คู่มือสำหรับประชำชน
**********************************************************************************************************
งำนที่ให้บริกำร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่ำงเทศบำลตำบลทุ่งยั้ง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 5581 6596 ต่อ 20
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 0 5581 6593 ถึง 4
และ 13.00 - 16.30 น.
**********************************************************************************************************************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 และหมวด 4 ได้กาหนด การก่อสร้างดัดแปลง รือ้ ถอน
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร และอานาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 96/80/1 พ วันลงราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2522 ครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และดาเนินการตามมาตร 39 ทวิ ตามอานาจหน้าทีน่ ี้
เทศบาลตาบลทุ่งยั้งจึงได้จัดให้มีการบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารขึ้นภายในเขตการปกครองของเทศบาลโดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินการดังนี้
*************************************************************************************************************************
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หน่วยงำนที่
ระยะเวลำ
กระบวนงานบริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
รับผิดชอบ

1. การยื่นคาขออนุญาต
- ก่อสร้างอาคาร

1. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ยื่นแบบขอ
อนุญาตฯพร้อม เอกสาร
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ขออนุญาตฯตรวจสอบ
(ขอรับแบบขออนุญาตก่อสร้าง
เอกสารเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบ แจ้ง
อาคาร กองช่างเทศบาลตาบล
ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
ทุ่งยั้ง)
3. หากเอกสารครบถ้วนแจ้งนายตรวจ
ตรวจ ผังเมืองและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างฯ
2. ตรวจผังเมืองและตรวจสอบ 1. นายตรวจ นายช่าง ตรวจผังเมืองและ
สถานที่ก่อสร้างอาคาร ตาม
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2522 และกฎหมายอื่นๆที่ 2. หากตรวจสอบถูกต้องลงชื่อนาเสนอผูบ้ ริหาร
เกี่ยวข้อง
3. หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้ยื่นขออนุญาตฯ
แก้ไขให้ถูกต้อง
3. ตรวจพิจารณาแบบก่อสร้าง 1. ผู้บริหารตรวจพิจารณาอนุญาตแบบที่ขอ
อาคาร
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. นาเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาลงนามใน ใบอนุญาต
ก่อสร้างฯ
4. การรับใบอนุญาตก่อสร้าง
1. รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่เจ้าหน้าที่
อาคาร และ แจ้ง ผลการ
งานธุรการกองช่าง
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
2. แจ้งผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น
อาคาร
ให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตฯ ทราบ และปฏิบัติการ
ก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เจ้าพนักงานท้องถิน่
ออกใบอนุญาตให้ ก่อสร้างอาคารเท่านัน้

10 นำที

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

1 วัน

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

1 ชั่วโมง

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

10 นำที

งำนธุรกำร

-2ระยะเวลา
วันจันทร์ – วันศุกร์
************************************************************************************************************
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาโฉนดที่ดนิ ถ่ายเอกสาร
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างฯ
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
6. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
7. หนังสือรับรองการก่อสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีบริเวณข้างเคียงไม่ถึง 50 ซ.ม.)
8. รายการคานวณ (กรณีเป็นอาคาร คสล.)
9. หนังสือบริคณฑ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
10. ใบเสร็จชาระภาษีที่ดิน (ปีที่ยื่นนขออนุญาตฯ)
11. ใบควบคุมงานวิศวกร สถาปนิก (กรณีเป็นอาคารควบคุม)
12. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สถาปนิค
13. หนังสือรับรองของวิศวกร สถาปนิค

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

*******************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
5. ใบอนุญาตขอเปลี่ยนอาคาร
6. ใบรับรอง
7. ใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10
20
10
5

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

********************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10

บาท
บาท
บาท
บาท

******************************************************************************************* ************************

-3ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คานวณตามพืน้ ที่ของอาคาร)
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชัน้ หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร
ตารางเมตร ละ 0.50 บาท
2. อาคาสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 4 บาท
4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร
ตารางเมตร 4 บาท
5. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ
ตารางเมตร ละ 0.50 เมตร
6. ป้าย ตารางเมตร ละ 4 บาท
7. อาคารประเภทต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้า รั้ว กาแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
************************************************************************************************************
การขอต่อใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
และถ้าผู้ทไี่ ด้รับอนุญาตดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอดาเนินการต่อใบอนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนัน้
จะหมดระยะเวลาที่กาหนด
หากใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดจะทาอย่างไร
1.หากใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตารวจ แล้วนาใบแจ้งความยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย
2. หากใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญให้นาใบอนุญาตที่ชารุด มายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตทีช่ ารุด
* กองช่างโทร. 055-816-596*
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้ายคูม่ ือนี้)

คู่มือสำหรับประชำชน
**************************************************************************************************************
งำนที่ให้บริกำร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่ำงเทศบำลตำบลทุ่งยั้ง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 5581 6596 ต่อ 20
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 0 5581 6593 ถึง 4
และ 13.00 - 16.30 น.
**********************************************************************************************************************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 และหมวด 4 ได้กาหนด การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร และอานาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 96/80/1 พ วันลงราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2522 ครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และดาเนินการตามมาตร 39 ทวิ ตามอานาจหน้าทีน่ ี้
เทศบาลตาบลทุ่งยั้งจึงได้จัดให้มีการบริการด้านการขออนุญาตดัดแปลงอาคารขึ้นภายในเขตการปกครองของเทศบาลโดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินการดังนี้
*************************************************************************************************************************
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ด้านการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
กระบวนงานบริการ
1. การยื่นคาขออนุญาต
- ดัดแปลงอาคาร
(ขอรับแบบขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร กองช่างเทศบาลตาบล
ทุ่งยั้ง)
2. ตรวจผังเมืองและตรวจสอบ
สถานที่ดัดแปลงอาคาร ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. ตรวจพิจารณาแบบดัดแปลง
อาคาร

4. การรับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร และ แจ้ง ผลการ
พิจารณาอนุญาตดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ยื่นแบบขอ
อนุญาตฯพร้อม เอกสาร
2. เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่อง ขออนุญาตฯตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบ แจ้ง
ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
3. หากเอกสารครบถ้วนแจ้งนายตรวจ
ตรวจผังเมืองและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างฯ
1. นายตรวจ นายช่าง ตรวจผังเมืองและ
ตรวจสอบสถานที่ดดั แปลงอาคารตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. หากตรวจสอบถูกต้องลงชื่อนาเสนอผู้บริหาร
3. หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้ยื่นขออนุญาตฯ แก้ไขให้ถกู ต้อง
1. ผู้บริหารตรวจพิจารณาอนุญาตแบบที่ขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
2. นาเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
1. รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ที่เจ้าหน้าที่
งานธุรการกองช่าง
2. แจ้งผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นให้ผู้
ยื่นคาขออนุญาตฯ ทราบ และปฏิบัติการดัดแปลง
ตามแบบแปลนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบอนุญาตให้ ดัดแปลงอาคารเท่านั้น

ระยะเวลำ
5 นำที

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

1 ชั่วโมง

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

ภำยใน 1 วัน

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบแผน
และก่อสร้ำง)

1 ชั่วโมง

งำนธุรกำร

-2ระยะเวลา
วันจันทร์ – วันศุกร์
*******************************************************************************************************************
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาโฉนดที่ดนิ ถ่ายเอกสาร
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างฯ
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
6. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
7. หนังสือรับรองการก่อสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีบริเวณข้างเคียงไม่ถึง 50 ซ.ม.)
8. รายการคานวณ (กรณีเป็นอาคาร คสล.)
9. หนังสือบริคณฑ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
10. ใบเสร็จชาระภาษีที่ดิน (ปีที่ยื่นนขออนุญาตฯ)
11. ใบควบคุมงานวิศวกร สถาปนิก (กรณีเป็นอาคารควบคุม)
12. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สถาปนิค
13. หนังสือรับรองของวิศวกร สถาปนิค

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

*******************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
2. ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร
3. ใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร
5. ใบอนุญำตขอเปลี่ยนอำคำร
6. ใบรับรอง
7. ใบแทนใบอนุญำต/ใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10
20
10
5

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

*******************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
2. ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร
3. ใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10

บำท
บำท
บำท
บำท

*******************************************************************************************************************

-3ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คานวณตามพืน้ ที่ของอาคาร)
1.อาคารสูงไม่เกิน 2 ชัน้ หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร
ตารางเมตร ละ 0.50 บาท
2. อาคาสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 4 บาท
4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร
ตารางเมตร 4 บาท
5. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ
ตารางเมตร ละ 0.50 เมตร
6. ป้าย ตารางเมตร ละ 4 บาท
7. อาคารประเภทต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้า รั้ว กาแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
*******************************************************************************************************************
การขอต่อใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
และถ้าผู้ทไี่ ด้รับอนุญาตดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอดาเนินการต่อใบอนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนัน้
จะหมดระยะเวลาที่กาหนด
หากใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดจะทาอย่างไร
1.หากใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตารวจ แล้วนาใบแจ้งความยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย
2. หากใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญให้นาใบอนุญาตที่ชารุด มายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตทีช่ ารุด
* กองช่างโทร. 055-816-596*
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้ายคูม่ ือนี้)

คู่มือสาหรับประชาชน
********************************************************************************************************
งำนที่ให้บริกำร
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่ำงเทศบำลตำบลทุ่งยั้ง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 5581 6596 ต่อ 20
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 0 5581 6593 ถึง 4
และ 13.00 - 16.30 น.
**********************************************************************************************************************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 และหมวด 4 ได้กาหนด การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร และอานาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 96/80/1 พ วันลงราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2522 ครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และดาเนินการตามมาตร 39 ทวิ ตามอานาจหน้าทีน่ ี้
เทศบาลตาบลทุ่งยั้งจึงได้จัดให้มีการบริการด้านการขออนุญาตรื้อถอนอาคารขึ้นภายในเขตการปกครองของเทศบาลโดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินการดังนี้
*************************************************************************************************************************
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ด้านการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
หน่วยงำนที่
ระยะเวลำ
กระบวนงานบริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
รับผิดชอบ

1. การยื่นคาขออนุญาต

1. ผู้ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ยื่นแบบขอ
อนุญาตฯ พร้อม เอกสาร
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ขออนุญาตฯตรวจสอบ
- รื้อถอนอาคาร
เอกสารเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบ แจ้ง
(ขอรับแบบขออนุญาตรื้อถอน
ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
อาคาร กองช่างเทศบาลตาบล 3. หากเอกสารครบถ้วนแจ้งนายตรวจ
ทุ่งยั้ง)
ตรวจสอบสถานที่รื้อถอนอาคาร
2. ตรวจสอบ สถานที่รื้อถอน
1. นายช่าง ตรวจสอบสถานที่ รื้อถอน
อาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาคาร พ.ศ. 2522 และ
2. หากตรวจสอบถูกต้องลงชื่อนาเสนอผูบ้ ริหาร
กฎหมายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
3. หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้ยื่นขออนุญาตฯ
แก้ไขให้ถูกต้อง
3. ตรวจพิจารณาคาขออนุญาต 1. ผู้บริหารตรวจพิจารณาคาขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร
อนุญาตรือ้ ถอนอาคาร
2. นาเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คาขออนุญาตรื้อถอนอาคารและ
พิจารณา ลงนามใน ใบอนุญาตฯ
4. การรับใบอนุญาตรื้อถอน
1. รับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ที่เจ้าหน้าที่
อาคาร และ แจ้ง ผลการ
งานธุรการกองช่าง
พิจารณาอนุญาตรื้อถอน
2. แจ้งผลการพิจารณาของเจ้าพนักงาน
อาคาร
ท้องถิ่นให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตฯ ทราบ
และปฏิบตั ิการรื้อถอนอาคาร ตามแบบแปลน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้
รื้อถอนอาคารเท่านั้น

5 นาที

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำง)

1 ชั่วโมง
ในวันยื่นคาขอ

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำง)

ภายใน 1 วัน

กองช่ำง
(งำนฝ่ำยแบบ
แผนและก่อสร้ำง)

1 ชั่วโมง

งำนธุรกำร

-2ระยะเวลำ
วันจันทร์ – วันศุกร์
*********************************************************************************************************************
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาโฉนดที่ดนิ ถ่ายเอกสาร
2. สาเนาบัตรประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างฯ
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
6. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
7. หนังสือรับรองการก่อสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีบริเวณข้างเคียงไม่ถึง 50 ซ.ม.)
8. รายการคานวณ (กรณีเป็นอาคาร คสล.)
9. หนังสือบริคณฑ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
10. ใบเสร็จชาระภาษีที่ดิน (ปีที่ยื่นนขออนุญาตฯ)
11. ใบควบคุมงานวิศวกร สถาปนิก (กรณีเป็นอาคารควบคุม)
12. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สถาปนิค
13. หนังสือรับรองของวิศวกร สถาปนิค

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

**********************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
2. ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร
3. ใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร
5. ใบอนุญำตขอเปลี่ยนอำคำร
6. ใบรับรอง
7. ใบแทนใบอนุญำต/ใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10
20
10
5

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

*****************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
2. ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร
3. ใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10

บำท
บำท
บำท
บำท

**********************************************************************************************************************

-3ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คานวณตามพืน้ ที่ของอาคาร)
1.อาคารสูงไม่เกิน 2 ชัน้ หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร
ตารางเมตร ละ 0.50 บาท
2. อาคาสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร
ตารางเมตร ละ 4 บาท
4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร
ตารางเมตร 4 บาท
5. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ
ตารางเมตร ละ 0.50 เมตร
6. ป้าย
ตารางเมตร ละ 4 บาท
7. อาคารประเภทต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้า รั้ว กาแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
************************************************************************************************************
การขอต่อใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
และถ้าผู้ทไี่ ด้รับอนุญาตดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอดาเนินการต่อใบอนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนั้น
จะหมดระยะเวลาที่กาหนด
หากใบอนุญาตสูญหายหรือชารุดจะทาอย่างไร
1.หากใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตารวจ แล้วนาใบแจ้งความยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย
2. หากใบอนุญาตใดๆ ชารุดในสาระสาคัญให้นาใบอนุญาตที่ชารุด มายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตทีช่ ารุด
* กองช่างโทร. 055-816-596*
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้ายคูม่ ือนี้)

คู่มือสาหรับประชาชน
********************************************************************************************************
งำนที่ให้บริกำร
ด้านการบริการไฟฟ้าสาธารณะ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่ำงเทศบำลตำบลทุ่งยั้ง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 5581 6596 ต่อ 20
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 0 5581 6593 ถึง 4
และ 13.00 - 16.30 น.
*****************************************************************************************************************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ภูมิพลอดูลยเดช ปร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2596 ในรัชกาล
ปัจจุบนั ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตาบล การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดงบประมาณ การจัดชื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็น
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด มาตรา 51 (63) ภายใต้บงั คับแห่ง
กฎหมายเทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล คือ ข้อ 7 ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ตามอานาจ
หน้าที่นี้ เทศบาลตาบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดให้มีการบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาโคมไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสาธารณะภายในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตาบลทุ่งยัง้ โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการดังนี้

**********************************************************************************************
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ด้านการบริการไฟฟ้าสาธารณะ
กระบวนงานบริการ
1.การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
หรือประชาชนมาแจ้งด้วย
ตนเอง

2. ออกตรวจสถานที่พร้อม
ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาวัน
4. พิจารณาผลการการ
ปฏิบัติงานประจาวัน

ขั้นตอนการให้บริการ
1.ผู้แจ้ง แจ้งเหตุทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5581-6596 หรือประชาชน
ที่ มาแจ้งด้วยตนเอง
2. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ ทางโทรศัพท์ หรือรับคา
ร้องแจ้งเหตุฯ สอบถาม หรือตรวจสอบข้อมูล
การแจ้งเหตุเบื้องต้น แล้วแจ้งนายช่างไฟฟ้า
ตรวจสอบ
1. นายช่างไฟฟ้า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคา
ร้องแจ้งเหตุ
2. ออกตรวจสอบสถานที่พร้อมดาเนินการแก้ไข
เบื้องต้น
1. นายช่างไฟฟ้ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาวันต่อผู้อานวยการกองช่าง
2. ผู้อานวยการกองช่างเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาวันต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารพิจารณาผลการการปฏิบัติงาน
ประจาวัน

ระยะเวลำ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

5 นาที

กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)

30 นาที
ในวันแจ้ งเหตุ
หรื อยื่นคาขอฯ

กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)
กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)
กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)

ภายใน 1 วัน
ในวันแจ้ งเหตุ
ภายใน 1 วัน

-2ระยะเวลำ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ
*****************************************************************************************************************
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
รายละเอียดของตาแหน่งหมายเลขเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ต้องการให้ซ่อมแซม ฯ
*****************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
****************************************************************************************************************

คู่มือสาหรับประชาชน
********************************************************************************************************
งำนที่ให้บริกำร
ด้านการบริการปักเสาพาดสายโคมไฟฟ้าสาธารณะ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งยั้ง
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองช่ำงเทศบำลตำบลทุ่งยั้ง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0 5581 6596 ต่อ 20
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
โทรสาร 0 5581 6593 ถึง 4
และ 13.00 - 16.30 น.
*****************************************************************************************************************
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ภูมิพลอดูลยเดช ปร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2596 ในรัชกาล
ปัจจุบนั ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตาบล การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดงบประมาณ การจัดชื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็น
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด มาตรา 51 (63) ภายใต้บงั คับแห่ง
กฎหมายเทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล คือ ข้อ 7 ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ตามอานาจ
หน้าที่นี้ เทศบาลตาบลทุ่งยั้ง จึงได้จัดให้มีการบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาโคมไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสาธารณะภายในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตาบลทุ่งยัง้ โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการดังนี้

**********************************************************************************************
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ ด้านการบริการปักเสาพาดสายโคมไฟฟ้าสาธารณะ
กระบวนงานบริการ
1.การยื่นคาร้อง

2. ออกตรวจสถานที่พร้อม
ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาวัน
4. พิจารณาผลการการ
ปฏิบัติงานประจาวัน

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลำ

1.ผู้ขอยื่นแบบคาร้องตามแบบฟอร์ม
5 นาที
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งยั้ง จัดเตรียมให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง คาร้อง ฯ ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น หากเอกสารไม่ครบ แจ้ง
ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
3. หากเอกสารครบถ้วนแจ้งหัวหน้างานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะตรวจสอบสถานที่
1. นายช่างไฟฟ้า ได้รับคาร้องฯจากเจ้าหน้าที่ผู้
1 ชัว่ โมง
รับคาร้องฯ ออกตรวจสอบสถานที่ดาเนินการ ในวันแจ้ งเหตุหรื อ
ยื่นคาร้ องฯ
1. นายช่างไฟฟ้ารายงานผลการปฏิบัติงาน
1 ชัว่ โมง
ต่อผู้อานวยการกองช่าง
ในวันรายงาน
2. ผู้อานวยการกองช่างเสนอรายงานผลการ
ผลตรวจสอบ
ปฏิบัติงานต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารพิจารณาผลการการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 วัน
ประจาวัน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)

กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)
กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)
กองช่ำง
(งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฝ่ำยกำร
โยธำ)

-2ระยะเวลำ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ
****************************************************************************************************************
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน
จานวน

1
1

ฉบับ
ฉบับ

****************************************************************************************************************
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
****************************************************************************************************************
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้ายคูม่ ือนี้)

แบบ อ. 1

ใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เลขที่

/

.

อนุญาตให้
เจ้าของอาคาร
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
.
ข้อ 1 ทาการ
.
ที่บา้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่
.
เป็ นที่ดินของ
นางสาหร่ าย ตรี เนตร
.
ข้อ 2 เป็ นอาคาร
.
(1) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
.
พื้นที่/ความยาว
ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
จานวน
คัน พื้นที่
ตารางเมตร
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
.
พื้นที่/ความยาว
ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
จานวน
คัน พื้นที่
ตารางเมตร
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็ น
.
พื้นที่/ความยาว
ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
จานวน
คัน พื้นที่
ตารางเมตร ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่
/
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้
ข้อ 3 โดยมี
เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ข้อ 4 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและหรื อข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่ งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2)
.
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ออกให้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
.
(ลายมือชื่อ)

.
(

)

ตาแหน่ ง
.

.
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ ออายุใบอนุญาต

การต่ ออายุใบอนุญาตครั้งที่
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึง
วันที่
เดือน
พ.ศ. .
โดยมีเงื่อนไข
.
.
(ลายมือชื่อ)
.
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ นุญาต

.

การต่ ออายุใบอนุญาตครั้งที่

.

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึง
วันที่
เดือน
พ.ศ. .
โดยมีเงื่อนไข
.
(ลายมือชื่อ)
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ นุญาต

การต่ ออายุใบอนุญาตครั้งที่

.

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้ จนถึง
วันที่
เดือน
พ.ศ. .
โดยมีเงื่อนไข
.
.
(ลายมือชื่อ)
.
ตาแหน่ง
.
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ นุญาต

คาเตือน
1. ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต
หรื อผูค้ วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู ้
ควบคุมงาน ให้มีหนังสื อแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็ นการกระทบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตกับผูค้ วามคุมงานนั้น
ในการบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานนี้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตต้องระงับการดาเนิน การตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผคู ้ วบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสื อแจ้งพร้อมกับส่ งมอบหนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
คนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต ที่ตอ้ งจัดให้มีพ้ืนที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริ เวณที่รับ
ใบอนุญาต การดัดแปลงหรื อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
3. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็ จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ

