ิ
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : กิจการทีเป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพ่มเติ
ม(ฉบ ับที 1))
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เพิมอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เรืองการควบตุมกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 ประเภทค ้า โดยเพิมเติม
ในกิจการเกียวกับการเกษตร ตามอัตราค่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ 99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วง
สามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์
045-489427/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 17:00 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 10 นาที
ลําด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีตรวจเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
การพิจารณา ขันลงนาม จากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
4 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

4 นาที

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อต
ั ราค่า ธรรมเนีย มต่อ ปี ไม่เ กิน 2,000 บาท (แล้วแต่ป ระเภท
กิจการ)
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045489427))
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: กิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (แก ้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที 1))
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กรม
ส่งเสริมการปกครองท ้องถิน องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)ข ้อบังคับตําบลม่วงสามสิบ พ.ศ.2542 เรือง กิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2)ข ้อบังคับตําบลม่วงสามสิบ พ.ศ.2542 (แก ้ไขเพ่ิมเติม)พ.ศ.2546
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ข ้อบังคับตําบลม่วงสามสิบ พ.ศ.2542 เรือง กิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แก ้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1))
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 8.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: [สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน] กิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ แก ้ไขเพิมเติม(ฉบับที 1) พ.ศ.2546
27/07/2558 09:43
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

