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ใบอนุญา�ญ�ตปรับ�ꀸะกอบก�จก�รับ�ꀸ  รับ�ꀸ�บทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ��ก�รับ�ꀸเก�บ  ขนุญา  หรับ�ꀸ�อก��จ�ดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈ��งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����v�ก�ลและหรับ�ꀸ�อมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����vn㿤ȱ㿌ȱ������瘬фᡠ᳂�s��ꥈᒒΌᑋ⿐�ลฝอย

เข�ยนที่ร��  สำนักงานเทศ��น�กง�นเที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย

ว�นที่ร��......................เดือน..........................�อน.........................................พ.ศ.  ....................

ข��พเจ้า.....��................................................................อ�ย  .....................ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.!  สำนักงานเทศ�ญช�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$..................
อย�%บ��นเลขที่ร��..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร�� ....................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย...................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ..........................................................................

ขอย��นคำร้องขอใ��รับ....�องขอใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก�รับ....รับ....�บที่ร��ก�รับ....เก1บ  ขน  หรับ....�อก��จ้า.....�ดือน..........................สำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลและหรับ....�อ
มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอยปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร............................................................................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%อ น�ยกเที่รศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย โดือน..........................ยใช�
ช��อก$จ้า.....ก�รับ....ว%� .....................................................................  จ้า.....��นวนคำร้องขอในง�น ..................................... คำร้องขอใน 
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4งอย�%  ณ  อย�%บ��นเลขที่ร��.................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร�� ...............ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[.....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ...............................................................................

พรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ��ขอน�4  ข��พเจ้า.....��  ไดือน..........................�แนบเอกสำนักงานเทศ�รับ....และหล�กฐ�นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%�งๆมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ดือน..........................�วยแล�ว  คำร้องขอใ�อ
๑.สำนักงานเทศ��เน�บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะจ้า.....��ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�วปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะช�ชน/ข��รับ....�ชก�รับ..../พน�กง�นรับ....�ฐว$สำนักงานเทศ�หก$จ้า.....ของผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
๒.สำนักงานเทศ��เน�ที่ระเบ�ยนบ��น  ของผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
๓.สำนักงานเทศ��เน�ใบที่ระเบ�ยน  น$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$บ คำร้องขอใคำร้องขอใล  (ถ��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�)
๔.บ�ญช�อ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....�คำร้องขอใ%�ธรับ....รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เน�ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในก�รับ....ให�บรับ....$ก�รับ.... (ถ��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�)
๕.หน�งสำนักงานเทศ�อสำนักงานเทศ�ญญ�หรับ....�อตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�วอย%�งหน�งสำนักงานเทศ�อสำนักงานเทศ�ญญ�รับ....ะหว%�งผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ให�บรับ....$ก�รับ....และผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��รับ....�บบรับ....$ก�รับ.... (ถ��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�)
๖.ใบย$นยอมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ให�ที่ร$4งสำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลหรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอย
๗. ใบรับ....�บรับ....องแพที่รย-ซD�งออกโดือน..........................ยโรับ....งพย�บ�ลหน%วยง�นของรับ....�ฐ

แผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯นที่ร��ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4งสำนักงานเทศถ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก�รับ....พอสำนักงานเทศ�งเขปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.

ขอรับ....�บรับ....องว%�ข�อคำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในแบบคำร้องขอใ��ขอน�4เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนจ้า.....รับ....$งที่ร กปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะก�รับ....

                                      (ลงช��อ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[

                   (..........................................................)



ใบอนุญา�ญ�ต
ปรับ�ꀸะกอบก�จก�รับ�ꀸ  รับ�ꀸ�บทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ��ก�รับ�ꀸเก�บ  ขนุญา  หรับ�ꀸ�อก��จ�ดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈ��งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����v�ก�ลหรับ�ꀸ�อมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����vn㿤ȱ㿌ȱ������瘬фᡠ᳂�s��ꥈᒒΌᑋ⿐�ลฝอย

เล%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่ร��......................เลขที่ร��.....................ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.!...................

อน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ให�............................................................อ�ย  .....................ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.!  สำนักงานเทศ�ญช�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$..................
อย�%บ��นเลขที่ร��..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร�� ....................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย...................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[.....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................  โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ.... .......................................................................

ข�อ ๑. ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก�รับ....  รับ....�บที่ร��ก�รับ....เก1บ  ขน  หรับ....�อก��จ้า.....�ดือน..........................สำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลหรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอย
ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร......................................................................... คำร้องขอใ%�ธรับ....รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เน�ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ................................................. บ�ที่ร
ใบเสำนักงานเทศรับ....1จ้า.....รับ....�บเง$นเล%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่ร�� ................ เลขที่ร�� .................ลงว�นที่ร��.................เดือน..........................�อน…………......……. พ.ศ. .......................
โดือน..........................ยใช�ช��อก$จ้า.....ก�รับ....ว%� .........................................................................  จ้า.....��นวนคำร้องขอในง�น ..................................... 
คำร้องขอใน ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4งอย�% ณ อย�%บ��นเลขที่ร��..................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร��....................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย..........................ถนน..............................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................  โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ....  .....................................................................

ข�อ  ๒.  ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ไดือน..........................�รับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เง��อนไข   ดือน..........................�งตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%อไปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.น�4
(๑.)ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�องปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เที่รศบ�ญญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$เที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย  ว%�ดือน..........................�วย  ก�รับ....เก1บ   ขน  หรับ....�อก��จ้า.....�ดือน..........................สำนักงานเทศ$�ง

ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลและหรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....%งคำร้องขอใรับ....�ดือน..........................
(๒.)ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......กฎรับ....ะเบ�ยบ/หล�กเกณฑ์/ข้อกำหนด/ข้อกฎหมาย/คำสั่งเจ้าพน-/ข�อก��หนดือน........................../ข�อกฎหมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ย/คำร้องขอใ��สำนักงานเทศ��งเจ้า.....��พน�กง�นที่ร�องถ$�น 

โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....%งคำร้องขอใรับ....�ดือน..........................
(๓.)ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ��สำนักงานเทศ��งเจ้า.....��พน�กง�นสำนักงานเทศ�ธ�รับ....ณสำนักงานเทศ ขหรับ....�อผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ซD�งไดือน..........................�รับ....�บก�รับ....แตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%งตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4งจ้า.....�กเจ้า.....��พน�กง�นที่ร�อง

ถ$�น  โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....%งคำร้องขอใรับ....�ดือน..........................
(๔.)ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�องให�คำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......รับ....%วมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�อก�บเที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลยตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่ร��เที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลยรับ....�องขอโดือน..........................ย

ไมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ข�อแมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ใดือน..........................ๆที่ร�4งสำนักงานเทศ$4น

ใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ฉบ�บน�4ให�ใช�ไดือน..........................�จ้า.....นถDงว�นที่ร��....................เดือน..........................�อน.............................พ.ศ. ....................
                                                              ออกให�  ณ  ว�นที่ร��.............เดือน..........................�อน...................พ.ศ. ...............

ลงช��อ..............................................                                   ลงช��อ.......................................................
     (.................................................)                                     (..........................................................)
                     ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��รับ....�บเง$น                                           น�ยกเที่รศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย/เจ้า.....��พน�กง�นที่ร�องถ$�น
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ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ..............................................................................
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โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ...............................................................................
..
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๗.ใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ฉบ�บเดือน..........................$มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......
๘. ใบรับ....�บรับ....องแพที่รย-ซD�งออกโดือน..........................ยโรับ....งพย�บ�ลหน%วยง�นของรับ....�ฐ

แผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯นที่ร��ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4งสำนักงานเทศถ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก�รับ....พอสำนักงานเทศ�งเขปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.

ขอรับ....�บรับ....องว%�ข�อคำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในแบบคำร้องขอใ��ขอน�4เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนจ้า.....รับ....$งที่ร กปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะก�รับ....

                                      (ลงช��อ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[

                   (..........................................................)



เลขที่ร��รับ....�บ................../..............                                                                      เลขที่ร��...........................
ค��ขออนุญา�ญ�ตก�รับ�ꀸต%�งๆ

ใบอนุญา�ญ�ตปรับ�ꀸะกอบก�จก�รับ�ꀸ  รับ�ꀸ�บทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ��ก�รับ�ꀸเก�บ  ขนุญา  หรับ�ꀸ�อก��จ�ดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈ��งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����v�ก�ลและหรับ�ꀸ�อมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����vn㿤ȱ㿌ȱ������瘬фᡠ᳂�s��ꥈᒒΌᑋ⿐�ลฝอย

เข�ยนที่ร��  สำนักงานเทศ��น�กง�นเที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย

ว�นที่ร��......................เดือน..........................�อน.........................................พ.ศ.  ....................

ข��พเจ้า.....��................................................................อ�ย  .....................ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.!  สำนักงานเทศ�ญช�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$..................
อย�%บ��นเลขที่ร��........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร�� ....................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย....................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง.........................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[........................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ..............................................................................
ใช�ช��อก$จ้า.....ก�รับ....ว%� .....................................................................  จ้า.....��นวนคำร้องขอในง�น ..................................... คำร้องขอใน ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�4ง
อย�% ณ อย�%บ��นเลขที่ร��.....................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร�� .................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย..............................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล/แขวง............................................อ��เภอ/เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[....................................จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................
โที่รรับ....ศ�พที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ�รับ..............................................................................

ขอย��นคำร้องขอใ��รับ....�องขอ  ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%อ  น�ยกเที่รศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย  ดือน..........................�วยข��พเจ้า.....��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�คำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะสำนักงานเทศงคำร้องขอใ-
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

พรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ��ขอน�4  ข��พเจ้า.....��  ไดือน..........................�แนบเอกสำนักงานเทศ�รับ....และหล�กฐ�นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%�งๆมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ดือน..........................�วยแล�ว  คำร้องขอใ�อ
๑.สำนักงานเทศ��เน�บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะจ้า.....��ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�วปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะช�ชน/ข��รับ....�ชก�รับ..../พน�กง�นรับ....�ฐว$สำนักงานเทศ�หก$จ้า.....ของผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขออน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
๒.สำนักงานเทศ��เน�ที่ระเบ�ยนบ��น  ของผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขออน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
๓.สำนักงานเทศ��เน�ใบที่ระเบ�ยน  น$ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$บ คำร้องขอใคำร้องขอใล  (ถ��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�)
๔. ใบรับ....�บรับ....องแพที่รย-ซD�งออกโดือน..........................ยโรับ....งพย�บ�ลหรับ....�อหน%วยง�นของรับ....�ฐ
ขอรับ....�บรับ....องว%�ข�อคำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในใบคำร้องขอใ��ขอน�4เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนจ้า.....รับ....$งที่ร กปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะก�รับ....

                                                              (ลงช��อ)............................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขออน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
                                                                      (............................................................)

 



เข�ยนที่ร��สำนักงานเทศ��น�กง�นเที่รศบ�ลตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บลสำนักงานเทศ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.�เลย
ว�นที่ร��.........เดือน..........................�อน.................................พ.ศ.25........

ข��พเจ้า.....��...................................................................................อ�ย .....................ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.! สำนักงานเทศ�ญช�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[$...............
อย�%บ��นเลขที่ร��...................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�%ที่ร��............................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....อก/ซอย....................................ถนน.................................
แขวง/ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��บล................................เขตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[/อ��เภอ.......................................เที่รศบ�ล................................................
จ้า.....�งหว�ดือน..................................................................................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ยเลขโที่รรับ....ศ�พที่ร-........................................................................

ขอย��นคำร้องขอใ��รับ....�องขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก�รับ....
(   )    สำนักงานเทศถ�นที่ร��จ้า.....��หน%�ยอ�ห�รับ....หรับ....�อสำนักงานเทศะสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......อ�ห�รับ....ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร....................................................................
          โดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�พ�4นที่ร��ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก�รับ................................................ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�รับ....�งเมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....
(   )     ก$จ้า.....ก�รับ....ที่ร��เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนอ�นตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....�ยตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%อสำนักงานเทศ ขภ�พ ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร...............................................................................
           มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�คำร้องขอในง�น.............คำร้องขอใน     ใช�เคำร้องขอใรับ....��องจ้า.....�กรับ.... ขน�ดือน.........................................................................................แรับ....งมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......��
(   )     ก$จ้า.....ก�รับ....ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ล�ดือน..........................  ที่ร��มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ก�รับ....จ้า.....��หน%�ย......................................(เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะจ้า.....��/เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนคำร้องขอใรับ....�4งคำร้องขอใรับ....�ว/ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ว�นน�ดือน..........................)
(   )     ก$จ้า.....ก�รับ....จ้า.....��หน%�ยสำนักงานเทศ$นคำร้องขอใ��ในที่ร��/ที่ร�งสำนักงานเทศ�ธ�รับ....ณะ  จ้า.....��หน%�ยสำนักงานเทศ$นคำร้องขอใ��ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร..........................................
           ณ บรับ....$เวณ.....................................................โดือน..........................ยว$ธ�ก�รับ...........................................................
(   )     ก$จ้า.....ก�รับ....รับ....�บที่ร��ก�รับ....เก1บ ขน หรับ....�อก��จ้า.....�ดือน..........................สำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอยโดือน..........................ยที่ร��เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนธ รับ....ก$จ้า..... ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร

เก1บขนสำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ลโดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�แหล%งก��จ้า.....�ดือน..........................ที่ร��.........................................................................
เก1บขนและก��จ้า.....�ดือน..........................สำนักงานเทศ$�งปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.ฏิกูลและหรือมูลฝอยประเภท.............................................$ก�ล โดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�รับ....ะบบก��จ้า.....�ดือน..........................อย�%ที่ร��....................................................
เก1บขนขยะมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอย โดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�แหล%งก��จ้า.....�ดือน..........................ที่ร��.....................................................................
เก1บขนและก��จ้า.....�ดือน..........................ขยะมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ลฝอย โดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�แหล%งก��จ้า.....�ดือน..........................อย�%ที่ร��.................................................
ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[%อ..........................พรับ....�อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ��ขอน�4 ข��พเจ้า.....��ไดือน..........................�แนบหล�กฐ�นเอกสำนักงานเทศ�รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ดือน..........................�วย ดือน..........................�งน�4 คำร้องขอใ�อ

1.) สำนักงานเทศ��เน�บ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะจ้า.....��ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�ว........................................(ปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะช�ชน/ข��รับ....�ชก�รับ..../พน�กง�นรับ....�ฐว$สำนักงานเทศ�หก$จ้า.....)
2.) สำนักงานเทศ��เน�ที่ระเบ�ยนบ��น
3.) หล�กฐ�นก�รับ....อน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......กฎหมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......�ยอ��นที่ร��เก��ยวข�อง

3.1............................................................................................................................................
3.2............................................................................................................................................

           4.)    ...............................................................................................................................................
           5).   .................................................................................................................................................

ข��พเจ้า.....��ขอรับ....�บรับ....องว%� ข�อคำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในแบบคำร้องขอใ��ขอใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[น�4เปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.Eนคำร้องขอใว�มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......จ้า.....รับ....$งที่ร กปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะก�รับ....

            ลงช��อ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต�����t������¸�����£�㐒硖�ꌀ�Ā�̀Ā����Ԁ�㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯��ขอรับ....�บใบอน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[
              (...................................................)
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คว�มูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹ����vn㿤ȱ㿌ȱ������瘬фᡠ᳂�s��ꥈᒒΌᑋ⿐เห�นุญาของเจ(�พนุญา�กง�นุญาสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈ�ธ�รับ�ꀸณสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย�ject����ᒎ�����ဂÀ���ŜࢹńࢹĤࢹĈ�ข

จ้า.....�กก�รับ....ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[รับ....วจ้า.....สำนักงานเทศอบสำนักงานเทศถ�นปูเลย�l�ᲴX�������[]com.sun.star.รับ....ะกอบก�รับ....
(   )  เห1นสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใวรับ....อน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ และคำร้องขอใวรับ....ก��หนดือน..........................เง��อนไขดือน..........................�งน�4........................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
(   )  เห1นสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใวรับ....ไมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%อน ญ�ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[ 

เพรับ....�ะ.............................................................................................................................................................
……………………………………………………............................................................................................……………………….

ลงช��อ........................................เจ้า.....��พน�กง�นสำนักงานเทศ�ธ�รับ....ณสำนักงานเทศ ข
       (....................................................)

ตำบลสันปูเลย�l�ᲴX�������[��แหน%ง......................................................
                   ว�นที่ร��.........../............/.............


