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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลง หรอืใชท้ี!จอดรถที!กลบัรถ และทางเขา้ - ออก
ของรถ เพื!อการอื!นตามมาตรา 34 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวดัเพชรบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารที%ตอ้งมพีื&นที%หรอืสิ%งที%สรา้งข ึ&นเพื%อใชเ้ป็นที%จอดรถ ที%กลบัรถและทางเขา้ออกของรถ
ตามที%ระบไุวใ้นมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลอื%นดัดแปลงหรอืใชท้ี%จอดรถ ที%กลับรถและทางเขา้ออกของ
รถนั&นเพื%อการอื%น ทั &งนี&ไมว่า่ทั &งหมดหรอืบางสว่น เวน้แตจ่ะไดร้ับ ใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน                 ทอ้งถิ%น 
 
  ขอ้หา้มตามวรรคหนึ%งใหถ้อืวา่เป็นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพยนั์&นโดยตรงตราบที%อาคารนั&นยงัมอียู ่ทั &งนี&ไมว่า่จะมกีารโอนที%
จอดรถ ที%กลับรถและทางเขา้ออกของรถนั&นตอ่ไปยังบคุคลอื%นหรอืไมก็่ตาม 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที%ทางราชการกําหนด) ตั &งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที%ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วนั 
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื%นขออนุญาตดดัแปลง พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น ในพื&นที%ที%จะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ี%จอดรถ ที%กลบัรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพื%อการอื%น))  

1 วนั กองชา่ง 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ%นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น ในพื&นที%ที%จะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ี%จอดรถ ที%กลบัรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพื%อการอื%น))  

2 วนั  
กองชา่ง 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ%นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี%ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที%กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที%สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื%นที%เกี%ยวขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื%องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที%ดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น ในพื&นที%ที%จะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ี%จอดรถ ที%กลบัรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพื%อการอื%น))  

7 วนั กองชา่ง 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ%นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น ในพื&นที%ที%จะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ี%จอดรถ ที%กลบัรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพื%อการอื%น))  

35 วนั กองชา่ง 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

คําขออนุญาตดดัแปลง หรอืใชท้ี!จอดรถ ที!กลบัรถ และ
ทางเขา้ออกของรถ เพื!อการอื!น (แบบ ข. 4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

โฉนดที!ดนิ น.ส. 3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที!ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที!ดนิที!ใหใ้ชเ้ป็นที!จอดรถ (กรณีผูข้อ
อนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที!ดนิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของที!ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ที!ดนิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลง
นามแทน    นติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของที!ดนิ (กรณีนติบิคุคล
เป็นเจา้ของที!ดนิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบ            และคํานวณ (กรณีเป็นสิ!งที!สรา้งข ึ3นเป็นอาคาร
เพื!อใชเ้ป็นที!จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบ สถาปตัยกรรม (กรณีที!เป็นส ิ!งที!สรา้งข ึ3นเป็นอาคารเพื!อ
ใชเ้ป็นที!จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น. 4) (กรณีที!
เป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

11) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น. 4) (กรณีที!
เป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้ง พรอ้มลงลายมอืชื!อเลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีที!เป็นส ิ!งที!สรา้งข ึ3นเป็นอาคารเพื!อใชเ้ป็นที!
จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร หรอืดดัแปลงอาคาร หรอื
เคลื!อนยา้ยอาคาร หรอืเปลี!ยนการใชอ้าคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที! 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองขนาน 032-598521  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที! 
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ชื!อกระบวนงาน: การขออนุญาตดดัแปลง หรอืใชท้ี%จอดรถที%กลบัรถ และทางเขา้ - ออกของรถ เพื%อการอื%นตามมาตรา 34  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที%ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ%น (กระบวนงานบรกิารที%เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที!ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที!เกี!ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที%มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื3นที!ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ%น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที!กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ%น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที%ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที!กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี%ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที%มากที%สดุ 0 

 จํานวนคําขอที%นอ้ยที%สดุ 0 
 

ชื!ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 13:15 
 
 


