คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคา
ขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

2 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

5 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ

4)

ขั้นตอน
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

22 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์
๓๐ บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

ลำดับ
11)

12)

13)

14)

15)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 3 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง กำหนดกำรรับ
น้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับ
อำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ

16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ตำมแบบ น. 4 พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
ตำมแบบ น. 4 พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

ลำดับ
21)

22)

23)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) เป็น ไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: (การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ))
2) อำคำรซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตรให้คิดตำมพื้นที่
ของพื้นอำคำรแต่ละชั้นรวมกัน (ตำรำงเมตรละ)
(หมายเหตุ: -)
3) อำคำรที่สูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสำมชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่
ไม่เกินสิบห้ำเมตร ให้คิดตำมพื้นที่ของพื้นอำคำรแต่ละชั้นรวมกัน
(ตำรำงเมตรละ)
(หมายเหตุ: -)
4) อำคำรซึ่งสูงเกินสำมชั้นหรือสูงเกินสิบห้ำเมตรให้คิดตำมพื้นที่ของ
อำคำรแต่ละชั้น รวมกัน (ตำรำงเมตรละ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท
ค่ำธรรมเนียม 2 บาท

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท

ลำดับ
5)

6)

7)
8)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
อำคำรประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน
ห้ำร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตำรำงเมตร ให้คิดตำมพื้นที่ของพื้นที่อำคำร
แต่ละชั้นรวมกัน (ตำรำงเมตรละ)
(หมายเหตุ: -)
พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ จ อดรถ ที่ ก ลั บ รถ และ
ทำงเข้ำออกของรถ สำหรับอำคำรที่กำหนดตำมมำตรำ 8 (9) ให้คิด
ตำมพื้ น ที่ ข องที่ จ อดรถที่ ก ลั บ รถและทำงเข้ ำ ออกของรถรวมกั น
(ตำรำงเมตรละ)
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถสาหรับอาคารที่กาหนดตามมาตรา 8(9)
อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจแบบตามวรรคหนึ่ง))
ป้ำย ให้คิดตำมพื้นที่ของป้ำย โดยเอำส่วนกว้ำงที่สุดคูณ ด้วยส่วน
ยำวที่สุด (ตำรำงเมตรละ)
(หมายเหตุ: -)
อำคำรประเภทซึ่งต้องวัดควำมยำว เช่น เขื่อน ทำง หรือท่อระบำย
น้ำ รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตำมควำมยำว
(เมตรละ)
(หมายเหตุ: ( (1)ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษ
ของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่า
กว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง
(2) ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจานวนชั้นของพื้น
อาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ ยกเว้นพื้นชั้นลอย
(3) ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดิน
ถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด
(4) ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของ
พื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท

ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3
(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบ ข.1
(หมายเหตุ: -)
2) แบบ น.4
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตาบลหนองบัว
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

