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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เร่ือง การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทการประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม  พ.ศ. 2549 

---------------------------------- 
หลกัการ 

เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการ
เสริมสวยหรือแต่งผม   

 
 

เหตุผล 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภท
หน่ึงเน่ืองจากการประกอบกิจการประเภทน้ี  สามารถแพร่เช้ือโรคติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
แพร่หลายสมควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการอนุญาตรวมทั้งมาตรการป้องกนัอนัตราย
ต่อสุขภาพไวเ้ป็นพิเศษเพื่อก ากบัดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการ  และ
ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตใหป้ระกอบกิจการใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั  จึงเสนอร่างเทศบญัญติั  เร่ือง  การ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม    พ.ศ. 
2549  ต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอผูว้า่ราชการ
จงัหวดับุรีรัมย ์  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหใ้ชเ้ป็นเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลประโคนชยั  
ต่อไป 
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เทศบัญญตัิของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

ประเภทการประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม  พ.ศ. 2549 

--------------------------------------------- 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  และมาตรา  

16(19)  แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกบัมาตรา 32  มาตรา 54  มาตรา 63  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535   เทศบาลต าบลประโคนชยั   จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้   โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ "เทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั เร่ือง การควบคุมกิจการ
ท่ีเป็น อนัตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม   พ.ศ. 2549" 

ขอ้ 2 . เทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั  แลว้ 7  วนั 

ขอ้ 3.   นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ให้ยกเลิกบรรดาเทศบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี 

ขอ้ 4.  ในเทศบญัญติัน้ี 
"เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน"  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 

 "เจา้พนกังานสาธารณสุข" หมายความว่า ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
เทศบาลต าบลประโคนชัย  และเจา้พนักงานซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลประโคนชยั 

“พนกังานเจา้หน้าท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และเทศบญัญติัน้ี 
 ขอ้  5.  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั  รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และให้
มีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามเทศ
บญัญติัน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

----------------------------- 
 

ขอ้ 6.  หา้มผูใ้ดประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทการเสริมสวยหรือแต่งผม  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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หมวด  2 
การเสริมสวยหรือแต่งผม 
---------------------------- 

 ขอ้  7.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม   ตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทัว่ไปเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนิน
กิจการ   ตลอดจนมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพและสุขลกัษณะส่วนบุคคลของช่างเสริมสวย
หรือแต่งผม   ดงัน้ี 
  7.1   สภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการ 
   (1)  อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีแต่งผมตอ้งมีพื้น  ผนงั  และเพดานท่ีมัน่คง     
แขง็แรงอยูใ่นสภาพดีไม่ช ารุด 
   (2)  จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดี   โดยใหมี้ช่องระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่   
1  ใน  10  ของพื้นท่ีห้อง  หรือจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศ 
   (3)  จดัใหมี้ระบบป้องกนัไฟฟ้าดูด  ไฟฟ้าลดัวงจร   และอุปกรณ์ส าหรับ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีเหมาะสม   ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
   (4)  จดัใหมี้การดูแลรักษาอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบกิจการใหอ้ยูใ่น
สภาพดีเสมอ 
  7.2  มาตรการในการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ 
   (1)  สถานประกอบการตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่  200  
ลกัซ์  หรือ 20  ฟุตเทียม ทั้งน้ี   ตอ้งไม่มีแสงกระพริบหรือแสงสะทอ้นท่ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองตา      
   (2)  จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยท่ีมิดชิด   มีฝาปิด  ไม่ร่ัวซึม  เพื่อป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายของเศษผม 
   (3)  มีส้วม  อ่างลา้งมือ  และอ่างส าหรับสระผมท่ีสะอาด   อยูใ่นสภาพดี   
ไม่มีกล่ินเหมน็  และมีน ้าสะอาดใชอ้ยา่งเพียงพอ    
   (4)  ดูแลอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้างๆ  ใหอ้ยูใ่นสภาพดี   สะอาด  และ
ปลอดภยั   โดยการท าความสะอาดทุกวนัและจดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ   ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีเป็นโลหะใหท้ าความสนะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ  เช่น  ไลโซล  5%  หรือเอทิลแอลกอฮอล ์ 
70%  หลงัใชเ้สริมสวยหรือแต่งผม 
   (5)  เกา้อ้ีนัง่หรือเกา้อ้ีนอนท่ีใชใ้นการประกอบการ   ตอ้งมีความมัน่คง  
แขง็แรง  อยูใ่นสภาพท่ีไม่ช ารุด 
   (6)  มีผา้คลุมตวัท่ีสะอาดส าหรับผูใ้ชบ้ริการ  มีเส้ือคลุมและผา้ปิดปาก  
ปิดจมูก  ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 
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   (7)  มีผา้พนัคอส าหรับป้องกนัมิใหผ้า้คลุมตวัสัมผสัตน้คอของผูใ้ชบ้ริการ   
มีผา้ขนหนูส าหรับเช็ดหนา้  คอ  และศีรษะ   ส าหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีสะอาด  และมีจ านวนเพียงพอ   
ส าหรับการใหบ้ริการ   ผา้ผืนหน่ึงๆ   ใหใ้ชก้บัผูบ้ริการเพียงคร้ังเดียว  หลงัการใชแ้ต่ละคร้ังตอ้ง
น าไปซกัฟอกใหส้ะอาด  และฆ่าเช้ือดว้ยการน่ึง   ตม้  หรือใชส้ารเคมี   
   (8)  ไม่ท ากิจการใดๆ  ท่ีมีเสียง  กล่ิน  ควนั  ฝุ่ นละออง  รวมทั้งกิจการท่ี
เป็นท่ีน่ารังเกียจอ่ืนๆ  ในสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
   (9)  ไม่ท า  ประกอบ ปรุง  สะสม  หรือจ าหน่ายอาหาร  หรือน ้าแขง็ใน
สถานท่ีไดรั้บอนุญาต 
   (10)  ใชเ้คร่ืองส าอางท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการ 
   (11)  รักษาแปรงปัดผมและหวใีหส้ะอาดอยูเ่สมอ  เม่ือใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว
ในการใหบ้ริการแลว้  ตอ้งปัดเศษผมและท าความสะอาดทุกคร้ัง 
   (12)  ใชใ้บมีดโกนชนิดท่ีสามารถเปล่ียนใบมีดโกนได ้ ใบมีดโกนท่ีใช้
กบัผูใ้ชบ้ริการคนหน่ึงแลว้จะน าไปใชอี้กไม่ได ้
   (13)  ไม่ใชเ้วชภณัฑท่ี์รู้หรือควรรู้วา่ปรุงดว้ยสารหนูหรือปรอท  หรือ
เวชภณัฑท่ี์เจา้พนกังานสาธารณสุขไดแ้จง้ใหท้ราบวา่เป็นส่ิงไม่ควรใชใ้นการเสริมสวยหรือแต่งผม 
   (14)  จดัให้ผูใ้หบ้ริการหรือช่างเสริมสวยหรือแต่งผมไดรั้บการตรวจ
สุขภาพอยา่งนอ้ยละ  1  คร้ัง 
   (15)  ตอ้งแจง้จ านวนผูใ้ห้บริการเสริมสวยหรือแต่งผม  พร้อมแสดง
ใบรับรองการตรวจโรคของผูใ้หบ้ริการดงักล่าวท่ีแพทยอ์อกให ้ ภายในเวลาไม่เกิน  12  เดือน 
   (16)  ไม่เสริมสวยหรือแต่งผมใหแ้ก่ผูท่ี้มีอาการปรากฏหรือมีเหตุควรเช่ือ
วา่ผูน้ั้นเป็นโรคติดต่ออนัน่าจะแพร่ไปเพราะการเสริมสวยหรือแต่งผม  ต่อไปน้ี  คือ  โรคเอดส์  
โรคเร้ือนชนิดผวิหนงั  วณัโรคระยะมีอาการไอมาก  ซิฟิลิส  และโรคคุดทะราคระยะมีบาดแผลหรือ
มีดอกตามผวิหนงั  ไขท้รพิษ  ไขสุ้กใส  ไขห้ดั  หรือโรคผิวหนงัท่ีเกิดจากเช้ือรา  หรือจุลินทรีย ์ 
หรือเช้ือไวรัสท่ีปรากฏบนใบหนา้หรือศีรษะอนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ  หรือเป็นพาหะของโรคดงักล่าว 
   (17)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและค าแนะน า
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข 
   (18)  ผูใ้หบ้ริการเสริมสวยหรือแต่งผมทุกคนตอ้งไดรั้บการอบรมเก่ียวกบั
สุขลกัษณะการใหบ้ริการเสริมสวยหรือแต่งผมตามท่ีเทศบาลก าหนด 
  7.3  สุขลกัษณะส่วนบุคคลของช่างเสริมสวยหรือแต่งผม 
   (1)  ไม่เป็นผูไ้ร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟ่ือนไม่สมประกอบหรือวกิลจริต 

(2)  ไม่เป็นโรคติดต่อ  เช่น  วณัโรค  ไขห้วดั  ไขสุ้กใส  โรคคางทูม  โรค
เร้ือน  โรคผิวหนงัท่ีน่ารังเกียจ  กามโรค  หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีเทศบาลก าหนด  เม่ือปรากฏหรือมีเหตุ
ความเช่ือวา่เป็นโรคดงักล่าว  หา้มผูน้ั้นท าการเสริมสวยหรือแต่งผมจนกวา่จะหายเป็นปกติ 
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 ขอ้  8    ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมมีหนา้ท่ีดูแลช่างเสริมสวย
หรือแต่งผมท่ีประกอบกิจการกบัตนใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเทศบญัญติัน้ีโดยเคร่งครัด 

หมวด  3   
ใบอนุญาต 

------------------------------------------ 
 ขอ้  9  ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเสริมสวยหรือ
แต่งผม (เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ให้ยื่นขอค า
รับใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบพร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนด 
 ขอ้ 10 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตและไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของค าขอแลว้  ปรากฏวา่ค าขอรับในอนุญาตดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติั เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แลว้แจง้ให้ผูข้ออนุญาตแกไ้ขให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั ในกรณี
จ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งค าขอคืนให้แก่ผูข้ออนุญาตเพื่อแกไ้ข ตอ้งส่งค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้ง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นใหผู้ข้อทราบ  ภายใน  15  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลท่ีไม่ออกใบอนุญาตให้ผูข้ออนุญาตทราบ  ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับค าขอซ่ึงมี
รายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติั 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยงัไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2  คร้ัง คร้ังละไม่
เกิน  15  วนั  แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อน
ส้ินในก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีขยายเวลาไดแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี 
 ข้อ  11  ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใช้ได้ส าหรับการประกอบกิจการประเภทเดียว  และ
สถานท่ีแห่งเดียว 
 ขอ้  12  ผูใ้ดรับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ี
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ขอ้  13  ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
 ขอ้  14  เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบพร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ื่นค าขอพร้อมกบั
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 ขอ้  15  หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะแกไ้ขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าร้องขอต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนด 
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 ขอ้  16  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายใน  15  วนั  
นับแต่วนัท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อม
หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
  (2)  รูปถ่ายของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  ขนาด 
1x1  น้ิว  จ  านวน  2  รูป 
 ขอ้  17  การออกใบแทนใบอนุญาต  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
  (1)  ใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบท่ีก าหนด  โดยประทบัตราสีแดงค าวา่  “ใบแทน” 
ก ากบัไว ้ และมีวนัเดือนปีท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 
  (2)  บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และระบุเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  พ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญาต 
 ขอ้  18  เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่ประสงคจ์ะประกอบการอีกต่อไป  ให้ยื่นค าร้องบอกเลิก
การประกอบกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนด 

ข้อ  19 ถ้าผูไ้ด้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบติั  หรือปฏิบติัไม่ถูกต้องตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัดังกล่าว  เทศบญัญติัน้ี  หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  ในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่
เกิน  15  วนั 
 ขอ้  20  เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผูรั้บ
ใบอนุญาต 
  (1)  ถูกสั่งพกัใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป  และมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตอีก 
  (2)  ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า ไดก้ระท าผิดตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข        
พ.ศ. 2535 
  (3)  ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  เทศบญัญติัน้ี  หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต
ในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบติัหรือ
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
 ขอ้  21  ค  าสั่งพกัใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้ให้
ผูรั้บใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว  
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ตอ้งส่งค าสั่งโดยทางไปรษณียต์อบรับ  หรือปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย  ณ  ภูมิล าเนา  
หรือส านกัท าการงานของผูรั้บใบอนุญาต  และให้ถือวา่ผูรั้บใบอนุญาตนั้นไดท้ราบค าสั่งแลว้ตั้งแต่
เวลาท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่งแลว้แต่กรณี 
 ขอ้  22  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได ้ จนกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

หมวด  4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

----------------------------------- 
 ขอ้  23  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประเภทกิจการ
เสริมสวยหรือแต่งผม  มีหน้าท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราและตามระยะเวลาท่ีก าหนด  หาก
มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของ
ค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระเวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดบ้อกเลิกการด าเนินการก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติั 
 ในกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก  คา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนั
เกินกว่า  2  คร้ัง  เจา้พนักงานทอ้งถ่ินท่ีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการด าเนินการไวจ้นกว่าจะไดเ้สีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2549 

           ลงช่ือ    ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน 
      (นายธีระศกัด์ิ  หาญประโคน) 
               นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
 
                         เห็นชอบ 
ลงช่ือ         สถาพร   ชุมอุปการ 
               (นายสถาพร  ชุมอุปการ) 
นายอ าเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 
             ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์
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บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพประเภทการประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่ผม 

 
ล าดบัท่ี รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

 
1 
 

2 

 
สถานท่ีประกอบการท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
 
สถานท่ีประกอบการท่ีไม่ใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
 
 

 
ตวัละ  80 

 
ตวัละ  40 

 
ค านวณจากจ านวน
เกา้อ้ีท่ีร้านมีไว ้
ใหบ้ริการตดัผมหรือ
ดดัผม 

 


