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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:  เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนญุาตดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา - 

ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ  ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ช้ัน ๑) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โทรศัพท  ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕   
โทรสาร  ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘   
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมพีื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพือ่ใชเปนที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9)   ดัดแปลง  หรือใชหรอืยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถนั้นเพือ่กิจการอื่น ทัง้นี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
         ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสงัหารมิทรัพยนั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยงัมีอยู ทั้งนี้ ไมวาจะ
มีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม
เอกสาร 
 

1 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 
 
 

35 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรอืใชที่
จอดรถทีก่ลบัรถ
และทางเขาออก
ของรถเพือ่การอื่น 
(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบบัทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ที่ใหใชเปนที่จอด
รถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร - 0 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรบัมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน) 

6) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เปนสิ่งทีส่รางขึ้น
เปนอาคารเพื่อใช
เปนทีจ่อดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
สถาปตยกรรม 
(กรณีทีเ่ปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

9) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

10) 

แผนผังบรเิวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 
(กรณีทีเ่ปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

12) 

สําเนาใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคารหรอื
เคลื่อนยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
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คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง  
โทรศัพท :  ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕       เว็บไซต : www.pichaicity.go.th 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
           หมายเหต-ุ  (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑                             
                            เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 
 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 

 

วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางนวรัตน  ศิริผัด 
อนุมัติโดย นายบุญสง   สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 
 
 

 
 

 


