คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเว้นแตจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมวาจะมีการโอน
ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทรถึงวัน
สานักงานเทศบาลตาบลขุย อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัด
ศุกร (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแตเวลา
นครราชสีมา ติดตอด้วยตนเอง ณ หนวยงาน โทรศัพท 0-4496 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
4201 , 0-4400 9818 โทรสาร 0-4400 9818 หรือ
www.เทศบาลตาบลขุย.net
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า -ออก
ของรถเพื่อการอื่น ))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า -ออก
ของรถเพื่อการอื่น ))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน
ที่ดินตามกฎหมายวาด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
กอสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเชนประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

2 วัน

เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

7 วัน

เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
ฯ
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า -ออก
ของรถเพื่อการอื่น ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตกอสร้าง
อาคาร (น.1)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

35 วัน

เทศบาลตาบลขุย
อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า -ออก
ของรถเพื่อการอื่น ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา
)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) คาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถเพื่อการอื่น (แบบข. 4)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ4) โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและคานวณ (กรณีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
12) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง5ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ13) รายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ14) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการข้อมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
))
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนตอผู้วาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนยบริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 45.0

