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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถที่กลับรถและทางเขา- ออกของรถ 
เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการอื่นตามมาตรา 34 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ตําบลบางรักพัฒนา  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - 

ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา 

โทรศัพท : 0 2925 3008 ตอ 409 
แฟกซ  : 0 2925 3008  ตอ 209 
(สถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา)/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                    
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.(มีเวลาพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  หากสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดที่  0 2925 3008 ตอ 409 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพืน้ที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 8 )9 ( ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่นท้ังนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



2/7 
 

 
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนท่ี

จอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบ  ุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม
เอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

4) การลงนาม/ เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 35 วัน - (องคกรปกครอง
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 
 
 

สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา 
) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถท่ีกลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพ่ือการอื่น 
(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม

- 0 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

3) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ที่ใหใชเปนที่จอด
รถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เปนสิ่งที่สรางขึ้น
เปนอาคารเพื่อใช
เปนที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพ

- 1 0 ชุด - 



5/7 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถาปตยกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
สถาปตยกรรม 
(กรณีท่ีเปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ) 

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 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ) 

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 รองเรียนณชองทางที่ยื่นคําขอ  
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
หมายเหตุ โทรศัพท : 0 2925 3008 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  :  www.bangrakpattana.go.th 
 

หมายเหตุ- 
4) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ   ( เลขที่ตั้ง 5  หมูที่ 6   ตําบลบางรักพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 11110) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที�พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย น.ส.เบญจมาศ  นิ�มทองปลอด 

น.ส.ฤทยัรัตน์  บญุเพ็ชร 

อนุมัตโิดย นายสนอง กลิ�นจนัทร์ 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางรักพฒันา 




