
1/5 
 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า – ออกของรถ 

เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

 กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ลับรถและทางเขา้ - ออกของรถเพื่อการอืน่ตาม

มาตรา 34 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ลับรถ 

 และทางเขา้ - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพืน้ที่หรือสิ่งทีส่รางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา

ออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9)  ดัดแปลงหรือใชหรือยนิยอมใหบุคคลอื่นดดัแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลบัรถ

และทางเขาออกของรถนัน้เพื่อการอื่นทั้งนีไ้มวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ทองถิ่น  

 ขอ้ห้ามตามวรรคหนึง่ใหถ้ือว่าเป็นภาระตดิพันในอสังหาริมทรัพย์นัน้โดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ่ทั้งนีไ้ม่ว่า

จะมีการโอนทีจ่อดรถ ที่กลับรถและทางเขา้ออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอืน่หรือไม่กต็าม 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตดดัแปลงพร้อม

เอกสาร 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่่อสร้างจัดทำ

ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง

เขตปลอดภัยในการเดนิอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรทีด่ินฯ 

7 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและพจิารณา

ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้

ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (น.1) 

35 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 



3/5 
 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

 ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง 

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 

คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและทางเขา้ออกของรถเพื่อการอืน่ 

(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทกุหน้าพร้อมเจ้าของที่ดนิลงนาม

รับรองสำเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือยนิยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เปน็ที่

จอดรถ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของทีด่ิน (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียน

บ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล

ผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดนิ (กรณนีิติ

บุคคลเป็นเจ้าของที่ดนิ) 

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

6) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและ

คำนวณ (กรณีเปน็สิ่งที่สร้างขึน้เป็นอาคาร

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม (กรณีที่เปน็สิง่ที่สร้างขึ้นเปน็

อาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

       

10) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 

รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือ

ช่ือเลขทะเบียนของวศิวกรผู้ออกแบบ (กรณี

ที่เป็นสิง่ที่สร้างขึ้นเปน็อาคารเพื่อใช้เป็นที่

จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

12) 

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ

ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนยา้ยอาคารหรือ

เปลี่ยนการใช้อาคาร 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

       - 

19. หมายเหตุ 

     - 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

