แบบ นต.1

เลขที…่ ……………………….
คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบคุ คล
(ให้ผู้ยื่นคําขอทําเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง)
1. ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต................บริษัท กกก จํากัด..............................................................
COMPANY NAME…………………………………………………………………………….………………………………
 บริษัท
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด
 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่ 000000000000……วัน/เดือน/ปีที่จดทะเบียน…30…พฤศจิกายน ....2542………..
ทุนจดทะเบียน….…………2,000,000…บาท……………………………………….………………………………………
2. ที่ตั้งสํานักงานใหญ่เลขที่……487……ตรอก/ซอย…รามคําแหง 39...ถนน……….…รามคําแหง……………....
หมู่ที่…….แขวง/ตําบล…วังทองหลาง……เขต/อําเภอ……วังทองหลาง……...จังหวัด……กรุงเทพฯ…………….
รหัสไปรษณีย์…10300……โทรศัพท์/โทรสาร……………0-2935-6868………….…………………………………
ADDRESS………………………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
TEL………………………………………..FAX……………………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………...WEBSITE…………………………………………….…………………………………..
3. นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัตติ ามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังนี้
3.1 มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ
 3.2 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
 3.3 กรรมการของบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
 3.4 สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
 3.5 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
 3.6 กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
 3.7 ผู้มีอํานาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ
4. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และ
 ชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

 ยังไม่ชําระค่าธรรมเนียม
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5. รายชื่อผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
นาย ก. โยธา
นาย ข. เครื่องกล
นาง ค. ทั่วไป

ที่อยู่
487 ซ.เทพลีลา
ถ.รามคําแหง
เขตวังทองหลาง กทม.
487 ซ.เทพลีลา
ถ.รามคําแหง
เขตวังทองหลาง กทม.
77/77 ซ.ลาดพร้าว 101
ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร
กทม.

เลขทะเบียน
ใบอนุญาต
วย.000

จํานวน
หุ้น
1

สก.000

1

-

1

วันที่/
เดือน/ปี

ลายมือชื่อ

6. บริการหลักและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
รับบริการให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานก่อสร้าง.....................................................
…………………………………………………...................................................………………………………………………….
7. นิ ติ บุ ค คลผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
และลักษณะต้องห้ามของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2543
8. นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่กระทําการใดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอยื่นคําขอต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ โดยครบถ้วน
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ยื่น ณ วันที…่ ………………...…..…………………………………….
ลงชื่อ………......………………..…………………………..…..ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................................)
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หมายเหตุ
(1) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีอายุ 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ
(2) กรณี นิ ติ บุ ค คลใดมี เ จตนาจงใจแจ้ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายอันเป็นเท็จ สภาวิศวกรจะดําเนินการตามกฎหมายกับนิติบุคคลนั้น
(3) กรณี นิติบุค คลที่ ได้รั บใบอนุญาตประกอบวิ ชาชี พวิศ วกรรมควบคุม มี การเปลี่ย น
ผู้มีอํานาจบริหารนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตฯ ตามข้อ 5 ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543 ให้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจบริหารนิติบุคคล
พร้ อ มด้ ว ยหนั ง สื อ การรั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลแล้ ว ต่ อ หั ว หน้ า สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกรภายใน
สามสิบวั น หลั งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจบริหารนิติบุค คล กรณี ไม่แ จ้ งการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีอํานาจบริหารนิติบุคคลภายในกําหนด ให้มีผลขาดจากการเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ (ข้อ 6 ของ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล พ.ศ. 2543)
เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 สํ า เนาหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลพร้ อ ม
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่รับรองมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน
 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สําเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบุคคลธรรมดา
 รายชื่อผู้มีอํานาจบริหารนิติบุคคล
 ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ลงนามรับรองพร้อม
วันที่กํากับแล้วทุกคน (ข้อ 5 ในแบบคําขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล)
 งบดุลประจําปีล่าสุด (กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ถึง 1 ปี อนุโลมไม่ต้องแนบงบดุลประจําปี)
กรณีมอบอํานาจ





หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และผูม้ อบอํานาจทุกคน
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ และผู้มอบอํานาจทุกคน
รูปถ่ายผูร้ ับมอบอํานาจขนาด 1 นิ้วจํานวน 2 รูปถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาดํา
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร ตามข้อ 5 และของบุคคลดังต่อไปนี้
 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคล
จํานวนไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ ง หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของห้างหุ้นส่วน กรรมการผู้ จัดการของบริษั ท
หรือผู้มีอํานาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

3/4

ข้อมูลเฉพาะของนิติบคุ คล (ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตฯ)
1. งานตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
(ระบุงานที่ปฏิบัติจริงได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานให้คําปรึกษา
งานวางโครงการ
งานออกแบบและคํานวณ
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
งานพิจารณาตรวจสอบ
งานอํานวยการใช้
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
ตรวจสอบอาคาร
การพัฒนาโครงการ
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
งานควบคุมการสร้าง
งานออกแบบ
อื่นๆ ……………………….…………….
2. ข้อมูลของบุคลากรในนิติบคุ คล
2.1 จํานวนวิศวกรผู้มีใบอนุญาตฯ
2.2 จํานวนพนักงานเทคนิค
2.3 จํานวนพนักงานวิชาชีพอื่นๆ
2.4 จํานวนพนักงานอื่น ๆ

……….20……….คน
..…... 10.…….…คน
…… 12....….…คน
……… 12……….คน

3. รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (แจ้งทั้งหมด)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
นาย ก. โยธา
นาย ข. เครื่องกล
นาง ค. ทั่วไป

เลขทะเบียน
ใบอนุญาต
วย.000
สก.000

ตําแหน่ง
ในนิติบุคคล

หมายเหตุ หากช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในกระดาษขนาด A4 โดยให้ผู้มีอํานาจ
ลงนามพร้อมประทับตราของนิติบุคคล แนบมาพร้อมคําขอฉบับนี้

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