แบบ นต.1

เลขที…่ ……………………….
คำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
(ให้ผู้ยื่นคำขอทำเครื่องหมำย  ลงใน  ให้ตรงกับควำมเป็นจริง)
1. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำต………………………………………………………………………………………………………
COMPANY NAME…………………………………………………………………………….…………………………………….
 บริษัท
 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่…………….........………….…………วัน/เดือน/ปีที่จดทะเบียน………….……….……………….…………..
ทุนจดทะเบียน….………………………………………………………….……………………………………………………………….
2. ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่เลขที…่ ……………ตรอก/ซอย………………...ถนน………….…………………………………………..
หมู่ท…ี่ ….แขวง/ตำบล…………………เขต/อำเภอ……………..……...จังหวัด……………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ ……….……โทรศัพท์/โทรสำร………………………………………….…………………………………………
ADDRESS………………………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
TEL………………………………………..FAX……………………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………...WEBSITE…………………………………………….…………………………………..
3. นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำตมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังนี้
3.1 มีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในรำชอำณำจักรไทย และ
 3.2 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้ำงหุ้นส่วนจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
 3.3 กรรมกำรของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
 3.4 สมำชิกในคณะผู้บริหำรของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
 3.5 หุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วนเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
 3.6 กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
 3.7 ผู้มีอำนำจบริหำรแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ
4. ยื่นคำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และ
 ชำระค่ำธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

 ยังไม่ชำระค่ำธรรมเนียม

1/4

5. รำยชื่อผู้ถือหุ้น/กรรมกำรบริษัท
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

เลขทะเบียน
ใบอนุญำต

จำนวน
หุ้น

ลำยมือชื่อ

วันที่/
เดือน/ปี

6. บริกำรหลักและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
……………………………………………………………………...................................................……………………………….
…………………………………………………...................................................………………………………………………….
………………………………………………...................................................…………………………………………………….
…………………………………………………..................................................………………………………………………….
7. นิ ติ บุ ค คลผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ ำตไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมข้ อ บั ง คั บ สภำวิ ศ วกร ว่ ำ ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
และลักษณะต้องห้ำมของบุคคลธรรมดำและนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2543
8. นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำตขอรับรองว่ำจะไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพวิศวกรรม ตำมข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยจรรยำบรรณแห่ งวิชำชีพวิศวกรรมและกำรประพฤติ
ผิดจรรยำบรรณอันจะนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอยื่นคำขอต่อสภำวิศวกรเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ โดยครบถ้วน
ขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สภำวิศวกรเปิดเผยข้อมูลของข้ำพเจ้ำ เพื่อดำเนินกำรและให้บริกำรแก่ข้ำพเจ้ำ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอทุกประเภทของข้ำพเจ้ำ ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
ยื่น ณ วันที่…………………...…..………………………
ลงชื่อ ………......………………..………………………..… ผู้ยื่นคำขอ
(..................................................................)
2/4

หมำยเหตุ
(1) ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ประกอบวิช ำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอำยุ 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญำตฯ
(2) กรณี นิ ติ บุ ค คลใดมี เจตนำจงใจแจ้ ง ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ องห้ ำม
ตำมกฎหมำยอันเป็นเท็จ สภำวิศวกรจะดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับนิติบุคคลนั้น
(3) กรณี นิ ติบุ ค คลที่ ได้รับ ใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชีพ วิศ วกรรมควบคุม มีก ำรเปลี่ ย น
ผู้มีอำนำจบริห ำรนิ ติบุคคล ซึ่งเป็ น ผู้ มีใบอนุญ ำตฯ ตำมข้อ 5 ของข้อบังคับสภำวิศวกร ว่ำด้ว ยกำรออก
ใบอนุญำตฯ ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543 ให้ส่งหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนำจบริหำรนิติบุคคล
พร้ อ มด้ ว ยหนั งสื อ กำรรั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลแล้ ว ต่ อ หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนสภำวิศ วกรภำยใน
สำมสิ บ วัน หลั งกำรจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงผู้ มีอำนำจบริห ำรนิ ติบุ คคล กรณี ไม่ แจ้งกำรเปลี่ ยน แปลง
ผู้มีอำนำจบริหำรนิติบุคคลภำยในกำหนด ให้มีผลขำดจำกกำรเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตฯ (ข้อ 6 ของ
ข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยกำรออกใบอนุญำตฯ ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543)
เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
 ส ำเนำหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลพร้ อ ม
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่รับรองมำแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
 สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนำใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของบุคคลธรรมดำ
 รำยชื่อผู้มีอำนำจบริหำรนิติบุคคล
 ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมได้ลงนำมรับรองพร้อม
วันที่กำกับแล้วทุกคน (ข้อ 5 ในแบบคำขอรับใบอนุญำตฯ ประเภทนิติบุคคล)
งบดุลประจำปีล่ำสุด (กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ถึง 1 ปี อนุโลมไม่ต้องแนบงบดุลประจำปี)
กรณีมอบอำนำจ





หนังสือมอบอำนำจให้เป็นผู้มีอำนำจแทนนิติบุคคล
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ และผู้มอบอำนำจทุกคน
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ และผู้มอบอำนำจทุกคน
รูปถ่ำยผู้รับมอบอำนำจขนำด 1 นิ้วจำนวน 2 รูปถ่ำยไว้ไม่เกินหนึ่งปี หน้ำตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตำดำ
สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร ตำมข้อ 5 และของบุคคลดังต่อไปนี้
 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้ำงหุ้นส่วน กรรมกำรของบริษัท หรือสมำชิกในคณะผู้บริหำรของนิติบุคคล
จ ำนวนไม่ น้ อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง หรื อหุ้ น ส่ ว นผู้ จั ดกำรของห้ ำงหุ้ น ส่ ว น กรรมกำรผู้ จัดกำรของบริษั ท
หรือผู้มีอำนำจบริหำรแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้
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ข้อมูลเฉพำะของนิติบุคคล (ไม่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำคำขอรับใบอนุญำตฯ)
1. งำนตำมกฎกระทรวงกำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
(ระบุงำนที่ปฏิบัติจริงได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
งำนให้คำปรึกษำ
งำนวำงโครงกำร
งำนออกแบบและคำนวณ
งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต
งำนพิจำรณำตรวจสอบ
งำนอำนวยกำรใช้
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
ตรวจสอบอำคำร
กำรพัฒนำโครงกำร
ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง
งำนควบคุมกำรสร้ำง
งำนออกแบบ
อื่นๆ ……………………….…………….
2. ข้อมูลของบุคลำกรในนิติบุคคล
2.1 จำนวนวิศวกรผู้มีใบอนุญำตฯ
2.2 จำนวนพนักงำนเทคนิค
2.3 จำนวนพนักงำนวิชำชีพอื่นๆ
2.4 จำนวนพนักงำนอื่น ๆ

……….……….………..คน
..…...……...…….…….คน
……………....….……..คน
…………..…………..…คน

3. รำยชื่อผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญำตฯ (แจ้งทั้งหมด)
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน
ใบอนุญำต

ตำแหน่ง
ในนิติบุคคล

หมำยเหตุ หำกช่องว่ำงไม่เพียงพอในกำรกรอกข้อมูล ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในกระดำษขนำด A4 โดยให้ผู้มีอำนำจ
ลงนำมพร้อมประทับตรำของนิติบคุ คล แนบมำพร้อมคำขอฉบับนี้

ลงชื่อ……......………………..…………………………..…..ผู้ยื่นคำขอ
(....................................................................)
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