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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขออนนุญสำตดรัดแปลงหรมือใชห้ททที่จอดรถททที่กลรับรถและทสำงเขห้สำ - ออกของรถ
เพมืที่อกสำรอมืที่นตสำมมสำตรสำ 34

หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
      หน้ามมริใหน้เจน้าของหรรือผผูน้ครอบครองอาคารทสีที่ตน้องมสีพรืตั้นทสีที่หรรือสริที่งทสีที่สรน้างขถึตั้นเพรืที่อใชน้เปนทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้าออกของรถ
ตามทสีที่ระบศุไวน้ในมาตรา 8 (9) ดจัดแปลงหรรือใชน้หรรือยรินยอมใหน้บศุคคลอรืที่นดจัดแปลงหรรือใชน้ทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้าออกของรถนจัตั้น
เพรืที่อการอรืที่น ทจัตั้งนสีตั้ ไมส่วส่าทจัตั้งหมดหรรือบางสส่วนเวน้นแตส่จะไดน้รจับใบอนศุญาตจากเจน้าพนจักงานทน้องถริที่น ขน้อหน้ามตาม-
วรรคหนถึที่งใหน้ถรือวส่าเปนภาระตริดพจันในอสจังหารริมทรจัพยค์นจัตั้นโดยตรงตราบทสีที่อาคารนจัตั้นยจังมสีอยผูส่ ทจัตั้งนสีตั้ไมส่วส่าจะมสีการโอนทสีที่จอดรถ ทสีที่กลจับรถ
และทางเขน้าออกของรถนจัตั้นตส่อไปยจังบศุคคลอรืที่นหรรือไมส่กก็ตาม

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยรืที่นขออนศุญาตดจัดแปลงพรน้อมเอกสาร
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการขออนศุญาต
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบการใชน้ประโยชนค์ทสีที่ดรินตาม
   กฎหมายวส่าดน้วยการผจังเมรืองตรวจสอบสถานทสีที่กส่อสรน้างจจัดทตาผจังบรริเวณแผนทสีที่สจังเขป
   ตรวจสอบกฎหมายอรืที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้องเชส่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรรืที่องเขตปลอดภจัยใน
   การเดรินอากาศเขตปลอดภจัยทางทหารฯ และพรบ.จจัดสรรทสีที่ดรินฯ
4. เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาแบบแปลนและพริจารณาออกใบอนศุญาต (อ.4) และแจน้ง
   ใหน้ผผูน้ขอมารจับใบอนศุญาตกส่อสรน้างอาคาร (น.1)

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  45 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
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1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสรือรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. คตาขออนศุญาตดจัดแปลงหรรือใชน้ทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้าออกของรถเพรืที่อการอรืที่น (แบบข. 4)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
4. สตาเนาโฉนดทสีที่ดรินน.ส.3 หรรือส.ค.1 ขนาดเทส่าตน้นฉบจับทศุกหนน้าพรน้อมเจน้าของทสีที่ดรินลงนามรจับรองสตาเนาทศุกหนน้า จตานวน 1 
ชศุด
5. หนจังสรือยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินทสีที่ใหน้ใชน้เปนทสีที่จอดรถ (กรณสีผผูน้ขออนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดริน)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
6. หนจังสรือมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน (กรณสีผผูน้ขออนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดริน)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
7. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนและทะเบสียนบน้านของผผูน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบศุคคลผผูน้รจับมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน (กรณสี
   นริตริบศุคคลเปนเจน้าของทสีที่ดริน) จตานวน 1 ชศุด
8. หนจังสรือรจับรองของผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุมของผผูน้ออกแบบและคตานวณ (กรณสีเปนสริที่งทสีที่สรน้างขถึตั้นเปนอาคารเพรืที่อ
   ใชน้เปนทสีที่จอดรถ)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
9. หนจังสรือรจับรองของผผูน้ประกอบวริชาชสีพสถาปปัตยกรรมควบคศุมของผผูน้ออกแบบสถาปปัตยกรรม (กรณสีทสีที่เปนสริที่งทสีที่สรน้างขถึตั้นเปน
   อาคารเพรืที่อใชน้เปนทสีที่จอดรถ)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
10. หนจังสรือแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงาน (แบบน. 4) (กรณสีทสีที่เปนอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพ
     วริศวกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด 
11. หนจังสรือแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงาน (แบบน. 4) (กรณสีทสีที่เปนอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพ
     สถาปปัตยกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด 
12. แผนผจังบรริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  ฉบจับจรริง  5  ชศุด
13. รายการคตานวณโครงสรน้างพรน้อมลงลายมรือชรืที่อเลขทะเบสียนของวริศวกรผผูน้ออกแบบ (กรณสีทสีที่เปนสริที่งทสีที่สรน้างขถึตั้นเปนอาคาร
     เพรืที่อใชน้เปนทสีที่จอดรถ)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
14. สตาเนาใบอนศุญาตกส่อสรน้างอาคารหรรือดจัดแปลงอาคารหรรือเคลรืที่อนยน้ายอาคารหรรือเปลสีที่ยนการใชน้อาคาร  ฉบจับจรริงจตานวน  

     1  ชศุด
15. หลจักฐานอรืที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

คคู่สำธรรมเนทยม
เปนไปตามหลจักเกณฑค์ของกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปนไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร

                                                  

                                                       องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6



หนน้า
คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

75

4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผูน้รจับฟปังความคริดเหก็น (ตจัตั้งอยผูส่ ณ ศผูนยค์บรริการขน้อมผูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง)

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขออนศุญาตดจัดแปลงหรรือใชน้ทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้า - ออกของรถเพรืที่อการอรืที่นตามมาตรา 34
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การขออนศุญาตดจัดแปลงหรรือใชน้ทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้า - ออกของรถเพรืที่อการอรืที่นตามมาตรา 34
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมโยธาธริการและผจังเมรืองกรมโยธาธริการและผจังเมรืองกรมโยธาธริการและผจังเมรือง
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผูมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบก็ดเสรก็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนศุญาต/ออกใบอนศุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

 1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดรับผลกระทบ: บรริการทสีที่มสีความสตาคจัญดน้านเศรษฐกริจ/สจังคม
พมืขั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้อง
ถริที่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  45  วจัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดรือน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขออนศุญาตดจัดแปลงหรรือใชน้ทสีที่จอดรถทสีที่กลจับรถและทางเขน้า - ออกของรถเพรืที่อการอรืที่นตาม
มาตรา 34

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผูนยค์กลางขน้อมผูลคผูส่มรือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผูส่มรือ: -
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่


