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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดดัแปลงหรือใช้ทีจ่อดรถที่กลบัรถและทำงเข้ำ - ออกของรถเพื่อกำร
อ่ืนตำมมำตรำ 34 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนญุาตดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถท่ีกลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 

34 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

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

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนญุาตดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถท่ีกลบัรถและ
ทางเขา้ - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีจ่ะด าเนนิการดดัแปลงหรือใชที้จ่อดรถทีก่ลบัรถและ

ทางเขา้ - ออกของรถเพือ่การอืน่/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหต ุ- 
  2)   สถำนที่ให้บริกำรเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ ๔๔๑/๔๒๓ หมู่ ๒ ต าบลหาดเจา้ส าราญ  
        อ าเภอเมอืง จงัหวดั เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ 

   เบอร์โทรศพัท์ ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 
   ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด)  
   ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ห ามมิให เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารท่ีต องมีพืน้ท่ีหรือส่ิงท่ีสร างขึน้เพื่อใช เป นท่ีจอดรถท่ีกลบั
รถและทางเข าออกของรถตามท่ีระบุไว ในมาตรา 8 (9 ) ดดัแปลงหรือใช หรือยินยอมให บุคคลอื่นดดัแปลงหรือ
ใช ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเข าออกของรถนัน้เพื่อการอื่นทัง้นีไ้ม ว าทัง้หมดหรือบางส วนเว นแต จะได
รบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถิ่น 

 
ทัง้นี ้นั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนัน้ยงัมีอยูนภาระติดพนัในอสงัหาริมทรพัยาเปถือวขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงให

อไปยงับาออกของรถนัน้ตาจะมีการโอนท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเขวไม ุุคคลอื่นหรือไม ก็ตาม 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนญุาตดดัแปลง
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชท่ี้จอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

หรือใชท่ี้จอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท่ี์ดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 
 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชท่ี้จอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร 
(น.1) 
 
 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชท่ี้จอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพ่ือการอื่น) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ 
) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ค ำขออนญุำต
ดดัแปลงหรือใชท่ี้
จอดรถท่ีกลบัรถ
และทำงเขำ้ออก
ของรถเพื่อกำร
อื่น (แบบข. 4) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทกุ
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดิน
ท่ีใหใ้ชเ้ป็นท่ีจอด
รถ (กรณีผูข้อ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อนญุำตไม่ใช่
เจำ้ของท่ีดิน) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจเจำ้ของ
ท่ีดิน (กรณีผูข้อ
อนญุำตไม่ใช่
เจำ้ของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนและ
ทะเบียนบำ้นของ
ผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผูร้บัมอบ
อ ำนำจเจำ้ของ
ท่ีดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็น
เจำ้ของท่ีดิน) 

- 0 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณ (กรณี
เป็นส่ิงท่ีสรำ้งขึน้
เป็นอำคำรเพื่อใช้
เป็นท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 
หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุของ
ผูอ้อกแบบ
สถำปัตยกรรม 
(กรณีท่ีเป็นส่ิงท่ี
สรำ้งขึน้เป็น
อำคำรเพื่อใชเ้ป็น
ท่ีจอดรถ) 

8) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผูค้วบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

9) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผูค้วบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

10) แผนผงับริเวณ - 5 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แบบแปลนและ
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

11) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสรำ้งพรอ้ม
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบ (กรณี
ท่ีเป็นส่ิงท่ีสรำ้ง
ขึน้เป็นอำคำร
เพื่อใชเ้ป็นท่ีจอด
รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

12) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ก่อสรำ้งอำคำร
หรือดดัแปลง
อำคำรหรือ
เคล่ือนยำ้ย
อำคำรหรือ
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ณศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจงัหวดัอื่นๆรอ้งเรียนต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 
หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

6)     ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู ่ ๒  
        ต าบลหาดเจา้ส าราญ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐   
        โทรศพัท์ :  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ ์     

เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   
อนุมัติโดย บุญยอด  มาคลา้ย 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
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