คู่มือสำหรับประชำชน
กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของรถ เพื่อกำรอื่นตำมมำตรำ 34
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา
34
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชนการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทร 054718938-9/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถตามที่ระบุไวในมาตรา )9( 8ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขา
ออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ข้อห้าม
ตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่
จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ที่ ประเภทขั้นตอน
กำรบริกำร
การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตดัดแปลง
เอกสาร
พร้อมเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วัน

1)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ

7 วัน

2)

3)

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
พระพุทธบาทเชียงคาน
ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ทีท่ ี่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้า-ออก
ของรถ เพื่อการอื่น)
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
พระพุทธบาทเชียงคาน
ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้า-ออก
ของรถ เพื่อการอื่น)
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
พระพุทธบาทเชียงคาน
ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้า-ออก
ของรถ เพื่อการอื่น)

ที่

4)

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การลงนาม/ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
คณะกรรมการมี พิจารณาแบบแปลนและ
มติ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)

35 วัน

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
พระพุทธบาทเชียงคาน
ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ทีท่ ี่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้า-ออก
ของรถ เพื่อการอื่น)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1)
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

-

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
คาขออนุญาต
1
ดัดแปลง หรือใช้
ที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และ
ทางเข้าออกของ
รถ เพื่อการอื่น
(แบบ ข. 4)
โฉนดที่ดิน น.ส.
0
3 หรือ ส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือยินยอม
1
ของเจ้าของที่ดิน
ที่ให้ใช้เป็นที่จอด
รถ (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือมอบ
1
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
0
ประจาตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้มีอานาจลงนาม
แทน นิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
และคานวณ
(กรณีเป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
9)
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน และ
10)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้าง พร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
11) วิศวกรผู้ออก
แบบ (กรณีที่เป็น
สิ่งที่สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สาเนาใบอนุญาต
1
ก่อสร้างอาคาร
หรือดัดแปลง
12) อาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทร 054-718938-9
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

