
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอด็  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานที่ใหบริการ การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
        

       ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยเจาพนกังานทองถ่ินตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน  
นับแตวันท่ีไดรับคําขอ  ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคาํสั่ง 
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว  คราวละไมเกิน 45 วัน  แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา  หรือตามที่ไดขยายเวลา
ไวนั้นแลวแตกรณ ี
 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ข้ันตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ยื่นความประสงคเคลื่อนยายอาคาร พรอมเอกสาร                  
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนนิการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน         
    ประกอบการแจง 
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ิน  ดาํเนินการตรวจสอบการใชประโยชน         
    ที่ดิน  ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  ตรวจสอบสถานท่ี 
    กอสราง  จัดทาํผังบริเวณแผนที่สังเขป  ตรวจสอบกฎหมาย 
    อื่นที่เก่ียวของ  เชน  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
    ปลอดภัยในการเดนิทางทหารฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 
    (ระยะเวลา  7  วันทําการ)  

 

๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน 
    และพิจารณาออกใบอนุญาต  (อ.2) 
    (ระยะเวลา  ๓๐  วันทาํการ) 
 

๕. การแจงผลการพิจารณา      กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูขอมารับใบอนญุาตกอสรางอาคาร (น.1) 
    (ระยะเวลา  ๕  วันทําการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น   ๔๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
         บัตรประจําประชาชน (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม     
     ๒.๑  คําขออนุญาต เคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.2)                           
     ๒.2 สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1  ขนาดเทาตนฉบับทกุหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา 
           ทุกหนา กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหเคลื่อนยายอาคาร 
           ในที่ดิน 
           เอกสารสําเนา  จาํนวน  ๑  ชุด 
     2.3 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป 30 บาท  พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
           สาํเนาทะเบียนบาน   หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ    
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  1  ชุด 
     2.4 หนังสือมอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) 
           เอกสารฉบับจริง  จํานวน    1   ชุด 
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     2.5 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ 
           เจาของที่ดนิ (กรณีนิติบุคคลเปนเจาของท่ีดิน)       
           เอกสารสําเนา  จาํนวน    1   ฉบับ      
    2.6  หนังสือรับรองสถาปนิกผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพี  สถาปตยกรรมควบคุม 
           (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)   
           เอกสารสําเนา จาํนวน    1   ฉบับ 
    2.7  หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพี  วิศวกรรมควบคุม 
           (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
           เอกสารสําเนา จาํนวน    1   ฉบับ 
    2.8  แผนผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน    
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  1   ชุด 
    2.9  รายการคาํนวณโครงสรางพรอมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ   
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  1   ชุด 
    2.10 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  (แบบ น.4) (กรณีเปนอาคารมีลกัษณะ  ขนาด  อยูในประเภท 
            วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  เอกสารฉบับจริง จํานวน  1   ชุด 
    2.11 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณีเปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภท 
            วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)  เอกสารฉบับจริง จํานวน  1   ชุด 
 
คาธรรมเนียม 
         
        เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดท่ี   
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
หมายเลขโทรศัพท  ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒  ตอ ๑๔๘ 
ท่ีเว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

 

ฝายควบคมุอาคารและผังเมือง กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เลขรับที่................/............... 
วันท่ี...................................... 
ผูรับ........................ผูรับคําขอ 

เลขรับที.่.............../............... 
วันที.่..................................... 

ผูรับ.........................ผูรับคําขอ 
 

                 แบบ ข.2 
 

คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                

เขียนที่  สาํนักงานเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ขาพเจา.......................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร     
ผูครอบครองอาคาร 

 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน........................................................................................................ 
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน......................................ตําบล.........................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท............................โทรสาร.............................................................. 

 เปนนิติบุคคลประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน.............................................................
หมูที่......ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..........................................โทรสาร...................................... 
โดยม.ี.......................................................................................................................................................................................................... 
เปนผูมีอํานาจลงชือ่แทนนติิบุคคลผูขออนญุาต อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............ถนน........................................................
หมูที่................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท...................................โทรสาร................................................................... 
            ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
                       ขอ 1 ทําการเคลือ่นยายอาคารบานเลขที่.................ตรอก/ซอย...................ถนน.....................................................
หมูที่...............ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.................................................
โดยม.ี.............................................................................................................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ไปในเขตทองท่ีควบคุมอาคารของ.............................................................................................................................................................. 
บานเลขที่.................ตรอก/ซอย...................ถนน................................................หมูที่...............ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................ในที่ดนิโฉนดเลขทีดิ่น /น.ส.3  /น.ส.3 ก / ส.ค. 1  อื่นๆ......................
เลขท่ี..................... เปนที่ดินของ................................................................................................................................................................ 
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    ขอ 2  เปนอาคาร 
  1.  ชนิด...........................................................จํานวน..................... เพื่อใชเปน........................................................ 
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.........................คัน 
  2. ชนดิ.............................................................จํานวน...................... เพ่ือใชเปน.......................................................    
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คัน 
  3. ชนดิ............................................................จํานวน....................... เพ่ือใชเปน.......................................................        
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 
ขอ 3  มี......................................เปนผูควบคุมงาน............................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.............................................................................................................. 
ขอ 5 พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คอื 

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน........ชุดๆละ....แผน 
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน............แผน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืฮ 

อาคารที่กอสรางดวยวัตถถุาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(3) หนังสือแสดงความเปนเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูขออนญุาต 

ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนติบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิตบิุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ 

อนุญาต) 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน........ฉบับ 
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่.......................... จํานวน........ฉบับ  

หรือหนังสอืยินยอมของเจาของที่ดินท่ีจะเคลื่อนยายอาคาร ตามขอ 1 จาํนวน........ฉบับ 
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.............ฉบับ 
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

ของผูควบคมุงาน จํานวน........ฉบบั (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณ)ี 

(10)  เอกสารอื่น ๆ (ถาม)ี...................................................................... 
 
 
                                                       (ลงชือ่).....................................................ผูขออนญุาต       
                                                                               (....................................................) 
 
 
หมายเหต ุ   1.  ขอความใดทีไ่มใชใหขีดฆา 
        2.  ใสเคร่ืองหมาย     ในชอง            หนาขอความที่ตองการ 

 
 
 
 
 
         
 
 



-6- 
 

 

หมายเหตขุองเจาหนาที่ 
                 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบ จะอนุญาตหรือไมอนญุาตหรือขยายเวลา 

 ภายในวันที่........เดอืน.............................พ.ศ............... 
                  ผูขอใบอนญุาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................................................เปนเงนิ...............................บาท และ
คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน................................................................เปนเงิน........................................บาท......................สตางค  
รวมเปนเงนิทั้งสิ้น...........................บาท...........สตางค (.................................................................)  ตามใบเสรจ็รับเงนิเลมที่ ..................
เลขท่ี..................ลงวันที่...........เดอืน....................พ.ศ................ 
                  ออกใบอนุญาตแลว เลมท่ี..............ฉบับที่...........ลงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
                                                                           (ลายมือชือ่)................................................................ 
                                                                                         (..............................................................) 
                                                                                             .................................................... 
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แบบ อ.2 
                                                           ใบอนญุาตเคลือ่นยายอาคาร  
                                สําหรับการเคลื่อนยายอาคารไปยังทองท่ีทีอ่ยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น 
 

เลขท่ี........../...............                                                                    

  อนุญาตให...................................................................................................................................................................
เจาของอาคาร  อยูบานเลขที.่............ตรอก/ซอย..............ถนน...............................................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.............................. 

                       ขอ 1 ทําการเคลือ่นยายอาคาร   
ทีบ่านเลขที่.............ตรอก/ซอย................ถนน............................................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต...........................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.............................. 
ในท่ีดิน         โฉนดที่ดิน           น.ส. 3          น.ส. 3 ก.       ส.ค. 1         อื่นๆ........... เลขที่................... 
เปนที่ดินของ........................................................................................................................................... 
มายังทองท่ีควบคุมอาคารของ................................................................................................................ 
ทีบ่านเลขที่.............ตรอก/ซอย..............ถนน......................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี........................... 
ในท่ีดิน          โฉนดท่ีดิน           น.ส. 3        น.ส. 3 ก.        ส.ค. 1         อื่นๆ............. เลขที่........................................ 
เปนที่ดินของ.............................................................................................................................................................................................. 
                      ขอ 2 เปนอาคาร   

(1)  ชนดิ........................ จํานวน....................เพ่ือใชเปน......................................................................................    
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว....................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน........คนั 
พ้ืนท่ี..................................ตารางเมตร 

(2) ชนิด............................จํานวน....................เพ่ือใชเปน.....................................................................................    
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว....................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน......คนั 
พ้ืนท่ี..................................ตารางเมตร 

(3) ชนิด............................จํานวน....................เพ่ือใชเปน......................................................................................    
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว.....................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน.....คัน 
พ้ืนท่ี..................................ตารางเมตร 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่....................... 
ที่แนบทายใบอนุญาตน้ี 
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ขอ 3 มี...........................................................................................เปนผูควบคุมงาน 
                      ขอ 4 ผูไดรบัใบอนุญาตตองปฏิบตัิตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในมาตรา 8 (11) แหงพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึง่ออกตามความในมาตรา 9 หรือ
มาตรา 10   แหงพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
                              (2)............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
                               ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.............เดอืน..................................พ.ศ....................  
                                         ออกให ณ วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
                                                                      

(ลายมอืชื่อ)...........................................ผูอนญุาต          (ลายมอืชื่อ)...........................................ผูอนญุาต 
                          (.........................................)                                       (.........................................) 
             ตําแหนง......................................................                    ตําแหนง...................................................... 
                        เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ี                                      เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่  
                     ที่อาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยู                              ทีอ่าคารจะทําการเคล่ือนยายไปตั้งใหม 
           
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหต ุ   1.  ขอความใดทีไ่มใชใหขีดฆา 
        2.  ใสเคร่ืองหมาย    ในชอง        หนาขอความที่ตองการ 
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    การตออายใุบอนญุาต 
 

             การตออายใุบอนุญาต                                               การตออายใุบอนุญาต                          
             ครั้งที่.....................                                                   คร้ังท่ี.................. 
              ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                         ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
           วันที่...........เดือน....................พ.ศ............                             วันที่...........เดอืน....................พ.ศ............ 
           โดยมีเงื่อนไข......................................................                       โดยมีเงื่อนไข............................................ 
           ..........................................................................                         .......................................................... 
                      
           (ลายมอืขื่อ)................................................ผูอนญุาต                  (ลายมอืขือ่)................................................ผูอนุญาต 
                         (..............................................)                                           (..............................................) 
           ตําแหนง....................................................                              ตําแหนง..................................................... 
                              เจาพนักงานทองถิ่น                                                         เจาพนักงานทองถิ่น 
                      วันที่......................................                                           วันที่................................................. 
 
   การตออายใุบอนุญาต                                               การตออายุใบอนุญาต                          
             ครั้งที่.....................                                                   คร้ังท่ี.................. 
              ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                         ใหตอใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
           วันที่...........เดือน....................พ.ศ............                             วันที่...........เดอืน....................พ.ศ............ 
           โดยมีเงื่อนไข......................................................                       โดยมีเงื่อนไข............................................ 
           ..........................................................................                         .......................................................... 
                      
           (ลายมอืขื่อ)................................................ผูอนญุาต                  (ลายมอืขือ่)................................................ผูอนุญาต 
                         (..............................................)                                           (..............................................) 
           ตําแหนง....................................................                              ตําแหนง..................................................... 
                              เจาพนักงานทองถิ่น                                                         เจาพนักงานทองถิ่น 
                      วันที่......................................                                           วันที่................................................. 
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คําเตือน 
 

1. ในกรณีที่ผู ได รับใบอนุญาตยังมิ ไดดํา เนินการกอสราง  และยังไมไดแจ งชื่อผูควบคุมงานกอนเริ่มกอสราง  
ตองแจงชื่อผูควบคุมงานตามแบบ น.3  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 2. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต  หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน 
ผูควบคุมงาน  ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  ทั้งน้ี  ไมเปนการกระทบสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาต
กับผูควบคุมงานนี้  ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม  และมี
หนังสือแจงพรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 3. ผูไดรับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถตามที่
กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้  ตองแสดงที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาอกของรถเพ่ือการอื่นนั้น  ตองไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 4. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช  เมื่อไดทําการตามท่ีไดรับใบอนุญาต
เสร็จแลว  ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 วรรคสี่ กอน  จึงใชอาคารนั้นได 
          5. ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต  ถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ 
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 

 

 


