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คู่มือสําหรั บประชาชน: การจดทะเบียนเป็ นผู้รับเหมางานป้ายจราจร
หน่วยงาน
: สํานักมาตรฐานและประเมินผล
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1.
: การจดทะเบียนเป็ นผู้รับเหมางานป้ายจราจร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักมาตรฐานและประเมินผล
3. ประเภทของงานบริการ:
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5.
:
1) ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ:
7.
: ส่วนกลาง
8.

/สังคม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
/ ข้ อกําหนด ฯลฯ

90 วัน

9. ข้ อมูลสถิติ
125
205
34
10.

[สําเนาคูม่ ือประชาชน] การจดทะเบียนเป็ นผู้รับเหมางานป้ายจราจร 19/05/2558

11:04
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1)
6
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-2354-1069/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (
)
08:30 - 16:30 น. (
)
หมายเหตุ -

6 แขวง

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ
1) หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และผู้มอบอํานาจ พร้ อมติดอากรแสตมป์ (กรณี
)
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2) แบบฟอร์ มหมายเลข 1 : คําขอจดทะเบียน / ต่อทะเบียน เป็ นงานป้ายจราจร พร้ อมประทับตราบริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
3) แบบฟอร์ มหมายเลข 6 :
ก่อสร้ างและบํารุงทางของกรมทางหลวง
4)
บริ ษัทและลงนามรับรองสําเนา

บตรา

5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลฉบับจริ ง ,มีทนุ จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ,
90
6)

อผู้ถือหุ้นฉบับจริ ง โดยเอกสารดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 90

7) สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริ ษัทและลงนามรับรองสําเนา
8) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน บริ ษัท / ห้ างฯ / บมจ. /
9)

งสําเนา

.พ.20 พร้ อมประทับตราบริ ษัท และลงนามรับรองสําเนา

10) แบบฟอร์ มหมายเลข 2-1 : รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน
11) สําเนางบดุลประจําปี ย้ อนหลัง 3 ปี นับจากปี ปั จจุบนั พร้ อมรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรองสําเนา
12) สําเนา ภงด.50 พร้ อมใบแนบครบชุด และใบเสร็ จรับเงิน ประทับตราบริ ษัท และลงนามรับรองสําเนา
13)
หมายเลข 2-2 โดยหนังสือดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 90 วันนับถึ

500,000 บาท โดยมีแบบฟอร์ มตาม แบบฟอร์ ม
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14) แบบฟอร์ มหมายเลข 3 : รายละเอียดสรุ ปบุคลากรประจํา (
24
15) แบบฟอร์ มหมายเลข 3 (

15-18)โดย

) : รายละเอียดบุคลากรประจําของแต่ละคน

16) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีวิศวกร) ,หลักฐานการรับรองคุณวุฒิการศึกษา เช่น
ปริ ญญาบัตร ,ประกาศนียบัตร ,
บริ ษัท และลงนามรับรองสําเนา
17) สําเนาหลักฐานการว่าจ้ าง พร้ อมประทับตราบริ ษัท และลงนามรั บรองสําเนา
18) สําเนาหลักฐานการชําระภาษี เงินได้ (ภงด.1) พร้ อมใบเสร็ จรับเงิน อย่างน้ อย 6
พร้ อมประทับตราบริ ษัท และลงนามรับรองสําเนา
19) แบบฟอร์ มหมายเลข 4 :
20-23)

(

20) แบบฟอร์ มหมายเลข 4 (
และลงนามรับรอง

):

21) แบบฟอร์ มหมายเลข 4.1 (
ลงนามรับรอง

ม) :

22)

25

กรฯ แต่ละ

(ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสีย
,สําเนาใบคูม่ ือจดทะเบียน หรื อหนังสือ

),
90

อขายด้ วย ใน
90 วัน โดยต้ องจด
ประทับตราบริ ษัท และลงนามรับรองสําเนา,
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23) คูม่ ือจดทะเบียน หรื อ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับจริ ง
24)
- วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตาม 2 (13) * จํานวน 1 ท่าน
หมายเหตุ * จากกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตาม 2 (13) หมายถึง งาน
ควบคุมการก่อสร้ าง ในสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภท (13) ทางประเภท ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวง
เทศบาล และทางหลวงสัมปทาน ตามกฎหมายทางหลวง
25)
- รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Pickup Truck) จํานวน 1 คัน
26)

27)
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
28)

90

นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535

13.
การบริการ
การตรวจสอบเอกสาร
1)

ทะเบียนครบถ้ วนตาม

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วัน

ส่ วนงาน /
รั บผิดชอบ
กรมทางหลวง

หมายเหตุ

(
รับผิดชอบ : สํานัก
มาตรฐานและ
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การบริการ
การพิจารณาโดย
2)

,

3)

3.1 พิจารณาเอกสาร
หลักฐานด้ านนิตบิ คุ คล,
ฐานะการเงิน, บุคลากร,

หมายเหตุ

รั บผิดชอบ

60 วัน

-

85 วัน

กรมทางหลวง

44 วัน

กรมทางหลวง

ผลงานก่อสร้ าง
การพิจารณา

ประเมินผล)
(สามารถ
ดําเนินการพร้ อม
กับข้ อ 3 )
(
รับผิดชอบ : สํานัก
มาตรฐานและ
ประเมินผล)

กรณีมีเอกสารผิดพลาด (40
วัน)
3.2 ตรวจสอบสภาพ
(45
วัน)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เสนออธิบดีกรมทางหลวง
ลงนาม

4)

ส่ วนงาน /

ระยะเวลา
ให้ บริการ

(1.
ดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ
โดยระยะเวลา
ดําเนินการไม่เกิน
90 วัน
2. แจ้ งผล
พิจารณาทาง
อินเตอร์ เนต
3.
รับผิดชอบ : สํานัก
มาตรฐานและ
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การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /

หมายเหตุ

รั บผิดชอบ
ประเมินผล)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 130 วัน
14.

แล้ ว

15.
15.1)
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

ใบสําคัญการ

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(1. กรณีมีการ

ฉบับ

2. ลงนามพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
-

2)

3)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

1

หมายเหตุ

0

15.2)
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร
1)

แบบฟอร์ ม
กรมทางหลวง
หมายเลข 1 : คํา
ขอจดทะเบียน/
/ต่อ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียน เป็ น
ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้ างและ/หรื อ
งานบํารุงทาง

2)

3)

4)

ใบเสร็ จแสดงการ
เกณฑ์ฯ
จดทะเบียน
ใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียน
บริ ษัท/ห้ างฯ/
บมจ./
ใบทะเบียน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

กรมทางหลวง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ภ.พ.20
แบบฟอร์ ม
กรมทางหลวง
หมายเลข 2-1 :
รายละเอียดสรุ ป
ฐานะการเงิน

5)

6)

งบดุลประจําปี
ย้ อนหลัง 3 ปี นับ
จากปี ปั จจุบนั
พร้ อมรายงานผู้
ตรวจสอบบัญชี

0

หมายเหตุ

1

ฉบับ

www.hwstd.com
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์
www.hwstd.com
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาต
ภงด.50 พร้ อมใบ กรมสรรพากร
แนบครบชุดและ
7)

8)

สรรพากรเป็ นผู้
ออกให้ ย้ อนหลัง
3 ปี นับจากปี
ปั จจุบนั
แบบฟอร์ ม
หมายเลข 2-2 :
หนังสือรับรอง
สถาบันการเงิน
แบบฟอร์ ม
กรมทางหลวง
หมายเลข 3 :
รายละเอียดสรุ ป
บุคลากรประจํา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

(แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

1

0

ฉบับ

9)

แบบฟอร์ ม
หมายเลข 3
(
):
10) รายละเอียด
บุคลากรประจํา
ของแต่ละคน

กรมทางหลวง

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

www.hwstd.com
)
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์
www.hwstd.com
)
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

สัญญาจ้ างของ
บุคลากรประจํา
11)
แต่ละคน

12)

หลักฐานการ
ชําระภาษี เงินได้
(ภงด.1) พร้ อม
ใบเสร็ จรับเงิน
อย่างน้ อย 6

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ทะเบียนของ
บุคลากรประจํา
แต่ละคน
แบบฟอร์ ม
กรมทางหลวง
หมายเลข 4 :
รายละเอียดสรุ ป

หมายเหตุ
www.hwstd.com
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)

ยานพาหนะ

(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

แบบฟอร์ ม
หมายเลข 4
14)
(
):
รายละเอียด

www.hwstd.com
)
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

13)

กรมทางหลวง

1

0

ฉบับ
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จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

งจักร และ
ยานพาหนะของ
แต่ละรายการ
ใบคูม่ ือจด
กรมการขนส่งทาง 1
ทะเบียน หรื อ
บก
หนังสือแสดงการ

หมายเหตุ

1

ฉบับ

www.hwstd.com
)
(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

15)
ชําระภาษี
ประจําปี
เรี ยบร้ อยแล้ ว

16)

ใบกํากับภาษี /
ใบเสร็ จรับเงิน

/

ยานพาหนะ
แบบฟอร์ ม
หมายเลข 4.1
(
):
ภาพถ่าย

-

0

1

ฉบับ

(ประทับตราบริ ษัท
และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

กรมทางหลวง

1

0

ฉบับ

(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

17)
ยานพาหนะของ
แต่ละรายการ
18)

แบบฟอร์ ม
หมายเลข 6 :

กรมทางหลวง

1

0

ฉบับ

www.hwstd.com
)
(1. ประทับตรา
บริ ษัท และลงนาม
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รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือแสดงการ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2. แบบฟอร์ ม
สามารถดาวน์

และข้ อบังคับการ
ทะเบียน
ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้ างและ
บํารุงทางของ
กรมทางหลวง
16. ค่ าธรรมเนียม
1)
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (

หมายเหตุ

www.hwstd.com
)

500 บาท
เงิ นและบัญชี กรมทางหลวง)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน
2/486
6 ถนนศรี อยุธยา แขวง
ทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-1069 โทรสาร 02-2354-1056
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน
2/486 ถนนศรี อยุธยา แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6530 โทรสาร 02-2354-6738
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.doh.go.th ผ่าน Banner
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (
1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
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1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มหมายเลข 1-5
2)

แบบฟอร์ มหมายเลข 6
-

19. หมายเหตุ
ทางของกรมทางหลวง จะได้ รับไปพร้ อมกับหลักเก
www.hwstd.com

14/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
สิริกนั ยา ไชยสาร
อนุมัตโิ ดย วีระ พลอยกระจ่าง
เผยแพร่ โดย สุณี มักผล

