
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดดัแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของ
รถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจงัหวดัอุทัยธานกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ห
ามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพืน้ท่ีหรือสิง่ที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนท่ีจอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถตามท่ี
ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรอืใชหรือยนิยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อ
การอืน่ท้ังนีไ้มวาท้ังหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพนัในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนั้นยงัมีอยูท้ังนีไ้มวาจะมกีารโอนท่ีจอด
รถท่ีกลบัรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยงับุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงเลขท่ี  4  หมู  4 
ตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัธานี  61110 
โทรศัพท/โทรสาร 056 532 484/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะขออนญุาต
ดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพือ่
การอ่ืน)) 

1 วนั - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะขออนญุาต
ดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพือ่
การอ่ืน)) 

2 วนั - 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีดิ่นฯ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะขออนญุาต
ดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพือ่
การอ่ืน)) 

7 วนั - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจงใหผูขอมารบัใบอนุญาตกอสราง
อาคาร (น.1) 
 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะขออนญุาต

35 วนั - 
 



ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
ดัดแปลงหรือใชทีจ่อดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพือ่
การอ่ืน)) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณบีุคคลธรรมดา 
) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณนีิตบิุคคล) 

- 

3) 
 

คําขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถเพือ่การอืน่ (แบบข. 4) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบบัทุกหนาพรอม
เจาของทีดิ่นลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิทีใ่หใชเปนทีจ่อดรถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของทีดิ่น) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจเจาของทีดิ่น (กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูมอีํานาจลง
นามแทนนติิบคุคลผูรบัมอบอาํนาจเจาของที่ดิน (กรณีนติิบุคคล
เปนเจาของทีดิ่น) 
ฉบับจริง0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบและคํานวณ (กรณีเปนส่ิงที่สรางขึน้เปนอาคารเพือ่ใช
เปนที่จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวชิาชพีสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบสถาปตยกรรม (กรณทีี่เปนส่ิงทีส่รางขึ้นเปนอาคารเพื่อ
ใชเปนที่จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
10) 

 
หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณทีี่
เปนอาคารมีลกัษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณทีี่
เปนอาคารมีลกัษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชพีสถาปตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง5ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

รายการคาํนวณโครงสรางพรอมลงลายมือชือ่เลขทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ (กรณทีี่เปนส่ิงที่สรางขึ้นเปนอาคารเพือ่ใชเปนที่
จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารหรอืดัดแปลงอาคารหรือ
เคล่ือนยายอาคารหรอืเปล่ียนการใชอาคาร 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงเลขท่ี  4  หมู 4 ตําบลหนองสรวงอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี 

61110 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nongsuang.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (056 532 484) 
)) 

2) ศูนยรบัเร่ืองราวรองเรยีนองคการบริหารสวนตาํบลหนองสรง  4  หมู  4  ตําบลหนองสรวงอาํเภอหนองฉางจงัหวดั
อุทัยธานี  61110  โทรศัพท/โทรสาร  056 532 484 
(หมายเหตุ: ( )) 

3) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

4) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภมูิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมคีวามสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:พระราชบัญญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 20/10/2015 13:01 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่


