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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง เทศบาลตาบลนาเมืองเพชร
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตาบลนาเมืองเพชร เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7527-8013 ต่อ 103
โทรสาร 0-7527-8013 ต่อ 108
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา
ออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 )9( ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
มีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อม
1 วัน
(องค์กรปกครอง
เอกสาร
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้องถิ่นใน
ประกอบการขออนุญาต
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
(องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนท้องถิ่นใน
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
พื้นที่ที่จะขอ
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
อนุญาตดัดแปลง
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
หรือใช้ที่จอดรถที่
บริเวณแผนที่สังเขป
กลับรถและ
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
ทางเข้า-ออกของ
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
รถเพื่อการอื่น)
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
(องค์กรปกครอง
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาแบบแปลนและ
ส่วนท้องถิ่นใน
พิจารณาออกใบอนุญาต
พื้นที่ที่จะขอ
(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
อนุญาตดัดแปลง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

หมายเหตุ
หรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) คาขออนุญาต
1
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้าออก
ของรถเพื่อการอื่น
(แบบ ข. 4)
2) โฉนดที่ดิน
0
น.ส. 3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนาม

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา(
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
รับรองสาเนาทุก
หน้า
หนังสือยินยอม
1
ของเจ้าของที่ดิน
ที่ให้ใช้เป็นที่จอด
รถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือมอบ
1
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
0
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คานวณ (กรณี
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น
เป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ)
8) หนังสือแสดง
1
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
9) หนังสือแสดง
1
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณ
5
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน
11) รายการคานวณ
1
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อาคารเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ)
12) สาเนาใบอนุญาต
1
ก่อสร้างอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคารหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
2) ช่องทางการร้องเรียน
สานักงานเทศบาลตาบลนาเมืองเพชร เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7527-8013 ต่อ 103
โทรสาร 0-7527-8013 ต่อ 108
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.namoungpet.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

