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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา ๓๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลก้านเหลืองอาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ ๔๕ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จานวนคาขอที่มากที่สุด ๐
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของ
รถเพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑๕/๐๗/๒๐๑๕ ๑๓:๑๓
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
๑) สถานที่ให้บริการเทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณหน่วย
งาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพนื้ ที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามทีร่ ะบุไวในมาตรา ๘( ๙ )ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่
จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑)

การตรวจสอบเอกสาร

๒)

การพิจารณา

๓)

การพิจารณา

๔)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อม ๑ วัน
(องค์กรปกครองส่วน
เอกสาร
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอื่น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
๒ วัน
(องค์กรปกครองส่วน
พิจารณาเอกสาร
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ประกอบการขออนุญาต
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอื่น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๗ วัน
(องค์กรปกครองส่วน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
จอดรถที่กลับรถและ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
ทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
บริเวณแผนที่สังเขป
การอื่น)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
๓๕ วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.
๔) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.๑)

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๔๕ วัน

-

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถเพื่อ
การอื่น)
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๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
๐
๑
ฉบับ
(กรณีบุคคล
๑)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ ๐
๑
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
๒)
บุคคล

ที่
๑)
๒)

๓)
๔)
๕)

๖)

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
คาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่ จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถเพื่อการอื่น (แบบข. ๔)
โฉนดที่ดินน.ส. ๓ หรือส.ค.๑
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ นิ )
หนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและคานวณ (กรณี
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

๑

๐

ชุด

-

๐

๑

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๐

๑

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-
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ที่
๗)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
๘) หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน (แบบน. ๔) (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
๙) หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน (แบบน. ๔) (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
๑๐) แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน
๑๑) รายการคานวณโครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็น
สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
๑๒) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
หรือดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

-

๕

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่าธรรมเนียม๐ บาท
หมายเหตุ -
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๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(๑. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
๒. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐)
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐)
๔. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖)
๒)
๓)

ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาบลก้านเหลืองอาเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๗๕๐
(www.tessabankanluang.go.th)
หมายเหตุ-

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

๑๗/๐๗/๒๕๕๘
รออนุมัติขั้นที่ ๒ โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลก้านเหลืองอาเภอแวง
น้อยจังหวัดขอนแก่นสถ.มท.
-

