เลขที่รรับ....บ................../.................

เลขที่ร.................................

ค ขอรับꀸบ
ใบอนุญาญ ตปรับꀸะกอบกจก รับꀸ รับꀸบทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ ก รับꀸเกบ ขนุญา หรับꀸอก จดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈงปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹvกลและหรับꀸอ!ลฝอย
เขยนที่ร สำนักงานเทศ นกง นเที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย
วนที่ร......................เดือน..........................อน.........................................พ.ศ. ....................
ข พเจ้า..... ................................................................อ ย .....................ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.! สำนักงานเทศญช ตำบลสันปูเลยlᲴX[$..................
อย%บ นเลขที่ร..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร ....................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย...................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล/แขวง............................................อ เภอ/เขตำบลสันปูเลยlᲴX[....................................จ้า.....งหวดือน..................................................................
โที่รรับ....ศพที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ รับ..........................................................................
ขอยนคำร้องขอใ รับ....องขอใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก รับ....รับ....บที่ร ก รับ....เก1บ ขน หรับ....อก จ้า.....ดือน..........................สำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลและหรับ....อ
มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ลฝอยปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร............................................................................ตำบลสันปูเลยlᲴX[%อ น ยกเที่รศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......นตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย โดือน..........................ยใช
ชอก$จ้า.....ก รับ....ว% ..................................................................... จ้า..... นวนคำร้องขอในง น ..................................... คำร้องขอใน
ตำบลสันปูเลยlᲴX[4งอย% ณ อย%บ นเลขที่ร.................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร ...............ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล/แขวง............................................อ เภอ/เขตำบลสันปูเลยlᲴX[.....................................จ้า.....งหวดือน..................................................................
โที่รรับ....ศพที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ รับ...............................................................................
พรับ....อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ ขอน4 ข พเจ้า..... ไดือน..........................แนบเอกสำนักงานเทศ รับ....และหลกฐ นตำบลสันปูเลยlᲴX[% งๆมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ดือน..........................วยแลว คำร้องขอใอ
๑.สำนักงานเทศ เน บตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะจ้า..... ตำบลสันปูเลยlᲴX[วปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะช ชน/ข รับ.... ชก รับ..../พนกง นรับ....ฐว$สำนักงานเทศ หก$จ้า.....ของผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ขอรับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
๒.สำนักงานเทศ เน ที่ระเบยนบ น ของผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ขอรับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
๓.สำนักงานเทศ เน ใบที่ระเบยน น$ตำบลสันปูเลยlᲴX[$บคำร้องขอใคำร้องขอใล (ถ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......)
๔.บญชอตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ.... คำร้องขอใ% ธรับ....รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เนยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในก รับ....ใหบรับ....$ก รับ.... (ถ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......)
๕.หนงสำนักงานเทศอสำนักงานเทศญญ หรับ....อตำบลสันปูเลยlᲴX[วอย% งหนงสำนักงานเทศอสำนักงานเทศญญ รับ....ะหว% งผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ใหบรับ....$ก รับ....และผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯รับ....บบรับ....$ก รับ.... (ถ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......)
๖.ใบย$นยอมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ใหที่ร$4งสำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลหรับ....อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ลฝอย
๗. ใบรับ....บรับ....องแพที่รย-ซงออกโดือน..........................
D
ยโรับ....งพย บ ลหน%วยง นของรับ....ฐ
แผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯นที่รตำบลสันปูเลยlᲴX[4งสำนักงานเทศถ นปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก รับ....พอสำนักงานเทศงเขปูเลยlᲴX[]com.sun.star.

ขอรับ....บรับ....องว% ขอคำร้องขอใว มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในแบบคำร้องขอใ ขอน4เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Eนจ้า.....รับ....$งที่รกปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะก รับ....
(ลงชอ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ขอรับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
(..........................................................)

ใบอนุญาญ ต
ปรับꀸะกอบกจก รับꀸ รับꀸบทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ ก รับꀸเกบ ขนุญา หรับꀸอก จดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈงปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹvกลหรับꀸอ!ลฝอย
เล%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่ร......................เลขที่ร.....................ปูเลยlᲴX[]com.sun.star..! ..................
อนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ให............................................................อ ย .....................ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.! สำนักงานเทศญช ตำบลสันปูเลยlᲴX[$..................
อย%บ นเลขที่ร..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร ....................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย...................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล/แขวง............................................อ เภอ/เขตำบลสันปูเลยlᲴX[.....................................จ้า.....งหวดือน..................................................................
โที่รรับ....ศพที่ร- ................................................................. โที่รรับ....สำนักงานเทศ รับ.... .......................................................................
ขอ ๑. ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก รับ.... รับ....บที่ร ก รับ....เก1บ ขน หรับ....อก จ้า.....ดือน..........................สำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลหรับ....อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ลฝอย
ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร......................................................................... คำร้องขอใ% ธรับ....รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เนยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ................................................. บ ที่ร
ใบเสำนักงานเทศรับ....1จ้า.....รับ....บเง$นเล%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่ร ................ เลขที่ร .................ลงวนที่ร.................เดือน..........................อน…………......……. พ.ศ. .......................
โดือน..........................ยใชชอก$จ้า.....ก รับ....ว% ......................................................................... จ้า..... นวนคำร้องขอในง น .....................................
คำร้องขอใน ตำบลสันปูเลยlᲴX[4งอย% ณ อย%บ นเลขที่ร..................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร....................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย..........................ถนน..............................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล/แขวง............................................อ เภอ/เขตำบลสันปูเลยlᲴX[....................................จ้า.....งหวดือน..................................................................
โที่รรับ....ศพที่ร- ................................................................. โที่รรับ....สำนักงานเทศ รับ.... .....................................................................
ขอ ๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ไดือน..........................รับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$บตำบลสันปูเลยlᲴX[$ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เงอนไข ดือน..........................งตำบลสันปูเลยlᲴX[%อไปูเลยlᲴX[]com.sun.star.น4
(๑.)ตำบลสันปูเลยlᲴX[องปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$บตำบลสันปูเลยlᲴX[$ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เที่รศบญญตำบลสันปูเลยlᲴX[$เที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย ว% ดือน..........................วย ก รับ....เก1บ ขน หรับ....อก จ้า.....ดือน..........................สำนักงานเทศ$ง
ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลและหรับ....อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....%งคำร้องขอใรับ....ดือน..........................
(๒.)ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$บตำบลสันปูเลยlᲴX[$ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......กฎรับ....ะเบยบ/หลกเกณฑ์/ข้อกำหนด/ข้อกฎหมาย/คำสั่งเจ้าพน- /ขอก หนดือน.......................... /ขอกฎหมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ย/คำร้องขอใ สำนักงานเทศงเจ้า..... พนกง นที่รองถ$น
โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....ง% คำร้องขอใรับ....ดือน..........................
(๓.)ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$บตำบลสันปูเลยlᲴX[$ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ สำนักงานเทศงเจ้า..... พนกง นสำนักงานเทศ ธ รับ....ณสำนักงานเทศขหรับ....อผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ซDงไดือน..........................รับ....บก รับ....แตำบลสันปูเลยlᲴX[%งตำบลสันปูเลยlᲴX[4งจ้า..... กเจ้า..... พนกง นที่รอง
ถ$น โดือน..........................ยเคำร้องขอใรับ....%งคำร้องขอใรับ....ดือน..........................
(๔.)ตำบลสันปูเลยlᲴX[องใหคำร้องขอใว มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......รับ....%วมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......อกบเที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลยตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ที่รเที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลยรับ....องขอโดือน..........................ย
ไมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ขอแมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ใดือน..........................ๆที่ร4งสำนักงานเทศ$4น
ใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ฉบบน4ใหใชไดือน..........................จ้า.....นถDงวนที่ร....................เดือน..........................อน.............................พ.ศ. ....................
ออกให ณ วนที่ร.............เดือน..........................อน...................พ.ศ. ...............

ลงชอ..............................................
(.................................................)
ผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯รับ....บเง$น

ลงชอ.......................................................
(..........................................................)
น ยกเที่รศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......นตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย/เจ้า..... พนกง นที่รองถ$น

ค เตอนุญา ๑.ตำบลสันปูเลยlᲴX[องแสำนักงานเทศดือน..........................งใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[น4ไวในที่รเปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Kดือน..........................เผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ย เห1นไดือน..........................ง% ย ณ สำนักงานเทศถ นที่รที่รไดือน..........................รับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
๒.ตำบลสันปูเลยlᲴX[องตำบลสันปูเลยlᲴX[%ออ ยใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ก%อนใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[สำนักงานเทศ$4นอ ย ก%อนไมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%นอยกว% ๑๕ วน มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......$ฉะน4น ตำบลสันปูเลยlᲴX[องช รับ....ะ
คำร้องขอใ% ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....บเพ$มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ขD4นรับ....อยละ ๒๐

เลขที่รรับ....บ................../..............

เลขที่ร...........................

ค ขอต%ออ ย
ใบอนุญาญ ตปรับꀸะกอบกจก รับꀸ รับꀸบทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ ก รับꀸเกบ ขนุญา หรับꀸอก จดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈงปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈࢹôࢹÜࢹvกลหรับꀸอ!ลฝอย
เขยนที่ร สำนักงานเทศ นกง นเที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย
วนที่ร......................เดือน..........................อน.........................................พ.ศ. ....................
ข พเจ้า..... ................................................................อ ย .....................ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.! สำนักงานเทศญช ตำบลสันปูเลยlᲴX[$..................
อย%บ นเลขที่ร..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร ....................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย..................................ถนน..................................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล/แขวง............................................อ เภอ/เขตำบลสันปูเลยlᲴX[....................................จ้า.....งหวดือน..................................................................
โที่รรับ....ศพที่ร- .................................................................โที่รรับ....สำนักงานเทศ รับ..............................................................................
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๓.สำนักงานเทศ เน ใบที่ระเบยน น$ตำบลสันปูเลยlᲴX[$บคำร้องขอใคำร้องขอใล (ถ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......)
๔.บญชอตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ.... คำร้องขอใ% ธรับ....รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......เนยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในก รับ....ใหบรับ....$ก รับ....(ถ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......)
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เลขที่ร...........................

ค ขอต%ออ ย
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อย%บ นเลขที่ร..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร ....................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย..................................ถนน..................................
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ขอรับ....บรับ....องว% ขอคำร้องขอใว มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในใบคำร้องขอใ ขอน4เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Eนจ้า.....รับ....$งที่รกปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะก รับ....

(ลงชอ)............................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ขออนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
(............................................................)

เขยนที่รสำนักงานเทศ นกง นเที่รศบ ลตำบลสันปูเลยlᲴX[ บลสำนักงานเทศนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.เลย
วนที่ร.........เดือน..........................อน.................................พ.ศ.25........
ข พเจ้า..... ...................................................................................อ ย.....................ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.! สำนักงานเทศญช ตำบลสันปูเลยlᲴX[.$ ..............
อย%บ นเลขที่ร...................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%ที่ร............................ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....อก/ซอย....................................ถนน.................................
แขวง/ตำบลสันปูเลยlᲴX[ บล................................เขตำบลสันปูเลยlᲴX[/อ เภอ.......................................เที่รศบ ล................................................
จ้า.....งหวดือน..................................................................................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ยเลขโที่รรับ....ศพที่ร-........................................................................
ขอยนคำร้องขอใ รับ....องขอรับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก$จ้า.....ก รับ....
( ) สำนักงานเทศถ นที่รจ้า..... หน% ยอ ห รับ....หรับ....อสำนักงานเทศะสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......อ ห รับ....ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร....................................................................
โดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......พ4นที่รปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก รับ................................................ตำบลสันปูเลยlᲴX[ รับ.... งเมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....
( ) ก$จ้า.....ก รับ....ที่รเปูเลยlᲴX[]com.sun.star.EนอนตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ.... ยตำบลสันปูเลยlᲴX[%อสำนักงานเทศขภ พ ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร...............................................................................
มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอในง น.............คำร้องขอใน ใชเคำร้องขอใรับ....องจ้า.....กรับ.... ขน ดือน.........................................................................................แรับ....งมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......
( ) ก$จ้า.....ก รับ....ตำบลสันปูเลยlᲴX[ล ดือน.......................... ที่รมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ก รับ....จ้า..... หน% ย......................................(เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.EนปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะจ้า..... /เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Eนคำร้องขอใรับ....4งคำร้องขอใรับ.... ว/ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......วนนดือน..........................)
( ) ก$จ้า.....ก รับ....จ้า..... หน% ยสำนักงานเทศ$นคำร้องขอใ ในที่ร/ที่ร งสำนักงานเทศ ธ รับ....ณะ จ้า..... หน% ยสำนักงานเทศ$นคำร้องขอใ ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร..........................................
ณ บรับ....$เวณ.....................................................โดือน..........................ยว$ธก รับ...........................................................
( ) ก$จ้า.....ก รับ....รับ....บที่ร ก รับ....เก1บ ขน หรับ....อก จ้า.....ดือน..........................สำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ลฝอยโดือน..........................ยที่ร เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Eนธรับ....ก$จ้า..... ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะเภที่ร
เก1บขนสำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กลโดือน..........................ยมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......แหล%งก จ้า.....ดือน..........................ที่ร.........................................................................
เก1บขนและก จ้า.....ดือน..........................สำนักงานเทศ$งปูเลยlᲴX[]com.sun.star.2$กล 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.................................................
ตำบลสันปูเลยlᲴX[%อ..........................พรับ....อมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใ ขอน4 ข พเจ้า..... ไดือน..........................แนบหลกฐ นเอกสำนักงานเทศ รับ....มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ดือน..........................วย ดือน..........................งน4 คำร้องขอใอ
1.) สำนักงานเทศ เน บตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะจ้า..... ตำบลสันปูเลยlᲴX[ว........................................(ปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะช ชน/ข รับ.... ชก รับ..../พนกง นรับ....ฐว$สำนักงานเทศ หก$จ้า.....)
2.) สำนักงานเทศ เน ที่ระเบยนบ น
3.) หลกฐ นก รับ....อนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ตำบลสันปูเลยlᲴX[ มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......กฎหมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....... ยอนที่รเกยวของ
3.1............................................................................................................................................
3.2............................................................................................................................................
4.) ...............................................................................................................................................
5). .................................................................................................................................................
ข พเจ้า..... ขอรับ....บรับ....องว% ขอคำร้องขอใว มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......ในแบบคำร้องขอใ ขอใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[น4เปูเลยlᲴX[]com.sun.star.Eนคำร้องขอใว มู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......จ้า.....รับ....$งที่รกปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะก รับ....

ลงชอ..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาตt¸£㐒硖ꌀĀ̀ĀԀ㠀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯ขอรับ....บใบอนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
(...................................................)

-2คว !เหนุญาของเจ( พนุญากง นุญาสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈ ธ รับꀸณสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยjectᒎဂÀŜࢹńࢹĤࢹĈข
จ้า..... กก รับ....ตำบลสันปูเลยlᲴX[รับ....วจ้า.....สำนักงานเทศอบสำนักงานเทศถ นปูเลยlᲴX[]com.sun.star.รับ....ะกอบก รับ....
( ) เห1นสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใวรับ....อนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[ และคำร้องขอใวรับ....ก หนดือน..........................เงอนไขดือน..........................งน4........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
( ) เห1นสำนักงานเทศมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......คำร้องขอใวรับ....ไมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย.......%อนญ ตำบลสันปูเลยlᲴX[
เพรับ.... ะ.............................................................................................................................................................
……………………………………………………............................................................................................……………………….
ลงชอ........................................เจ้า..... พนกง นสำนักงานเทศ ธ รับ....ณสำนักงานเทศข
(....................................................)
ตำบลสันปูเลยlᲴX[ แหน%ง......................................................
วนที่ร.........../............/.............

