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คําแนะนําในการต่ออายุใบอนุญาต และ/หรือคําขอต่ออายุสมาชิก
1. กรอกเอกสารคําขอต่ออายุใบอนุญาต/สามาชิกสภาวิศวกร (แบบ วศ. ....)
2. เอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
2.1 รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /สําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ /สําเนาหนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต โดยสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
ส่งคําขอด้วยตนเอง
ส่งทางไปรษณีย์
1. ส่ ง คํ า ขอด้ ว ยตนเองพร้ อ มเอกสารประกอบ 1. พิ ม พ์ ใ บชํ า ระเงิ น (Bill Payment) ทางเว็ บ ไซต์ ข อง สภาวิ ศ วกร
และชําระเงินกั บ
ณ สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกร ในวั น จั น ทร์ -เสาร์ www.coe.or.th/e_engineers/invoice.php
ธนาคารที่ระบุ
เวลา 08.30 – 16.00 น.
2. จั ด ส่ ง แบบคํ า ขอและเอกสารประกอบการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต /
2. กรณี ม อบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น ดํ า เนิ น การแทน
ต่ออายุสมาชิกให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการต่ออายุ
จะต้องทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมแนบสําเนา
ใบอนุญาต
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ
โดยจ่าหน้าถึง สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 อาคาร วสท. ชั้น 2 ซอย
รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ สมาชิกจะได้รับใบอนุญาตทันที
10310 วงเล็บมุมซองว่า “ต่ออายุใบอนุญาต”
หมายเหตุ จะจั ด ส่ ง ใบอนุ ญ าตทางไปรษณี ย์ ใ ห้ ต ามที่ อ ยู่ ที่ รั บ แจ้ ง
ระยะเวลาประมาณ 15 วันทําการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุด นักขัตฤกษ์)
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4. อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ต่ออายุก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ประเภท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
(บาท)
(บาท)
1,000
ภาคีวิศวกร
500
1,000
ภาคีวิศวกรพิเศษ
500
สามัญวิศวกร
1,000
1,000
1,000
วุฒิวิศวกร
1,500
หมายเหตุ อายุใบอนุญาตฉบับใหม่นับจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ

รวม
(บาท)
1,500
1,500
2,000
2,500

ต่ออายุหลังใบอนุญาตหมดอายุ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
เพิ่มอัตรา
ใบอนุญาต
สมาชิก
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาคีวิศวกร
500
1,000
2,000
ภาคีวิศวกรพิเศษ
500
1,000
2,000
สามัญวิศวกร
1,000
1,000
2,000
วุฒิวิศวกร
1,500
1,000
2,000
หมายเหตุ อายุใบอนุญาตฉบับใหม่นับจากวันที่ชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
ประเภท

รวม
(บาท)
3,500
3,500
4,000
4,500

5. สภาวิศวกรจะดําเนินการต่ออายุใบอนุญาต/ต่ออายุสมาชิก เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนและชําระค่าธรรม
เนียมเรียบร้อยแล้ว

สํานักงานสภาวิศวกร โทร. 1303
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 59

คําขอต่อใบอนุญาต/สมาชิกสภาวิศวกร
1.
2.
3.
4.
5.

นาย
นางสาว
นาง ยศ..................................
ชื่อ…………………….……...….........………….ชื่อสกุล……………..........………….….……..………..สัญชาติ....................... อายุ ........... ปี
Name (Mr./Mrs./Miss)..............................................................Surname……….........………………………………………...............
E-mail…..……......…………..…………...............................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ …………..……... หมู่ที่ ...........ตรอก/ซอย……………….....……ถนน…….………………....………………....................
แขวง/ตําบล ……………….…………เขต/อําเภอ ………………..……..จังหวัด…..........………………….รหัสไปรษณีย…์ ….………............
โทรศัพท์ ……………….……………………โทรสาร ………………………..………..….โทรศัพท์เคลื่อนที่..…………….…………………………….
ที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………เลขที่..……... หมู่ที่ ................ตรอก/ซอย ……………ถนน………………....….........
แขวง/ตําบล ……………….…………เขต/อําเภอ ………………..……..จังหวัด…..........………………….รหัสไปรษณีย…์ ….………............
โทรศัพท์ ……………….………………………………………..…………โทรสาร ………………..….................................................................
สถานที่ที่สะดวกในการติดต่อตาม
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ที่ทํางานปัจจุบัน
ได้รับใบอนุญาตระดับ..................วิศวกร สาขาวิศวกรรม........................งาน.......................เลขทะเบียนใบอนุญาต…...………..

ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต/สมาชิ ก สภาวิ ศ วกร พร้ อ มแนบหลั ก ฐานรู ป ถ่ า ย ขนาด 1 นิ้ ว จํ า นวน 1 รู ป
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความในคํา ขอนี้ เ ป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ
ยื่น ณ วันที่ .....................................................................................
ลายมือชื่อ

ผู้ขอ

หมายเหตุ ลายมือชื่อดังกล่าวจะใช้พิมพ์ลงในใบอนุญาต

เฉพาะเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต และสมาชิก ได้
........................................................................................เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรผู้ตรวจสอบ

คําสั่ง
ต่ออายุใบอนุญาต/บัตรสมาชิก เลขทะเบียน ..............................ให้ตงั้ แต่วันที.่ ..........................ถึงวันที่............................
..................................................................................................

เลขาธิการสภาวิศวกร
ลายมือชื่อ ......................................................................... ผู้รับใบอนุญาต/ผู้รบั มอบอํานาจ
ลงชื่อ .................................................................................(ตัวบรรจง)
วันที่ ......................./................................/.......................

