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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพื่อกำร
อ่ืนตำมมำตรำ 34 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตดดัแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการอ่ืนตาม

มาตรา 34 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตดดัแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือ
การอ่ืนตามมาตรา 34 องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
      ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีต้องมีพืน้ท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเข้าออก
ของรถตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บคุคลอ่ืนดดัแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและ
ทางเข้าออกของรถนัน้เพ่ือการอ่ืน ทัง้นีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น เว้นแตจ่ะได้รับ ใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
      ข้อห้ามตามวรรคหนึง่ให้ถือวา่เป็นภาระตดิพนัในอสงัหาริมทรัพย์นัน้โดยตรงตราบท่ีอาคารนัน้ยงัมีอยู ่ทัง้นีไ้มว่า่จะมี
การโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเข้าออกของรถนัน้ตอ่ไปยงับคุคลอ่ืนหรือไมก็่ตาม 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตดดัแปลง 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงั
บริเวณแผนท่ีสงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ 
) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ค ำขออนญุำต
ดดัแปลง หรือใช้ท่ี
จอดรถ ท่ีกลบัรถ 
และทำงเข้ำออก

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของรถ เพ่ือกำรอ่ืน 
(แบบ ข. 4) 

2) โฉนดท่ีดนิ น.ส. 3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำพร้อมเจ้ำของ
ท่ีดนิลงนำมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิท่ี
ให้ใช้เป็นท่ีจอดรถ 
(กรณีผู้ขออนญุำต
ไมใ่ชเ่จ้ำของท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
ท่ีดนิ (กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ำนของผู้
มีอ ำนำจลงนำม
แทน    นิติบคุคล
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของท่ีดิน (กรณี
นิตบิคุคลเป็น
เจ้ำของท่ีดิน) 

 

- 0 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) หนงัสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของผู้ออกแบบ            
และค ำนวณ (กรณี
เป็นสิ่งท่ีสร้ำงขึน้
เป็นอำคำรเพ่ือใช้
เป็นท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) หนงัสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุของ
ผู้ออกแบบ 
สถำปัตยกรรม 
(กรณีท่ีเป็นสิ่งท่ี
สร้ำงขึน้เป็นอำคำร
เพ่ือใช้เป็นท่ีจอด
รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) หนงัสือแสดงควำม
ยินยอมของผู้
ควบคมุงำน (แบบ 
น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

9) หนงัสือแสดงควำม
ยินยอมของผู้
ควบคมุงำน (แบบ 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

10) แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน และ
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

11) รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง พร้อม
ลงลำยมือช่ือเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 
(กรณีท่ีเป็นสิ่งท่ี
สร้ำงขึน้เป็นอำคำร
เพ่ือใช้เป็นท่ีจอด
รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

12) ส ำเนำใบอนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร 
หรือดดัแปลง
อำคำร หรือ
เคล่ือนย้ำยอำคำร 
หรือเปล่ียนกำรใช้
อำคำร 

- 1 0 ชดุ - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ : 044-558876 
โทรสาร : 044-558867) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ : www.abtsamed.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขออนญุาตดดัแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเข้าออกของรถ เพ่ือการอ่ืน (แบบ ข. 4) 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


