
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

       เขียนท่ี       

      วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้     อาย ุ ปี  เช้ือชาติ    

สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี  หมู่ท่ี ถนน   ตรอก/ซอย    

ต าบล   อ าเภอ    จงัหวดั       

ท่ีท างาน    โทรศพัทท่ี์บา้น    ท่ีท างาน     

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  ประเภท    สาขา    

แขนง              ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน             และขณะน้ีไม่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบตามพระราชบญัญติัวิชาชีพวศิวกรรม  พ.ศ.2505  โดยขา้พเจา้เป็นผูค้  านวณ
โครงสร้าง,  ควบคุมการก่อสร้าง,  วางผงั,  ออกแบบ,  ท ารายการก่อสร้าง 

เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด    จ านวน   เพื่อใชเ้ป็น    

เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด    จ านวน   เพื่อใชเ้ป็น    

เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด    จ านวน   เพื่อใชเ้ป็น    

ของ      ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดินเลขท่ี     

อยูท่ี่  ถนน     ตรอก/ซอย      

ต าบล    อ าเภอ     จงัหวดั     

ตามผงับริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามรับรองไวแ้ลว้  ซ่ึงแนบมาพร้อมเร่ืองราว     
ขออนุญาตปลูกสร้าง 

 เพื่อเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

      (ลงช่ือ)     วิศวกร 

      (ลงช่ือ)     ผูข้ออนุญาตปลูกสร้าง 
ดดัแปลง,ต่อเติม 

      (ลงช่ือ)     พยาน 

      (ลงช่ือ)     พยาน 

ค าเตอืน 

 1.  ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อก 

 2.  ใหวิ้ศวกรแนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพไปดว้ย 

 3.  หากมีการเปล่ียนแปลงวิศวกรตามหนงัสือรับรองฉบบัน้ี  ใหวิ้ศวกรรีบแจง้ใหส้ านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



หนังสือรับรองของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 

เขียนที่                                               . 

วันที่         เดือน                  พ.ศ.           . 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า                                      อายุ           ปี เชื้อชาติ            สัญชาติ             . 
อยู่บ้านเลขที่              ตรอก/ซอย                   ถนน                    หมู่ที่            ต าบล/แขวง                       . 
อ าเภอ/เขต                     จังหวัด                   ทีท่ างาน                                   โทรศัพท์                         . 
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ประเภท                                    .สาขา                                      . 
แขนง              ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน                    และในขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542/พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543   
โดยข้าพเจ้าเป็น  ผู้ค านวณโครงสร้าง/ควบคุมการก่อสร้าง/วางผัง/ออกแบบ/ท ารายการก่อสร้าง 

(1) ชนิด                                    จ านวน                        เพ่ือใช้เป็น                                 . 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                                โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน           คัน 

(2) ชนิด                                    จ านวน                        เพ่ือใช้เป็น                                 . 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                                โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน           คัน 

(3) ชนิด                                    จ านวน                        เพ่ือใช้เป็น                                 . 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                                โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน           คัน 
ของ                                                                ปลูกสร้างในโฉนด เลขที่                                             . 
หมู่ที่                ตรอก/ซอย                            .ถนน                              .ต าบล/แขวง                            . 
อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                      ตามแผนผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  
ที่ข้าพเจ้าลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

(ลงช่ือ)                                                วศิวกร/สถาปนิก 
        (                                               ) 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ขออนุญาต 
        (                                               ) 

(ลงช่ือ)                                                พยาน 
        (                                               ) 

(ลงช่ือ)                                                พยาน 
        (                                               ) 

 
ค าเตือน  
1.  ให้ขีดข้อความที่ไม่ใชอ้อก 
2.  ให้วิศวกร/สถาปนกิ แนบภาพถ่ายใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ  หรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวแสดงว่าได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพด้วย 
3.  หากมกีารเปลี่ยนแปลงวิศวกร/สถาปนกิตามหนังสือรับรองฉบับนี้  ให้วิศวกร/สถาปนิกรีบแจ้งให้เทศบาล/อบต.ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 



แบบ  น.4 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา  29 

(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รือ้ถอน  หรือการเคล่ือนย้ายอาคาร) 

 

      เขียนท่ี............................................ 

วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................... 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า...........................................................................ซึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ-สถาปัตยกรรมควบคมุ
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท............................สาขา............................ 
แขนง..................................ตามใบอนญุาตเลขทะเบียน........................................และขณะนีไ้ม่ได้ถกูเพกิถอนใบอนญุาตให้ประกอบ
วิชาชีพดงักลา่ว  อาย.ุ...........ปี  สญัชาต.ิ...............อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............ 
ซอย.......................ถนน..........................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั.............................โทรศพัท์................................ท่ีท างาน.............................โทรศพัท์.......................... 
ยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานตามค าขอรับใบอนญุาตของ.................................................เพ่ือท าการ..................... 
ท่ีบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั...........................................เป็นอาคาร................................ 
 (1) ชนิด.......................................จ านวน...................................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
โดยมีพืน้ท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเข้าออก จ านวนคนั........................คนั  
 (2) ชนิด.......................................จ านวน....................................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
โดยมีพืน้ท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเข้าออก จ านวนคนั........................คนั  
 (3) ชนิด.......................................จ านวน....................................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
โดยมีพืน้ท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเข้าออก จ านวนคนั........................คนั 

 ตามแผนผงับริเวณ   แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีย่ืนขอใบอนญุาต 
ตามแบบ ข.1/ข.2  ลงวนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ...................จนกวา่จะท าการ........................แล้วเสร็จ 

 เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

                                                            (ลายมือช่ือ)..............................................ผู้ควบคมุงาน 
                              (.............................................) 
           

                                                                      (ลายมือช่ือ)..............................................ผู้ ย่ืนค าขอใบอนญุาต 
                   (.............................................)  
 

                                                 (ลายมือช่ือ).............................................พยาน 
                               (.............................................) 

                                                                          (ลายมือช่ือ)..........................................พยาน 
                    (...........................................) 
 
 



หนังสือมอบอ านาจ 
 

       ท าท่ี........................................................... 
              .............................................................. 
   
      วนัท่ี ............................................... 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้.............................................................อายุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี...........ถนน
........................................แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ........................................ 
จงัหวดั...................................................  ขอมอบอ านาจให ้.............................................................................อายุ.............ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................หมู่ท่ี..............ถนน..............................................แขวง/ต าบล.................................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................เป็นผูมี้อ านาจจัดการ.................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ และขา้พเจา้ยอมรับผิดชอบในการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ 
ไดท้ าไปตามท่ีมอบอ านาจน้ี  เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดท้ าการดว้ยตนเอง 
 
  เพื่อเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 
 

ลงช่ือ ...........................................................ผูม้อบอ านาจ 
          (...........................................................) 
 

  ลงช่ือ ...........................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
          (...........................................................) 
 
                ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
           (...........................................................) 

 
                         ลงช่ือ ...........................................................พยาน 
           (...........................................................) 
 
 
 
 
 
ปิดอากรแสตมป์ดงัน้ี 1) มอบอ านาจใหก้ระท าการคร้ังเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 
   2) มอบอ านาจใหก้ระท าการมากกวา่คร้ังเดียว  ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
* ผูม้อบอ านาจเป็นผูเ้สียอากร  ผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูขี้ดฆ่าแสตมป์ 

 
 

 


