
แบบ สภส. 15 (15 ต.ค. 2558) 

 

ค ำร้องขอรับหนังสือรับรอง 
กำรได้รับอนุญำตใหเ้ป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม  
ตำมมำตรำ 39 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

 

 วันท่ี  .................................................................  

ข้าพเจ้าขอยื่นค าร้อง ขอรับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(โปรดกรอกขอ้ความให้ครบถว้นและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง       (เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง) หรือ       ให้ตรงกับความประสงค์)   

1.  นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ  ................................  ช่ือ-นามสกลุ  .........................................................................  

บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี  -  - - - 

สมาชิกสภาสถาปนิก เลขท่ี ใบอนุญาตฯ เลขท่ี        -    

 ตั้งแต่วันท่ี  .................................................................................  ถึงวันท่ี  .....................................................................................  

2.  ข้าพเจ้า ในฐานะผู้รับผิดชอบงาน    ออกแบบ    ควบคุมงาน (  ให้ตรงกับความประสงค์ในชนิดงานอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 ที่จะท าการ      ก่อสร้าง      ดัดแปลง      รื้อถอน อาคาร  ที่บ้านเลขท่ี  ................... ตรอก/ซอย  ............................................  

 ถนน  ....................................................................  หมู่ที ่ ................. ต าบล/แขวง ........................................................................  

 อ าเภอ/เขต  ...............................................................................  จังหวัด  .....................................................................................  

 โดย  ..................................................................................  เป็นเจ้าของอาคาร   ในที่ดิน   โฉนดที่ดิน   น.ส.3   ส.ค.1 

 เลขท่ี  .........................................................................................  เป็นทีด่ินของ ............................................................................  

 เป็น    อาคารสูง      อาคารขนาดใหญ่พเิศษ      ไม่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
       (อาคารสูง อาคารที่มีความสูงตั้งแต ่23 เมตรขึ้นไป/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่มีพืน้ที่รวมกนัทุกชัน้ในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป) 

  (1) ชนิด ............................... สูง ......... ช้ัน จ านวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................ 

  (2) ชนิด ............................... สูง ......... ช้ัน จ านวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................ 

  (3) ชนิด ............................... สูง ......... ช้ัน จ านวน ........ หลัง เพื่อใช้เป็น ............................................................................ 

3. หลักฐานประกอบการขอรับหลักฐานรับรองการได้รบัใบอนุญาตฯ 
 3.1 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองถูกต้อง 
 3.2 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พร้อมลงนามรบัรองถูกต้อง 
 3.3 อื่นๆ (ระบ)ุ  ................................................................................................................................................................  
4. ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียม ค่าหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ ฉบับละ 500  บาท 
  ขอรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง    ขอให้จัดส่งทางไปรษณยี์ และไดช้ าระค่าด าเนินการจดัส่ง จ านวน 100  บาท 
 รวมเป็นจ านวนเงิน  .....................  บาท 
 โดยช าระเป็น    เงินสด 
  เงินโอน  ธนาคาร/สาขา  .................................................  เลขท่ีอ้างอิง  ....................................  วันท่ี  .................................  
  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร/สาขา  .....................................................  เลขท่ี  ............................  วันท่ี  .................................  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าจะน าหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตฯ  
ทีอ่อกโดยสภาสถาปนิก ไปใช้โดยสุจริตและจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกและบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

 ลงช่ือ  ......................................................................  ผู้ยื่นค าร้อง 

 ( ................................................................................................. ) 

    

   

  
  

  

    

    

วันที่................................... 

เลขที่รับ............................. 

ลงชื่อ.........................ผู้รบั 



แบบ สภส. 15 (15 ต.ค. 2558) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในระบบสารสนเทศสภาสถาปนิกแลว้    ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง 

เนื่องจาก  ...................................................................................................................................................................    

  ..............................................................................  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

 ได้รับเงินค่าธรรมเนียม    เงินสด    เงินโอน เลขท่ีอ้างอิง  .....................  รวมเป็นเงิน  ...........................  บาท 

 ตามใบเสร็จรับเงิน เลม่ที่  ........................................  เลขท่ี  ......................................  วันท่ี  .........................................  

  .......................................................................................  เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 

ได้ด าเนินการยืนยันข้อมูลผู้ยื่นค าขอฯ แล้ว    ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง 

 เนื่องจาก  ......................................................................................................................................................................    

  ..............................................................................  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

  เห็นควรออกหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตฯ    เห็นควรไม่ออกหนังสือรับรองการได้รับอนญุาตฯ 

  .........................................................  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

 เห็นชอบเสนอให้นายทะเบียนสภาสถาปนิกพิจารณา เพื่อเสนอเลขาธิการสภาสถาปนิกลงนาม 

  ................................................................  หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิก 

 เสนอเลขาธิการสภาสถาปนิกเพื่ออนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตฯ    
 เห็นควรไม่ออกหนังสือรับรองการได้รับอนญุาตฯ 

  .......................................................................  นายทะเบียนสภาสถาปนิก 

 อนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการไดร้ับอนุญาตฯ ต่อไป  

  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก  ....................................................................................................................................................  

  ............................................................................  เลขาธิการสภาสถาปนิก 
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