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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทำงเข้ำ - ออกของรถเพื่อกำร
อ่ืนตำมมำตรำ 34 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอ่ืนตามมาตรา 

34 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลท่าสาปอ าเภอเมืองยะลาจงัหวดัยะลา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

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

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการ
อ่ืนตามมาตรา 34  เทศบาลต าบลทา่สาป  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลท่าสาปกองช่าง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ห ามมิให เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารท่ีต องมีพืน้ท่ีหรือสิ่งท่ีสร างขึน้เพ่ือใช เป นท่ีจอดรถท่ีกลบั
รถและทางเข าออกของรถตามท่ีระบไุว ในมาตรา 8 (9 ) ดดัแปลงหรือใช หรือยินยอมให บคุคลอ่ืนดดัแปลงหรือ
ใช ท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเข าออกของรถนัน้เพ่ือการอ่ืนทัง้นีไ้ม ว าทัง้หมดหรือบางส วนเว นแต จะ
ได รับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถ่ิน 
 
ข้อห้ามตามวรรคหนึง่ให ถือว าเป นภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย นัน้โดยตรงตราบท่ีอาคารนัน้ยงัมีอยู ทัง้นี ้
ไม ว าจะมีการโอนท่ีจอดรถท่ีกลบัรถและทางเข าออกของรถนัน้ต อไปยงับคุคลอ่ืนหรือไม ก็ตาม 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตดดัแปลง
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 7 วนั - (องค์กรปกครอง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

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

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด 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 
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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
ดดัแปลงหรือใช้ท่ี
จอดรถท่ีกลบัรถ
และทำงเข้ำออก
ของรถเพื่อกำร
อ่ืน (แบบข. 4) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดนิน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
ท่ีให้ใช้เป็นท่ีจอด
รถ (กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบ - 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจเจ้ำของ
ท่ีดนิ (กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดิน) 

5) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติ
บคุคลผู้ รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
ท่ีดนิ (กรณีนิติ
บคุคลเป็น
เจ้ำของท่ีดิน) 

- 0 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณ (กรณี
เป็นสิ่งท่ีสร้ำงขึน้
เป็นอำคำรเพ่ือใช้
เป็นท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุของ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ออกแบบ
สถำปัตยกรรม 
(กรณีท่ีเป็นสิ่งท่ี
สร้ำงขึน้เป็น
อำคำรเพื่อใช้เป็น
ท่ีจอดรถ) 

8) 

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

- 1 0 ชดุ - 

9) 

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

- 1 0 ชดุ - 

10) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลนและ
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

11) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงพร้อม
ลงลำยมือช่ือเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ (กรณี
ท่ีเป็นสิ่งท่ีสร้ำง
ขึน้เป็นอำคำร
เพ่ือใช้เป็นท่ีจอด
รถ) 

- 1 0 ชดุ - 

12) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร
หรือดดัแปลง
อำคำรหรือ
เคล่ือนย้ำย
อำคำรหรือ
เปล่ียนกำรใช้
อำคำร 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าสาปส านกัปลดัฝ่ายอ านวยการโทรศพัท์073-362-485 
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หมายเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทา่สาปอ าเภอเมือง

ยะลาจงัหวดัยะลาสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


