ใบรับหนังสือแจ้ งความประสงค์ จะก่ อสร้ าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้า ยอาคาร
หรือเปลีย่ นการใช้ อาคาร โดยไม่ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ อด 52004 /
.
ได้รับแจ้งจาก
บริ ษทั อุดรพลาซ่า จาก ัด
.เจ้าของอาคารหรื อตัวแทนเจ้าของอาคาร/
ผูค้ รอบครองอาคาร อยูบ่ า้ นเลขที่
75/14 – 15 .ตรอก/ซอย .ถนน
ทหาร .หมู่ที่ 4 .
ตาบล/แขวง
หมากแข้ง
.อาเภอ/เขต
เมือง
.จังหวัด
อุดรธานี
.ดังข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ขอแจ้งความประสงค์จะทาการ
ก่อสร้างอาคาร
.
ที่บา้ นเลขที่
.ตรอก/ซอย
ถนน
ทองใหญ่
.หมู่ที่ .
ตาบล/แขวง
หมากแข้ง
.อาเภอ/เขต
เมือง
.จังหวัด
อุดรธานี
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่
บริ เวณสถานีรถไฟอุดรธานี
.
เป็ นที่ดินของ การรถไฟแห่ งประเทศไทย
.โดยไม่ยนื่ คาขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 2. เป็ นอาคาร
2.1 ชนิด ค.ส.ล. 1 ชั้น .จานวน 1 หลัง .เพื่อใช้เป็ น อาคารพาณิ ชย์ , ภัตตาคาร ,
สานักงาน, ห้างสรรพสินค้า
.พื้นที่
.
2.2 ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น .จานวน 1 หลัง .เพื่อใช้เป็ น อาคารพาณิ ชย์ , ภัตตาคาร ,
สานักงาน, ห้างสรรพสินค้า
. พื้นที่
1,480 ตารางเมตร
.
2.3 ชนิด ค.ส.ล. 4 ชั้น
.จานวน 1 หลัง .เพื่อใช้เป็ น อาคารพาณิ ชย์ , ภัตตาคาร ,
สานักงาน, ห้างสรรพสินค้า ,โรงภาพยนต์
.พื้นที่
84,533 ตารางเมตร
.
.ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
.คัน พื้นที่
.ตารางเมตร
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3. โดยมี
(1)
นายเจษฎา รัตนจรณะ
.เป็ นสถาปนิ กผูอ้ อกแบบ
(2)
นายเวศย์ ตุงชี พ
.เป็ นสถาปนิกผูค้ วบคุมงาน
(3)
นายสุทธิ พล วิวฒั นทีป
.เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบโครงสร้าง
(4)
นายเกียรติพงษ์ เย็นเอง
.เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานโครงสร้าง
(5)
นายสุรชัย หุ ลานนท์
.เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้ องกนั เพลิงไหม้
(6)
.เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้ องกนั เพลิงไหม้
(7) นายสุรชัย หุ ลานนท์ .เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบบาบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง
(8)
.เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบบาบัดน้ าเสี ยและการระบายน้ าทิ้ง
(9)
.เป็ นวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบลิฟต์

-2(10)
.เป็ นวิศวกรผูค้ วบคุมงานระบบลิฟต์
ข้อ 4. กาหนดแล้ว เสร็จ ใน
730
.วัน โดยจะเริ่ มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/
รื้ อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 12 มกราคม 2550 .และจะแล้วเสร็จเมื่อ 12 มกราคม 2552 .
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ
338,872
. บาท
ค่าธรรมเนียมท่ อระบายน้ า , รั้ว , เขื่ อน , กาแพงหรื ออื่น ๆ
1,310
. บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรื อที่จ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร
. บาท
ค่าธรรมเนียมป้ าย
. บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
20
. บาท
รวมทั้งสิ้ น
340,202
.บาท
ข้อ 6 . ผูแ้ จ้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.1 ผูแ้ จ้งต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและหรื อ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรื อ มาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 แก ้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535
ข้อ 7. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรื อนับแต่วนั ที่เริ่ ม
การก่อสร้างดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร หรื อเริ่ มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่
ได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารที่ ได้แจ้งไว้ แผนผังบริ เวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ กฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หรื อกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอานาจสัง่ ให้ผูแ้ จ้งดาเนินการแก ้ไขให้ถูกต้อง หรื อ
ครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ดังกล่าว
ข้อ 8. ห้ามทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้
8.1 การกระทาดังกล่าวเป็ นการรุ กล้ าที่สาธารณะ
8.2 การกระทาดังกล่าวที่เกีย่ วก ับระยะหรื อ ระดับระหว่างอาคารก ับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า
หรื อที่สาธารณะ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎกระทรวง ประกาศหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ หรื อ
8.3 การกระทาดังกล่าวที่เกีย่ วก ับบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้า ย และใช้
หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรื อประเภทใด เป็ นการฝ่ าฝื นกฎกระทรวง ประกาศหรื อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ หรื อกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
ข้อ 9. ผูแ้ จ้งยังคงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุญาตเกีย่ วก ับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกีย่ วข้องต่อไปด้วย
ข้อ 10. ห้ามทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร หรื อใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้
ออกให้ ณ วันที่

.เดื อน

มกราคม

.พ.ศ. 2550

ลายมือชื่อ
(

.
.
.)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

