
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำ - ออก
ของรถ เพื่อกำรอื่นตำมมำตรำ 34 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการ
โอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะด ำเนินกำรดัดแปลง 
หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพ่ือกำร
อ่ืน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพ่ือกำรอ่ืน))  

1 วัน เทศบาลต าบลแม่ฮ้อย
เงิน อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพ่ือกำรอ่ืน))  

2 วัน เทศบาลต าบลแม่ฮ้อย
เงิน อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพ่ือกำรอ่ืน))  

7 วัน เทศบาลต าบลแม่ฮ้อย
เงิน อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1) 
 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพ่ือกำรอ่ืน))  

35 วัน เทศบาลต าบลแม่ฮ้อย
เงิน อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา 
) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

ค ำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก
ของรถ เพื่อกำรอ่ืน (แบบ ข. 4) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทน    นิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้ำของที่ดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ            และค ำนวณ (กรณีเป็นสิ่งท่ีสร้ำงข้ึนเป็น
อำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ สถำปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
10) 

 
หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

11) 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

13) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งท่ีสร้ำงข้ึนเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

14) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร หรือดัดแปลงอำคำร หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมท่ี 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6) 
))  

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน โทร.053-965421-2 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 
 
 
 
 

 



 
    แบบ ข.๔ 

     ค ำขออนุญำตดัดแปลง  หรือใช้ที่จอดรถ                                                    เลขรับที่.................................. 
ที่กลับรถ  และทำงเข้ำ  ออกของรถ เพื่อกำรอ่ืน              วันที่........................................ 
                                                                                                             ลงชื่อ......................ผู้รับค าขอ 

เขียนที่................................................. 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..................... 

ข้าพเจ้า.................................................................... ................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของ
อาคาร                 เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ซอย........................
ถนน.......................................ต าบล/แขวง.......................... ...............อ าเภอ/เขต........................................
จังหวัด........................................................ 
   เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................ 

เลขที่ทะเบียน.........................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.................หมู่ที่................ตรอก/ซอย... ................................ 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด................................โดย......................................  
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่............ซอย...........................ถนน........................... 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต........................................... ...จังหวดั................................................... 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน                
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้
อาคาร/ใบรับรอง  เลขที่................./.................ลงวันที่...........เดือน................ ........พ.ศ...............บ้านเลขท่ี...............หมูท่ี่........  
ตรอก/ซอย.................ถนน........................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................
โดย......................................................................เป็นเจ้าของอาคารหรือ.....................................................................................
เป็นผู้ครอบครองอาคาร  เป็นอาคารชนิด................................................จ านวน............ ..........เพ่ือใช้เป็น...................................   
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถ  จ านวน..................คัน 

 ข้อ ๒  ขออนุญาตดัดแปลง  ใช้ที่จอดรถที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ ตามข้อ ๑ ทั้งหมด/บางส่วน                
เพ่ือ............................................................. 
  ข้อ  ๓  ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพ้ืนที่/สิ่งที่สร้างขึ้น  ชนิด........................................จ านวน.......................
เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม  จ านวน......................คัน ตามแผนผังบริเวณ  แบบ
แปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณ  ดังนี้ 

(๑) ที่บ้านเลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................... ............ถนน........................... 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต........................... ................จังหวัด........................................................
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี...........................................................................................................
เป็นที่ดินของ........................................................................................................................................... ............................. 



- ๒ - 
 

(๒) มี...........................................เป็นผู้ควบคุมงาน...........................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
(๓) ก าหนดแล้วเสร็จใน.......................วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ  ๔  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว คือ   
(๑) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน...........ชุด  ชุดละ..........แผ่น 
(๒) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน..................แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างข้ึนเป็นอาคารเพ่ือใช้ 

                           เป็นทีจ่อดรถ) 
   (๓)  ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 (๔)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(๕) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ 

อนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติ 

บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)   
(๗)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณ (กรณีท่ีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคาร

เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ)  จ านวน..............ฉบับ 
(๘)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่........................................................

จ านวน.................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน............ฉบับ 
(๙)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จ านวน..........ฉบับ 
(๑๐)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต      เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน  จ านวน.....................ฉบับ  (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  
ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภท  เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

(๑๑)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลี่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้
อาคาร   

(๑๒) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................... 

 
                                                   (ลายมือชื่อ)........................................... 
                           (.........................................) 
                                                        ผู้ขออนุญาต 

 
หมำยเหตุ   (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
         (๒)  ใส่เครื่องหมาย  √ ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 



 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่  

  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................... 
  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................เป็นเงิน...................... .................บาท        
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน......................................เป็นเงิน.......................................บาท...... ....................สตางค์       
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน......................................บาท................................สตางค์  (.........................................................................)          
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่.................ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ............................ 
ออกใบอนุญาตแล้ว  เล่มที่.............ฉบับที่................ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ................ ........... 
 

(ลายมือชื่อ)........................................ 
                                                                            ต าแหน่ง............................................. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืน
ตามมาตรา 34 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


