คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองในสาขาต่างๆหรือ
ผู้รั บ จ้ างงานก่อสร้ างของกรมโยธาธิการและผั งเมืองที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนในประเภท (ชั้น )ที่สู งขึ้นให้ ยื่นคาขอ
จดทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดได้ที่กองคลังกรมโยธาธิการและผังเมืองในวันและเวลาราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาคาขอจดทะเบียนตามคุณสมบัติที่กาหนดใน มยผ.701-2553 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอโดยเอกสารหลักฐานต่างๆจะต้องครบถ้วนและถูกต้องผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้ างของกรมโยธาธิการและผังเมืองและจะออกบัตร
เป็นผู้รับจ้างให้ซึ่งบัตรจะมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดให้ผู้ประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างหรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอ
จดทะเบียนในประเภท(ชั้น)ที่สูงขึ้นสามารถยื่นคาร้องขอจดทะเบียนได้ที่กองคลังกรมโยธาธิการและผังเมืองในวันและเวลา
ราชการ
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
1. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจงานก่อสร้างและไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีการละทิ้งงานราชการ
ของกระทรวงการคลัง
2. ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
3. มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตามที่กาหนดไว้ในตารางท้ายมาตรฐาน มยผ.701-2553
4. มีบุคลากรเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรสาหรับงานก่อสร้าง
ตามที่กาหนดไว้ในตารางท้ายมาตรฐาน มยผ.701-2553
5. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างของตนเองตามที่กาหนดไว้ในตารางท้ายมาตรฐาน มยผ.701-2553 การประเมิน
เครื่องมือเครื่องจักรของผู้ยื่นขอจดทะเบียนตามเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1) รายการเครื่องมือเครื่องจักรตามงบดุลปีสุดท้าย (ภงด.50)
2) หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เช่นใบเสร็ จรับเงินทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะที่ชาระค่าภาษี
ประจาปีถูกต้อง
3) เครื่องมือเครื่องจักรที่จดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันออกประกาศรับสมัครจดทะเบียน
จะต้องเป็ น เครื่ อ งมือเครื่ องจั กรที่ จัดซื้อจากผู้ ผ ลิ ต หรือตัว แทนจาหน่ ายโดยตรงและต้ องแสดงหลั กฐาน
การซื้อขายด้วยในกรณีที่เช่าซื้อจะต้องเช่าซื้อมาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) เครื่ องมือเครื่องจั กรต้องมีสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้อง
ได้มาตรฐานโดยผู้ยื่นสมัครขอจดทะเบียนต้องแนบภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้นตามบัญชีที่ยื่นขอ
จดทะเบียนและสามารถตรวจสอบเครื่องมือได้
สาขางานก่อสร้างได้กาหนดสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขา 1 งานก่อสร้างอาคาร
2. สาขา 2 งานก่อสร้างเขื่อน
3. สาขา 3 งานก่อสร้างทางระบายน้า
4. สาขา 4 งานก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
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5.
6.
7.
8.

สาขา 5 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วม
สาขา 6 งานก่อสร้างทาง
สาขา 7 งานก่อสร้างสะพาน
สาขา 8 งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กองคลัง งานจดทะเบียน
เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2994266-7/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
บริษัท/ห้างฯยื่นคาขอจดทะเบียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองคลัง
2) การพิจารณา
คณะอนุ กรรมการแต่ ละสาขาที่ ขอจดทะเบี ยนพิ จารณาเอกสารหลั กฐาน
ประกอบคาขอ
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาที่ขอจดทะเบียน “สานัก
สถาปัตยกรรม” สาขางานอาคาร,สาขางานปรับปรุงภูมิทัศน์ “สานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง” สาขางานเขื่อน, สาขางานทางระบายน้า, สาขางานระบบ
บาบัดน้าเสีย, สาขาระบบป้องกันน้าท่วม, สาขางานทาง, สาขางานสะพาน
3) การพิจารณา
คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ ญ าตการจดทะเบี ย นเสนอลงนามอนุ ญ าต/
ประกาศขึ้นบัญชีและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการ/กองคลังนาเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา
4) การพิจารณา
ผู้ยื่นคาขอมาชาระค่าธรรมเนียมและรับบัตรประจาตัวผู้รับจ้างขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองคลัง
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ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วันทาการ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กองคลัง
8 วันทาการ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กองคลัง

5 วันทาการ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กองคลัง

1 วันทาการ

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
กองคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) ใบคาขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง (แบบคคส.1-5)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
3) หนังสือรับรองเครดิตธนาคาร (สานักงานใหญ่)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (หนังสือรับรองเครดิตธนาคาร(สานักงานใหญ่) ทุกธนาคาร)
4) หนังสือรับรองวิศวกรประจาบริษัท/ห้างฯ
สภาวิศวกร
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
5) เอกสารหลั ก ฐานแสดงความเป็ น เจ้ า ของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก าร
ก่อสร้างพร้อมรูปภาพประกอบ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ: (เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องมือและอุปกรณ์การ
ก่อสร้างพร้อมรูปภาพประกอบเช่นสาเนาทะเบียนรถสาเนาใบเสร็จเครื่องมือฯลฯ)
6) หนังสือรับรองผลงาน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ: (หนังสือรับรองผลงานออกโดยหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง)
7) เอกสารอื่นๆที่ประสงค์จะแสดงเพิ่มเติม
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ: (เอกสารอื่นๆที่ประสงค์จะแสดงเพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้นพิเศษ ก.
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้นพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้น 1
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้น 2
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้น 3
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนฯ ประเภทชั้น 4
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ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 24,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองคลังกรมโยธาธิการและผังเมืองโทรศัพท์ 02-2994266-7 หรือเว็บไซต์ www.dpt.go.th
เลขที่ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
หมายเหตุ : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
/ Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคคส.1 แบบคาขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ : (กรณีขอเลื่อนใช้แบบคคส.1.1)
2) แบบคคส.2 แบบแสดงรายละเอียดฐานะการเงิน
หมายเหตุ : (หนังสือรับรองเครดิตธนาคารใช้แบบคคส.2.1)
3) แบบคคส.3 แบบแสดงการรับรองลูกจ้าง(วิศวกร)
หมายเหตุ : (รายละเอียดสรุปใช้แบบคคส.3.1 และแบบคคส.3.2)
4) แบบคคส.4 แบบแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์
5) แบบคคส.5 แบบแสดงผลงาน
หมายเหตุ : (รายละเอียดสรุปใช้แบบคคส.5.1)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 17/07/2558
แก้ไขล่าสุด 9/09/2562
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