
คู่มือส าหรบัประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ลบัรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อ
การอืน่ตามมาตรา 34 
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผคูรอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข
าออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น 
 
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมว
าจะมีการโอนที่จอดรถที่กลบัรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบคุคลอื่นหรือไมก็ตาม 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่3 ต าบลวังอ่าง  อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โ่ทรศัพท/์โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก
ของรถเพื่อการอื่น)) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ

2 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก
ของรถเพื่อการอื่น)) 

3) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิ 
 
(หมายเหต:ุ ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก
ของรถเพื่อการอื่น)) 

7 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก
ของรถเพื่อการอื่น) 
 

35 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 
 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ค าขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท้ี่จอดรถที่กลบัรถและทางเข้าออก
ของรถเพื่อการอื่น (แบบข. 4) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของทีด่นิลงนามรับรองส าเนาทกุหน้า 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่นิที่ให้ใชเ้ป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนญุาตไม่ใชเ่จ้าของทีด่นิ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของทีด่นิ (กรณผีู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลง
นามแทนนติบิคุคลผู้รบัมอบอ านาจเจ้าของทีด่นิ (กรณนีิติบุคคล
เป็นเจ้าของทีด่นิ) 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและค านวณ (กรณเีป็นสิ่งที่สรา้งขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นทีจ่อดรถ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม (กรณทีีเ่ป็นสิ่งที่สร้างขึน้เปน็อาคารเพือ่
ใช้เปน็ที่จอดรถ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณทีี่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณทีี่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจริง5ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณทีีเ่ป็นสิ่งทีส่ร้างขึน้เปน็อาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลงอาคารหรอื
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

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

- 
 

 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โ่ทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th )) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /ตู้ 



ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตาม
มาตรา 34 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลบัรถและ
ทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอื่นตามมาตรา 34 สุทธิศา 03/09/2558 11:42 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 

 

 

 

 

 


