
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ และทำงเขำ้ - ออก

ของรถ เพือ่กำรอืน่ตำมมำตรำ 34 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบม่กลว้ย อ าเภอบา้นไร่ จังหวดัอทุยัธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารทีต่อ้งมพีืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถ

ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่ดัดแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลับรถและทางเขา้ออกของ

รถนัน้เพือ่การอืน่ ทัง้นีไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แตจ่ะไดรั้บ ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

  ขอ้หา้มตามวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่เป็นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพยนั์น้โดยตรงตราบทีอ่าคารนัน้ยังมอียู ่ทัง้นีไ้ม่วา่จะมกีารโอนที่

จอดรถ ทีก่ลับรถและทางเขา้ออกของรถนัน้ตอ่ไปยังบคุคลอืน่หรอืไมก็่ตาม 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ะด าเนนิการดดัแปลง 
หรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลับรถ และทางเขา้ - ออกของรถ เพือ่การอืน่/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตดดัแปลง พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพือ่การอืน่))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองบม่กลว้ย 

อ าเภอบา้นไร่ จังหวดั

อทุัยธานี 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพือ่การอืน่))  

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองบม่กลว้ย 

อ าเภอบา้นไร่ จังหวดั

อทุัยธานี 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพือ่การอืน่))  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนองบม่กลว้ย 

อ าเภอบา้นไร่ จังหวดั
อทุัยธานี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง

อาคาร (น.1) 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้-ออก
ของรถ เพือ่การอืน่))  

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองบม่กลว้ย 
อ าเภอบา้นไร่ จังหวดั

อทุัยธานี 
 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา 

) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

ค ำขออนุญำตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และ

ทำงเขำ้ออกของรถ เพือ่กำรอืน่ (แบบ ข. 4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิทีใ่หใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถ (กรณีผูข้อ

อนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง

นำมแทน    นติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคล

เป็นเจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของ

ผูอ้อกแบบ            และค ำนวณ (กรณีเป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำร
เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบ สถำปตัยกรรม (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่

ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง พรอ้มลงลำยมอืชือ่เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีทีเ่ป็นสิง่ทีส่รำ้งขึน้เป็นอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นที่

จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร หรอืดดัแปลงอำคำร หรอื

เคลือ่นยำ้ยอำคำร หรอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนองบม่กลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี 

(หมายเหต:ุ (1. ทางโทรศพัท ์056983077 

2. ทาง ไปรษณีย ์(243 ม.10 ต.หนองบม่กลว้ย อ.บา้นไร่ จ.อทุัยธาน ี61180 
3. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ และทางเขา้ - ออกของรถ เพือ่การอืน่ตามมาตรา 34  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขออนุญาตดดัแปลง หรอืใชท้ีจ่อดรถทีก่ลบัรถ และทางเขา้ - ออกของรถ เพือ่การอืน่ตาม

มาตรา 34  อบต.หนองบม่กลว้ย 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


