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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ ท่ จี อดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา
34
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 02/08/2558 11:37
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองช่างสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห้ ามมิให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื ้นที่หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป้นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ าออกของ
รถตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรื อใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลอื่นดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้ าออกของรถนันเพื
้ ่อการอื่นทังนี
้ ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อห้ ามตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นนโดยตรงตราบที
ั้
่อาคารนันยั
้ งมีอยูท่ งนี
ั ้ ้ไม่วา่ จะมีการ
โอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ าออกของรถนันต่
้ อไปยังบุคคลอื่นหรื อไม่ก็ตาม
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรื อใช้ ที่
จอดรถที่กลับรถ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา )
( กรณีนิตบิ คุ คล)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

4/8

ที่

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
และทางเข้ าออก
ของรถเพื่อการ
อื่น (แบบข. 4)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ที่ให้ ใช้ เป็ นที่จอด
รถ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เป็ นสิง่ ที่สร้ างขึ ้น
เป็ นอาคารเพื่อใช้
เป็ นที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
(กรณีที่เป็ นสิง่ ที่
สร้ างขึ ้นเป็ น
อาคารเพื่อใช้ เป็ น
ที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
9)
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
10)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
11)
ผู้ออกแบบ (กรณี
ที่เป็ นสิง่ ที่สร้ าง
ขึ ้นเป็ นอาคาร
เพื่อใช้ เป็ นที่จอด
รถ)
สําเนา
12)
ใบอนุญาต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

5

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

7/8

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ก่อสร้ างอาคาร
หรื อดัดแปลง
อาคารหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารหรื อ
เปลี่ยนการใช้
อาคาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนกรมโยธาธิการและผังเมือง ( 1. ทางอินเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th) 2. ทาง
โทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9
แขวงห้ วยขวางเขตห้ วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ
10400) 4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12) 5. ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง 6. ตู้รับ
ฟั งความคิดเห็น (ตังอยู
้ ณ
่ ศูนย์บริ การข้ อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) )
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
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เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

