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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา – ออกของรถเพื่อการ
อื่น ตามมาตรา 34
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122 /ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปEนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปEนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยGนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยัง
มีอยู ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา สวนงาน/หนวย งาน
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสาร
เอกสาร
เมืองแมฮองสอน
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
เมืองแมฮองสอน
3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
7 วัน
กองชาง เทศบาล
ตรวจสอบการใชประโยชนGที่ดิน
เมืองแมฮองสอน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจ
สอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
4) การลงนาม/ เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา 35 วัน
กองชาง เทศบาล
คณะกรรมการ แบบแปลนและพิจารณาออกใบ
เมืองแมฮองสอน
มีมติ
อนุญาต (อ.4) และแจงใหผูขอมา
รับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร

1

ชุด

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) คําขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ
1
0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-
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ที่

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อ
การอื่น (แบบข. 4)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใช
เปEนที่จอดรถ (กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณี
ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเปEนเจาของที่ดิน)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณ (กรณีเปEนสิ่งที่สรางขึ้นเปEน
อาคารเพื่อใชเปEนที่จอดรถ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
สถาปMตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ
สถาปMตยกรรม (กรณีที่เปEนสิ่งที่สราง
ขึ้นเปEนอาคารเพื่อใชเปEนที่จอดรถ)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เปEน
อาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบ
คุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เปEนอาคาร
มีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปMตยกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณโครงสรางพรอมลง
ลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกร
ผูออกแบบ (กรณีที่เปEนสิ่งที่สรางขึ้น
เปEนอาคารเพื่อใชเปEนที่จอดรถ)
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือ

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

16.

17.

18.
19.

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร

ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
คาธรรมเนียม
เปGนไปตามหลักเกณฑ>ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปEนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตGแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณG จีนาคํา
สมบูรณG ใจเย็น

