
1/8 

 

คู่มือสาํหร ับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหร ือใช้ท ี!จอดรถท ี!กลับรถและทางเข ้า - ออกของรถเพ ื!อการ
อ ื!นตามมาตรา 34 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื!อกระบวนงาน : การขออนญุาตดดัแปลงหรือใชที้
จอดรถที
กลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพื
อการอื
นตาม

มาตรา 34 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที!ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี!เก ี!ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื5นท ี!ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี!กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522  กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท ี!กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี!ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี!มากท ี!สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี!น้อยท ี!สุด 0  
10. ชื!ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การขออนญุาตดดัแปลงหรือใชที้
จอดรถที
กลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพื
อการ

อื
นตามมาตรา 34 เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที+ทางราชการกําหนด) ตั,งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื!อนไข(ถ้ามี) ในการยื!นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารที
ตอ้งมีพื ?นที
หรือสิ
งที
สรา้งขึ ?น  เพื
อใชเ้ปน้ที
จอดรถที
กลบัรถและทางเขา้ออกของ
รถตามที
ระบไุวใ้นมาตรา A  ดดัแปลงหรือใชห้รือยินยอมใหบ้คุคลอื
นดดัแปลงหรือใชที้
จอดรถที
กลบัรถและทางเขา้ออก
ของรถนั?นเพื
อการอื
นทั?งนี ?ไม่วา่ทั?งหมดหรือบางสว่นเวน้แตจ่ะไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
น 
 

ขอ้หา้มตามวรรคหนึ
งให�ถือว�าเป�นภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัย�นั?นโดยตรงตราบที
อาคารนั?นยงัมีอยู�ทั?งนี ?
ไม�ว�าจะมีการโอนที
จอดรถที
กลบัรถและทางเข�าออกของรถนั?นต�อไปยงับ ◌ุคคลอื
นหรือไม�ก็ตาม 

 
13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที!ร ับผิดชอบ 

ท ี! ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตดดัแปลง
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื ?นที
ที
จะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชที้
จอดรถที

กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพื
อการอื
น) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื ?นที
ที
จะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชที้
จอดรถที

กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพื
อการอื
น) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนที์
ดนิตาม

7 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื ?นที
ที
จะขอ
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ที! ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที!
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้ง
จดัทาํผงับรเิวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 

จงัหวดัระยอง อนญุาตดดัแปลง
หรือใชที้
จอดรถที

กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพื
อการอื
น) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร 
(น.1) 
 
 

35 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื ?นที
ที
จะขอ
อนญุาตดดัแปลง
หรือใชที้
จอดรถที

กลบัรถและ
ทางเขา้-ออกของ
รถเพื
อการอื
น) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั?นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที!ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 
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ที! รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ ื!น ๆ  สาํหร ับยื!นเพ ิ!มเตมิ 

ท ี! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คาํขออนุญาต

ดัดแปลงหรือใช้ที(

จอดรถที(กลับรถ

และทางเข้าออก

ของรถเพื(อการ

อื(น (แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที(ดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของที(ดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของที(ดิน

ที(ให้ใช้เป็นที(จอด

รถ (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที(ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจเจ้าของ

ที(ดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

- 1 0 ชุด - 
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ที! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าของที(ดิน) 

5) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้านของ

ผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

ที(ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเป็น

เจ้าของที(ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบและ

คาํนวณ (กรณี

เป็นสิ(งที(สร้างขึ9น

เป็นอาคารเพื(อใช้

เป็นที(จอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

(กรณีที(เป็นสิ(งที(

- 1 0 ชุด - 
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ที! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สร้างขึ9นเป็น

อาคารเพื(อใช้เป็น

ที(จอดรถ) 

8) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที(เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที(เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

10) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) 
รายการคาํนวณ

โครงสร้างพร้อม

ลงลายมือชื(อเลข

- 1 0 ชุด - 
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ที! รายการเอกสาร
ยื!นเพ ิ!มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ (กรณี

ที(เป็นสิ(งที(สร้าง

ขึ9นเป็นอาคาร

เพื(อใช้เป็นที(จอด

รถ) 

12) 

สาํเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

หรือดัดแปลง

อาคารหรือ

เคลื(อนย้าย

อาคารหรือ

เปลี(ยนการใช้

อาคาร 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี! 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ  (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที+ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที+ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั,งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที+ 6) 

) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียน  จงัหวดัอื
นๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัทุกจังหวดั) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี!พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิLไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


