาวรลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก กว้าง หรือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 40 
เซนติเมตร ระบายหรือเคลือบสีแดงสลับขาวเป็นเกลียวตามแบบหรือตัวอย่างของเทศบาลต าบลดงขุย ก าหนดติดตั้งไว้
ในที่เห็นชัดเจนหน้าสถานที่รับจ้างแต่งผม 
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ข้อ 7. สถานที่รับจ้างแต่งผมต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้อันจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
(1) เก้าอ้ีนั่งหรือนอนที่ม่ันคง และสะอาดส าหรับการแต่งผม 
(2) ผ้าคลุมตัวที่สะอาดส าหรับคลุมตัวผู้รับการแต่งผมกันเปรอะเปื้อน 
(3) ผ้าสะอาดส าหรับพันคอสีขาว เพ่ือป้องกันมิให้ผ้าคลุมตัวสัมผัสต้นคอของผู้รับการแต่งผม 
(4) ผ้าขนหนูสีขาวสะอาดส าหรับเช็ดหน้า เช็ดคอ และเช็ดศีรษะของผู้รับการแต่งผม 
(5) กรรไกร หวี แปรงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการแต่งผม เช่น เอธิลแอลกอฮอล์ 70% 

ข้อ 8. ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ในสถานที่แต่งผม 
(1) ด าเนินกิจการใดๆ ที่เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง 
(2) การท า ปรุง สะสมหรือจ าหน่ายอาหารน้ าแข็ง 
(3) การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 
(4) การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือเพ่ือการค้า เว้นแต่ให้จัดสถานที่แยกเป็น

สัดส่วนชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9. ช่างแต่งผม จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด การตรวจโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันออกให้
ภายในระยะไม่เกิน 12  เดือน ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ แต่งผมที่ตนประจ าอยู่ 

ข้อ 10. ช่างแต่งผม จะต้องแต่งกายกและรักษาความสะอาดดังต่อไปนี้ 
                  (1) ในขณะที่ท าการแต่งผมต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อยและต้องสวมเสื้อคลุมที่สะอาด 

          (2) เมื่อต้องท าการแต่งผมต้องล้างมือด้วยสบู่ และน้ าสะอาดและเช็ดให้แห้งเสียก่อน 
          (3) ในขณะที่ท าการแต่งผมต้องมีผ้าสะอาดสีขาวปิดปากและจมูก 
ข้อ 11. ช่างแต่งผมต้องใช้เครื่องใช้ในการแต่งผมตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผ้าพันคอและผ้าขนหนูระบุไว้ในข้อ 7(3) และผืนหนึ่งๆ ให้ใช้กับผู้มารับการแต่งผมเพียงครั้งเดียว  
และต้องน าไปซักฟอกให้สะอาดเสียก่อน จึงน ามาใช้ได้อีก 

         (2) ให้ท าความสะอาดกรรไกร มีดโกน แปรงทาหนวด และที่ปัดผม และแช่เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็น
โลหะด้วยน้ ายาไลโซน 5% หรือเช็ดด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง หลังจากใช้แต่งผมให้แก่ผู้มารับบริการแต่งผม
คนหนึ่งแล้วต้องเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ในที่สะอาดจึงน ามาใช้ได้อีก 

(3) ต้องรักษาแปรงส าหรับปัดผมให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อใช้แปรงปัดผมให้กับผู้รับบริการแต่งผมคน
หนึ่ง แล้วต้องปัดเศษผมออกและท าความสะอาดทุกครั้งไป 

(4) เปลี่ยนใบมีดโกนใหม่ (ไม่เคยใช้มาก่อน) ขณะท าการแต่งผม 
 ข้อ 12. ห้ามมิให้ช่างตัดผมใช้เวชภัณฑ์ต่อไปนี้มนการรับจ้างแต่งผม 

(1) เวชภัณฑ์ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าได้ปรับปรุงด้วยสารหนูหรือปรอท 
(2) เวชภัณฑ์ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้ในการแต่งผมเพราะเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของผู้ได้รับการแต่งผม 
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ข้อ 13. ช่างแต่งผมต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(2) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนวิกลจริต 
(3) ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ไข้หัด โรคบิด ไข้สุกใส โรคคางทุม    

โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคอ่ืนๆ ต ามที่ทาง
ราชการก าหนด 
 เมื่อปรากฏว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าช่างแต่งผมเป็นโรคดังกล่าวข้างต้น ห้ามรับจ้างแต่งผม  

ข้อ 14. ห้ามมิให้แต่งผมแก่ผู้ที่มีอาการปรากฏ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่ออันน่าจะแพร่ไป เพราะ
การแต่งผม ดังต่อไปนี้คือ โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะที่อาการไอ ซิฟิลิสและโรคคุดทะราดระยะมีแผล หรือมี
ดอกตามผิวหนัง ไข้ทรพิษ ไข้หัด ไข้สุกใส โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา หรือเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้อไวรัส ที่ปรากฏอยู่บน
ใบหน้า หรือศีรษะอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือพาหะน าโรคดังกล่าว 

ข้อ 15. ผู้ด าเนินการแต่งผมต้องรักษาสถานที่ให้สะอาด และมีการเก็บเศษผมให้ก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อ 16. ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินกิจการรับจ้างแต่งผม จะต้องควบคุมดูแลช่างแต่งผมในร้านให้ปฏิบัติถูกต้อง

ตามข้อบังคับ 
ข้อ 17. ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 5 ให้ยื่นค าขอตามเงื่อนไขพร้อมหลักฐานที่เทศบาลต าบลดงขุย 

ก าหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยแสดงให้ชัดเจนว่าจะใช้สถานที่ด าเนินกิจการประเภทใดบ้าง และระบุว่าจะมีช่าง
แต่งผมจ านวนกี่คน โดยให้มีเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตและช่างแต่งผมอย่างน้อย ดังนี้ 

 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3) รูปถ่ายสวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จ านวนคนละ 2 รูปเพ่ือเก็บไว้ในทะเบียนของเทศบาลต าบลดงขุย 
(4) ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ว่า ไม่เป็นโรคติดต่อตามข้อ 13 

ข้อ 18. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต ปรากฏว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบกรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ภายใน 30 วันแต่วันที่ได้รับค าขอ 

แต่ปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนค าขอแก่ผู้อนุญาต  ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งยังไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 19. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว และสถานที่แห่งเดียว 
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ข้อ 20. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราเทศบัญญัตินี้  ภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้
ช าระค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวน ค่าธรรมเนียมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดที่จะต้อง ช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 

ข้อ 21. ผู้รับใบอนุญาตไว้โดยที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับจ้างแต่งผมตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ 22. เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงคข์อต่อใบอนุญาตประกอบการรับจ้างให้ยื่นค าขอตามแบบ และเงื่อนไข 

พร้อมหลักฐานที่เทศบาลต าบลดงขุยก าหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยินค าขอต่อพร้อมกับ ช าระค่าธรรมเนียม
แล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้
ปฏิบัติตามข้อ 18 

ข้อ 23. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
ข้อ 24. หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาต จะต้องยื่น

ค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบแทน ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
  (2) ใบอนุญาตเดิมกรณชี ารุดในสาระส าคัญ 
  (3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตและช่างแต่งผม ขนาด 1 นิ้ว จ านวนคนละ 2 รูป 

ข้อ 25. การออกใบแทนใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
(1) การออกใบแทน ใบอนุญาตให้ใช้ประทับตราสีแดงว่า “ใบแทน” ก ากับไว้และให้มี วัน เดือน ปี 

ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน และ
ต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 
ของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และเล่มที ่เลขที ่ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ 26. เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติให้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง 
เอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก ในเวลาท า 
การเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้
ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) แนะน าให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบอนุญาต หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ 
ด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
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(5) เก็บน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด เหตุร าคาญหรือ 
สถานที่ใดๆเป็นปริมาณตามสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ใช้ราคา 

ข้อ 27. หากผู้ด าเนินกิจการรับจ้างแต่งผม หรือช่างแต่งผมปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจการ แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินการไม่แก้ไขหรือด าเนินกิจการจะขอให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็น
การชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องให้น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มี
ค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที 

ข้อ 28. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนร่วม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออก ค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้นหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ 29. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องมีการควบคุมปฏิบัติหรือปฏิบัติ  
ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 

ข้อ 30. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

หรือเทศบัญญัตินี้ 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อในเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ 31. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 32. การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตผู้แทน 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 
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ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ด าเนินการกิจการแต่งผมหยุดด าเนินกิจการค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่พบตัว หรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือนั้น
ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่า ผู้นั้นได้ทราบหนังสือ
ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ 33. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่ง ตามข้อ 20 วรรคสอง ข้อ 27 หรือมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตาม
ข้อ 18 หรือไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตตามข้อ 22 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 30 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีค าสั่งตามข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะ
เห็นสมควร ให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว  

ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
ข้อ 34. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 5 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
ข้อ 35. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 6 ถึง 16  มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 36. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ

ข้อ 17 วรรคแรก มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ข้อ 37. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือ

ขัดขวาง หรือไม่ยอมอ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัติข้อ 26 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 79 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 38. ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินการในระหว่างที่มีค าสั่งของพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 20 วรรคสอง ข้อ 27 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลข้อแก้ตัวอัน
สมควร มีความผิดมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 39. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 28 โดยไม่มีเหตุผลข้อแก้ตัวอัน
สมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 40. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 21 หรือ ข้อ 24  มีความผิดตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 41. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ข้อ 42. ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผมก่อนวันใช้เทศบัญญัติให้ผู้นั้นประกอบกิจการ
นั้นต่อไปได้ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเทศบัญญัติแล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะ
ด าเนินการเทศบัญญัตินี้ให้ใช้ต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 43. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 
                               ประกาศ    ณ    วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559  
 
 
                     ลงชื่อ    นายพิชัย  เกิดยิ้ม  
                                                               (นายพิชัย  เกิดยิ้ม) 
                     ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 
 

    อนุมัติ 
 
                    นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย 

         (นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 
                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอชนแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการควบคุมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ                                                รายการ            อัตรา(บาท) 
     1 
 

 

สถานที่แต่งผมให้เก็บตามจ านวนเก้าอ้ี หรือเครื่องอบละ 200.- บาท 
สถานที่แห่งหนึ่งเก็บได้ไม่เกินกว่า 800.- บาท 

200 
 

 
 
 
 
 
 
 


