
 

 

 
 

เทศบัญญัติ 
 
 

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท  การแต่งผม 
พุทธศักราช  2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม 
…………….. 
หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการแต่งผม 

เหตุผล 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม  ที่ต้องมี
การควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  และก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไป  ส าหรับให้ผู้
ด าเนินกิจการดังกล่าว  ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอ การออก
ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง  การควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม 
พ.ศ.2540 
……………. 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 32  มาตรา 54  
มาตรา 58  และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองล าพูน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล าพูน  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนจึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2540” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูนแล้ว 90 วัน  
 ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก 

(1) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง การแต่งผม พุทธศักราช 2486 
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง การแต่งผม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2495 
(3) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง การควบคุมแต่งผม แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2529 
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ค าส่ังอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ในบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
 “เจ้าพนักงานสาธารสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 

และเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ

รับจ้างแต่งผม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการรับจ้างแต่งผม ต้องมีเครื่องหมายส าหรับสถานที่ท าด้วย

ไม้ แก้ว กระเบื้องเคลือบ หรือวัตถุที่ถาวรลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก กว้างหรือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
12 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ระบายหรือเคลือบสีแดงสลับสีขาวเป็นเกลียว ตามแบบหรือ
ตัวอย่างของเทศบาลเมืองล าพูน ก าหนดติดตั้งไว้ในที่เห็นได้ชัดหน้าสถานที่รับจ้างแต่งผม 



 

 

ข้อ 7 สถานที่รับจ้างแต่งผมต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้อันจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
(1) เก้าอี้นั่ง หรือนอน ที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดส าหรับการแต่งผม 
(2)  ผ้าคลุมตัวที่สะอาด ส าหรับคลุมตัวผู้รับการแต่งผมกันเปรอะเปื้อน 
(3) ผ้าสะอาดส าหรับพันคอสีขาว เพื่อป้องกันมิให้ผ้าคลุมตัวสัมผัสต้นคอของผู้รับการ

แต่งผม 
(4) ผ้าขนหนูสีขาวสะอาด ส าหรับเช็ดหน้า เช็ดคอ และเช็ดศีรษะของผู้รับการแต่งผม 
(5) กรรไกร หวี แปรง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการแต่งผม 
(6) ให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาด และน้ ายา่่าเชื้อโรค อุปกรณ์ท าการตัดผม เช่น เอทิล

แอลกอฮอร์ 70% 
 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ในสถานที่
แต่งผม 

(1) ด าเนินกิจการใดๆที่มีเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง 
(2) การท า ปรุง สะสมหรือจ าหน่ายอาหารหรือน้ าแข็ง 
(3) การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารสุข พ.ศ. 2535 
(4) การเล้ียงสัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้จัด

สถานที่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารสุข 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9 ช่างแต่งผม จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด การตรวจโรคที่แพทย์แผน
ปัจจุบันออกให้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่แต่งผมที่
ตนประจ าอยู่ 

ข้อ 10 ช่างแต่งผมต้องแต่งกาย และรักษาความสะอาดดังต่อไปนี้ 
(1) ในขณะที่ท าการแต่งผมต้องแต่งกายให้สะอาด และสุภาพเรียบร้อยและต้องสวม

เส้ือคลุมที่สะอาด 
(2) เมื่อจะท าการแต่งผมต้องล้างมือด้วยสบู่ และน้ าสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งเสียก่อน 
(3) ในขณะที่ท าการแต่งผมต้องมีผ้าสะอาดสีขาวปิดปากและจมูก 

ข้อ 11 ช่างแต่งผมต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการแต่งผมตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผ้าพันคอ และผ้าขนหนูดังระบุไว้ในข้อ 7(3)และ(4) ผืนหนึ่งๆให้ใช้กับผู้มารับการ

แต่งผมเพียงครั้งเดียว และต้องน าไปซักฟอกให้สะอาดเสียก่อนจึงจะน ามาใช้ได้อีก 
(2) ให้ท าความสะอาดกรรไกร มีดโกน แปรงทาหนวด และแปรงปัดผม และแช่

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะด้วยน้ ายาไลโซน50%หรือเช็ดเอทิลแอลกอฮอล์ 
70%ทุกครั้งหลังจากใช้แต่งผมให้แกผู้มารับบริการแต่งผมคนหนึ่งแล้ว ต้องเช็ดให้
แห้งเก็บไว้ในที่สะอาดจึงน ามาใช้ได้อีก 



 

 

(3) ต้องรักษาแปลงส าหรับปัดผมให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อใช้แปรงปัดผมให้กับผู้มารับ
บริการแต่งผมคนหนึ่งแล้ว ต้องปัดเศษผมออกและท าความสะอาดทุกครั้งไป 

(4) เปล่ียนใบมีดโกนใหม่ (ไม่เคยใช้มาก่อน) ขณะท าการแต่งผม 
ข้อ 12 ห้ามมิให้ช่างแต่งผมใช้เวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ในการรับจ้างแต่งผม 

(1) เวชภัณฑ์ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า ได้ปรุงด้วยสารหนูหรือปรอท  
(2) เวชภัณฑ์ที่เจ้าพนักงานสาธารสุขได้แจ้งให้ทราบว่า เป็นส่ิงที่ไม่ควรใช้ในการแต่ง

ผมเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ได้รับการแต่งผม 
ข้อ 13 ช่างแต่งผมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนวิกลจริต 
(3) ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ไข้หัด โรคบิด ไข้สุกใส โรค

คางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ โรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรค
เอดส์ กามโรค หรือโรคอื่นๆตามที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ 14 ห้ามมิให้แต่งผมแก่ผู้ที่มีการปรากฏ หรือมีเหตูควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่ออันน่าจะแพร่
ระบาดไปเพราะการแต่งผม ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะที่มีอาการไอมาก ซิฟิลิส 
และโรคคุดทะราดระยะมีแผลหรือมีดอกตามผิวหนังไข้ทรพิษ ไข้สุกใส ไข้หัด หรือโรคผิวหนังที่เกิด
จากเชื้อรา หรือเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้อไวรัสที่ปรากฏบนใบหน้า หรือศีรษะ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
เป็นพาหะของโรคดังกล่าว 

ข้อ 15 ผู้ด าเนินกิจการแต่งผม ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาด และมีการเก็บเศษผมไปก าจัด
อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการรับจ้างแต่งผม จะต้องควบคุมดูแลช่างแต่งผมในร้านให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 17 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตตามความในข้อ 5 ให้ยื่นค าขอตามแบบและเง่ือนไขพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยแสดงให้ชัดเจน
ว่าจะใช้สถานที่ด าเนินกิจการประเภทใดบ้าง และระบุว่าจะมีช่างแต่งผมจ านวนกี่คน โดยให้มีเอกสาร
ของผู้ขอรับใบอนุญาต และช่างแต่งผมอย่างน้อยดังนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) รูปถ่ายไม่สวมหมวก ขนาด 1×1 จ านวนคนละ 2 รูปเพื่อปิดไว้ในทะเบียนของ

เทศบาลเมืองล าพูน 
(4) ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ว่า ไม่เป็นโรคติดต่อตามข้อ13 

ข้อ 18 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมี



 

 

หนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบกรณีที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 
แต่ถ้าปรากฏว่า ค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ

ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่มีค าส่ังไม่อนุญาต

ได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดตามวรรค
หนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ 19 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ 20 ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วจะต้องช าระค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

ถ้าผู้ด าเนินกิจการรับจ้างแต่งผม ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบก าหนด 

ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับจ้าง
แต่งผม ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม ให้ยื่น
ค าขอตามแบบและเงือนไขพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนดไว้ก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่น จะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 18 

ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 

ข้อ 24 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญผู้ได้รับอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย หรือ 



 

 

(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(3) รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตและช่างแต่งผม ขนาด 1×1 นิ้วจ านวนคนละ2รูป 

 
ข้อ 25 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงือนไข ดังนี้ 
(1) ใบแทนใบอนุญาต ให้ประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้และให้มีวัน 

เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด
ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่เลขที่ ปี พ.ศ.ของใบแทน
ใบอนุญาต 

ข้อ 26 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535 และเทศ
บัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง 
หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(3) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบอนุญาต หรือตามเทศ
บัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

(4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(5) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใดๆที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุร าคาญจากอาคารสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบ ตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ  27 หากผู้ด าเนินกิจการรับจ้ างแต่งผม หรือช่ างแต่ งผมปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธาร
สุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ด าเนินกิจการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้
ด าเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าด าเนินกิจการนั้นต่อไป จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการ
ไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว 



 

 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าส่ังไว้
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าส่ังให้หยุดด าเนินกิจการทันที 

ข้อ 28 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน ซึ่งสมควรจะด าเนินการโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าส่ังให้
ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆเพื่อแก้ไขหรือ
ระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 29 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการแต่งผม ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการประเภทแต่งผมตามที่ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือ
เทศบัญญัตินี้ หรือเงือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ 31 ผู้ถูกส่ังใบเพิกถอนอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 32 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ท าเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตผู้แทน
หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ด าเนินกิจการแต่งผมหยุดด าเนินกิจการ ค าส่ังพักใช้
ใบอนุญาต และค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้ที่ไดรับ
ใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี 



 

 

ในกรณีไม่พบตัวหนังสือหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือ 
และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือส่งไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ 33 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีค าส่ังตามข้อ 20 วรรค 2 ข้อ 27 หรือมีค าส่ังในเรื่อง
การไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 18 หรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอายุตามข้อ 22 หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามข้อ 30 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าส่ังตามข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับค าส่ังไม่พอใจค าส่ัง
ดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบค าส่ัง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าส่ังเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าส่ังนั้นไว้ชั่วคราว ค าส่ังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขให้เป็นที่สุด 

ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 5 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธาร
สุข พ.ศ.2535 

ข้อ 35 ผู้ ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 6 ถึงข้อ 16 มีความผิดตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 36 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ ข้อ 17 มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติข้อ 26 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 38 ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุด
กิจการหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศบัญญัติข้อ 20 วรรคสอง หรือข้อ27 
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 

ข้อ 39 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 28 โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตาม
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 21 หรือข้อ 24 มีความผิดตามมาตรา 83 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตาม
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ 42 ผู้รับใบอนุญาตหรือใช้สถานที่ เป็นที่รับจ้างแต่งผมก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้น
ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้วแต่เมื่อใบอนุญาต



 

 

ดังกล่าวส้ินอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 43 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2540 

 

    ประภัสร์  ภู่เจริญ 
           (นายประภัสร์  ภู่เจริญ) 
                     นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
 
อนุมัต ิ

          สิทธิพร  เกียรติศิริโรจน์ 
      (นายสิทธิพร  เกียรติศิริโรจน์) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการแต่งผม 

รายการ ตัดผมเก้าอ้ีละ หรือ
ตัดผมเครื่องละ 

อายุสูงไม่เกิน หมายเหตุ 

สถานท่ีตัดผม 
ท าการตัดผม หนวดผมโกนผม หนวด
เครา กันหน้า กันคอ นวดหน้า สระผม 
ย้อมผม 
ก. สถานท่ีปรับอากาศ 
ข. สถานท่ีไม่ปรับอากาศ 

สถานท่ีดัดผม 
ท าการดัดผม หรือจัดทรงผม ย้อมผม 
สระผม นวดหน้า กันหน้า กันคอ  
ก. สถานท่ีปรับอากาศ 
ข. สถานท่ีไม่ปรับอากาศ 

ช่างตัดผม 
ท าการตัดผม หนวด โกนผม ขน เครา กัน
คอ กันหน้า สระผม ย้อมผม นวดหน้า 
ช่างดัดผม 
ท าการดัดหรือจัดทรงผม ย้อมผม สระผม 
นวดหน้า กันคอ กันหน้า 
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