คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขา - ออก
ของรถ เพือ
่ การอืน
่ ตามมาตรา 34
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทีต
่ องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนทีจ
่ อดรถ ทีก
่ ลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบค
ุ คลอืน
่ ดัดแปลงหรือใชทจ
่ี อดรถ ทีก
่ ลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทัง้ หมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรบ
ั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถอ
ื วาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่
จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนัน
้ ตอไปยังบุคคลอืน
่ หรือไมกต
็ าม
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยืน
่ ขออนุญาตดัดแปลง พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา -ออก
ของรถ เพื่อการอื่น))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา -ออก
ของรถ เพื่อการอื่น))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก
่ อ
 สรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา -ออก
ของรถ เพื่อการอื่น))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตกอสราง
อาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

2 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

35 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

ลําดับ

ขั้นตอน

อนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา -ออก
ของรถ เพื่อการอื่น))

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา
)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3)
คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถ เพื่อการอื่น (แบบ ข. 4)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ4)
โฉนดทีด
่ น
ิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ5)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชเปนที่จอดรถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของที่ดิน )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ6)
หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ7)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทน นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน )
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ8)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูอ
 อกแบบ
และคํานวณ (กรณีเปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคาร
เพื่อใชเปนที่จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ9)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบ สถาปตยกรรม (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อ
ใชเปนที่จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

สวนที่รับผิดชอบ

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
10)

11)

12)

13)

14)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง5ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุรายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่
จอดรถ)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลือ
่ นยายอาคาร หรือเปลีย
่ นการใชอาคาร
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

