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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling
หนว่ยงาน : สํานกัมาตรฐานและประเมินผล
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม

1. : การจดทะเบียนเป็นผู้ รับเหมางานบรูณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกัมาตรฐานและประเมินผล
3. ประเภทของงานบริการ:
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. :

1) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ.2535

6. ระดับผลกระทบ: /สงัคม
7. : สว่นกลาง
8. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ.2535 และ

/ ข้อกาํหนด ฯลฯ 90 วนั
9. ข้อมูลสถติิ

125
205
34

10. [สําเนาคูมื่อประชาชน] การจดทะเบียนเป็นผู้ รับเหมางานบรูณะทางแบบ
Pavement In-Place Recycling 18/05/2015 18:24

11. ช่องทางการให้บริการ
1) 6 6 แขวง

ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-2354-1069 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ ( งราชการกําหนด)
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ -

12.
1) หนงัสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ และผู้มอบอํานาจ พร้อมตดิอากรแสตมป์ (กรณี

การแทน)
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2) แบบฟอร์มหมายเลข 1 : คําขอจดทะเบียน / ตอ่ทะเบียน เป็นผู้ รับเหมางานบรูณะทางแบบ Pavement In-Place
Recycling พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา

3) แบบฟอร์มหมายเลข 6 :
ก่อสร้างและบํารุงทางของกรมทางหลวง

4)
บริษัทและลงนามรับรองสําเนา

5) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลฉบบัจริง ,มีทนุจดทะเบียนไมน้่อยกวา่ 10,000,000 บาท ,มีวตัถปุระสงค์
90

6) 90

7) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัทและลงนามรับรองสําเนา

8) สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน บริษัท / ห้างฯ / บมจ. /

9) .พ.20 พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา

10) แบบฟอร์มหมายเลข 2-1 : รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน

11) สําเนางบดลุประจําปี ย้อนหลงั 3 ปี นบัจากปีปัจจบุนั พร้อมรายงานผู้ตรวจสอบบญัชีอนญุาต ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรองสําเนา

12) สําเนา ภงด.50 พร้อมใบแนบครบชดุ และใบเสร็จรับเงิน ประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา

13) หนงัสือรับรองสินเ 10,000,000 บาท โดยมีแบบฟอร์มตาม แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-2 โดยหนงัสือดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 90
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14) แบบฟอร์มหมายเลข 3 : รายละเอียดสรุปบคุลากรประจํา ( 15-18)โดย
จํานวนบคุ 24

15) แบบฟอร์มหมายเลข 3 ( ) : รายละเอียดบคุลากรประจําของแตล่ะคน

16) สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีวิศวกร) ,หลกัฐานการรับรองคณุวฒุิการศกึษา เชน่
ปริญญาบตัร ,ประกาศนียบตัร ,ทะเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้
บริษัท และลงนามรับรองสําเนา

17) สําเนาหลกัฐานการว่าจ้าง พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา

18) สําเนาหลกัฐานการชําระภาษีเงินได้ (ภงด.1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน อยา่งน้อย 6
พร้อมประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา

19) แบบฟอร์มหมายเลข 4 : (
20-23) 25

20) แบบฟอร์มหมายเลข 4 ( ) :
และลงนามรับรอง

21) แบบฟอร์มหมายเลข 4.1 ( ) :
ลงนามรับรอง

22) หลกัฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรม (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสีย
) , ,สําเนาใบคูมื่อจดทะเบียน หรือหนงัสือ

90 วนั นบัถึ

90 วนั โดยต้องจด

ประทบัตราบริษัท และลงนามรับรองสําเนา,
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23) คูมื่อจดทะเบียน หรือ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบบัจริง

24) Pavement In-Place Recycling

- วิศวกรโยธา ระดบัภาคีวิศวกร (ภย.) จํานวน 1 ทา่น

25) Pavement In-Place Recycling

- (Milling Machine and Remixer with Admixture
Tanker) จํานวน 1 ชดุ

- (Self-Propelled Vibratory Roller ) ขนาดไมน้่อยกว่า 17.5 ตนั (Operating Weight) จํานวน 1 คนั

26)

27)
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

28) บระยะเวลาในการดําเนินการ 90
.ศ.2535

13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
ทะเบียนครบถ้วนตาม

1 วนั กรมทางหลวง (
รับผิดชอบ : สํานกั
มาตรฐานและ
ประเมินผล)
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)
การพิจารณาโดย
หนว่

,
ผลงานก่อสร้าง

60 วนั - (สามารถ
ดําเนินการพร้อม
กบัข้อ 3 )

3)

การพิจารณา 3.1 พิจารณาเอกสาร
หลกัฐานด้านนิตบิคุคล,
ฐานะการเงิน, บคุลากร,

กรณีมีเอกสารผิดพลาด (40
วนั)
3.2 ตรวจสอบสภาพ

(45
วนั)

85 วนั กรมทางหลวง (
รับผิดชอบ : สํานกั
มาตรฐานและ
ประเมินผล)

4)

การพิจารณา ประชมุคณะกรรมการ
คดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัิ

เสนออธิบดีกรมทางหลวง
ลงนาม

44 วนั กรมทางหลวง (1.
ดําเนินการตาม
ระเบียบพสัดฯุ
โดยระยะเวลา
ดําเนินการไมเ่กิน
90 วนั
2. แจ้งผล
พิจารณาทาง
อินเตอร์เนต
3.
รับผิดชอบ : สํานกั
มาตรฐานและ
ประเมินผล)
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 130 วนั

14. แล้ว
ยั

15.
15.1)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

2)

ใบสําคญัการ - 0 1 ฉบบั (1. กรณีมีการ

2. ลงนามพร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง)

3)
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

1 0 ฉบบั -

15.2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 1 : คํา
ขอจดทะเบียน/

/ตอ่
ทะเบียน เป็น
ผู้ รับเหมางาน
ก่อสร้างและ/หรือ
งานบํารุงทาง

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

)

2)
ใบเสร็จแสดงการ

จดทะเบียน

กรมทางหลวง 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

3)

ใบสําคญัแสดง
การจดทะเบียน
บริษัท/ห้างฯ/
บมจ./

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า

0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

4)
ใบทะเบียน

ภ.พ.20

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

5)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-1 :
รายละเอียดสรุป
ฐานะการเงิน

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
)

6)

งบดลุประจําปี
ย้อนหลงั 3 ปี นบั
จากปีปัจจบุนั
พร้อมรายงานผู้
ตรวจสอบบญัชี
อนญุาต

- 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

7)
ภงด.50 พร้อมใบ
แนบครบชดุและ

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สรรพากรเป็นผู้
ออกให้ ย้อนหลงั
3 ปี นบัจากปี
ปัจจบุนั

8)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-2 :
หนงัสือรับรอง

สถาบนัการเงิน

- 1 0 ฉบบั ( แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหล
www.hwstd.com
)

9)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 3 :
รายละเอียดสรุป
บคุลากรประจํา

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
)

10)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 3
( ) :
รายละเอียด
บคุลากรประจํา
ของแตล่ะคน

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
)

11)
สญัญาจ้างของ
บคุลากรประจํา

- 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แตล่ะคน สําเนาถกูต้อง)

12)

หลกัฐานการ
ชําระภาษีเงินได้
(ภงด.1) พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน
อยา่งน้อย 6

ทะเบียนของ
บคุลากรประจํา
แตล่ะคน

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

13)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 4 :
รายละเอียดสรุป

ยานพาหนะ

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
)

14)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 4
( ) :
รายละเอียด

ยานพาหนะของ
แตล่ะรายการ

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์

www.hwstd.com
)



10/12

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

15)

ใบคูมื่อจด
ทะเบียน หรือ
หนงัสือแสดงการ

ชําระภาษี
ประจําปี
เรียบร้อยแล้ว

กรมการขนสง่ทาง
บก

1 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

16)

/
ใบกํากบัภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน

ร และ
ยานพาหนะ

- 0 1 ฉบบั (ประทบัตราบริษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง)

17)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 4.1
( ) :
ภาพถ่าย

ยานพาหนะของ
แตล่ะรายการ

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โห
www.hwstd.com
)

18)

แบบฟอร์ม
หมายเลข 6 :
หนงัสือแสดงการ

และข้อบงัคบัการ

ทะเบียน

กรมทางหลวง 1 0 ฉบบั (1. ประทบัตรา
บริษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ผู้ รับเหมางาน
ก่อสร้างและ
บํารุงทางของ
กรมทางหลวง

www.hwstd.com
)

16. ค่าธรรมเนียม
1) 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ ( )

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน 2/486 อ 6 ถนนศรีอยธุยา แขวง

ทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศพัท์ 0-2354-1069 โทรสาร 02-2354-1056
หมายเหตุ -

2) ช่องทางการร้องเรียน 2/486 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2354-6530 โทรสาร 02-2354-6738
หมายเหตุ -

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ -

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ www.doh.go.th ผา่น Banner
หมายเหตุ -

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111

1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มหมายเลข 1-5

-
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2) แบบฟอร์มหมายเลข 6
-

19. หมายเหตุ
คํา

www.hwstd.com

14/07/2558
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทาํโดย สิริกนัยา ไชยสาร
อนุมัตโิดย วีระ พลอยกระจา่ง
เผยแพร่โดย สณีุ มกัผล


