
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

******************************** 
        เพ่ืออ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว    

และถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546   
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ได้พิจารณาลดขั้นตอน  และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและให้ประชาชนได้รับทราบ  ดังนี้ 
 
ที ่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด 
1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
3 จัดเก็บภาษีป้าย 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 15 วัน/ราย 15 วัน/ราย 
5 สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 3  ชม./ราย 3  ชม./ราย 
6 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที ในทันที 
 

7 
 
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียน

ทราบ ภายใน  7  วัน 

ให้แจ้งตอบรับการ
ด าเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียน

ทราบ ภายใน  7  วัน 
8 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(130 ประเภท) (ขออนุญาตใหม่,ต่อใบอนุญาต) 
15  วัน/ราย 15  วัน/ราย 

9 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด (ขออนุญาตใหม่,ต่อใบอนุญาต) 15  วัน/ราย 15  วัน/ราย 
 

10 
ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร ( พ้ืนที่เกิน  200  ตร.ม. ) 
(ขออนุญาตใหม่,ต่อใบอนุญาต) 

 
15  วัน/ราย 

 
15  วัน/ราย 

11 ขออนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 
(ขออนุญาตใหม่,ต่อใบอนุญาต) 

10  วัน/ราย 10  วัน/ราย 

12 ขอคัดส าเนาและขอดูข้อมูลข่าวสาร                               
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ 

 20  นาที/ราย   18  นาที/ราย 

13 การยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มสีิทธิรับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ , ผู้ติดเชื้อเอดส์ และการแจ้งย้ายเข้าพื้นที่ 

20 นาที/ราย   18  นาที/ราย 

14 การยื่นค าร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์                    
เปลี่ยนแปลงรายการ , ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 

20 นาที/ราย  18  นาที/ราย 

15 
 

การแจ้งขุดดินหรือถมดิน 7 วัน/ราย 7 วัน/ราย 

16 
 

การแจ้งรื้อถอนอาคาร 15  วัน/ราย 15  วัน/ราย 

 
 
 
 



 

-2- 
 

ที ่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด 
17 

 
ขอใบรับรองการก่อสร้าง/ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร 

15  วัน/ราย 15  วัน/ราย 

 
 
 

          ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560 
 
 
 
 

    
    (นายประเวช  ราชชมภู) 
         นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน 
ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 
ที ่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ ระยะเวลาที่ปรับลด 
1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
3 จัดเก็บภาษีป้าย 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย 
4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 15 วัน/ราย 15 วัน/ราย 
5 สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 3  ชม./ราย 3  ชม./ราย 
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10 
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สะสมอาหาร ( พ้ืนที่เกิน  200  ตร.ม. ) 
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12 ขอคัดส าเนาและขอดูข้อมูลข่าวสาร                               
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ 
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