เลขที่..................................

คําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
1. ชื่อนิติบุคคล
 บริษัทจํากัด

บริษัท กกก จํากัด
 หางหุนสวนจํากัด

.
 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

2. วัน/เดือน/ป ที่จดทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2542 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 487 ตรอก/ซอย รามคําแหง 39
ถนน
รามคําแหง
หมูที่............ แขวง/ตําบล วังทองหลาง
เขต/อําเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10300 โทรศัพท
0-2935-6868
โทรสาร
0-2935-6695
E-MAIL
WEBSITE
www.coe.or.th

.
.
.
.
.

3. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลเลขทะเบียนใบอนุญาตฯ 0000/44 .
ตั้งแตวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 .
4. ขณะนี้ใบอนุญาต  ใชไดไมถึง 30 วัน  หมดอายุ (ไมเกิน 30 วัน)  หมดอายุ (เกิน 30 วัน)
5. ผลงานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  อนุญาตใหสภาวิศวกรเผยแพรขอมูล
 ไมอนุญาตใหสภาวิศวกรเผยแพรขอมูล
ขา พเจา ขอยื่นคํ า ขอต อสภาวิ ศวกรพรอมหนัง สือรับ รองและวัตถุประสงคไ มเกิน 1 เดือน, สํา เนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ของบุคคลธรรมดา (ของกรรมการบริษัทที่ระบุตามหนังสือรับรอง)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).............................................. ผูขอตออายุใบอนุญาต
ประทับตราบริษทั

(ลายมือชื่อ).............................................. ผูขอตออายุใบอนุญาต
วันที่............... เดือน................................. พ.ศ. .................

ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจามิไดประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ในระหวางที่ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของขาพเจาหมดอายุแตอยางใด
(ลายมือชื่อ).............................................. ผูขอตออายุใบอนุญาต
(ลายมือชื่อ).............................................. ผูขอตออายุใบอนุญาต
วันที่............... เดือน................................. พ.ศ. .................

คุณสมบัติของนิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาตฯ
นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ดังนี้
 มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักรไทย
 1. มีหุนสวนของหางหุนสวนเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง (กรณีเปนหางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน) หรือ
 2. มีหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนหางหุนสวนจํากัด หรือ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน) หรือ
 3. มีกรรมการของบริษัท เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง (กรณีเปนบริษัทจํากัด) หรือ
 4. มีกรรมการผูจัดการเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนบริษัทจํากัด) หรือ
 5. สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จํานวนวิศวกรรมควบคุมจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
 6. ผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

บริการหลัก และวัตถุประสงคของนิติบุคคล
รับบริการใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม และควบคุม บริหารงานกอสราง

.
.
.
.
.
.
.
.

รายชื่อกรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล
นาย ก. โยธา

นาย ข. เครื่องกล

นาง ค. ทั่วไป

เลขทะเบียน จํานวน
อนุญาต
หุน

ที่อยู
487 ซ.เทพลีลา
ถ.รามคําแหง
เขตวังทองหลาง กทม.
487 ซ.เทพลีลา
ถ.รามคําแหง
เขตวังทองหลาง กทม.
77/77 ซ.ลาดพราว 101
ถ.ลาดพราว เขตจตุจักร
กทม.

ขอมูลของบุคลากรในนิติบุคคล
1.
2.
3.
4.

จํานวนวิศวกรผูมีใบอนุญาตฯ
จํานวนพนักงานเทคนิค
จํานวนพนักงานวิชาชีพ
จํานวนพนักงานอื่น ๆ

3
5
7
10

คน
คน
คน
คน

ตําแหนงใน
นิติบุคคล

วย.000

1

กรรมการผูจัดการ

สก.0000

1

กรรมการ

-

1

กรรมการ

รายชื่อผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล (แจงทั้งหมด)
ลําดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - สกุล
นาย ก. โยธา
นาย ข. เครื่องกล
นายยุทธชัย สิริวนาสรรค

เลขทะเบียน
ใบอนุญาต
วย.000
สก. 0000
พย. 0000

ตําแหนงใน
นิติบุคคล
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
วิศวกร

ประทับตราบริษทั

หมายเหตุ
กรณีที่นิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียด อาทิ เชนชื่อบริษัท , หางหุนสวน ,
รายชื่อกรรมการผู มี อํา นาจ และวัตถุ ป ระสงคของบริษัท นิติบุค คลนั้นจะตองแนบเอกสารการเปลี่ย นแปลง
ดังกลาวในการขอตออายุใบอนุญาตฯ ดวย จากนั้นจึงกรอกรายละเอียดในสวนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมลงใน
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมวัตถุประสงคที่ รับรองมาแลวไมเกินหนึ่งเดือน
 สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของนิติบุคคล
 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของบุคคลธรรมดา (กรรมการบริษัท)
 หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูมีอํานาจแทนนิติบุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
- รูปถายผูรับมอบอํานาจขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถายไวไมเกินหนึ่งป หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา

ผลงานของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตในรอบปที่ผานมา
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรในนิติบุคคล และของบุคคลดังตอไปนี้
 ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวนเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนหางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน )
 หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนหางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน )
 กรรมการของบริษัทจํากัดเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนบริษัทจํากัด )
 กรรมการผูจัดการของนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีเปนบริษัทจํากัด)
 ผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

