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หลักการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เพื่อให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

 
     เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้ประกาศใช้ข้อบังคับต าบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งท าให้ข้อบังคับต าบลฉบับเดิม
ไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน     
จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
เสนอต่อนายอ าเภอนากลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับต่อไป 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
อุทัยสวรรค์ และนายอ าเภอนากลาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการ     
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย   
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับต าบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้ก่อนแล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจและหน้าที่ในการ

ตรวจตราดูแล และรับผิดชอบในการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในท้องถิ่นท่ีใช้ข้อบัญญัตินี้ 

 “การแต่งผม” หมายความรวมถึง การตัดผมและหนวด การโกนหนวด ขน หรือเครา การตัดหนวด     
การกันหน้าหรือคอ การดัดหรือการดัดทรงผม การสระ การย้อมผม รวมทั้งการนวดการแต่งหน้า บรรดาซึ่งกระท า
แก่คน 

ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ ใดตั้งหรือใช้สถานที่แห่งหนึ่ งแห่งใดเป็นที่แต่งผม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก            
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ใดตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผมอยู่แล้ว ในวันก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องขอรับใบอนุญาต
ภายในก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันทีข่้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๖  ในการขอรับใบอนุญาตตามความในข้อ ๕ ต้องยื่นเรื่องตามแบบที่ก าหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยแสดงให้ชัดแจ้งว่าจะใช้สถานที่ประกอบการค้าประเภทใดบ้าง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร    
ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๗  สถานที่รับจ้างแต่งทรงผมต้องมีเครื่องใช้อันจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เก้าอ้ีนั่งหรือเก้าอ้ีนอนที่ม่ันคงที่สะอาดส าหรับตกแต่งทรงผม 
 (๒) ผ้าเช็ดตัวสะอาดส าหรับคุมตัวผู้รับแต่งทรงผม กันผมเปรอะเปื้อน 
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 (๓) ผ้าสะอาดส าหรับพันคอ เพ่ือป้องกันมิให้ผ้าคลุมตัวสัมผัสต้นคอของผู้รับการแต่งผม 
 (๔) ผ้าขนหนูสะอาดส าหรับเช็ดคอและเช็ดศีรษะของผู้รับแต่งผม 
 (๕) กรรไกร หวี แปรง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับแต่งทรงผม 
 (๖) สบู่ส าหรับการโกนหนวด สบู่หรือน้ ายาโกนหนวด สบู่หรือน้ ายาสระผม ส าหรับฟอก และ

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่นแอลกอฮอล์ ๗๐ % 
ข้อ ๘  ห้ามมิให้ประกอบกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประกอบกิจการใดๆ ที่มีเสียงกลิ่น ควัน ฝุ่นละออง 
 (๒) กระท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร หรือน้ าแข็ง 
 (๓) การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือเพ่ือการค้าเว้นแต่จะได้จัดสถานที่แยก

เป็นสัดส่วนชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้รับจ้างแต่งผม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ใดรับจ้างแต่ง

ผมอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องขอรับใบอนุญาตภายในก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
ข้อ ๑๐ การขอรับใบอนุญาตแต่งผม ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องด้วยตนเองตามแบบที่ก าหนดไว้และแจ้งให้

ชัดเจนว่าจะรับแต่งผมประเภทใด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ - ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป เพ่ือปิดไว้ในใบอนุญาตที่ออก

ให้ ซ่ึงต้องแสดงในที่เปิดเผยและสถานที่ได้รับอนุญาตให้แต่งผม ๑ รูป กับปิดไว้ในทะเบียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอุทัยสวรรค์ 

 (๒) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน                     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

ข้อ ๑๑  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะแต่งผมรายเดียว และเฉพาะประเภทที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ข้อ ๑๒  ผู้รับใบอนุญาตรับจ้างแต่งผมต้องมีเครื่องใช้จ าเป็นตามก าหนดไว้ในข้อ ๗ 
ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตรับจ้างแต่งผมต้องแต่งกายและรักษาความสะอาด ดังนี้ 
  (๑) ในขณะการจัดแต่งผม ต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อยและต้องสวมเสื้อคลุมที่

สะอาดหรือตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนดไว้ให้ 
  (๒) เมื่อจะท าการแต่งผมต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 
  (๓) ในขนาดท่ีแต่งผมต้องมีผ้าสะอาดปิดปากและจมูก 
ข้อ ๑๔  ผู้รับใบอนุญาตแต่งผมต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการแต่งผมตามวิธีการต่อไปนี้ เพ่ือให้ถูกต้อง

ตามสุขลักษณะ 
  (๑) ผ้าพันคอและผ้าขนหนู ดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๓) และ (๔) ผ้าผืนหนึ่งๆ ให้ใช้กับผู้มารับการ   

แต่งผมเพียงครั้งเดียว และต้องน าไปซักให้สะอาดก่อนน ามาใช้อีก 
  (๒) ให้ท าความสะอาดกรรไกร มีดโกน แปรงทาหนวด และปัดผม โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์    

๗๐% หลังจากได้ใช้แต่งผมให้แก่ผู้มารับแต่งผมคนหนึ่งแล้ว จากนั้นเช็ดให้แห้งและเก็บไว้ที่สะอาดจึงน ามาใช้ได้อีก 
  (๓) ต้องรักษาแปรงปัดผมให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อใช้แปรงปัดผมให้กับผู้มารับบริการแต่งผม     

คนหนึ่งแล้ว ต้องปัดเศษผมออกและต้องท าความสะอาดทุกครั้ง 
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ข้อ ๑๕  ห้ามมิให้ผู้รับจ้างแต่งผมใช้เวชภัณฑ์ต่อไปนี้ ในการรับจ้างแต่งผม 
  (๑) เวชภัณฑ์ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าได้ปรับปรุงด้วยสารหนูหรือปรอท 
  (๒) เวชภัณฑ์ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่า เป็นสิ่งที่ไม่สมควรใช้ในการแต่งผม 

และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ได้รับการแต่งผม 
ข้อ ๑๖  เมื่อปรากฏว่าหรือมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตรับจ้างแต่งผมเป็นผู้วิกลจริต โรคลมบ้าหมู 

โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะติดต่ออันตราย โรคคุดทะราด กามโรค ไข้ทรพิษ ไข้อีสุกอีใส ไข้หัด หรือโรค
ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์ หรือไวรัสที่อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นพาหะน าโรคดังกล่าว ห้ามรับจ้าง
แต่งผมหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแต่งผมโดยอนุโลมเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๘ 

ข้อ ๑๗  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต รับจ้างแต่งผมแก่ผู้มีอาการปรากฎหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ 
ต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะที่มีอาการไอมาก ซิฟิริส และโรคคุดทะราดระยะมีแผล หรือมีดอก
ตามผิวหนัง ไข้ทรพิษ ไข้อีสุกอีใส ไข้หัด หรือโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้อไวรัสที่ปรากฎ     
บนใบหน้า หรือศีรษะอันเป็นพาหะของโรคดังกล่าว 

ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่แต่งผมคนใดคนหนึ่งกระท าผิดโดยการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
นี้ หรือปล่อยให้ผู้รับจ้างแต่งผมของตนกระท าผิด โดยฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนใช้ใบอนุญาตได้ชั่วคราวครั้งหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตคนใดได้ถูกสั่งพักใบอนุญาต
แล้วสองครั้ง ถ้ากระท าผิดอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๙  ให้น าความข้อ ๑๘ มาใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผมกระท าความผิด 
โดยฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยอนุโลม แต่ถ้าปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดเป็นโรคตามข้อ ๑๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

ข้อ ๒๐  ใบอนุญาตทีอ่อกให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๒๑  การขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้าผู้ใช้ใบอนุญาตไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่  
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ 
ในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งในข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๓  บรรดาใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม หรือให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผมที่ออกก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๒๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๑    เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 




