แบบ ข.๒

คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร

เลขรับที่……………………………………
วันที…
่ …………………………………….
ลงวันที…
่ ………………….……ผูรับคําขอ

เขียนที่ ……………………………………...
วันที่ …………. เดือน ……………. พ.ศ. …………….
ขาพเจา ………………………………………….. เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ……………. ตรอก/ซอย………………………….
ถนน ……………หมูที่ ….. ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ………….. จังหวัด ……………
เปนนิติบคุ คลประเภท ………………………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………...
เลขทะเบียน ………………………. มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………………..
ถนน ………………หมูที่ ….. ตําบล/แขวง ……..…………… อําเภอ/เขต …………….…………..
จังหวัด ……………… โดย …………………………... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่ …………. ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………. หมูที่ …………..
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/แขวง ……………….. จังหวัด ………………………..
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ ๑ ทําการเคลื่อนยายอาคารบานเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย…………….…………
ถนน ………………. หมูที่ …………. ตําบล/แขวง …………………… อําเภอ/เขต……………….
จังหวัด ……………………………… โดย …………………………………………………………
เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ………………………….…
เปนที่ดินของ ………………………………………………………………………………………..
ไปในเขตทองที่ควบคุมอาคารของ ………………………………………………………………….
บานเลขที่ …………. ตรอก/ซอย …………………… ถนน ……………………. หมูที่ …………..
ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/แขวง ……………….. จังหวัด ………………………..
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ……………… เปนที่ดินของ ………………...
ขอ ๒ เปนอาคาร
(๑) ชนิด ………………… จํานวน ……………….. เพื่อใชเปน …………………………..
โดยมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ………………………… คัน

-๒(๒) ชนิด ………………… จํานวน ……………….. เพื่อใชเปน ………………………..
โดยมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ………………………… คัน
(๓) ชนิด ………………… จํานวน ……………….. เพื่อใชเปน ………………………..
โดยมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ………………………… คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้
ขอ ๓ มี …………………… เปนผูควบคุมงาน ……………………………………………
เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ ๔ กําหนดแลวเสร็จใน ……………………………. วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับใบอนุญาต
ขอ ๕ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน …………………..ชุด
ชุดละ …………………………. แผน
(๒) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน …...……….. แผน (เฉพาะกรณีทเี่ ปนอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
(๓) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตวั แทนเจาของอาคารเปน
ผูขออนุญาต)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู
ขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(๕) หนังสือแสดงวาเปนผูจดั การ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ
บุคคลเปนผูขออนุญาต)
(๖) หนังสือแสดงความอยูย นิ ยอม และรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน ….
….. ฉบับ พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม จํานวน ………..ฉบับ (กรณีทเี่ ปนอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ นประเภท
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
(๗) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดนิ เลขที/่ น.ส. ๓ เลขที/่ ส.ค.๑ เลขที่ ……………………….
จํานวน …………………. ..ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ ที่จะเคลื่อนยายอาคารตามขอ ๑
จํานวน ……………………ฉบับ
(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓ จํานวน …………….. ฉบับ
(๙) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน ………….. ฉบับ (กรณีทเี่ ปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู
ในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)

-๓(๑๐) เอกสารอืน่ ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………

(ลายมือชื่อ) ……………………………………
(…………………………………..)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความทีต่ องการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายใน
วันที…
่ …………. เดือน ………………. พ.ศ. ……………….
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต …………………. เปนเงิน ………….. บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ………………….. เปนเงิน ………………………… บาท
……………….. สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน ……………………………. บาท ………….. ..สตางค
(…………………………………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ……………………….
เลขที่ ………………. ลงวันที่ …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………..
ออกใบอนุญาตแลวเลมที่ ……………………. ฉบับที่ …………… ลงวันที่ ……………...
เดือน ………………….. พ.ศ. ……………..

(ลายมือชื่อ) …………………………………..
ตําแหนง …………………………………….

