การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบทีอ่ าคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมว่าจะมี
การโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำรชั้น 1 ห้องศูนย์บริกำร
ร่วมที่จะดำเนินกำรดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทำงเข้ำ – ออกของรถเพื่อกำรอื่น
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำร
อื่น))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำร
อื่น))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 45 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
-

2 วัน

-

7 วัน

-
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ลาดับ

4)

ขั้นตอน
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำร
อื่น))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

35 วัน

-

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำร
อื่น))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) คาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4)
ฉบับจริง 1 ชุด
4) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
สาเนา 1 ชุด
5) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
6) หนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนติ ิบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
สาเนา 1 ชุด
8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและคานวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
รายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด))
3) เทศบาลตาบลไชยปราการ
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทำง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทำงโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสำร : 0-5345-7360
4. ทำงไปรษณีย์ (สำนักงำนเทศบำลตำบลไชยปรำกำร 702 ม.2 ต.ปงตำอ.ไชยปรำกำรจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบำลตำบลไชยปรำกำร (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำร)))
4) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ ข.4 ในภาคผนวก ข 61

ชื่อแบบฟอร์ม
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522

5

แบบ ข.4

คำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ
เพื่อกำรอื่น

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคำขอ
)

เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
หมู่ที่

.
เดือน

พ.ศ.

.

เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร

 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บำ้ นเลขที่
ตำบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
.จังหวัด
โดย
ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด

.
.
.
.
.
.

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่นต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อำคำรที่ขออนุญำตได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร/เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร/ใบรับรอง เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
บ้ำนเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้ำของอำคำร หรือ
เป็นผู้ครอบครองอำคำร เป็นอำคำรชนิด
จำนวน
เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน
คัน

.
.
.
.
.

ข้อ 2 ขออนุญำตดัดแปลง ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถตำมข้อ 1 ทั้งหมด/บำงส่วน
เพื่อ
.
ข้อ 3 ขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำงพื้นที่/สิง่ ที่สร้ำงขึ้น ชนิด
จำนวน
.
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถแทนของเดิม จำนวน
คัน ตำมแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณ ดังนี้
(1) ที่บำ้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
.
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
.
(2) มี
เป็นผู้ควบคุมงำน
เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
(3) กำหนดแล้วเสร็จใน
วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับใบอนุญำต
2/ข้อ 4...
.

.

-2ข้อ 4 พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน จำนวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รำยกำรคำนวณ 1 ชุด จำนวน
แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพือ่ ใช้เป็นที่จอดรถ)
(3) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของอำคำร หรือผู้ครอบครองอำคำร
(4) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีทผี่ ู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)
(5) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญำตที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(6) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(7) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอำคำร (กรณีที่เป็นสิ่งทีส่ ร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ) จำนวน
ฉบับ
(8) สำเนำภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
จำนวน
ฉบับ
หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมของเจ้ำของที่ดิน จำนวน
ฉบับ
(9) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน จำนวน
ฉบับ
(10) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ควบคุมงำน จำนวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ
ซึ่งเป็นอำคำรที่มลี ักษณะ ขนำด อยู่ในประเภท เป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)

(11) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร/เปลีย่ นกำรใช้อำคำร
(12) เอกสำรอื่น (ถ้ำมี)
.
(ลำยมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญำต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อควำมข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้า ข้อความที่ตอ้ งการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่น
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
(ลงชื่อ)
(

โทร.

.

รายการ
หมายเหตุ
คาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถฯ (ข.4)
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สาเนาภาพถ่ายโฉนดทีด่ ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
. - เท่าฉบับจริง
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในที่ดนิ
- กรณีอาคารอยู่ในที่ดินผู้อื่น
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดนิ ข้างเคียง
- กรณีอาคารชิดแนวเขตที่ดินผูอ้ ื่น
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผูท้ าการออกแบบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณ จานวน
ชุด
รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
- กรณีนิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ยื่นคาขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการ
เป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิ และหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนัน้ ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ
ดาเนินการตามทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดง
ความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลั บรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง
บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

