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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพือการ
อืนตามมาตรา 34
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ า – ออกของรถเพือการอืนตาม
มาตรา 34
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ข้ อบัญญัติท้องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 22:52การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถที
กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพือการอืนตามมาตรา 34
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการเทศบาลตํ าบลอุโมงค์ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห ามมิให เจ าของหรื อผู ครอบครองอาคารทีต องมีพื นทีหรื อสิงทีสร างขึ นเพือใช เป นทีจอดรถที
กลับรถและทางเข าออกของรถตามทีระบุไว ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรื อใช หรื อยินยอมให บุคคลอืนดัดแปลง
หรื อใช ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข าออกของรถนั นเพือการอืนทั งนี ไม ว าทั งหมดหรื อบางส วนเว นแต
จะได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน
ข้ อห้ ามตามวรรคหนึงให ถือว าเป นภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย นั นโดยตรงตราบทีอาคารนั นยังมีอยู ทั งนี
ไม ว าจะมีการโอนทีจอดรถทีกลับรถและทางเข าออกของรถนันต อไปยังบุคคลอืนหรื อไม ก็ตาม
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที
1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยืนขออนุญาตดัดแปลงพร้ อม
เอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ทีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ างจัดทําผัง
บริ เวณแผนทีสงั เขปตรวจสอบ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรทีดนิ ฯ

7 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอนการ
บริการ

ระยะเวล
า
ให้ บริการ
1 วัน

ประเภท
ขั นตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที

4)

ประเภท
ขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอนการ
บริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อ
มารับใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

ระยะเวล
า
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

35 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครั ฐผู้ออก
ที
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
0
1)
2)

หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

-

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา
)
(กรณีนิติบคุ คล)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยืนเพิมเติม
คําขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถ
ทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถเพือ
การอืน (แบบข. 4)
โฉนดทีดนิ น.ส. 3 หรื อส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ าพร้ อมเจ้ าของทีดนิ ลง
นามรับรองสําเนาทุกหน้ า
หนังสือยินยอมของเจ้ าของทีดนิ ทีให้ ใช้
เป็ นทีจอดรถ (กรณีผ้ ขู ออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดิน)
หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของทีดนิ (กรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้ าของทีดิน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลผู้รับมอบอํานาจเจ้ าของ
ทีดนิ (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นเจ้ าของทีดนิ )
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและ
คํานวณ (กรณีเป็ นสิงทีสร้ างขึ นเป็ น
อาคารเพือใช้ เป็ นทีจอดรถ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม (กรณีทีเป็ นสิงทีสร้ างขึ น
เป็ นอาคารเพือใช้ เป็ นทีจอดรถ)

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ เอกสาร จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
ฉบับ
เอกสาร
ออก
สําเนา
จริง
เอกสาร
1
0
ชุด
-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

รายการเอกสารยืนเพิมเติม

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีทีเป็ น
8)
อาคารมีลกั ษณะขนาดอยูใ่ นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีทีเป็ น
9)
อาคารมีลกั ษณะขนาดอยูใ่ นประเภท
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม)
แผนผังบริ เวณแบบแปลนและรายการ
10)
ประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณโครงสร้ างพร้ อมลง
ลายมือชือเลขทะเบียนของวิศวกร
11)
ผู้ออกแบบ (กรณีทีเป็ นสิงทีสร้ างขึ น
เป็ นอาคารเพือใช้ เป็ นทีจอดรถ)
สําเนาใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารหรื อ
12) ดัดแปลงอาคารหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
หรื อเปลียนการใช้ อาคาร

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ เอกสาร จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
ฉบับ สําเนา เอกสาร
ออก
จริง
เอกสาร
1
0
ชุด
-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (www.umongcity.go.th)
1.
ทางโทรศัพท์ (053-983222 ต่อ 107)
2.
ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพูน 51150)
3.
ร้องเรี ยนด้วยตนเองณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
4.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็นณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนจังหวัดอืนๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจํ าจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง
ลําพูนจังหวัดลําพูนสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

