คําแนะนําในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
1. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร (ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบํารุง จํานวน 1,500 บาท) พร้อมการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (สามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ)
1.1 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
1.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
1.5 ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นผู้มจี ิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคทีก่ าํ หนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อนั ตรายต่อสังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวศิ วกร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกรสามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ(พร้อมชําระค่าจดทะเบียนสมาชิก
และค่าบํารุงจํานวน 1,500 บาท)
2.2 ต้องสําเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง

สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
3. เอกสารและหลักฐานทีใ่ ช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
3.1 หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
** สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ยื่นรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Descriptions) ด้วย
** กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย
3.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาที่ได้รบั การอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ระบุวทิ ยาเขต (ฉบับภาษาไทย)
3.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป (โดยเขียนชือ่ – สกุล
หลังรูป)
3.4 ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด รายละเอียดตามข้อ 1.6
3.5 สําเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ (โดยผู้รับรองต้องลงนามในเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตหน้าที่สอง
ส่วนบนด้วย) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
4. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร(ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท/ครั้ง) ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและหมวดวิชา
วิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมการสอบผ่าน
ได้ภายใน 2 ปี
5. การอบรมและทดสอบความรู้เกีย่ วกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) ต้องสมัครเข้ารับการอบรมและ
ทดสอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ผ่าน ทั้ง 2 หมวดวิชา
6. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
7. สํานักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร
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ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
สมัครสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯ
(คาจดทะเบียนสมาชิก + คาบํารุง 1,500 บาท)

เรียนเพิ่มเติม

ตรวจสอบหลักสูตร
และหนวยกิตรวม ไม
นอยกวา 105 หนวย

ไมครบ

คืนเอกสาร

ครบ
สอบไมผาน
ทดสอบความรูทาง
วิศวกรรม 2 หมวดวิชา
(1,500 บาท/ครั้ง)

สอบผาน
อบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ความพรอมในประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม คาอบรม 1,500 บาท
ผาน
ออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
(คาใบอนุญาต 1,000 บาท)

ไมผาน

คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ……………………….……..……………………….ชื่อสกุล……………………………………..…………สัญชาติ….……………..….
เกิดวันที่………………...…..………..เดือน…………….….....…….…….พ.ศ. ….………..………..…..อายุ………...………….…ปี
ชื่อบิดา……………………………..……………………………...….ชื่อมารดา………………………..……………………..….………....
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่…………………….…...ตรอก/ซอย………………….……….…………ถนน…………………..……..……………
หมู่ที่ ……………..…..แขวง/ตําบล…………………..…………………..…………เขต/อําเภอ………………….……………...…….
จังหวัด………………….….……....รหัสไปรษณีย์…………………………….โทรศัพท์มือถือ…………………..……….……….….
โทรศัพท์/โทรสาร………………….……….……………….E-MAIL………………………….………………….…….……..…………..
5. ทีท่ ํางานปัจจุบัน………………………………เลขที่………………………….….ตรอก/ซอย………………………..…..…….……….
ถนน………………………หมูท่ ี่………………..……แขวง/ตําบล……………………..….…..เขต/อําเภอ…………...…….………..
จังหวัด…………………………………………..……...รหัสไปรษณีย์……..……..………………………..………………….….
โทรศัพท์/โทรสาร…………………………..…….………...……….E-MAIL…………………………………..………………..
6. คุณวุฒิการศึกษา
6.1 ได้รับปริญญา…………………………………………………...…..………สาขา………………………………………………….….
จาก…………………………………………………………………..…………………….….เมื่อ………………..………………………
6.2 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………..……………...…………….สาขา…………….………….………………
จาก………………………………………………………………..………………….………..เมื่อ……………………….……………….
7. เคยได้รับใบอนุญาตจาก …………………………………….……..………สาขาวิศวกรรม…………………………………..………..
งาน…………..………..........……เลขทะเบียน……………………………..…..…..ตั้งแต่วันที่ ………………...…………..……….
8. เป็นสมาชิกสภาวิศวกรประเภท…………………………………..….…….………………………………………………………………..
ตั้งแต่วันที…่ …………………………………..หมายเลขสมาชิก………………………..…………………....
9. เป็นสมาชิกประเภท…………………………..……………ของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม………………………………..………....
ตั้งแต่วันที…่ ………………………………..…………………….
ขอยื่นคําขอต่อสภาวิศวกร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคําขอโดยครบถ้วน เพือ่ ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม………………………….....…………
งาน......................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ยื่น ณ วันที่ …………………………………..…
(กรุณาลงลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอภายในกรอบและ
ลายมือชื่อดังกล่าวจะใช้พิมพ์ลงในใบอนุญาต)
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คํารับรองคุณสมบัติ
ข้าพเจ้า…………………..…………...……………………….ตําแหน่ง………………………..………………………………
เลขทะเบียนใบอนุญาต…………………….……………….ขอรับรองว่า………………………………………………………………………
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 12 และ มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทุกประการ

(ลายมือชื่อ) …………….……………………………ผู้รับรอง
(………………………..………………….)
สําหรับเจ้าหน้าที่
ประกาศวันที่ …………………………………………………………………………….…………………………………..……………………….
เข้าประชุมวันที่ …………………………………………………….……………………………………………………………….……………….
มติ . …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……
ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
O โยธา
O เครื่องกล
O อุตสาหการ
O ไฟฟ้างานไฟฟ้ากําลัง O ไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสาร
O เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ O เหมืองแร่ งานโลหะการ
O สิ่งแวดล้อม
O เคมี
ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่........................................
เลขทะเบียนใบอนุญาต.....................................................................
……………………………………..………
เลขที่บัตร..........................................................................................
......................................................
เลขาธิการสภาวิศวกร
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว
ตามใบเสร็จเล่มที่ …..……….เลขที่ ……………….
ลงวันที่ ……………...จํานวน………...……….บาท
…………………………………….เจ้าหน้าที่รับเงิน

รหัสสมาชิก……….…………

คําขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

ชื่อ…………………………………………………...ชื่อสกุล…………………………..……………สัญชาติ…………...…...……
เกิดวันที่.……………..เดือน……………….…….พ.ศ.……...……...อายุ………..…….…ปี เพศ O ชาย O หญิง
ชื่อบิดา……………………………………….…….……..…….ชื่อมารดา………………..………………….….………..….…...
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………..... ..……..ตรอก/ซอย……............……....…..…………หมู่ที่ …….............................
ถนน……….………….……..……แขวง/ตําบล……………………….….…………เขต/อําเภอ………….….……....….....
จังหวัด………………………………………..………..….รหัสไปรษณีย์…….…...………………….…………………………..
โทรศัพท์………….…………………..…โทรสาร…........................................E-MAIL.…...……............……..….….
ที่ทํางานปัจจุบัน………………........…….....................................……….เลขที่….......……………………..............
ตรอก/ซอย……………..……..…หมู่ที่……………....…ถนน……………….…… แขวง/ตําบล…………………….….….
เขต/อําเภอ……..….…….................……จังหวัด…………………………………….. รหัสไปรษณีย์….……….………...
โทรศัพท์…………………………...........…โทรสาร……….....………… E-MAIL.…...……......................................
คุณวุฒิการศึกษา
6.1 ได้รับปริญญา……………………..……………………….…………สาขา………………………….……………...………
จาก…………………………………………………………....……………เมื่อ…………….……………….……….......……
6.2 อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………..….สาขา…………………..……………..………………
จาก………………………………………………………………………..เมื่อ………….…….…………………………………
เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรม O โยธา
O เครื่องกล
O ไฟฟ้างานไฟฟ้ากําลัง O ไฟฟ้างานไฟฟ้าสื่อสาร
O อุตสาหการ
O เหมืองแร่งานเหมืองแร่ O เหมืองแร่งานโลหะการ
O เคมี
O สิ่งแวดล้อม
O อื่นๆ (ระบุ).......................
ขอชําระค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุง จํานวน 1,500 บาท/อายุสมาชิก 5 ปี
ขอยื่นคําขอต่อสภาวิศวกร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคําขอโดยครบถ้วน เพื่อขอสมัครเป็น
สมาชิกสภาวิศวกรประเภท O สามัญ O วิสามัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ยื่น ณ วันที่ …….........….……………………

สําหรับเจ้าหน้าที่
(กรุณาลงลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอภายในกรอบ)
ตรวจสอบหลักฐาน O ครบ O ไม่ครบ คือ
..............................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่รับ/ตรวจสอบเอกสาร
(............................................................)
คําสั่ง อนุมัติรับเป็นสมาชิกประเภท O สมาชิกสามัญ O สมาชิกสามัญวิสามัญ
ไม่อนุมัติ เพราะ..................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................หัวหน้าสํานักงาน

(...........................................................)
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