หนังสื อรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เขียนที่
วันที่

เดือน

โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า
สัญชาติ

อายุ

อยูบ่ า้ นเลขที่

ตาบล

หมู่ที่

ถนน

อาเภอ

ที่ทางาน

พ.ศ.
ปี เชื้อชาติ
ตรอก/ซอย

จังหวัด
โทรศัพท์ที่บา้ น

ที่ทางาน

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
แขนง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขา

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน

และขณะนี้ ไม่ถูกเพิกถอน

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 โดยข้าพเจ้าเป็ นผูค้ านวณ
โครงสร้าง, ควบคุมการก่อสร้าง, วางผัง, ออกแบบ, ทารายการก่อสร้าง
เป็ นสิ่ งปลูกสร้างชนิ ด

จานวน

เพื่อใช้เป็ น

เป็ นสิ่ งปลูกสร้างชนิ ด

จานวน

เพื่อใช้เป็ น

เป็ นสิ่ งปลูกสร้างชนิ ด

จานวน

เพื่อใช้เป็ น

ของ

ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่

อยูท่ ี่
ตาบล

ถนน

ตรอก/ซอย
อาเภอ

จังหวัด

ตามผังบริ เวณ แบบก่อสร้าง รายการคานวณ รายการก่อสร้าง ที่ขา้ พเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่ งแนบมาพร้อมเรื่ องราว
ขออนุญาตปลูกสร้าง
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)

วิศวกร

(ลงชื่อ)

ผูข้ ออนุญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง,ต่อเติม

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

คาเตือน
1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสื อรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรี บแจ้งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ.

.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
อายุ
ปี เชื้อชาติ
สัญชาติ
.
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ทีท่ างาน
โทรศัพท์
.
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท
.สาขา
.
แขนง
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน
และในขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542/พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
โดยข้าพเจ้าเป็น ผู้คานวณโครงสร้าง/ควบคุมการก่อสร้าง/วางผัง/ออกแบบ/ทารายการก่อสร้าง
(1) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
.
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
.
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
.
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน
ของ
ปลูกสร้างในโฉนด เลขที่
.
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
.ถนน
.ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการคานวณ รายการก่อสร้าง
ที่ข้าพเจ้าลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)
(

วิศวกร/สถาปนิก
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

คาเตือน
1. ให้ขีดข้อความที่ไม่ใช้ออก
2. ให้วิศวกร/สถาปนิก แนบภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพด้วย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกร/สถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกร/สถาปนิกรีบแจ้งให้เทศบาล/อบต.ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร

แบบ น.4
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
(แนบคาขอรั บใบอนุญาตก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อการเคลื่อนย้ ายอาคาร)
เขียนที่............................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.......................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า...........................................................................ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญ าต
ให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ-สถาปั ตยกรรมควบคุม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรมประเภท............................สาขา............................
แขนง..................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................และขณะนี ้ไม่ได้ ถกู เพิกถอนใบอนุญาตให้ ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............
ซอย.......................ถนน..........................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด.............................โทรศัพท์................................ที่ทางาน.............................โทรศัพท์..........................
ยินยอมเป็ นผู้ควบคุมงานตามคาขอรับใบอนุญาตของ.................................................เพื่อทาการ.....................
ที่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...........................................เป็ นอาคาร................................
(1) ชนิด.......................................จานวน...................................เพื่อใช้ เป็ น.......................................
โดยมีพื ้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออก จานวนคัน........................คัน
(2) ชนิด.......................................จานวน....................................เพื่อใช้ เป็ น.......................................
โดยมีพื ้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออก จานวนคัน........................คัน
(3) ชนิด.......................................จานวน....................................เพื่อใช้ เป็ น.......................................
โดยมีพื ้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออก จานวนคัน........................คัน
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ตามแบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่..........เดือน......................พ.ศ...................จนกว่าจะทาการ........................แล้ วเสร็ จ
เพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
(ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ควบคุมงาน
(.............................................)
(ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต
(.............................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลายมือชื่อ)..........................................พยาน
(...........................................)

หนังสื อมอบอานาจ
ทาที่...........................................................
..............................................................
วันที่ ...............................................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................หมู่ที่...........ถนน
........................................แขวง/ตาบล................................................เขต/อาเภอ........................................
จังหวัด................................................... ขอมอบอานาจให้ .............................................................................อายุ.............ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................หมู่ที่..............ถนน..............................................แขวง/ตาบล....................................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการ....................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
....................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผูร้ ับมอบอานาจ
ได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ ...........................................................ผูม้ อบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................พยาน
(...........................................................)

ปิ ดอากรแสตมป์ ดังนี้

1) มอบอานาจให้กระทาการครั้งเดียว ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
2) มอบอานาจให้กระทาการมากกว่าครั้งเดี ยว ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
* ผูม้ อบอานาจเป็ นผูเ้ สี ยอากร ผูร้ ับมอบอานาจเป็ นผูข้ ีดฆ่าแสตมป์

