เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ.2540
…………………………………
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผมขึ้นใช้บังคับ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)
พ.ศ.2510 ประกอบด้วยมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ.2540”
ข้ อ 2 เทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บในเขตเทศบาลเมื องมหาสารคาม เมื่ อ ได้ ป ระกาศไว้ โ ดยเปิ ด เผย
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการแต่งผม พุทธศักราช 2486
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการแต่งผม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม
“พนักงานเจ้าหน้าที่”หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
“การแต่งผม”หมายความรวมตลอดถึง การตัดผม การโกนผม ขน หนวด หรือเคราหรือการตัดหนวด
การกันหน้า หรือคอ การตัดหรือจัดการทรงผม การสระผม การย้อมผม รวมทั้งดารนวดหน้าและการแต่งหน้า
บรรดาซึ่งกระทําแก่คน
ข้อ 5 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการรับจ้างแต่งผม
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม ต้องจัดให้มีเครื่องหมายสําหรับสถานที่แต่งผมซึ่งทําด้วย
ไม้แก้ว กระเบื้องเคลือบหรือวัตถุถาวรที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกว้างหรือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 12
เซนติเมตรยาว 40 เซนติเมตร ระบายหรือเคลือบสีแดงสลับขาวเป็นเกลียวตามแบบหรือตัวอย่างที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด ติดหรือตั้งไว้ที่เห็นได้ชัดเจนหน้าสถานที่รับจ้างแต่งผม

ข้อ 7 สถานที่รับจ้างแต่งผมต้องมีเครื่องใช้อันจําเป็นดังนี้
(1) เก้าอี้นั่งหรือนอนที่แข็งแรงและสะอาดสําหรับแต่งผม
(2) ผ้าคุมตัวที่สะอาดสําหรับคุมตัวผู้รับการแต่งผมกันเปรอะเปื้อน
(3) ผ้าสะอาดสําหรับพัน คอสีขาวเพื่อป้องกันมิให้ผ้าคุมตัวสัมผัสคอของผู้รับการแต่งผม
(4) ผ้าขนหนูที่ขาวสะอาดสําหรับเช็ดหน้า เช็ดคอ เช็ดศรีษะของผู้รับการแต่งผม
(5) กรรไกร หวี แปรงและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการแต่งผม
(6) สบู่สําหรับฟอกหรือสําหรับโกนหนวด น้ํายาไลโซนแรง 5% หรือแอลกอฮอล์ชนิด 70%
ข้อ 8 ห้ามีให้ผู้ใดดําเนินกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ในสถานที่แต่งผม
(1) ใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(2) ดําเนินกิจการใดๆ ที่มีเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง
(3) ใช้ เ ป็ น ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อใช้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ที่ ไม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กิ จ การแต่ งผมหรื อเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนอื่น ๆ อันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ข้อ 9 ผู้ให้บริการแต่งผมจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการเอ็กซเรย์ปอดที่แพทย์ออกให้ไม่เกิน
หกเดือนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการแต่งผม
ข้อ 10 ผู้ให้บริการแต่งผมต้องแต่งกายและรักษาความสะอาดดังต่อไปนี้
(1) ในขณะที่ทําการแต่งผมให้แก่ผู้รับบริการ ต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อย
และต้องสวมเสื้อคลุมที่สะอาดด้วย
(2) เมื่อจะทําการแต่งผมต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาด และเช็ดมือให้แห้งพร้อมทั้งปิด
ปากและจมูกด้วยผ้าสะอาด
(3) กรรไกร มีดโกน หวีและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการแต่งผม ต้องล้างทําความสะอาดทุกครั้ง
หลังจากได้ใช้แต่งผมให้แก่ผู้รับการแต่งผมแต่ละคน และเช็ดให้แห้งก่อนนํามาใช้อีก
(4) ต้องทําความสะอาดแปรงสําหรับตัดผมให้สะอาดอยู่เสมอ
(5) ต้องเปลี่ยนใบมีดโกนใหม่ทุกครั้งที่ให้บริการแต่งผม
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ให้บริการแต่งผมใช้เวชภัณฑ์ต่อไปนี้ในการรับจ้างแต่งผม
(1) เวชภัณฑ์ที่รู้หรือควรรู้ว่าปรุงด้วยสารหนูหรือสารปรอท
(2) เวชภัณฑ์ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรใช้ในการแต่งผม
เพราะอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้รับการแต่งผม
ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ให้บริการแต่งผม ทําการแต่งผมแก่ผู้ที่ปรากฏหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่ออัน
น่าจะแพร่ไปเพราะการแต่งผมคือ
(1) โรคเรื้อน

(2) วัณโรค
(3) คุดทะราดหรือโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์อันเป็นที่น่ารังเกียจ
(4) ไข้ทรพิษ ไข้หัด ไข้สุกไส
(5) เชื้อไวรัสที่ปรากฏบนใบหน้าหรือบนศรีษะอันเป็นที่น่ารังเกียจ
ข้อ 13 ผู้ประกอบกิจการแต่งผมต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ ต้องปัดกวาดเส้นผมไปกําจัดให้
เรียบร้อยและสม่ําเสมอ
ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแต่งผมจะต้องควบคุมช่างแต่งผมในสถานที่ประกอบการ
ของตนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 15 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม ให้ยื่นคําขอตามแบบวิธีการและเงื่อนไข
ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามกําหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าสถานที่ประกอบ
กิจ การอยู่ ที่ใด ประกอบกิจ การประเภทใดบ้ าง มี ช่า งแต่ งผมจํ า นวนเท่าใด โดยจะต้องมี เอกสารของผู้ รั บ
ใบอนุญาตและช่างแต่งผมดังต่อไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 x 1 นิ้ว จํานวนคนละ 2 รูป
เพื่อติดไว้ในทะเบียน
(4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในข้อ 16 (3)
ข้อ 16 ช่างแต่งผมหรือผู้ให้บริการแต่งผมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(2) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบหรือเป็นคนวิกลจริต
(3) ไม่เป็นโรคติดต่อเช่นวัณโรค ไข้ไทฟอยด์ หัด บิด สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ โรคเอดส์ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
ข้อ 17 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่ า ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ก็ ใ ห้ อ อกใบอนุ ญ าตพร้ อ มทั้ ง เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ก็ให้
ส่งคําขอคืนแก่ผู้ขออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองวันครั้งละไม่

เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลานั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะสําหรับกิจการประเภทเดียวและสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับจ้างแต่งผม
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนอายุใบอนุญาตสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วันหาก
มิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดที่จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้วให้ผู้ยื่นคําขอประกอบ
กิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 21 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ข้อ 22 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคําขอบอกเลิกการประกอบ
กิจการแต่งผมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 23 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคํา
ร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูก
ทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับคําว่า"ใบแทน" กํากับไว้ด้วยและให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบ
แทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ
ต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตฉบับเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมพร้อมทั้งลงเล่มที่เลขที่วันเดือนปีของใบแทนใบอนุญาตด้วย
ข้อ 25 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งหลักฐานเอกสารได้เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ใน

การนี้ ใ ห้ มี อํ า นาจสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เรี ย กใบอนุ ญ าตหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากเจ้ า ของ หรื อ ผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศบัญญัตินี้หรือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญจาก
อาคารสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็นโดยไม่ต้องใช้
ราคา
ข้อ 26 หากผู้ดําเนินกิจการแต่งผมปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดําเนินการไม่
แก้ไขหรือถ้าการดําเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่
พอใจแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้กําหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ตามสมควร
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําสั่งให้หยุดดําเนินกิจการนั้นทันที
ข้ อ 27 ถ้ า เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตรวจพบเหตุ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ มี ก ารกระทํ า ใด ๆ ที่ ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมต่อการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม
ซึ่งสมควรที่จะทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น ได้ตามสมควรแล้ว
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทราบ
ข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผมหรือช่างแต่งผมหรือผู้ให้บริการแต่ผมปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการแต่งผมตามที่ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่ง
พักใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 หรือ
เทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการ ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชน

ข้อ 30 คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 20 วรรคสอง ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับอนุญาตทราบ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ประกอบกิจการแต่งผมหยุดดําเนินกิจการ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต
และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาเดิมหรือทําการของผู้รับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบตั้งแต่เวลาที่หนังสือ
นั้นไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี
ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผมก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบ
กิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้วต่อเมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้น
ยังคงประสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต่ อไป ผู้ นั้ นจะต้ องมาดํ าเนิ น การขอรับใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญัติ นี้ ก่อน
ดําเนินการ
ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 34 ให้นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
(นายสุริจิตร ยนต์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
อนุมัติ
(นายวิชัย ทัศนเศรษฐ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ที่
1

2

ประเภท
สถานที่ตัดผม ทําการตัดผม นวดผม โกนผม โกนหนวด
เครา กันหน้า กันคอ นวดหน้า สระผม ย้อมผม
1.1 สถานที่ปรับอากาศ เก้าอี้ตัดผมตัวละ
1.2 สถานที่ไม่ปรับอากาศเก้าอี้ตัดผมตัวละ
สถานที่ ตัด ผม ทํา การตัด ผม ตั ดผม จั ดทรงผม ย้อมผม
สระผม นวดหน้า นวดผม กันหน้า กันคอ
2.1 สถานที่ปรับอากาศ
2.2 สถานที่ไม่ปรับอากาศ

ค่าธรรมเนียม บาท/ปี
300
200
1,200
600

