
 
                                                                                                                  ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
      ค าร้องขออนญุาตใช้สถานท่ีเพื่อประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  เลขที่ค าร้อง …………………… 
                                                       ประเภทแตง่ผม                                     วนัท่ี…………………….……. 
 

                                                                                                      เขียนที่  ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
                                                                                 วนัท่ี  ……………………………………. 
เรียน   เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 ข้าพเจ้า ……………………………………….  อาย ุ………. ปี  เชือ้ชาติ ………….. สญัชาติ…………… 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………….. ซอย………..……………ถนน …….………………ต าบล …………………………… 
อ าเภอ …………………  จงัหวดั …………………..  โทร…………………………. 
 ขอยื่นเร่ือง      (   )  ขอรับใบอนญุาต  (รายใหม)่ 
                                   (   )  ขอตอ่อายใุบอนญุาต  เลขที่ ………../…………..  วนัหมดอาย ุ………………………. 
เพื่อใช้สถานท่ีเพื่อประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท. การแตง่ผม…..…. ประจ าปี พ.ศ. ……….… 
ช่ือร้าน ……………………………..ตัง้อยูเ่ลขที่ ……..…….. ซอย …………….. ถนน …………….………………. 
ต าบล ………………. อ าเภอ เมอืง  จงัหวดั ระยอง   โทร. ………………………. จ านวนช่างแตง่ผม …………..  
 ขอรับรองวา่จะปฏิบตัิตามข้อบญัญตัิ/ข้อบงัคบั  และเง่ือนไขที่วางไว้ทกุประการ 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ……………………………..………   ผู้ขอยื่นค าร้อง/ผู้แทน 
                                                                             ( ……………………………..…….) 
………………………………………………… ส าหรับเจ้าหน้าที ่…………………………………………………… 

ความเหน็เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานสถานประกอบการฯ   
   (  )  ควรอนญุาตและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม  พร้อมคา่ปรับ (ถ้ามี)  เป็นเงิน ………………… บาท           
   (  )  ไมค่วรอนญุาต  เนื่องจาก …………………………..    

        ลงช่ือ ………………………. 
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   (  )  ควรอนญุาตและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม พร้อมคา่ปรับ (ถ้าม)ี  ตามจ านวนเงินดงักลา่ว    
   (  )  ไมค่วรอนญุาต        

                                                                                        ลงช่ือ ………………………. 
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                     (  ) อนญุาต                                (  )  ไมอ่นญุาต 

                                                                                                              ลงช่ือ  …………………………………… 
* อ้างถึงค าสัง่เทศบาลนครระยอง  ที่ 347/2551  เร่ืองมอบอ านาจให้ปลดัเทศบาลปฏิบตัิราชการแทน ลงวนัที่ 6 พฤษภาคม 2551 
  และค าส่ังเทศบาลนครระยอง ท่ี 101/2553 เร่ืองมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ 26 มกราคม 2553 

หมายเหต ุ  ได้ออกใบเสร็จรับเงิน         เลม่ที่ …….. เลขท่ี ……….ลงวนัท่ี ……….…………. จ านวน ……………. บาท 

และคา่ปรับ (ถ้าม)ี ตามใบเสร็จรับเงิน  เลม่ที่ ……. เลขที่ ………. ลงวนัท่ี …………………. จ านวน ……………...บาท 

                                                                                                       ลงช่ือ ……………………………….. ผู้ รับเงิน 
                                                                                                               (……………………………… 
                                                                                                                    



 
                                                                                                            ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
                                                                                                            เลขที่ค าร้อง ………………….. 
                                                                                                            วนัท่ี  …………………………. 
                                            ค าร้องขอรับใบอนญุาตรับจ้างแตง่ผม                      

                                                                                                      เขียนที่  ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
                                                                               วนัท่ี  ……………………………………. 
เรียน   เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 ข้าพเจ้า ……………………………………….  อาย ุ………. ปี  เชือ้ชาติ ………….. สญัชาติ…………… 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………….. ซอย………..……………ถนน …….………………ต าบล …………………………… 
อ าเภอ …………………  จงัหวดั …………………..  โทร…………………………. 
 ขอยื่นเร่ือง      (   )  ขอรับใบอนญุาต  ผู้ รับจ้างแตง่ผม  (รายใหม)่ 
                                   (   )  ขอตอ่อายใุบอนญุาต ผู้ รับจ้างแตง่ผม  เลขที่ ……./……  วนัหมดอาย ุ……………….. 
ประจ าปี พ.ศ. ………….…  ช่ือร้าน ………………………….. ตัง้อยูเ่ลขที่ …………… ซอย ……………………… 
ถนน …………….………………. ต าบล ………………. อ าเภอเมือง  จงัหวดั ระยอง   โทร. ……………………….  
 ขอรับรองวา่จะปฏิบตัิตามข้อบญัญตัิ/ข้อบงัคบั  และเง่ือนไขที่วางไว้ทกุประการ 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ……………………………..………   ผู้ขอยื่นค าร้อง/ผู้แทน 
                                                                             ( ……………………………..…….) 
………………………………………………… ส าหรับเจ้าหน้าที ่…………………………………………………… 

.ความเหน็เจ้าหน้าที่ /หัวหน้างานสถานประกอบการฯ   
    (  )  ควรอนญุาตและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม  พร้อมคา่ปรับ (ถ้ามี)  เป็นเงิน ………………… บาท           
   (  )  ไมค่วรอนญุาต  เนื่องจาก …………………………..    

        ลงช่ือ …………………………. 

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (  )  ควรอนญุาตและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม พร้อมคา่ปรับ (ถ้าม)ี  ตามจ านวนเงินดงักลา่ว    
   (  )  ไมค่วรอนญุาต        

                                                                                        ลงช่ือ ………………………. 
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                     (  ) อนญุาต                                (  )  ไมอ่นญุาต 

                                                                                                              ลงช่ือ  …………………………………… 

* อ้างถึงค าสัง่เทศบาลนครระยอง  ที่ 347/2551  เร่ืองมอบอ านาจให้ปลดัเทศบาลปฏิบตัิราชการแทน ลงวนัที่ 6 พฤษภาคม 2551 
  และค าส่ังเทศบาลนครระยอง ท่ี 101/2553 เร่ืองมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันท่ี 26 มกราคม 2553 

หมายเหต ุ  ได้ออกใบเสร็จรับเงิน         เลม่ที่ …….. เลขท่ี ……….ลงวนัท่ี ……….…………. จ านวน ……………. บาท 

และคา่ปรับ (ถ้าม)ี ตามใบเสร็จรับเงิน  เลม่ที่ ……. เลขที่ ………. ลงวนัท่ี …………………. จ านวน ……………...บาท 

                                                                                                       ลงช่ือ ……………………………….. ผู้ รับเงิน 
                                                                                                               (……………………………… 
                                                               


