
คู�มือสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดัดแปลง หรือใช�ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข�า - ออกของรถ เพื่อ
การอืน่ตามมาตรา 34 
หน�วยงานท่ีให�บรกิาร :องค,การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จังหวัดสรุาษฎร,ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ, วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ห�ามมิให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารท่ีต�องมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร�างขึ้นเพ่ือใช�เป�นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข�าออกของรถ
ตามท่ีระบุไว�ในมาตรา 8(9) ดัดแปลงหรือใช�หรอืยินยอมให�บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช�ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข�าออกของ
รถน้ันเพ่ือการอ่ืนท้ังน้ีไม.ว.าท้ังหมดหรือบางส.วนเว�นแต.จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่นข�อห�ามตามวรรคหนึง่ให�
ถือว.าเป�นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย1น้ัน โดยตรงตราบท่ีอาคารน้ันยงัมีอยู. ท้ังนี้ไม.ว.าจะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและ
ทางเข�าออกของรถนั้น ต.อไปยังบคุคลอ่ืนหรือไม.ก็ตาม 
ช�องทางการให�บริการ 
ไม�มีข�อมูลขอบเขตการให�บริการ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร�อมเอกสาร 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช�ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข�า-ออกของรถ
เพ่ือการอ่ืน 

1 วัน องค1การบริหาร 
ส.วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร1ธานี  
จังหวัดสุราษฎร1ธาน ี

 

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช�ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข�า-ออกของรถ
เพ่ือการอ่ืน 
 

1 วัน องค1การบริหาร 
ส.วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร1ธานี 
จังหวัดสุราษฎร1ธาน ี

 

3) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช�ประโยชน1
ที่ดินตามกฎหมายว.าด�วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก.อสร�างจัดทาํผงับริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข�องเช.นประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัย

7 วัน องค1การบริหาร 
ส.วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร1ธานี 
จังหวัดสุราษฎร1ธาน ี

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช�ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข�า-ออกของรถ
เพ่ือการอ่ืน 

4) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.4) และแจ�งให�ผู�ขอมารับใบอนุญาตก.อสร�าง
อาคาร (น.1) 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช�ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข�า-ออกของรถ
เพ่ือการอ่ืน 

35 วัน องค1การบริหาร 
ส.วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร1ธานี 
จังหวัดสุราษฎร1ธาน ี

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 
 

- 

3) 
 

คําขออนุญาตดัดแปลงหรือใช�ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข�าออก
ของรถเพ่ือการอื่น (แบบข. 4) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อม
เจ�าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�า 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหต–ุ 
 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดินที่ให�ใช�เป=นท่ีจอดรถ (กรณีผู�ขอ
อนุญาตไม�ใช�เจ�าของที่ดิน) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจเจ�าของท่ีดิน (กรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�เจ�าของ
ที่ดิน) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและทะเบียนบ�านของผู�มีอาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู�รับมอบอํานาจเจ�าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคล
เป=นเจ�าของท่ีดิน) 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู�ออกแบบและคํานวณ (กรณีเป=นสิง่ท่ีสร�างข้ึนเป=นอาคารเพ่ือใช�
เป=นที่จอดรถ) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพสถาป@ตยกรรมควบคุมของ
ผู�ออกแบบสถาป@ตยกรรม (กรณีที่เป=นส่ิงที่สร�างข้ึนเป=นอาคารเพ่ือ
ใช�เป=นท่ีจอดรถ) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป=นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4)  
(กรณีท่ีเป=นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรควคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

12) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป=นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพสถาป@ตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจรงิ5ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสร�างพร�อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู�ออกแบบ (กรณีท่ีเป=นส่ิงท่ีสร�างข้ึนเป=นอาคารเพือ่ใช�เป=นท่ี
จอดรถ) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

15) 
 

สําเนาใบอนุญาตก�อสร�างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนย�ายอาคารหรือเปล่ียนการใช�อาคาร 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) -ไม�มีค�าธรรมเนียม 
หมายเหตุ: เป*นไปตามหลักเกณฑ�ของกฎกระทรวงฉบับที7่ พ.ศ.2528 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 



ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม.เป�นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต.อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�กองช�าง 
หมายเลขโทรศัพท�  0-7729-2916-103หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนย1บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

แบบฟอร,ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร,ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
หมายเหตุ 
- 

ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช�ท่ีTTTจอดรถท่ีTกลับรถ และทางเข�า - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:องค1การบรหิารส.วนตําบลเขาท.าพระ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กรม
ส.งเสริมการปกครองท�องถิ่น องค1การบริหารส.วนตําบลเขาท.าพระ อําเภอเมืองชัยนาท จงัหวัดชัยนาท 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส.วนภูมิภาคและส.วนท�องถิ่น  
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน.วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให�บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 กฎกระทรวงข�อบัญญัติ
ท�องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต.อเดือน 0.41 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 1 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 1 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู.มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช�ท่ีTTTจอดรถท่ีTกลับรถ และทางเข�า - 
ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 21/08/2558 10:08 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 
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