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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
5. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
7. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และ
ทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ 67 ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ชั้น 3 อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ติดต่อ กองช่าง (02) 818-5226 ต่อ 15)

8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใ หเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ต องมีพื้นที่หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อ ใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ
ที่ก ลับ รถและทางเขาออกของรถนั้น เพื่อ การอื่ น ทั้ งนี้ ไ มวาทั้ ง หมดหรื อ บางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ข้อ ห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อ าคารนั้นยังมีอ ยู ทั้งนี้
ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
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9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง
พร้อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมา

-

1)

2)

3)

4)

35 วัน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถ ที่
กลับรถ และ
ทางเข้า-ออกของ
รถ เพื่อการอื่น)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถ ที่
กลับรถ และ
ทางเข้า-ออกของ
รถ เพื่อการอื่น)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถ ที่
กลับรถ และ
ทางเข้า-ออกของ
รถ เพื่อการอื่น)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง

96
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)

หมายเหตุ
หรือใช้ที่จอดรถ ที่
กลับรถ และ
ทางเข้า-ออกของ
รถ เพื่อการอื่น)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
10. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
11.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1) ประชาชน
ธรรมดา
)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขออนุญาต
1
0
ชุด
ดัดแปลง หรือใช้
ที่จอดรถ ที่กลับ
1) รถ และ
ทางเข้าออกของ
รถ เพื่อการอื่น
(แบบ ข. 4)
โฉนดที่ดิน น.ส. 0
1
ชุด
3 หรือ ส.ค.1
ขนาดเท่า
2)
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนาม
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
รับรองสาเนาทุก
หน้า
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ที่ให้ใช้เป็นที่จอด
รถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอานาจลงนาม
แทน นิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
และคานวณ
(กรณีเป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
7) ผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
8)
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
9)
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน และ
10) รายการประกอบ
แบบแปลน
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ชุด
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายการคานวณ 1
0
ชุด
โครงสร้าง พร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
11)
ผู้ออกแบบ
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
สาเนาใบอนุญาต 1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคาร หรือ
12)
เคลื่อนย้าย
อาคาร หรือ
เปลี่ยนการใช้
อาคาร
ที่

12.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 13. หมายเหตุ
-

