
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของ

รถเพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีต้องมีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เปนที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ

ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ

นั้นเพื่อการอ่ืนทั้งนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนั้นยังมีอยู่ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการโอนท่ีจอด

รถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม  

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ถนนมลิวรรณต าบลกุดกว้างอ าเภอ
หนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร 

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอ่ืน)) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอ่ืน)) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชนท่ีดิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท า
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอ่ืน)) 

7 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (น.1) 
 

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอ่ืน)) 

35 วัน - 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา 

) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

ค าขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออก
ของรถเพ่ือการอื่น (แบบข. 4) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า  
ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินท่ีให้ใช้เป็นท่ีจอดรถ (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ท่ีดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของท่ีดิน) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

ผู้ออกแบบและค านวณ (กรณีเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้
เป็นท่ีจอดรถ) 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม (กรณีท่ีเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือ

ใช้เป็นท่ีจอดรถ) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

10) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี

เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

11) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี

เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

12) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  

ฉบับจริง5ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

13) 

 

รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ

วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีท่ีเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ี

จอดรถ) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

14) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือ

เคล่ือนย้ายอาคารหรือเปล่ียนการใช้อาคาร  
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (www.kudkwang.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท 0 4329 6358 
3. โทรสาร  0 4329 6358  

4. ทางไปรษณียส านักงานเทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็นตั้งอยู่ณศูนยบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกุดกว้าง  

)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนยด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอรม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 



- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 45.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอ่ืนตาม

มาตรา 34 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


