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  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ วาดวยควบคุมการเสริมสวย  
หรือแตงผม  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เทศบาลตําบลหัวรอ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล    หัวรอ และผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงตราเทศบัญญัติไว 
ดังตอไปนี้ 
 
        ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ เร่ือง ควบคุมกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  พ.ศ. 
2558” 
 
        ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล หัวรอแลว 7 วัน 
        ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับตําบล เร่ือง ควบคุมกิจการเสริมสวย แตงผม หรือแตงเล็บ พ.ศ. 2541 

       ในบรรดา ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลว หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ         เทศบัญญัตินี้  
ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
        ขอท่ี 4 เทศบัญญัติตําบลนี้ 
        “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ  
        “ เจ าพนั กงานสาธารณสุข” หมายความว า  เจ าพนักงานซึ่ ง ได รับแต ง ต้ั งตามพระราช บัญญั ติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

       ขอ 5 ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ี 
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ 
        เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการท่ีตองมีความควบคุมตามวรรคแรก    ในลักษณะท่ี
เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
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      ขอ 6 สถานท่ีประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม ตองมีเคร่ืองใชอันจําเปน ดังตอไปนี้ 
      (1) เกาอี้นั่ง หรือนอนท่ีมั่นคง สะอาดสําหรับผูรับการเสริมสวย แตงผม แตงเล็บ นั่งหรือนอน 
      (2) ผาคลุมตัวสะอาด สําหรับคลุมตัวผูรับการเสริมสวย แตงผมกันเปรอะเปอน 
      (3) ผาสะอาดสําหรับพันคอเพ่ือปองกันมิใหผาคลุมตัวสัมผัสตัวของผูรับการเสริมสวย หรือแตงตัว 



      (4) ผาขนหนูสะอาดสําหรับเช็ดผา เช็ดคอ และเช็ดศีรษะของผูรับการแตงผม 
      (5) ผาขนหนูสะอาดเช็ดหนา เช็ดคอ ของผูรับการเสริมสวย 
      (6) ผาขนหนูสะอาดสําหรับ เช็ดเทา เล็บเทา เช็ดมือ เล็บมือ ของผูรับการแตงเล็บ 
      (7) แผนฟองน้ํารองหลังมือ กันมิใหมือของผูรับจางเสริมสวยสัมผัสผิวของผูรับการเสริมสวย 
               (8) กรรไกร กะละมัง เคร่ืองแตงเล็บ อุปกรณอื่นท่ีจําเปน สําหรับการแตงเล็บ 
               (9) กรรไกร มีดโกน หวี แปรง อุปกรณอื่นๆ ท่ีจําเปนสําหรับการแตงผม 
      (10) แปรง พูกัน ท่ีดัดขนตา อุปกรณอื่นๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเสริมสวย 
      (11) สบูสําหรับโกนหนวด สบู หรือน้ํายาสระผม สําหรับฟอก น้ํายาฆาเชื้อโรค เชน ไลโซล 5% หรือ 
เอทิลแอลกอฮอล 70% 
      ขอ 7 หามมิใหผูใดประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ในสถานเสริมสวย หรือแตงผม  
      (1) ประกอบกิจการใด ท่ีมีเสียง กลิ่น ควัน หรือฝุนละออง 
      (2) การทํา ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร หรือน้ําแข็ง 
              (3) การเลี้ยงสัตวตางๆท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือเพ่ือการคาเวนแต จะจัดสถานท่ีแยกเปนสัดสวนชัดเจน 
และไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
      ขอ 8 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาก        เจาพนักงาน
ทองถ่ิน ตามแบบ สล.1 แลวแตกรณี พรอมกับหลักฐานตางๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหัวรอกําหนด พรอม ใบรับรองแพทย วาไมเปน
โรคเร้ือน วัณโรค กามโรค คุตราด หรือโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา หรือเชื้อจุลินทรีย หรือไวรัส อันเปนท่ีนารังเกียจ  
              ขอ 9 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ ของคําอนุญาตหรือการแจงแลว ปรากฏ
วาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาต สล. 2 
      ผูใดไดรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแทนหรือผู รับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดชําระ
คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับ เพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผู
ไดรับใบอนญุาต จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น กอนถึงกําหนดการท่ีจะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 
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    การแจงตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถ่ิน ทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผู
ไดรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัว หรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือแจง หรือคําสั่ง โดยทางไปรษณีย ตอบรับหรือปด
หนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว
ต้ังแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันเปดหนังสือ แลวแตกรณี 
      ขอ 10 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดเฉพาะกิจการเสริมสวย กิจการแตงผม แตละกิจการ และใหมีอายุหนึ่งป นับแต
วันท่ีออกใบอนุญาต 
      ขอ 11 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม และผูชวยตองแตงกายและรักษาความสะอาด
ดังตอไปนี้ 



      (1) ในขณะท่ีทําการเสริมสวย หรือแตงผม ตองแตงกายใหสะอาดและสุภาพเรียบรอย และตองสวมเสื้อคลุมท่ี
สะอาด หรือตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
      (2) กอนจะทําการเสริมสวย หรือแตงผม ตองลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดแลวเช็ดใหแหงเสียกอน 
      (3) ในขณะทําการเสริมสวย แตงผม ตองมีผาสะอาดปดปากและจมูก 
      ขอ 12 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม และผูชวยตองใชเคร่ืองใชในการใหบริการดังตอไปนี้ 
      (1) ผาพันคอ ผาขนหนู และแผนฟองน้ํา ดังระบุไวในขอ 6(3) (4) (5) (6) และ (7) ผืนหนึ่งๆใหใชกับผูมารับ
บริการ เพียงคร้ังเดียว แลวตองนําไป ซักฟอกใหสะอาดและตากแดดใหแหงเสียกอนจะนํามาใชไดอีก 
         (2) มีดโกน ซึ่งใชในการโกนผม กันคิ้ว กันขน ใบหนึ่งๆ ใหใชกับผูมารับบริการเพียงคร้ังเดียวแลวท้ิง 
      (3) ใหทําความสะอาดกรรไกร มีดโกน แปรงทาหนวดและผม หวี แปรงผม ดวย เอทินแอลกอฮอล 70% ทุกคร้ัง 
หลังจากไดใชกับผูมารับบริการคนหนึ่ง แลวตองเช็ดแหงเก็บไวในท่ีสะอาดจึงจะนํามาใชไดอีก 
      (4) ตองรักษาแปรงสําหรับปดผมใหสะอาดอยูเสมอ เมื่อใชแปรงผมใหแกผูรับการแตงผมคนหนึ่งแลวตองปดผม
ออก และทําความสะอาดทุกคร้ังไป 
      (5) ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา ของเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน 
      ขอ 13 หามมิใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และผูชวย ใชเวชภัณฑตอไปนี้ในการรับจางเสริมสวย แตงผม  
      (1) เวชภัณฑท่ีตนรูหรือควรรูวาไดปรุงแตงจากสารปรอทหรือสารหนู 
      (2) เวชภัณฑท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข ไดแจงใหทราบวาเปนสิ่งท่ีไมสมควรใชในการเสริมสวย หรือแตงผม  
      ขอ 14 เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือผูชวย เปนโรควิกลจริต ลมบาหมู 
โรคเร้ือนชนิดผิวหนัง วัณโรคระยะติดตออันตราย โรคคุดทะราด กามโรค ไขทรพิษ ไขสุกใส  
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ไขทัด หรือโรคผิวหนังท่ีเกิดจาเชื้อรา หรือเชื้อจุลินทรีย หรือไวรัส อันเปนท่ีหนารังเกียจหรือเปนพาหนะของโรคดังกลาว หาม
รับจางเสริมสวย หรือแตงผม  
      ขอ 15 หามมิใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการและผูชวย ใหบริการเสริมสวย หรือแตงผม แกผูท่ีมีอาการปรากฏ
หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนโรคติดตออันแพรไปเพราะการเสริมสวย หรือแตงผม ดังตอไปนี้ คือโรคเร้ือชนิดผิวหนัง ไขทรพิษ ไข
สุกใส หรือไขทัด หรือโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา หรือเชื้อจุลินทรีย หรือไวรัส  ท่ีปรากฏบนใบหนาหรือศีรษะ หรือเปนพาหนะของ
โรคดังกลาว 
      ขอ 16 ผูรับใบอนุญาตประกอบใบกิจการ และผูชวยตองตรวจสุขภาพประจําปทุกป พรอมท้ังแสดงการตรวจ
สุขภาพ โดยแพทยวินิจฉัยวาไมเปนโรคติดตอรายแรง ไวโดยเปดเผย และเห็นงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการไวตลอกเวลาท่ี
ใหบริการ 
      ขอ 17 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคนใดกระทําการใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ หรือปลอยใหผูชวยในสถานท่ีของตน
ทําผิด โดยฝาฝนเทศบัญญัตินี้ หรือปลอยใหผูชวยในสถานท่ีของตนทําผิดโดยฝาฝนเทศบัญญัติขอหนึ่งขอใด เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แตไมเกินสิบหาวัน     ในกรณีผูรับใบอนุญาตคนใดไดถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
มาแลว 2 คร้ัง ถากระทําความผิดอีกเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 



      ขอ 18 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ีประสงคจะขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการตองยื่นคําขอตอใบอนุญาต
ตามแบบ สล.3 ท่ีกําหนดทายเทศบัญญัตินี้ 
      ขอ 19 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
ตลอกเวลาท่ีประกอบกิจการ 
      ขอ 20 หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน ตาม สล. 4 เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตใหมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
      (1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
      (2) ใบอนุญาตในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
      ขอ 21 การออกใบแทนใบอนุญาตใหมใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้ 
      (1) การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใชแบบ สล.2 โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมีวัน 
เดือน ป ท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก   เจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและตน
ขั้วใบแทน 
      (2) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิม และเลนท่ี เลขท่ี ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
      ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

5 
      ขอ 22 ผูประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม และผูชวยรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน        เทศบัญญัตินี้
ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
      ขอ 23 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

       
(ลงชื่อ)      นพคุณ  แถมพยัคฆ 

        (นายนพคุณ  แถมพยัคฆ) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

 
  

        -เห็นชอบ 
          ลงชื่อ  ฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย 
               (นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย) 
      รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
               ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 



 
 

บญัชีคาธรรมเนยีมการดาํเนนิกิจการเสรมิสวย หรอืแตงผม  
 

 
ลําดับ รายการ บาท 
1. พ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางเมตร 200 
2. พ้ืนท่ีเกิน 25 ตารางเมตรแตไมเกิน 50 ตารางเมตร 400 
3. พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 600 
4. พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 

 
  



                แบบ สล.1 

คําขอรับใบอนญุาต 
ประกอบการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ประเภท เสรมิสวย หรอืแตงผม  

        เขียนท่ี..................................................... 
               วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ................ 

 ขาพเจา      บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล 
ชื่อ......................................................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ.................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................บาน/สํานักงานเลขท่ี................................... 
ตรอก/ซอย................................................................ถนน................................................................หมูท่ี................ 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด...........................โทรศัพท.................................... 
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท เสริมสวย หรือแตงผม ตอเจาพนักงานสวนทองถ่ิน 
ดังตอไปนี้ 
 1. สถานท่ีชื่อ..............................................................................................................เพ่ือประกอบกิจการ 
(ระบุประเภทของกิจการ)................................................................................................................... 
 2. สถานท่ีต้ังเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................... 
หมูท่ี.................ตําบล..............................อําเภอ............................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท....................................................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 
 3. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ...................................................................อายุ...........ป  สัญชาติ................ 
อยูบานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................หมูท่ี.............. 
แขวง/ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด.................................โทรศัพท.......................... 
 4. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆมาดวยแลว คือ 
     4.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา
ประกอบดวย 
              4.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับใบอนุญาต 
     4.3 ใบรับรองแพทย วาไมเปนโรคเร้ือน วัณโรค กามโรค คุตทะราด หรือโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย 
หรือไวรัสอันเปนท่ีนารังเกียจ 
     4.4 หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชเปนท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารไดโดยถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาหาร 
     4.5 ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  
   

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ    
  

                        (ลงชื่อ).....................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                               (...................................................................) 

 

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสุข 



จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 

                                                    (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                            (.............................................) 
                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คาํสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 
 
 
 
 
  



ตราครฑุ 
ใบอนญุาต 

ประกอบกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสภุาพประเภท เสรมิสวย หรอืแตงผม 

เลมท่ี............../เลขท่ี........../.................. 
 อนุญาตให..........................................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.................. 
หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................โทรศัพท....................................................... 
 ขอ ๑) ประกอบกิจการประเภท............................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการชื่อวา
.........................................ต้ังอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน..................................... 
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด.........................................โทรศัพท.............................
โทรสาร..............................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร  
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................) 
ใบเสร็จเลมท่ี......................เลขท่ี............... ลงวันท่ี............../....................../................ 
 ขอ ๒) ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติ 
 ขอ ๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 
 ๓.๑.................................................................................................................................................... 
 ๓.๒.................................................................................................................................................... 
 ๓.๓.................................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............................ 
    ออกให ณ วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ.......................... 

     ลงชื่อ........................................................... 
          (..........................................................) เจาพนักงานทองถ่ิน 
          ตําแหนง...................................................... 

รายการตอใบอนุญาตและการเสยีคาธรรมเนยีม 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      

 

คาํเตอืน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

แบบ สล. 3 
 

คําขอตอใบอนญุาต 

แบบ สล. 2 
 



ประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ประเภท เสรมิสวย หรอืแตงผม  
เขียนท่ี........................................ 

วันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ....................... 
 ขาพเจา      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล 
ชื่อ......................................................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ.................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................................บาน/สํานักงานเลขท่ี................................... 
ตรอก/ซอย................................................................ถนน................................................................หมูท่ี................ 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด...........................โทรศัพท.................................... 
ขอยื่ นคํ าขอตอ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ี เป นอั นตรายต อสุ ขภาพประ เภท เส ริมสวย แต งผม ห รือแต ง เล็ บ  
ตอเจาพนักงานสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 1. สถานท่ีชื่อ..............................................................................................................เพ่ือประกอบกิจการ 
(ระบุชนิดหรือประเภท)............................................................................................................................................ 
 2. สถานท่ีต้ังเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................... 
หมูท่ี.............แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท..............................................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ...........................................ตารางเมตร 
 3. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ...................................................................................อาย.ุ.........................ป 
สัญชาติ....................อยูบานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................. 
หมูท่ี................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด................................. 
โทรศัพท................................................................. 
 4. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆมาดวยแลว คือ 
     4.1 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมา
ประกอบดวย 
              4.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูรับใบอนุญาต 
     4.3 ใบรับรองแพทย วาไมเปนโรคเร้ือน วัณโรค กามโรค คุตทะราด หรือโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย 
หรือไวรัสอันเปนท่ีนารังเกียจ 
        4.4 หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชเปนท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารไดโดยถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาหาร      
     4.5 ......................................................................................................................................................  
     4.6 ใบอนุญาตเดิม 
                 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
    
       (ลงชื่อ).......................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
     (......................................................................) 
  



ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้....................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................................................................  
 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 

                                                    (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                            (.............................................) 
                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คาํสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สล. 4 
 

ใบขอรับใบแทนใบอนญุาต 
ประเภทกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ ประเภทเสรมิสวย หรอืแตงผม  

เขียนท่ี.............................................................. 
วันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ.................... 

 
 อนุญาตให      บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................................... 
อายุ................ป สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................หมูท่ี............... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท.......................................................ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท 
เสริมสวย แตงผม หรือทําเล็บ เลมท่ี.......................เลขท่ี......................./............................................................... 
ออกเมื่อวันท่ี...........................................................ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภท.....................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 
 
  1.      สูญหาย สาเหตุ................................................................................................................ 
           ถูกทําลาย สาเหตุ............................................................................................................. 
           ชํารุดในสาระสําคัญ สาเหตุ............................................................................................. 
 
  2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ 
     2.1 เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย 
     2.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบแทนใบอนุญาตประเภทกิจการ หากนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสอื
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
     2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
     2.5 กรณีเจาของใบอนุญาตประกอบกิจการไมสามารถมายื่นขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจ นําใบ
มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
     2.6 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ 
 
  ขอรับรองวาขอความใยแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   ลงชื่อ......................................................................ผูรับใบอนุญาต 
        (......................................................................) 
  



ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้....................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... .....................
..................................................................................................................................................................  
 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 

                                                    (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                            (.............................................) 
                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คาํสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สล. 5 
 

คํารองขออนญุาตการตางๆ 
 

เขียนท่ี................................................................ 
วันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ...................... 

 
  อนุญาตให      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล 
ชื่อ............................................................................................................อายุ................ป สัญชาติ......................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................................อยูบานเลขท่ี........................ 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง........................................... 
หมูท่ี......................อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................................... 
โทรศัพท.................................................................ยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 ดวย........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 มีความประสงค.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
 
 ขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้เปนจริงทุกประการ 
 
    ลงชื่อ................................................................................ผูขออนญุาต 
          (...............................................................................) 
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