
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จังหวดัอตุรดติถ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค า

ขอ ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา ให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่ง  เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล  จังหวัดอตุรดติถ/์

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลทุง่ยัง้))  

10 นาท ี เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 
อ าเภอลับแล จังหวัด

อตุรดติถ ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลบัแล  จังหวดั
อตุรดติถ)์)  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 

อ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดติถ ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 

(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลทุง่ยัง้  อ าเภอลบัแล  จังหวดั
อตุรดติถ)์)  

7 วนั เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 

อ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดติถ ์

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง

อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (เทศบาลต าบลทุง่ยัง้  อ าเภอลบัแล  จังหวดั
อตุรดติถ)์)  

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 

อ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดติถ ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร  (แบบ ข. 1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทกุหนำ้  กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้ง

อำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม หรอื

ใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 

(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกร

แสตมป์ ๓๐ บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำ

ทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตำ่งเจำ้ของ (กรณีกอ่สรำ้งอำคำร
ชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น                

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ลีำยมอื - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคุณวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถำปนกิ 

และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง แผน่ปกระบุชือ่เจำ้ของอำคำร ชือ่

อำคำร สถำนทีก่อ่สรำ้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของวศิวกรผูค้ ำนวณ
พรอ้มลงนำมทุกแผน่          (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพเิศษ 

อำคำรทีก่อ่สรำ้งดว้ยวสัดุถำวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณี
อำคำรบำงประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีำรค ำนวณใหอ้ำคำร

สำมำรถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจำกแผน่ดนิไหวได ้ตำมกฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรรบัน ำ้หนกั ควำมตำ้นทำน ควำมคงทนของอำคำร และ
พืน้ดนิทีร่องรบัอำคำรในกำรตำ้นทำนแรงส ัน่สะเทอืนของ

แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรำยละเอยีดกำรค ำนวณ กำร
ออกแบบโครงสรำ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวำ่คำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้ำ่ fc > 65 ksc. หรอื คำ่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่

รบัรองโดยสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ ำนวณและผูข้ออนุญำต 
ลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอำคำรทีเ่ขำ้ขำ่ยตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก ไม่

นอ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสำรรบัรองอตัรำกำร
ทนไฟจำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบกำรขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของสถำปนกิผูค้วบคมุกำร

กอ่สรำ้งพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี  
สถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอำคำรทีต่อ้งมสีถำปนกิควบคมุงำน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงำนของวศิวกรผูค้วบคมุกำรกอ่สรำ้ง
พรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอำคำรทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม

กฎกระทรวง  ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

18) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ผูอ้อกแบบระบบปรบัอำกำศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ ำบดัน ำ้เสยีและกำรระบำยน ำ้ท ิง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบประปำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

))  
2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ ((ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวดั))  
3) กองชา่ง เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ โทรศพัท ์055-816-596 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 วนั 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 กองชา่ง (งานฝ่ายแบบแผน

และกอ่สรา้ง)  เทศบาลต าบลทุง่ยัง้ 15/07/2015 10:55 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


