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คํารองขอรับหนังสือรับรอง
การไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

วันที่...................................
เลขที่รับ.............................
ลงชื่อ.........................ผูรบั

วันที่ .................................................................
ขาพเจาขอยื่นคํารอง ขอรับหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เพื่อใชเปน
หลักฐานการยื่นหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(โปรดกรอกขอความใหครบถวนและคลิกในชอง

1.

นาย
นาง นางสาว
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
สมาชิกสภาสถาปนิก เลขที่

(เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) หรือ

(เลือกไดหลายอยาง) ใหตรงกับความประสงค)

อื่นๆ ................................ ชื่อ-นามสกุล .........................................................................
ใบอนุญาตฯ เลขที่

- สถ

ตั้งแตวันที่ ................................................................................. ถึงวันที่ .....................................................................................
2. ขาพเจา ในฐานะผูรับผิดชอบงาน
ออกแบบ
ควบคุมงาน (เลือกใหตรงกับความประสงคในชนิดงานอยางใดอยางหนึ่ง)
ชื่อโครงการ ........................................................................................ ที่จะทําการ กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
ที่บานเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน ....................................................... หมูที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ..........................................................
โดย .................................................................................. เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน
โฉนดที่ดิน น.ส.3
ส.ค.1
เลขที่ ......................................................................................... เปนทีด่ ินของ ............................................................................
เปน อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ ไมเปนอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
(อาคารสูง อาคารที่มีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป/อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารที่มีพนื้ ที่รวมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึน้ ไป)
อาคารสูงไมเกิน 15 เมตร และพื้นที่ในอาคารหลังเดียวกันไมเกิน 1,000 ตารางเมตร (กรณีผูยื่นคํารองเปนระดับภาคีสถาปนิก รับผิดชอบงานควบคุมงาน)

กรณีที่มมี ากกวา 3 รายการใหใชหรือเพิ่มในเอกสารแนบ ชนิดอาคาร
ลําดับ
ชนิดอาคาร
สูง (ชั้น) จํานวน (หลัง)

เพื่อใชเปน

1

3. หลักฐานประกอบการขอรับหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาตฯ กรณียนื่ คํารองทางไปรษณีย หรือมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองถูกตอง
3.2 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พรอมลงนามรับรองถูกตอง
3.3 หนังสือมอบอํานาจ (ตองมีสําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบ อากรแสตมป 10 บาท พยานลงนาม 2 คน)
ฉบับละ 500 บาท
4. ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียม คาหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาตฯ
ขอรับหนังสือรับรองดวยตนเอง
ขอใหจัดสงทางไปรษณีย และไดชําระคาดําเนินการจัดสง
จํานวน 100 บาท
รวมเปนจํานวนเงิน ..................... บาท
โดยชําระเปน
เงินสด
เงินโอน
เช็ค ธนาคาร/สาขา .................................. เลขที่อางอิง .................................... วันที่ .................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาจะนําหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตฯ
ที่ออกโดยสภาสถาปนิก ไปใชโดยสุจริตและจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสถาปนิกและบทบัญญัติแหง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ลงชื่อ ...................................................................... ผูยื่นคํารอง
(.................................................................................................)

หมายเหตุ ให้ผยู้ ืนคําขอรับหนังสือฯ ระบุรายละเอียดข้อมูลประกอบการยืนขอรับหนังสือรับรองฯ หน้าที 2

<-วันนี ้

แบบ สภส. 15 (6 มี.ค. 2563)

ขอมูลประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตฯ เพื่อยื่นประกอบตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงาน/นิติบุคคล ที่สังกัด..............................................................................................................................
ชนิดงานออกแบบ
ไมมผี ูรวมงาน
มีผูรวมงาน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………
รวมดําเนินการดังนี้
การออกแบบแนวคิด
การจัดทํารายละเอียด
การออกแบบราง
การคัดเลือกผูร ับเหมากอสราง
การพัฒนาแบบราง
งานกํากับดูแลการกอสราง
ชนิดงานควบคุมงาน

ไมมผี ูรวมงาน
มีผูรวมงาน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………
รวมดําเนินการดังนี้
การบริหาร และควบคุมงานกอสราง
การวิเคราะห การทดสอบ การติดตามประเมินผล
การตรวจสอบแบบ และเอกสารประกอบการกอสราง
การประเมินหลังการเขาใชงานโครงการ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูยื่นคํารอง
( .............................................................................................. )
สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนแลวและรับเงินคาธรรมเนียม
เงินสด
เงินโอน เลขที่อางอิง .................................................................. รวมเปนเงิน ............................ บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่ ........................................ เลขที่ ..................................... วันที่ ..........................................
............................................................... เจาหนาที่ผรู ับคํารอง / ผูรับเงิน
ไดดําเนินการยืนยันและตรวจสอบขอมูลผูยื่นคําขอฯ แลว
ถูกตอง
ไมถูกตอง
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
.................................................................... เจาหนาที่งานหนังสือรับรอง
เห็นควรออกหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตฯ
เห็นควรไมออกหนังสือรับรองการไดรับอนุญาตฯ
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
........................................................................................... หัวหนาฝาย 1
ลงชือ.........................................................ผูย้ ืนคําขอฯ
วันทียืน .......................................................................
เบอร์ติดต่อ...................................................................
(ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที)

ลงชือ..............................................ผูร้ บั หนังสือรับรองฯ
วันทีรับ/จัดส่งหนังสือรับรองฯ........................................
เลขทีไปรษณีย.์ ............................................................
(ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที)

