
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพ่ือ 
การอื่นตามมาตรา 34  
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
                                                                                                                                            .                
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ห้ามมิให้เจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า 
ออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 (9) ตัดแปลงหรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นท้ังนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนั้นยังมีอยู่ทัง้นี้ไม่ว่าจะมี 
การโอนที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย เลขที่  208                 
หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองมาย  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
รหัสไปรษณีย์ 52120 
โทรศัพท์/โทรสาร 081 885 8680 
www.muangmai.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา ๑๕.3๐ น.) 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตตดัแปลงพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ 
อนุญาตตดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า- 
ออกของรถเพื่อการอื่น) 

1 วัน - 
 

2. การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ 
ขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ 
อนุญาตดดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า- 
ออกของรถเพื่อการอื่น) 

2 วัน - 



3. การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน ์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี 
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขต 
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและ 
พรบ.จัดสรรทีด่ินฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ 
อนุญาตตดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า- 
ออกของรถเพื่อการอื่น) 

7 วัน - 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ 
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ 
อนุญาตตดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า- 
ออกของรถเพื่อการอื่น)) 

35 วัน  

 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนติิบุคคล) 

- 

3. ค าขออนุญาตตดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและ 
ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบข. 4) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4. โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม 
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 
 
 

- 



5. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินท่ีให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณผีู ้
ขออนุญาตไมใช่เจ้าของที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6. หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผูม้ี 
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 
 

- 

8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ 
ผู้ออกแบบและค านวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคาร 
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 
 

- 

9. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 
ของผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นเป็น 
อาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 
 

- 

10. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) 
กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชา วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนาOชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

11. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 
 

- 



12. แผนผังบรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง5ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13. รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือช่ือเลขทะเบียน 
ของวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคาร 
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

14. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือตัดแปลงอาคารหรือ 
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
1. ถ้าหากการให้บริการไม่เป็นตามขอ้ตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนคดัค้านได้ที่ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมาย เลขท่ี 208 หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
หัสไปรษณีย์ 52120  เบอร์โทร 081 885 8680  www.muangmai.go.th 
 (หมายเหต:ุ -) 

2. จังหวัดอื่นๆ ร้งเรยีนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวดั-)) 
 

3. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /www.1111.go.th / ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
 ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
หมายเหต ุ

- 



 


