แบบ สภส. 15 (28 มี.ค. 2562)

คำร้องขอรับหนังสือรับรอง
กำรได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
ตำมมำตรำ 39 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

วันที่...................................
เลขที่รับ.............................
ลงชื่อ.........................ผู้รับ

วันที่ .................................................................
ข้าพเจ้าขอยื่นคาร้อง ขอรับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนและทาเครื่องหมาย

1.

นาย นาง นางสาว
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่

ลงในช่อง

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ

ให้ตรงกับความประสงค์)

อื่นๆ ................................ ชื่อ-นามสกุล .........................................................................
-

สมาชิกสภาสถาปนิก เลขที่

ใบอนุญาตฯ เลขที่

-

ตั้งแต่วันที่ ................................................................................. ถึงวันที่ .....................................................................................
2. ข้าพเจ้า ในฐานะผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบ
ควบคุมงาน ( ให้ตรงกับความประสงค์ในชนิดงานอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ที่จะทาการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ที่บ้านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ............................................
ถนน .................................................................... หมู่ที่ ................. ตาบล/แขวง........................................................................
อาเภอ/เขต ............................................................................... จังหวัด .....................................................................................
โดย .................................................................................. เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.3
ส.ค.1
เลขที่ ......................................................................................... เป็นทีด่ ินของ ............................................................................
เป็น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ไม่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(อาคารสูง อาคารทีม่ ีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่มีพนื้ ที่รวมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ ไป)

อาคารสูงไม่เกิน 15 เมตร และพื้นที่ในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

(กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นระดับภาคีสถาปนิก รับผิดชอบงานควบคุมงาน)

(1) ชนิด ............................. สูง ........... ชั้น จานวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................
(2) ชนิด ............................. สูง ........... ชั้น จานวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................
(3) ชนิด ............................. สูง ........... ชั้น จานวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................
3. หลักฐานประกอบการขอรับหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ กรณียนื่ คาร้องทางไปรษณีย์ หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง
3.2 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง
3.3 หนังสือมอบอานาจ (ต้องมีสาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ อากรแสตมป์ 10 บาท พยานลงนาม 2 คน)
4. ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียม ค่าหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ
ฉบับละ 500 บาท
ขอรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง
ขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ และได้ชาระค่าดาเนินการจัดส่ง จานวน 100 บาท
รวมเป็นจานวนเงิน ..................... บาท
โดยชาระเป็น
เงินสด
เงินโอน เช็ค ธนาคาร/สาขา .................................. เลขที่อ้างอิง .................................... วันที่ .................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าจะนาหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตฯ
ที่ออกโดยสภาสถาปนิก ไปใช้โดยสุจริตและจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกและบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(.................................................................................................)

หมายเหตุ ให้ ผ้ ยู ื่นคำขอรับหนังสือฯ ระบุรำยละเอียดข้ อมูลประกอบกำรยื่นขอรับหนังสือรับรองฯ หน้ ำที่ 2

แบบ สภส. 15 (28 มี.ค. 2562)

ข้อมูลประกอบกำรยื่นขอรับหนังสือรับรองกำรได้รับอนุญำตฯ เพื่อยื่นประกอบตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำน/นิติบุคคล ที่สังกัด..............................................................................................................................
ชนิดงำนออกแบบ
ไม่มผี ู้ร่วมงาน
มีผู้ร่วมงาน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………
ร่วมดำเนินกำรดังนี้
การออกแบบแนวคิด
การจัดทารายละเอียด
การออกแบบร่าง
การคัดเลือกผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
การพัฒนาแบบร่าง
งานกากับดูแลการก่อสร้าง
ชนิดงำนควบคุมงำน

ไม่มผี ู้ร่วมงาน
มีผู้ร่วมงาน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………
ร่วมดำเนินกำรดังนี้
การบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์ การทดสอบ การติดตามประเมินผล
การตรวจสอบแบบ และเอกสารประกอบการก่อสร้าง
การประเมินหลังการเข้าใช้งานโครงการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ยื่นคาร้อง
( .............................................................................................. )
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วและรับเงินค่าธรรมเนียม
เงินสด
เงินโอน เลขที่อ้างอิง .................................................................. รวมเป็นเงิน ............................ บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ........................................ เลขที่ ..................................... วันที่ ..........................................
............................................................... เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคาร้อง / ผู้รับเงิน
ได้ดาเนินการยืนยันและตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นคาขอฯ แล้ว
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
.................................................................... เจ้าหน้าที่งานหนังสือรับรอง
เห็นควรออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตฯ
เห็นควรไม่ออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตฯ
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
........................................................................................... หัวหน้าฝ่าย 1
ลงชื่อ.........................................................ผู้ยื่นคำขอฯ
วันที่ยื่น .......................................................................
เบอร์ ติดต่อ...................................................................
(ลงนำมต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที)่

ลงชื่อ..............................................ผู้รับหนังสือรับรองฯ
วันที่รับ/จัดส่งหนังสือรับรองฯ........................................
เลขทีไ่ ปรษณีย์.............................................................
(ลงนำมต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที)่

