คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพื่อกำรอื่นตำม
มำตรำ 34
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการ
โอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนปริง 109/1 ม.6 ต.
ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพื่อกำรอื่น))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ลำดับ
3)

4)

ขั้นตอน
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพื่อกำรอื่น))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพื่อกำรอื่น))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

35 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง อาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออก
ของรถ เพื่อกำรอื่น))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา
)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) คำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก
ของรถ เพื่อกำรอื่น (แบบ ข. 4)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ลำดับ

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลง
นำมแทน นิติบุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้ำของที่ดิน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
และคำนวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็น
อำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ สถำปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 3 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร หรือดัดแปลงอำคำร หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.khuanpring.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (0 7525 8782 ต่อ 13,16)
3. ทำง ไปรษณีย์ (109/1 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000)
4. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนปริง)
))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 28/08/2015 13:59

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

