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ความส าคญัและประโยชนข์อง 
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ประเภทนติบิคุคล 

ตามพระราชบญัญัตวิศิวกร พ.ศ.2542 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

เพือ่เป็นการคุม้ครองและรักษฐาผลประโยชน ์ 
ไมใ่หเ้กดิภยัอนัตรายตอ่ชวีติและทรัพยส์นิสาธารณะ 
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•  จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) 

มสีถานะเป็นนติบิคุคล 

พจิารณาออกใบอนุญาต 

ควบคมุการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรม 

บคุคลธรรมดา 
นติบิคุคล 

สภาวศิวกร 
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วตัถปุระสงค ์ (มาตรา 7) 
1. สง่เสรมิการศกึษฐา การวจิัย และการประกอบวชิาชพี 
2. สง่เสรมิความสามัคคแีละไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทของสมาชกิ 
3. สง่เสรมิสวสัดกิารและผดงุเกยีรตขิองสมาชกิ 
4. ควบคมุความประพฤตแิละการด าเนนิงานของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม    
    ควบคมุใหถ้กูตอ้งตามมาตร์านและจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม 
5. ชว่ยเหลอื แนะน า เผยแพร ่และใหบ้รกิารดา้นวชิาการตา่งๆ แกป่ระชาชน และ 
    องคก์รอืน่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวทิยาการและเทคโนโลยทีางวศิวกรรม 
6. ใหค้ าปรกึษฐา หรอืขอ้เสนอแนะตอ่รั์บาลเกีย่วกบันโยบายและปัญหาดา้น 
    วศิวกรรมรวมทัง้ดา้นเทคโนโลย ี
7. เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของประเทศไทย 
8. ด าเนนิการอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ควบคมุ คุม้ครอง สง่เสรมิ บรกิาร 

 พ.ร.บ.วศิวกร 2542 
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อ านาจหนา้ที ่(มาตรา 8) 
 
1. ออกใบอนุญาตใหแ้กผู่ข้อประกอบวชิาชพีฯ 
2. พักใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 
3. รับรองปรญิญา 
4. รับรองความช านาญในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
5. เสนอแนะรั์มนตรเีกีย่วกบัขอ้ก าหนดและการเลกิสาขาวชิาชพี 
6. ออกขอ้บังคับสภาวศิวกร 

 พ.ร.บ.วศิวกร 2542 
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Revamp & Expansion 

Breakthrough Direction 

Networking & Public Caring 

Openly 

Digital 

COET 

o สร้างความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน 
o สร้างพลังนิติบุคคลสมาชิกและสมาคมพันธมิตรเครือข่าย 
o เชื่อมโยงข้อมูลเปิดสู่สาธารณะ  
o มีธรรมาภิบาล มจีิตอาสาส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  

o ปรับระบบบริหารจัดการสภาวิศวกรยุคใหม่  
o ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายดจิิตัล 
o ก่อสร้างที่ท าการส านักงานสภาวิศวกรยุคใหม่  

o มาตรฐานการศึกษา (Track I & II) 
o มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
o ยกระดับการประกอบวิชาชีพ 
o Engineering Competency & CPD 

แผนที่น าทางสภาวิศวกร  
(COET ROADMAP)  
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สมาชกิสามญัตอ้งเป็นผู้มคุีณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะต้องห้าม  
(มาตรา 12): 
1. มอีายไุมต่ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  
2. มสีญัชาตไิทย  
3. ไดรั้บปรญิญาในสาขาวศิวกรรมศาสตรต์ามทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรอง 
4. ไมเ่ป็นผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณอันจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์
แหง่วชิาชพี  
5. ไมเ่คยตอ้งโทษฐจ าคกุโดยค าพพิากษฐาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในคดทีีเ่ป็นการ
ประพฤตผิดิจรรยาบรรณอันจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิาชพี  
6. ไมเ่ป็นผูม้จีติฟ่ันเฟือน ไมส่มประกอบ หรอืไมเ่ป็นโรคทีก่ าหนดในขอ้บังคบั 
สภาวศิวกร 

7 

สมาชกิสภาวศิวกร 



งานวศิวกรรมควบคมุ 

ความรู ้
Knowledge 

ความช านาญSkill 

ความระมัดระวัง 
Precaution 

เป็นงานทีม่คีวามเสีย่งสงู มผีลกระทบตอ่ความปลอดภัยในชวีติ         
      รา่งกาย และทรัพยส์นิของประชาชนท่ัวไป 

วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
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  คณุสมบตัขิองผูถ้อืใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

บคุคลธรรมดา 

นติบิคุคล 

 เป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิวสิามัญของ
สภาวศิวกร 
 มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษฐณะตอ้งหา้มตาม
ขอ้บังคับสภาวศิวกร 

 มสี านักงานใหญต่ัง้อยูใ่นราชอาณาจักร 
 กรณีนติบิคุคลบรหิารงานเป็นคณะบคุคลจะ 
ตอ้งมผีูบ้รหิารในนติบิคุคลไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ 
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต หรอืกรณีนติบิคุคลมี
ผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีวบคุคลนัน้จะตอ้งเป็น        
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 

(มาตรา 49): 

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
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• บรษัิฐทฯ มกีจิการทีป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  
 

• ส านักงานใหญข่องบรษัิฐทตัง้อยูใ่นประเทศไทย  
 

• กรณีนติบิคุคลบรหิารงานเป็นคณะบคุคล กรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ ตอ้งมใีบอนุญาต (แบบบคุคลธรรมดา)  
 

 หรอืกรณีนติบิคุคลมผีูบ้รหิารเพยีงคนเดยีว หุน้สว่นผูจั้ดการ 
กรรมการ ผูม้อี านาจแตผู่เ้ดยีวนัน้ ตอ้งมใีบอนุญาต (แบบ
บคุคลธรรมดา)  
 

• ใบอนุญาตมอีาย ุ3 ปี ตอ้งตอ่อายกุอ่นหมดอาย ุ90 วนั 

การขอใบอนญุาตประเภทนติบิคุคล 
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1. กรณีนติบิคุคลมคีวามประสงคจ์ะใชค้ณุสมบัตขิองกรรมการผูจั้ดการ 
ของบรษัิฐทใน์านะเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ  

2. ใหน้ิตบิุคคลดังกล่าวมีหนังสอืรับรองการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูจั้ดการของบุคคลดังกล่าว และหนังสอืแสดงเจตจ านงยนิยอมเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิตบิุคคล
ดงักลา่ว ตามพระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ.2542 

3. โดยแบบหนังสอืรับรองใหเ้ป็นไปตามทีส่ภาวศิวกรก าหนด 

การรบัรองต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 
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ตวัอยา่ง 
หนังสอืรับรองของนติบิคุคล 

การรบัรองต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 
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ตวัอยา่ง 
หนังสอืแสดงเจตจ านง 

การรบัรองต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 
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*** กรณีนิติบุคคลที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมมีการเปลีย่นผูม้อี านาจบรหิารฯ ซึง่เป็นผูม้ีใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องส่งห นังสือแจ ง้การ
เปลีย่นแปลงผูม้ ีอ านาจบรหิารนติบิคุคล พรอ้มหนังสอืรับรองการจด
ทะเบยีนนติบิคุคลตอ่หวัหนา้ส านักงานสภาวศิวกร  
 
 

** ภายในสามสบิวนั หลงัการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจฯ 
  
 

* กรณีไมแ่จง้การเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจฯ ภายในก าหนด จะมผีล
ใหข้าดการเป็นนติบิคุคลทีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ 

การเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจบรหิารนติบิคุคล 
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-ขอ้มลู ณ 14 กรกฎาคม 2565 

ข้อมูล หน่วย 

จ ำนวนสมำชิก 190,264 รำย 

จ ำนวนสมำชิกสำมัญ 179,940 รำย 

จ ำนวนสมำชิกวิสำมัญ 10,324 รำย 

จ ำนวนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 182,255 ใบ 

จ ำนวนใบอนุญำตประเภทนิติบุคคล 1,637 รำย 

จ ำนวนสมำชิกที่หมดอำยุไม่เกิน 5 ปี 26,445 รำย 

จ ำนวนใบอนุญำตฯ บุคคล หมดอำยุไม่เกิน 5 ปี 18,464 รำย 

จ ำนวนใบอนุญำตฯ นิติบุคคล หมดอำยุไม่เกิน 5 ปี 370 รำย 

จ านวนสมาชกิ/ใบอนญุาต/นติบิคุคล 
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จ ำนวนใบอนุญำต 



TODAY & TOMORROW 

1

2Non-Active Member 18,464  9.2 

ราย % 

Active Member 

 

 182,255  90.8 

จ านวนใบอนุญาตฯ 

บุคคลสมาชกิทัง้หมด 200,719 100 

Source : Council of Engineers, 14 July 2022 

ใบอนญุาตฯ บคุคลสมาชกิ 
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นิติบุคคลประกอบการ 63,340 100 

   ราย % 

นิติบุคคลสมาชิก 1,637  2.58 
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TODAY & TOMORROW 

Source : Ministry of Commerce,  7 July 2022 
               Council of Engineers, 14 July 2022 

ใบอนญุาตฯ นติบิคุคลสมาชกิ 



 * ต่ออำยุล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 6 เดือน ใบอนุญำตมีอำยุ 5 ปี ยกเว้นนิติบุคคลมีอำยุ 3 ป ี
** ต่ออำยุหลังหมดอำยุ ให้เพิ่มค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท 

 
ระดับ 

อัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำย 
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 

 

บังคับใช้ 

บัตร ต่ออำยุ บัตร ต่ออำยุ 

วุฒิ 10,000 3,000 5,000 1,500 

สำมัญ 7,500 2,000 3,500 1,000 

ภำคี 5,000 1,000 1,000 500 

ภำคีวิศวกรพิเศษ 5,000 1,000 1,000 500 

นิติบุคคล 100,000 30,000 16,000 9,000 

คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบวชิาชพีฯ 
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“งานวศิวกรรมควบคมุ” ถอืเป็นงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่             
ความปลอดภัยของสาธารณะ 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามวชิาชพี 

การศกึษฐาตลอดชวีติ 

ศลีธรรม/จติส านกึ  

การปฏบิัตติามกฎหมาย 

ความรับผดิตามสญัญา/ขอ้ตกลง 

บทบาทและหนา้ทีข่องวศิวกร 
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http://www.logisticstime.net/wp-content/uploads/2019/05/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg


5 อนัดบัตกึสงูทีส่ดุในประเทศไทย (ขอ้มลู ณ 25 ธ.ค.61 )  

Source: https://www.home.co.th/hometips/detail/94070 

ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ ์
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Source: https://www.ch-karnchang.co.th/ 

รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินเจาะอุโมงค ์
ลอดแม่น ้าเจา้พระยาครัง้แรกในไทย
โด ยบ ริ ษัฐ ท  ช .  ก า ร ช่ า ง  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ ์
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Source: https://www.ch-karnchang.co.th/ 

ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ ์
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คุม้ครองความปลอดภัยของสาธารณะ 

สรา้งความเชือ่มั่นในการใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม 

รักษฐามาตร์านในการประกอบวชิาชพี 

ไดรั้บการส่งเสรมิและคุม้ครองในการประกอบวชิาชพี
ตามพระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ. 2542 

 ตวัอยา่ง ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
               ควบคมุ ประเภทนิติบคุคล 

ชว่ยใหว้งการวศิวกรรม มคีวามเจรญิกา้วหนา้ มคีวาม
ซือ่สตัย ์ยตุธิรรม และมคีวามเอือ้เฟ้ือตอ่สงัคมสว่นรวม
มากขึน้ 

ใบอนุญาตทีอ่อกโดยสภาวศิวกร เพือ่ใหส้ทิธใินการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
สทิธ ิ+ หนา้ที ่+ ความคุม้ครอง  

ความส าคญัของการมใีบอนญุาตนติบิคุคล 
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มาตรา 74 ในกรณีผูก้ระท าผดิตามพระราชบญัญตันิ ี้

เป็นนิตบิุคคล ให้หุ ้นส่วนของห้างหุ ้นส่วน กรรมการ

บรษิทั ผูแ้ทนของนติบิคุคลหรอืผูซ้ ึง่มสีว่นในการกระท า

ความผดิดงักล่าวมคีวามผดิในฐานะเป็นผูร้่วมกระท า

ความผดิ ผูใ้ชใ้หก้ระท าความผดิ หรอืผูส้นบัสนุนกระท า

ความผดิแลว้แตก่รณี ตอ้งระวางโทษตามทีก่ าหนดไวใ้น

การกระท าความผดิน ัน้ และส าหรบันติบิุคคล ตอ้งระวาง

โทษปรบัไม่เก ินส ิบเท่าของอตัราโทษปรบัส าหรบั

ความผดิน ัน้ดว้ย 

บทก าหนดโทษ 
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✓ ประกอบกจิการทีเ่ป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  

✓ มเีกยีรต ิ ์มศีกัด ิศ์ร ีแหง่วชิาชพี เป็นทีน่า่ยกยอ่งและภาคภมูใิจของวงการวศิวกรรม 

✓ มคีวามนา่เชือ่ถอืมากขึน้ รวมท ัง้งานภายในประทศและงานขา้มชาต ิ 

✓ สามารถเป็นนติบิคุคลพืน้ถ ิน่ทีร่บัวศิวกรขา้มชาตริว่มงานได ้

✓ สทิธกิารเขา้ประกวดตามที ่TOR ก าหนด (ภาครฐั) ตาม พ.ร.บ. จดัซือ้จดัจา้งฯ  

    พ.ศ. 2560 [ภาคเอกชนช ัน้น าเร ิม่ก าหนด TOR เหมอืนภาครฐั] 

✓ สทิธใินการไดร้บัสนบัสนนุ การพฒันาการประกอบวชิาชพีตาม Competency 

✓ เป็นเครอืขา่ยส าหรบัการพฒันาวชิาชพีตอ่เนือ่ง (CPD) 

✓ สทิธสิง่วศิวกรเขา้อบรม เพือ่พฒันาบคุลากรของตนเอง (สภาวศิวกรสนับสนุนคา่อบรม **บาท/คน/ปี) 

✓ สทิธแิละการอ านวยความสะดวกอืน่ๆ (เสนอใหจั้ดสมัมนา, อบรม, เสวนา, …) 

สทิธปิระโยชนข์องการมใีบอนญุาตนติบิคุคล  
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พลิกโฉมสภาวิศวกร 
พลิกโฉมประเทศไทย 
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 สวัสดีครับ 
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คุณสมบัติ กรณีใช้คุณสมบัติกรรมกำรบริษัท 
มีใบอนุญำตจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  

กึ่งหนึ่ง  

กรณีใช้คุณสมบัติกรรมกำรผู้จัดกำร
ของบริษัท เป็นผู้ได้รับใบอนุญำต 

กรณีใช้คุณสมบัติผู้มีอ ำนำจ
บริหำรแต่ผู้เดียวของนิติบคุคล 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญำต 
1. ต้องมีส ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่ในรำชอำณำจักร 
2. มีผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม ดังน้ี  
2.1 กรรมกำรของบริษัทมีใบอนุญำต จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง 
2.2 กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำต 
2.3 ผู้มีอ ำนำจบริหำรแต่ผู้เดียวของนิติบุคคล เป็นผู้
ได้รับใบอนุญำต 
 
 
 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
3. หนังสือแสดงเจตจ ำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลดังกล่ำว 
ตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรอง
ให้เป็นไปตำมที่สภำวิศวกรก ำหนด 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 

คณุสมบตั/ิหลกัฐานการยืน่ขอรบัใบอนญุาตใหม ่
                                              กรณีบรษิทัจ ากดั 
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คุณสมบัติ กรณีใช้คุณสมบัติผู้เป็นหุ้นสว่น
ของห้ำงหุ้นส่วน มีใบอนุญำต

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง  

กรณีใช้คุณสมบัติหุ้นส่วนผู้จัดกำร
ของห้ำงหุ้นส่วน เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต 

กรณีใช้คุณสมบัติผู้มีอ ำนำจบริหำร
แต่ผู้เดียวของนิติบุคคล เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต 
1. ต้องมีส ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่ในรำชอำณำจักร 
2. มีผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม ดังน้ี  
2.1 ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้ำงหุ้นส่วนมีใบอนุญำต 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง 
2.2 หุ้นส่วนผู้จัดกำรของห้ำงหุ้นส่วน เป็นผู้
ได้รับใบอนุญำต 
2.3 ผู้มีอ ำนำจบริหำรแต่ผู้เดียวของนิติบุคคล 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญำต 
 
 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
3. หนังสือแสดงเจตจ ำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลดังกล่ำว 
ตำมพระรำชบัญญัติ   พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรอง
ให้เป็นไปตำมที่สภำวิศวกรก ำหนด 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
 

คณุสมบตั/ิหลกัฐานการยืน่ขอรบัใบอนญุาตใหม ่
กรณีหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
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คุณสมบัติ กรณีใช้คุณสมบัติกรรมกำรของ
บริษัท มีใบอนุญำตจ ำนวนไม่

น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง  

กรณีใช้คุณสมบัติกรรมกำร
ผู้จัดกำรของบริษัท เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำต 

กรณีใช้คุณสมบัติสมำชกิในคณะ
ผู้บริหำรของนิติบุคคลมีใบอนุญำต 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
1. ต้องมีส ำนักงำนใหญ่ต้ังอยู่ในรำชอำณำจักร 
2. มีผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม ดังน้ี  
2.1 กรรมกำรของบริษัทมีใบอนุญำต จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง 
2.2 กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำต 
2.3 สมำชิกในคณะผู้บริหำรของนิติบุคคลมี
ใบอนุญำต จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง  
 
 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ได้รับรองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
3. หนังสือแสดงเจตจ ำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2542 โดยแบบ
หนังสือรับรองให้เป็นไปตำมที่สภำวิศวกรก ำหนด 
 

1. ส ำเนำหนังสือกำรรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่ได้รับ
รองมำแล้วไม่เกินหน่ึงเดือน 
2. รำยชื่อผู้มีอ ำนำจบริหำรนิติบุคคล 
3. หนังสือแสดงเจตจ ำนงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลดังกล่ำว ตำม
พระรำชบัญญัติ พ.ศ.2542 โดยแบบหนังสือรับรองให้เป็นไป
ตำมที่สภำวิศวกรก ำหนด โดยสมำชิกในคณะผู้บริหำรของนิติ
บุคคลทุกท่ำนที่มีใบอนุญำตลงนำมในหนังสือแสดงเจตจ ำนง 
4. รำยงำนประจ ำปี พร้อมระบุหน้ำที่มีรำยชื่อสมำชิกในคณะ
ผู้บริหำร 

คณุสมบตั/ิหลกัฐานการยืน่ขอรบัใบอนญุาตใหม ่
กรณีบรษิทัจ ากดั (มหาชน) 
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