บันทึกการรับเอกสารและพิจารณาขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ทีส่ ป.............../....................
รับคําร้องนี้ วันที.่ ..............เดือน.....................................พ.ศ.....................เวลา...................น.
ประเภทคําร้อง.......................................................เจ้าของ......................................................
...............................................................................................................................................
เอกสารทีน่ ํามายืน่ ขออนุญาต
[ ] คําขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง (ข.8)
จํานวน..................ฉบับ
[ ] สําเนาแสดงความเป็ นตัวแทนเจ้าของอาคาร
จํานวน..................ฉบับ
[ ] สําเนาโฉนดที่ดิน/เอกสารสิ ทธิ์
จํานวน..................ฉบับ
[ ] หนังสื อมอบอํานาจ
จํานวน..................ฉบับ
[ ] สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
จํานวน..................ฉบับ
[ ] สําเนารับรองการจดทะเบียน
จํานวน..................ฉบับ
[ ] หนังสื อแสดงความยินยอมผูค้ วบคุมงาน
จํานวน..................ฉบับ
[ ] เอกสารอื่นๆ.................................................................
จํานวน..................ฉบับ
1. บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสาร
……………………………………………….
.........................................................................
รับเอกสารวันที่.........เดือน.............พ.ศ...........
2. เรี ยน ผอ.กองช่าง
[ ] ได้ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องควรอนุญาต
[ ] ได้ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข
(ลงชื่อ)......................................นายช่างโยธา
( นายวิริยะ มูลมัง่ คัง่ )
3. เรี ยนรองปลัด อบต.บ้านคลองสวน
[ ] ได้ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องควรอนุญาต
[ ] ได้ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข
(ลงชื่อ)......................................ผอ.กองช่าง
( นาบภูบดี แก้วสิ งห์ )

4. เรี ยนปลัด อบต.บ้านคลองสวน
[ ] ควรอนุญาต
[ ] คําสัง่ อื่น(ถ้ามี).....................................
(ลงชื่อ)...............................................รอง.ปลัด อบต.
( นางวราภรณ์ ผ่องพัก )
5. เรี ยนเจ้าพนักงานท้องที่
[ ] ควรอนุญาต
[ ] คําสัง่ อื่น(ถ้ามี).....................................
(ลงชื่อ)...............................................ปลัด อบต.
( นายจิระพงษ์ เสกตระกูล )
6. คําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
[ ] อนุญาต
[ ] คําสัง่ อื่น(ถ้ามี).....................................
(ลงชื่อ).............................................................
( นายณรงค์ พุม่ เจริ ญ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านคลองสวน

เอกสารประกอบการยืน่ ขอโอนใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
ชื่อผูข้ ออนุญาต...........................................................................................................................................
ที่อยู.่ .....................................................................................................โทร...............................................
ชื่อผูร้ ับมอบอํานาจ.....................................................................................................................................
ที่อยู.่ .....................................................................................................โทร...............................................
สถานที่ปลูกสร้าง.................................................................ชนิดอาคาร....................................................
เจ้าของที่ดิน...............................................................................................................................................
โฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................................................................................................
เลขที่รับเรื่ อง..................................................................ลงวันที่...............................................................
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

ข.8 กรอกรายการครบถ้วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต
หนังสื อรับรองการจดทะเบียน (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ห้างร้าน)
หนังสื อรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรอกรายการครบถ้วนถูกต้อง
ใบมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ ลงชื่อครบถ้วนถูกต้อง
หนังสื อรับรองพร้อมภาพถ่ายบัตรขออนุญาต ของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไม่ขาดอายุ ลงชื่อครบถ้วนถูกต้อง
หนังสื อรับรองพร้อมภาพถ่ายบัตรขออนุญาต ของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ที่ไม่ขาดอายุลงชื่อครบถ้วนถูกต้อง (สําหรับอาคารพาณิ ชย์ หรื ออาคารควบคุมการใช้)
สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
หนังสื อผลการตรวจสอบแนวเขตทางของกรมทางหลวงแนบมาถูกต้อง
เอกสารอื่นๆ.........................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................ผูร้ ับแบบ

ลงชื่อ.........................................................ผูข้ ออนุญาต
(........................................................)

แบบ ข.๘

คําขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รือ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เลขทีร่ บั ................................................
วันที.่ .....................................................
ลงชื่อ.....................................ผูร้ บั คําขอ

เขียนที.่ .............................................................
วันที.่ ...............เดือน.......................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า.............................................................................ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ................ถนน....................................
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................
เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมือ่ .................................
เลขทะเบียน...................................มีสาํ นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ................หมูท่ .่ี .............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด...................................โดย...............................................................ผูม้ อี าํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาต อยูบ่ า้ นเลขที.่ ................หมูท่ .่ี ................ถนน.................................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
ขอยืน่ คําขอโอนใบอนุ ญาต.......................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อาคารทีข่ ออนุ ญาต ได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ ถอนอาคาร/เคลื่อน
ย้ายอาคาร/เปลีย่ นการใช้อาคาร ตามตามใบอนุญาตเลขที.่ ........../.............ลงวันที.่ .............เดือน..........................
พ.ศ...............ทีบ่ า้ นเลขที.่ ...................หมูท่ .่ี ...........ถนน..............................ตรอก/ซอย......................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................ในทีด่ นิ
โฉนดทีด่ นิ เลขที/่ น.ส. ๓ เลขที/่ ส.ค. ๑ เลขที.่ ..............................เป็ นทีด่ นิ ของ....................................................
ข้อ ๒ ขอโอนใบอนุ ญาตตามข้อ ๑ ให้แก่.....................................................................................
ตัง้ แต่วนั ที.่ ................เดือน....................................พ.ศ....................เนื่องจาก......................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อ ๓ พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) ใบอนุ ญาตตามข้อ ๑
(๒) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ) .............................................
(............................................)
ผูข้ ออนุญาต

สําหรับผูร้ บั โอนใบอนุญาต
เขียนที.่ .............................................................
วันที.่ ...............เดือน.......................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า.............................................................................ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
□ เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................หมูท่ .่ี ................ถนน....................................
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................
□ เป็นนิตบิ ุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมือ่ .................................
เลขทะเบียน...................................มีสาํ นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ................หมูท่ .่ี .............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด...................................โดย...............................................................ผูม้ อี าํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาต อยูบ่ า้ นเลขที.่ ................หมูท่ .่ี ................ถนน.................................ตรอก/ซอย....................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................
ขอรับโอนใบอนุญาตจาก....................................................................... ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับโอนใบอนุ ญาตเลขที.่ ........................../...........................ตัง้ แต่วนั ที.่ ..............
เดือน......................................พ.ศ..........................
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตตามใบนัน้ ทุกประการ
(ลายมือชื่อ) .............................................
(............................................)
ผูร้ บั โอนใบอนุ ญาต
หมายเหตุ (๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขดี ฆ่า
(๒) ใส่เครือ่ งหมาย √ ในช่อง □ หน้าข้อความทีต่ อ้ งการ
หมายเหตุของเจ้าหน้ าที่
จะต้องแจ้งให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายใน
วันที.่ ...................เดือน.........................................พ.ศ...................
แจ้งการอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตให้แล้ว เมือ่ วันที.่ ...............เดือน.............................พศ...............
(ลายมือชื่อ).......................................................
ตําแหน่ง (......................................................)

