
คูมือสำหรับประชาชนเรื่องขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขา - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตร ๓๔.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

หามมิใหเจาของหรอืผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถตามท่ีระบุไว
ในมาตรา 8(9) ดดัแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดดัแปลงหรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืน ท้ังน้ีไม
วาท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินขอหามตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนภาระตดิพันในอสังหาริมทรพัย
น้ันโดยตรง ตราบท่ีอาคารน้ันยังมอียู ท้ังน้ีไมวาจะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นความประสงคขออนุญาตดัดแปลง หรือใชท่ีจอดรถท่ี
กลับรถ และทางเขา - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตร ๓๔  

 สำนัก/กอง...ชาง................... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๒. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๔) 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. คำขออนุญาตดดัแปลง หรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ เพ่ือการอ่ืน )แบบ ข. ๔(  (ขอรับไดท่ี อบต.)  

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)                จำนวน  1  ชุด 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)                 จำนวน  1  ชุด 

4. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา   จำนวน  1  ชุด 

5. กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา

ทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ     จำนวน  1  ชุด 

6. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีใหใชเปนท่ีจอดรถ  )กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน(    จำนวน  1  ชุด 

7. หนังสือมอบอำนาจเจาของท่ีดิน  )กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดนิ(        จำนวน  1  ชุด 

8.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน (  )กรณีนิติ

บุคคลเปนเจาของท่ีดิน( )         จำนวน  1  ชุด 

9.  หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ี

ตองมสีถาปตยกรรมควบคุม)        จำนวน  1  ชุด 

10. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ)      จำนวน  1  ชุด 

11. แผนผังบรเิวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จำนวน  1  ชุด 

12. รายการคำนวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ   จำนวน  1  ชุด 

13. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน แบบ น.4 (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม)          จำนวน  1  ชุด 

14. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน แบบ น.4 (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

           จำนวน  1  ชุด 

15. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน     จำนวน  5  ชุด 

16. รายการคำนวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคารท่ีใช

เปนท่ีจอดรถ)          จำนวน  1  ชุด 

17. สำเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคาร จำนวน  1  ชุด 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร         

 -ใบอนุญาตคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท        

 -คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท  

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร            

 (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 

บาท               

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละ

ช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท             

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท   

 (4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหตดิตามพ้ืนท่ีของ

พ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท   
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 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) ใหคิด

ตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ี

จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของอาคารไมตองคิด

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก          

 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท    

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิดตาม

ความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือเปนหนวย

เต็ม ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยไดยกเวนพ้ืนช้ันลอย

ในการ คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลงัคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสดุในกรณีท่ีอาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคดิ

พ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

 
บบ  ข.4 

คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใชท่ีจอดรถ  
ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ เพ่ือการอ่ืน 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                              ผูรับคำขอ 
      (                              ) 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

ขาพเจา                                                                              เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย                            ถนน                           . 
หมูท่ี               ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                                จังหวัด                             . 

  เปนนิติบุคคลประเภท                                           จดทะเบียนเมื่อ                                          . 
เลขทะเบียน                                                           มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี                                             . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                             หมูท่ี                             . 
ตำบล/แขวง                                 อำเภอ/เขต                                    .จังหวัด                                      . 
โดย                                                                                    ผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                         ถนน                                          . 
หมูท่ี              ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                                จังหวัด                              . 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลง  หรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืนตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  อาคารท่ีขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลีย่นการใช 
อาคาร/ใบรบัรอง  เลขท่ี                            ลงวันท่ี                  เดือน                               พ.ศ.                   . 
บานเลขท่ี                       ตรอก/ซอย                                                ถนน                                          . 
หมูท่ี             ตำบล/แขวง                            อำเภอ/เขต                              จังหวัด                               . 
โดย                                                      เปนเจาของอาคาร  หรือ                                                           . 
เปนผูครอบครองอาคาร  เปนอาคารชนิด                    จำนวน                    เพ่ือใชเปน                                      . 
ท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จำนวน                        คัน 

ขอ 2  ขออนุญาตดัดแปลง  ใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถตามขอ 1 ท้ังหมด/บางสวน 
เพ่ือ                                                                                             . 

ขอ 3  ขอรับใบอนุญาตกอสรางพ้ืนท่ี/สิ่งท่ีสรางข้ึน  ชนิด                             จำนวน                                  . 
เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถแทนของเดิม  จำนวน                         คัน  ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณ  ดังน้ี 

(1)  ท่ีบานเลขท่ี                         ตรอก/ซอย                                ถนน                                       . 
หมูท่ี              ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                                จังหวัด                              . 
อยูในท่ีดินโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี                          เปนท่ีดินของ                                            . 

(2)  ม ี                                              เปนผูควบคุมงาน                                 เปนผูออกแบบและคำนวณ 
(3)  กำหนดแลวเสร็จใน                    วัน  นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
 

2/ขอ  4... 
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ขอ 4  พรอมคำขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
(1)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน               ชุด  ชุดละ              แผน 
(2)  รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน                 แผน (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคารเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ) 
(3)  สำเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงความเปนเจาของอาคาร  หรอืผูครอบครองอาคาร 
(4)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต) 
(5)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ีออกให    ไมเกิน  6  

เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(6)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(7)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคำนวณอาคาร  (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคารเพ่ือ   ใชเปน

ท่ีจอดรถ)  จำนวน                    ฉบับ 
(8)  สำเนาภาพถายโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี                         จำนวน                  ฉบับ   

หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน  จำนวน                   ฉบับ 
(9)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  จำนวน                   ฉบับ 
(10)  สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ    ผูควบคุม

งาน  จำนวน              ฉบับ (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคารเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  ซึ่งเปนอาคาร
ท่ีมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภท  เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ) 

(11)  สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยนการใชอาคาร 
(12)  เอกสารอ่ืน (ถามี)                                                                                                  . 

 
(ลายมือช่ือ)                                        ผูขออนุญาต. 

              (                                       )  
 

หมายเหตุ (1)  ขอความขอใดไมใชใหขีดฆา 
(2)  ใสเครื่องหมาย / ในชอง   หนา ขอความท่ีตองการ 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี                                   . 
 ผูขออนุญาตไดรบัชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต                              เปนเงิน                            บาท  
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                                  เปนเงิน                           บาท 
รวมท้ังสิ้นเปนเงิน                                            บาท (                                                                ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี                                             ลงวันท่ี                                                               . 
 ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี                       ฉบับท่ี                          ลงวันท่ี                                       .           

 (ลงช่ือ)                                              . 
         (                                             ) 
ตำแหนง                                            . 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใชท่ีจอดรถ  
ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

ของ                                                                      โทร.                                 . 
 

ลำดับท่ี รายการ หมายเหตุ 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
  10. 
  11. 
  12. 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 

คำขออนุญาตดดัแปลงหรือใชท่ีจอดรถฯ  (ข.4) 
บัตรประจำตัวและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
สำเนาภาพถายโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 
หนังสือยินยอมใหเปลี่ยนแปลงการใชอาคารในท่ีดิน 
หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินขางเคียง 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ผูทำรายการคำนวณ 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ผูทำการออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผูควบคุมงาน  (น.4) 
หนังสือยินยอมสถาปนิกผูควบคมุงาน (น.4) 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ    จำนวน            ชุด 
รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน             ชุด 
รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสราง  จำนวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอำนาจลงนาม   
หนังสือมอบอำนาจใหผูอ่ืนทำการแทน 
หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
 
-  เทาฉบับจริง 
-  กรณีอาคารอยูในท่ีดินผูอ่ืน 
-  กรณีอาคารชิดแนวเขตท่ีดินผูอ่ืน 
-  กรณีท่ีอาคารมีขนาดอยูในประเภท 
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 
ควบคุมแลวแตกรณีพรอมภาพถาย
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปดอาการแสตมป   30  บาท 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูยื่นคำขออนุญาต 
            (                                            ) 

 

(ลงช่ือ)                                    ผูตรวจรับเอกสาร 
         (                                    ) 

 

 คำเตือน 

 1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงาน  ท่ีระบุช่ือไวในใบอนุญาต  หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผู
ควบคุมงาน  ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ  ท้ังน้ี  ไมเปนการกระทบถึงสิทธิ  และหนาท่ีทางแพงระหวางผูไดรับ
ใบอนุญาตกับผูควบคุมงานน้ัน  ในการบอกเลิกตัวผูควบคุมงานน้ี  ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดำเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไว
กอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม  และมีหนังสือแจงพรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก
เจาพนักงานทองถ่ินแลว 
 2. ผูไดรับใบอนุญาต  ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถตามท่ี
กำหนดไวในใบอนุญาตฉบับน้ี  ตองแสดงท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณท่ีไดรับ
ใบอนุญาต  การดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืนน้ันตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
 3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช  เมื่อไดทำการตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาตเสร็จแลว  ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา  32  กอนจึงจะใชอาคารน้ันได 
 4. ใบอนุญาตฉบับน้ี  ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกำหนดในใบอนุญาต  ถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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