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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพือการ
อืนตามมาตรา 34
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ทีจอดรถทีกลบัรถและทางเข้า – ออกของรถเพือการอืนตาม
มาตรา 34

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง

ข้อบญัญตัิท้องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั

9. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 22:52การขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ทีจอดรถที
กลบัรถและทางเข้า - ออกของรถเพือการอืนตามมาตรา 34

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ห ามมิให เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารทีต องมีพื นทีหรือสิงทีสร างขึ นเพือใช เป นทีจอดรถที

กลบัรถและทางเข าออกของรถตามทีระบไุว ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลงหรือใช หรือยินยอมให บคุคลอืนดดัแปลง
หรือใช ทีจอดรถทีกลบัรถและทางเข าออกของรถนั นเพือการอืนทั งนี ไม ว าทั งหมดหรือบางส วนเว นแต
จะได รับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถิน
ข้อห้ามตามวรรคหนึงให ถือว าเป นภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย นั นโดยตรงตราบทีอาคารนั นยงัมีอยู ทั งนี
ไม ว าจะมีการโอนทีจอดรถทีกลบัรถและทางเข าออกของรถนนัต อไปยงับคุคลอืนหรือไม ก็ตาม

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภท
ขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวล
า

ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบ
เอกสาร

ยืนขออนญุาตดดัแปลงพร้อม
เอกสาร

1 วนั

2)
การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนญุาต
2 วนั

3)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้างจดัทําผงั
บริเวณแผนทีสงัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอืนทีเกียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.
จดัสรรทีดนิฯ

7 วนั



3/6

ที ประเภท
ขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวล
า

ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนญุาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอ
มารับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

35 วนั

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา
)

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
คําขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ทีจอดรถ
ทีกลบัรถและทางเข้าออกของรถเพือ
การอืน (แบบข. 4)

- 1 0 ชดุ -

2)
โฉนดทีดนิน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อมเจ้าของทีดนิลง
นามรับรองสําเนาทกุหน้า

- 0 1 ชดุ -

3)
หนงัสือยินยอมของเจ้าของทีดนิทีให้ใช้
เป็นทีจอดรถ (กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของทีดิน)

- 1 0 ชดุ -

4)
หนงัสือมอบอํานาจเจ้าของทีดนิ (กรณี
ผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของทีดิน)

- 1 0 ชดุ -

5)

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอํานาจเจ้าของ
ทีดนิ (กรณีนิตบิคุคลเป็นเจ้าของทีดนิ)

- 0 1 ชดุ -

6)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของผู้ออกแบบและ
คํานวณ (กรณีเป็นสิงทีสร้างขึ นเป็น
อาคารเพือใช้เป็นทีจอดรถ)

- 1 0 ชดุ -

7)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุของผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม (กรณีทีเป็นสิงทีสร้างขึ น
เป็นอาคารเพือใช้เป็นทีจอดรถ)

- 1 0 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

8)

หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีทีเป็น
อาคารมีลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ)

- 1 0 ชดุ -

9)

หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีทีเป็น
อาคารมีลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ)

- 1 0 ชดุ -

10) แผนผงับริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน

- 5 0 ชดุ -

11)

รายการคํานวณโครงสร้างพร้อมลง
ลายมือชือเลขทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (กรณีทีเป็นสิงทีสร้างขึ น
เป็นอาคารเพือใช้เป็นทีจอดรถ)

- 1 0 ชดุ -

12)
สําเนาใบอนญุาตก่อสร้างอาคารหรือ
ดดัแปลงอาคารหรือเคลือนย้ายอาคาร
หรือเปลียนการใช้อาคาร

- 1 0 ชดุ -

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
1. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
2. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
3. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
4. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั)

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


