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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการ

อ่ืนตามมาตรา 34 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตดดัแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตาม

มาตรา 34 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตดดัแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือ

การอ่ืนตามมาตรา 34  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ห�ามมิใหเจ�าของหรือผูครอบครองอาคารท่ีต�องมีพืน้ท่ีหรือสิ่งท่ีสรางขึน้เพ่ือใช�เปนท่ีจอดรถ ท่ีกลบั

รถและทางเข�าออกของรถตามท่ีระบไุวในมาตรา 8 (9) ดดัแปลง หรือใชหรือยินยอมให

�บคุคลอ่ืนดดัแปลงหรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเข�าออกของรถนัน้เพ่ือการอ่ืน ทัง้นีไ้ม�วาทัง้หมดหรือ

บางส�วน เวนแต�จะไดรับ ใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานทองถ่ิน 

 

  ข้อห้ามตามวรรคหนึง่ใหถือว�าเปนภาระตดิพนัในอสงัหาริมทรัพย�นัน้โดยตรงตราบท่ีอาคารนัน้ยงัมีอยู 

ทัง้นีไ้ม�วาจะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเข�าออกของรถนัน้ต�อไปยงับคุคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตดดัแปลง 

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ี

กลบัรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพ่ือการอ่ืน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ี

กลบัรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพ่ือการอ่ืน) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ี

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

7 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ี

กลบัรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพ่ือการอ่ืน) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

(น.1) 

 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ี

กลบัรถ และ

ทางเข้า-ออกของ

รถ เพ่ือการอ่ืน) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา 

) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขออนญุาต

ดดัแปลง หรือใช้

ท่ีจอดรถ ท่ีกลบั

รถ และ

ทางเข้าออกของ

รถ เพ่ือการอ่ืน 

(แบบ ข. 4) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส. 

3 หรือ ส.ค.1 

ขนาดเท่า

ต้นฉบบัทกุหน้า

พร้อมเจ้าของ

ท่ีดนิลงนาม

รับรองสําเนาทกุ

หน้า 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดนิ

ท่ีให้ใช้เป็นท่ีจอด

รถ (กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจ้าของท่ีดิน) 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจเจ้าของ

ท่ีดนิ (กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ มีอํานาจลง

นามแทน    นิติ

บคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

ท่ีดนิ (กรณีนิติ

บคุคลเป็น

เจ้าของท่ีดิน) 

- 0 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ            

และคํานวณ 

(กรณีเป็นสิ่งท่ี

สร้างขึน้เป็น

อาคารเพ่ือใช้เป็น

ท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 
หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ 

สถาปัตยกรรม 

(กรณีท่ีเป็นสิ่งท่ี

สร้างขึน้เป็น

อาคารเพ่ือใช้เป็น

ท่ีจอดรถ) 

8) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

9) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10) 

แผนผงับริเวณ 

แบบแปลน และ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

11) 

รายการคํานวณ

โครงสร้าง พร้อม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ (กรณี

ท่ีเป็นสิ่งท่ีสร้าง

ขึน้เป็นอาคาร

เพ่ือใช้เป็นท่ีจอด

รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

12) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร 

หรือดดัแปลง

อาคาร หรือ

เคล่ือนย้าย

อาคาร หรือ

เปล่ียนการใช้

อาคาร 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานเทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.muangphon.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (043-415597) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (324/1  ถนนเสริมสวาสด์ิ  อําเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  40120) 

4. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 

 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 08/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองเมืองพล สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


