
คูมือสําหรับประชาชน 
กระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - 

ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม/ ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน  โทร 044-756470 โทรสาร 
044-756471 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 )9 ( ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพ่ือการอ่ืนท้ังนี้ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนั้นยังมีอยูท้ังนี้ไมวาจะมีการนที
จอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบ  ุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม
เอกสาร 
 

1 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชท่ีจอดรถท่ี
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชท่ีจอดรถท่ี
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชท่ีจอดรถท่ี
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ

35 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 
 
 

หรือใชท่ีจอดรถท่ี
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใชท่ี
จอดรถท่ีกลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพ่ือการอ่ืน 
(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือยินยอม - 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของเจาของท่ีดิน
ท่ีใหใชเปนท่ีจอด
รถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดิน) 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ท่ีดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน 
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของท่ีดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เปนสิ่งท่ีสรางข้ึน
เปนอาคารเพ่ือใช
เปนท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
สถาปตยกรรม 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเปนสิ่งท่ี
สรางข้ึนเปน
อาคารเพ่ือใชเปน
ท่ีจอดรถ) 

8) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

10) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 
(กรณีท่ีเปนสิ่งท่ี
สรางข้ึนเปน
อาคารเพ่ือใชเปน
ท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) 

สําเนาใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคารหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลทาเยี่ยม โทร 044-756470 โทรสาร 044-756471 www.tayiumcity.go.th 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


