
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงหรอืใชท้ ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ - ออกของ
รถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ห ามมใิห เจ าของหรอืผ ูครอบครองอาคารทีต่ องมพีืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร างขึน้เพือ่ใช เป นทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเข
 าออกของรถตามทีร่ะบไุว ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรอืใช หรอืยนิยอมให บคุคลอืน่ดัดแปลงหรอืใช ทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเข
 าออกของรถนัน้เพือ่การอืน่ทัง้นีไ้ม ว าทัง้หมดหรอืบางส วนเว นแต จะได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ 
 
ขอ้หา้มตามวรรคหนึง่ให ถอืว าเป นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย นัน้โดยตรงตราบทีอ่าคารนัน้ยังมอีย ูทัง้นี้ไม ว
 าจะมกีารโอนทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเข าออกของรถนัน้ต อไปยังบคุคลอืน่หรอืไม กต็าม 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัด
เชยีงรายโทรศพัท ์053-697085/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตดัดแปลงพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดัดแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดัดแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดัดแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
ดัดแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้-ออกของรถเพือ่
การอืน่)) 

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 



 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

คาํขออนญุาตดดัแปลงหรอืใชท้ ีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ออก
ของรถเพือ่การอืน่ (แบบข. 4) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิทีใ่หใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถ (กรณีผูข้อ
อนญุาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิคุคล
เป็นเจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบและคาํนวณ (กรณีเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่ใช้
เป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบสถาปตัยกรรม (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่
ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

รายการคาํนวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นอาคารเพือ่ใชเ้ป็นที่
จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

สาํเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารหรอืดดัแปลงอาคารหรอื
เคลือ่นยา้ยอาคารหรอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) กรงุเทพมหานครรอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรงุเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยดํ์ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
)) 

2) จังหวัดอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดัทกุจังหวัด)) 

3) ศนูยดํ์ารงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายโทรศัพท ์053-679085
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
 
 
 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่ตามมาตรา 34 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่ตาม
มาตรา 34 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงราย 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


