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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน 
ประเภทท่ี 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานทางหลวงที่13 
กระทรวง:กระทรวงคมนาคม 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักงานทางหลวงที่13 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 90วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด 
ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2  14/05/2015 16:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการสํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  40/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  

กรุงเทพมหานคร  10210/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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1) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และผู้มอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณี
ให้ผู้อื่นมาด าเนินการแทน) 
 
2) แบบฟอร์มหมายเลข 1 : ค าขอจดทะเบียน / ต่อทะเบียน เป็นผู้รับเหมางานงานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และ
งานดิน ประเภทที่ 2 พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา 
 
3) ส าเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการซื้อหลักเกณฑ์จดทะเบียนที่ตรงกับประเภทงานที่ขอจดทะเบียน พร้อมประทับตรา
บริษัทและลงนามรับรองส าเนา 
 
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับจริง ,มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ,มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบกิจการก่อสร้างเกี่ยวกับงานทาง และเอกสารดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยื่นเอกสาร 
 
5) บัญชีแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับจริง โดยเอกสารดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยื่นเอกสาร 
 
6) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองส าเนา  
 
7) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท / ห้างฯ / บมจ. / อ่ืนๆ พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา  
 
8) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา 
 
9) แบบฟอร์มหมายเลข 2-1 : รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน 
 
10) ส าเนางบดุลประจ าปี ย้อนหลัง 3 ปี นับจากปีปัจจุบัน พร้อมรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต ประทับตราบริษัท 
และลงนามรับรองส าเนา 
 
11) ส าเนา ภงด.50 พร้อมใบแนบครบชุด และใบเสร็จรับเงิน ประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา  
 
12) หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงิน วงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยมีแบบฟอร์มตาม แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-2 โดยหนังสือดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นเอกสาร 
 
13) แบบฟอร์มหมายเลข 3 : รายละเอียดสรุปบุคลากรประจ า (บุคลากรแต่ละรายต้องยื่นเอกสารข้อที่ 15-18) โดย
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จ านวนบุคลากรขั้นต่ า มีรายละเอียดดังข้อ 22 
 
14) แบบฟอร์มหมายเลข 3 (เพิ่มเติม) : รายละเอียดบุคลากรประจ าของแต่ละคน 
 
15) ส าเนาหลักฐานการว่าจ้าง พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา  
 
16) ส าเนาหลักฐานการช าระภาษีเงินได้ (ภงด.1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อย 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียน 
พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา 
 
17) แบบฟอร์มหมายเลข 4 : รายละเอียดสรุปเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ (เครื่องมือเครื่องจักรฯ แต่ละรายการ
ต้องยื่นเอกสารข้อที่ 20-23)โดยบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรขั้นต่ า มีรายละเอียดดังข้อ 23 
 
18) แบบฟอร์มหมายเลข 4 (เพิ่มเติม) : รายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรฯของแต่ละรายการ พร้อมประทับตราบริษัท และ
ลงนามรับรอง 
 
19) แบบฟอร์มหมายเลข 4.1 (เพิ่มเติม) : ภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องจักรฯของแต่ละรายการ พร้อมประทับตราบริษัท และ
ลงนามรับรอง 
 
20) หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีและมีรายละเอียดต่างๆ ที่เชื่อถือได้) ,สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ ,ส าเนาใบคู่มือจดทะเบียน หรือหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนรถ หากมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียน จะต้องเป็น
เครื่องมือเครื่องจักรที่จัดซื้อหรือเช่าซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง และต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายด้วย ใน
กรณีไม่ได้จัดซื้อหรือเช่าซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง จะต้องซื้อหรือเช่าซื้อมาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อและช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว และส าเนาทุกหน้าที่มีรายการ พร้อม
ประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนา 
 
21) คู่มือจดทะเบียน หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับจริง  
 
22) จ านวนบุคลากรขั้นต่ าของผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2 
 
- ไม่ก าหนด 
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23) บัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2 
 
- รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ (10-Wheels Truck) จ านวน 3 คัน 
 
24) การตรวจสอบสินเชื่อธนาคารเป็นกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก ดังนั้นระยะเวลาด าเนินการจึง
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานนั้นๆ  
 
25) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับเหมายื่นเอกสารขอจด
ทะเบียนครบถ้วนตาม
รายการที่ก าหนด 
 

1 วัน ส านักงานทาง
หลวงที่13 

- 

2) 
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น 
 

พิจารณาสินเชื่อธนาคาร, 
ผลงานก่อสร้าง 
 

60 วัน ส านักงานทาง
หลวงที่13 

(สามารถ
ด าเนินการพร้อม
กับข้อ 3) 

3) 

การพิจารณา 
 

3.1 พิจารณาเอกสาร
หลักฐานด้านนิติบุคคล, 
ฐานะการเงิน, บุคลากร, 
เครื่องมือเครื่องจักรและ
ผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ชี้แจงการพิจารณาเอกสาร
กรณีมีเอกสารผิดพลาด ( 

85 วัน ส านักงานทาง
หลวงที่13 

(ประทับตราบริษัท 
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

40 วัน) 
3.2  ตรวจสอบสภาพ
เครื่องมือเครื่องจักรฯ (45 
วัน) 
 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจ้างฯและ
เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานทางหลวงลงนาม 
 

44 วัน ส านักงานทาง
หลวงที่13 

(1.ขั้นตอนนี้
ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุโดย
ระยะเวลา
ด าเนินการไม่เกิน 
90 วัน 
2. แจ้งผล
พิจารณาทาง
ไปรษณีย์ 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 130 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) ใบส าคัญการ กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (1. กรณีมีการ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อ 
2. ลงนามพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์ม
หมายเลข 1 : ค า
ขอจดทะเบียน/
เลื่อนชั้น/ต่อ
ทะเบียน เป็น
ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างและ/หรือ
งานบ ารุงทาง 

กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

2) 

ใบเสร็จแสดงการ
ซื้อหลักเกณฑ์ฯ 
จดทะเบียน 

ส านักงานทาง
หลวงที่13 

0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

3) 

ใบส าคัญแสดง
การจดทะเบียน 
บริษัท/ห้างฯ/
บมจ./อ่ืนๆ 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง 
) 

4) ใบทะเบียน กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภ.พ.20 

และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

5) 

แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-1 : 
รายละเอียดสรุป
ฐานะการเงิน 

กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

6) 

งบดุลประจ าปี 
ย้อนหลัง 3 ปี นับ
จากปีปัจจุบัน 
พร้อมรายงานผู้
ตรวจสอบบัญชี
อนุญาต 

- 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

7) 

ภงด.50 พร้อมใบ
แนบครบชุดและ
ใบเสร็จรับเงินที่
สรรพากรเป็นผู้
ออกให้ ย้อนหลัง 
3 ปี นับจากปี
ปัจจุบัน 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

8) 

แบบฟอร์ม
หมายเลข 2-2 : 
หนังสือรับรอง
สินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 

- 1 0 ฉบับ (สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

9) แบบฟอร์ม กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หมายเลข 3 : 
รายละเอียดสรุป
บุคลากรประจ า 

บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

10) 

แบบฟอร์ม
หมายเลข 3 
(เพิ่มเติม) : 
รายละเอียด
บุคลากรประจ า
ของแต่ละคน 

กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

11) 
สัญญาจ้างของ
บุคลากรประจ า
แต่ละคน 

- 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

12) 

หลักฐานการ
ช าระภาษีเงินได้ 
(ภงด.1) พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน 
อย่างน้อย 6 
เดือนนับถึงวันที่
ยื่นขอจด
ทะเบียนของ
บุคลากรประจ า
แต่ละคน 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท 
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

13) แบบฟอร์ม กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หมายเลข 4 : 
รายละเอียดสรุป
เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
ยานพาหนะ 

บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

14) 

แบบฟอร์ม
หมายเลข 4 
(เพิ่มเติม) : 
รายละเอียด
เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
ยานพาหนะของ
แต่ละรายการ 

กรมทางหลวง 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

15) 

ใบคู่มือจด
ทะเบียน หรือ
หนังสือแสดงการ
จดทะเบียนรถ ที่
ช าระภาษี
ประจ าปี
เรียบร้อยแล้ว 

กรมการขนส่งทาง
บก 

0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

16) 

สัญญาซื้อขาย/
ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน 
เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
ยานพาหนะ 

- 0 1 ฉบับ (ประทับตราบริษัท
และลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

17) แบบฟอร์ม - 1 0 ฉบับ (1. ประทับตรา
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หมายเลข 4.1 
(เพิ่มเติม) : 
ภาพถ่าย
เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
ยานพาหนะของ
แต่ละรายการ 

บริษัทและรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์
โหลดได้ที่ 
www.hwstd.com 
) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักเกณฑ์ฯ จดทะเบียน ประเภทงานละ  500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ (โดยชําระเงินที่งานการเงินและบัญชี สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  ที่อยู่  40/2  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขต

ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210  โทรศัพท์  0-2521-0581 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนกรมทางหลวง  ที่อยู่  2/486  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร  10400  โทรศัพท์  0-2354-6530  โทรสาร  0-2354-6738 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.hwstd.com 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ธนิศร์ แสนหูม 
อนุมัติโดย ประมณฑ์ สถาพรนานนท์ 
เผยแพร่โดย สุณี มักผล 

 
 

 
 


