แบบ อ.3
ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ายอาคาร
เลขที่ ........../............
อนุญาตให้
.
เจ้ าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ข้ อ 1 ทาการเคลื่อนย้ ายอาคาร ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็ นที่ดินของ
.
มายังท้ องที่ควบคุมอาคารของ
. บ้ านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน.......
หมูท่ ี่
.ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็ นที่ดินของ
.
ข้ อ 2 เป็ นอาคาร
(1) ชนิด
จานวน
หลังเพื่อใช้ เป็ น
.
.
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน
. คัน
พื ้นที่
ตารางเมตร
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้ เป็ น
.
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน
. คัน
พื ้นที่
.
ตารางเมตร
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้ เป็ น
.
.
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน .
คัน
พื ้นที่
ตารางเมตร
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่
/
.
ที่แนบท้ ายใบอนุญาตนี ้
ข้ อ 3 โดยมี
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ข้ อ 4 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และหรื อ
ข้ อบัญญัติท้องถิ่น ซึง่ ออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
ใบอนุญาตฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ...................
ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน ................. พ.ศ. ..................
(ลายมือชื่อ)จ.อ............................................................
( ประสิทธิ์ สายแก้ ว)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
นายกเทศมนตรี ตาบลพรุ พี
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นผู้อนุญาต

(ลายมือชื่อ)............................................................
( ................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
..........................................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแห่งท้ องที่ที่จะเคลื่อนย้ ายไปตัง้
ใใตังหใม่

ด้ านหลัง

การต่ ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ครัง้ ที่..............
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
วันที่...... .... เดือน....................... พ.ศ…... วันที่...... .... เดือน..............พ.ศ........
โดยมีเงื่อนไข……………………………. โดยมีเงื่อนไข…..…………………….

การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
วันที่...... .... เดือน...................... พ.ศ…...
โดยมีเงื่อนไข……………………………….

(ลายมือชื่อ).............................................. (ลายมือชื่อ).....................................
ตาแหน่ง................................................... ตาแหน่ง.........................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ผู้อนุญาต
ผู้อนุญาต
....................../......................./.................. .................../...................../............

(ลายมือชื่อ)..............................................
ตาแหน่ง......................................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ผู้อนุญาต
..................../......................./.....................

คาเตือน
1. ถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ ระบุชื่อไว้ ในใบอนุญาต หรื อผู้ควบคุม งานจะบอกเลิกการ
เป็ นผู้ควบคุมงาน ให้ มีหนังสือแจ้ งให้ พนักงานท้ องถิ่นทราบ ทังนี
้ ้ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้ าที่ทางแพ่งระหว่างผู้
ได้ รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนัน้ ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี ้ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องระงับการดาเนินการตามที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ ก่อนจนกว่าจะมีผ้ คู วบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ งพร้ อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน คนใหม่ให้ แก่เจ้ าพนักงาน ท้ องถิ่นแล้ ว
2. ผู้ได้ รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้ มีพื ้นที่หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาตฉบับนี ้ ต้ องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถไว้ ให้ ปรากฏตามแผนผังบริ เวณที่
รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถเพื่อการอื่นนันต้
้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
3. ผู้ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ ทาการตามที่ได้ รับ
ใบอนุญาตเสร็ จแล้ ว ต้ องได้ รับใบรับรองจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้ อาคารนันได้
้
4. ใบอนุญาตฉบับนี ้ ให้ ใช้ ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้ าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ

