
                                                                                                                                  
แบบ  คคส.๑  เลขที ่………………. 

คําขอจดทะเบยีนเปน็ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เขียนที่ ………………………..………………….. 
วันที่ ……..… เดือน ……….……………… พ.ศ. …..….… 

เรื่อง   ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

เรียน   นายทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

   ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างฯ/ร้าน .…………………………………………………………………………..………….………….…… 
โดย นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………….………….…….…………………… 
สํานักงานอยู่เลขที่ ……….……..………. ถนน ……………………………………… แขวง/ตําบล ………………..……………….………. 
เขต/อําเภอ …………………………. จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ……..………………….. 
มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในสาขางาน  ดังน้ี 

    ๑.  สาขางานอาคาร   
    ๒.  สาขางานเขื่อน   
    ๓.  สาขางานทางระบายนํ้า   
    ๔.  สาขางานระบบบําบัดนํ้าเสีย   
    ๕.  สาขางานระบบป้องกันนํ้าท่วม  
    ๖  สาขางานทาง 
    ๗  สาขางานสะพาน   
    ๘  สาขางานปรับปรุงภูมิทัศน์   

   ๑. หลักฐานนิติบุคคล 
    ๑.๑ หนังสือรบัรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ปีปัจจุบันและเป็น 
     หนังสือที่ออกให้ไม่เกิน ๓เดือน นับต้ังแต่วันย่ืนเอกสารขอจดทะเบียน 
    ๑.๒ บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
    ๑.๓ ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร 

   ๒. หลักฐานฐานะการเงิน 
    ๒.๑ ทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว 
    ๒.๒ หนังสือรับรองเครดิตจากธนาคารออกโดยสํานักงานใหญ ่
    ๒.๓ งบดุลประจําปี  (ปีสุดท้าย) 

    
 
 
 
หมายเหตุ กรุณาจัดเอกสารใส่แฟ้มเจาะ  (ไม่ให้เย็บเข้าเล่ม) 

 



 
-  ๒  - 

    
   ๓. หลักฐานลูกจ้าง  (วิศวกรประจําห้างฯ/บริษัท) 
    ๓.๑ ใบรับรองคุณวุฒิ 
    ๓.๒ ใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม 
    ๓.๓ สัญญาจ้าง 
    ๓.๔ หลักฐานการรับ – จ่ายค่าจ้าง (ย้อนหลัง ๖ เดือน) 
    ๓.๕ หลักฐานการหักภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. ๑ (ย้อนหลัง ๖ เดือน)  

   ๔. หลักฐานเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง 
    ๔.๑ แบบ  ภ.ง.ด. ๕๐ 
    ๔.๒ ใบเสร็จรับเงิน 
    ๔.๓ สัญญาซื้อขาย (ในกรณีทีเ่ครื่องมือ เคร่ืองจักร มีกรรมสิทธ์ิหรือได้มาไม่เกิน ๙๐ วัน 
     จะต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย) 
    ๔.๔ ใบทะเบียนเคร่ืองจักร ยานพาหนะที่ต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
    ๔.๕ ภาพถ่ายเครื่องมือเคร่ืองจักร 

   ๕ หลักฐานผลงาน  (ผลงานแลว้เสร็จที่ไม่เกิน ๕ ปี ถึงวันที่ย่ืนขอจดทะเบียน) 
    ๕.๑ ผลงานตรงสาขาจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้นําหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดย 
     ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ ไปแสดงพร้อมทั้งสําเนาคู่สัญญาแนบ 
    ๕.๒ ผลงานรับจ้างช่วง (SUB - CONTRACT) ทีท่ําไว้กับหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ 
     หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นผลงานที่ได้รับอนุมัติให้รับจ้างช่วงจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๓ ผลงานร่วมค้า (JOINT VENTURE) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือผลงานร่วมค้าที่ 
     ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้พิจารณาจากมูลค่างานของผู้ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง 
     งานก่อสร้างจากหลักฐานการตกลงร่วมค้าที่ทําไว้ต่อผู้ว่าจ้าง 

   ๖. รายละเอียดตามแบบ คคส.  ต้ังแต่  ๒   ถึง  ๕ 

   ๗. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะแสดง 
    ๗.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๗.๒  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
              (ลงช่ือ) ……………..…………………….. ผู้ย่ืนขอจดทะเบียน 
                               (……………..……..………………) 
             กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
                                                     ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 
 
 
 



 
 

แบบ  คคส. ๒ 

 

รายละเอียดฐานะการเงนิ 

 
   บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ………………………………………………………………………….…. ได้ส่งหลักฐานเก่ียวกับ 
ฐานะการเงินมาประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี.- 
   ๑.   เอกสารแสดงทุนจดทะเบียน …………………………………………………………………………………..….. 
   ๒.   งบดุลประจําปี …………………………………………………………………….……………………………………. 
   ๓.   เอกสารกําหนดวงเงินเครดิตของธนาคาร  จํานวน ……………….………… แห่ง       รวมเป็นเงิน 
…………………………………………….  บาท 
   ๔.   งบดุลที่มผีู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานที่ส่งมาพร้อมน้ีถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  
    (ลงช่ือ) ………..……….……………… กรรมการผู้จัดการ/หุ้นสว่นผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
         (…………….…..……………….) 
    วันที่ ………………………..……………. 
                       ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ คคส. ๒.๑ 

หนังสือรับรองเครดิตจาก ………………..…………………… สํานักงานใหญ่ 

เขียนที่ …………..…………………………… 
วันที่ …………..……………………………………. 

เรื่อง   รับรองเครดิต 

เรียน   นายทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

   ตามท่ีบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ……………………………………………………… มีความประสงค์จะขอจดทะเบียน
เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งตามระเบียบการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กําหนดให้ผู้ที่จะจดทะเบียนฯ   เสนอหนังสือรับรองเครดิตจาก ธนาคารพาณิชย์  
หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียน  (สํานักงานใหญ)่  อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วย น้ัน 
   ……………………………………………………………………………...……………… ขอรับรองว่าบริษัท/ห้างฯ/ร้าน 
…………………………………………………..…..……… เป็นลูกค้าที่ดีของ ……...…..……………………..………… มีเงินหมุนเวียน 
ในวงเงินไม่ตํ่ากว่า ………………………………………….…… บาท และ …………………………………..…………. ยินดีให้เครดิต 
แก่บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ………………………………………………………….. ภายในวงเงิน …………………..………………….. บาท 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (ลงช่ือ) ……………..………………… ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                             (……………..…………………) 
                                                                    ประทับตรา 
                …………….…………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
แบบ  คคส. ๓ 

หนังสือรับรองลูกจ้าง 
 
บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ………………………………………………………………………………. มีลูกจ้าง ดังต่อไปน้ี .- 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ว.  จํานวน …………………… คน 

   ๑.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………..………… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ....................................... 
   ๒.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ……….………… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๓.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เขา้เป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๔.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ……….………… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๕.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
    ๖.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๗.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๘.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๙.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๑๐. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๑๑. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ……….………… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 
   ๑๒. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 
           ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน ………….……… เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ........................................ 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดของลูกจ้างข้างบนน้ีถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 
และได้แนบหนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้างตามแบบ คคส. ๓.๒  จํานวน ……..…… ฉบับ  มาพร้อมน้ีแล้ว. 
 
 
    (ลงช่ือ) …………………..…………… กรรมการผู้จัดการ/หุ้นสว่นผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
         (………………..……………….) 
    วันที่ ………………..…………………. 
                       ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 



 
แบบ  คคส. ๓.๑ 

สรุปจํานวนและรายนามลูกจ้าง 
 
   บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ………………………………………………..…………………….. ขอเสนอสรุปจํานวนและ 
รายนามลูกจ้าง  ดังน้ี.- 

ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน  (คน) รายชื่อ 

๑.   วิศวกร  
      ๑.๑  วุฒิวิศวกร  

  

  

  

๑.๒   สามญัวิศวกร  

  

  

  

  

  

       ๑.๓   ภาคีวิศวกร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
    (ลงช่ือ) …………………..…………… กรรมการผู้จัดการ/หุ้นสว่นผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
         (…………..…………………….) 
    วันที่ ………………..…………………. 
                       ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 
 
 



 
 

แบบ  คคส.  ๓.๒ 
 

หนังสือยอมรบัการเป็นลูกจ้าง 
 
   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………..…………..…………….. อายุ ……..…… ปี  ขณะน้ีเป็น 
ลูกจ้างอยู่ในบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ……………………………………………..…… ตําแหน่ง ……………………..…………………… 
เข้าเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันที่ ……………………..……..………….. ข้าพเจ้ามีวิทยฐานะ และรายละเอียดอ่ืน ดังน้ี.- 

   ๑.   ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ว. หมายเลขทะเบียน …………………………………………………..….. 
          (แนบใบอนุญาต) 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างบนน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลงช่ือ) …………..……………………… ลูกจ้าง 
                 (…………..…….…………………) 
         วันที่ ………….…..………………………. 

 
หมายเหตุ -   ใบอนุญาตจาก ก.ว. ต้องไม่ขาดอายุหรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
   -   กรรมการผูจ้ัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนาเอกสาร  
        และประทบัตราบริษัทหรือห้างหรือร้าน ทุกฉบับ 
   -   สําเนาใบอนุญาตจาก ก.ว. ให้วิศวกรที่ได้รับอนุญาตเซ็นช่ือกํากับด้วย 
   -   กรณีที่มีลูกจ้างหลายคนให้นําแบบ คคส. ๓.๒  ถ่ายเอกสารเพ่ือให้ลกูจ้างกรอกรายละเอียด 
        ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  คคส. ๔ 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง 

   บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ………………………………………………………………..……… ได้จัดส่งหลักฐานเก่ียวกับ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างมาประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
   ๑.   งบดุลพร้อมด้วย  ภ.ง.ด. ๕๐     ประจําปี ……………….. 
   ๒.   งบดุลพร้อมด้วยรายละเอียดเคร่ืองมือฯ ที่มีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 
   ๓.   บัญชีเครือ่งมือฯ  (แนบหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสทิธ์ิของเคร่ืองมือฯ น้ัน) 

ลําดับ ชนิด ขนาด และสภาพของเครื่องมือฯ จํานวน 
ราคา
(บาท) 

วันได้มาซ่ึง 
กรรมสิทธิ ์

หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า งบดุลและบัญชีเคร่ืองมือฯ ที่ส่งมาพร้อมน้ีถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ) ………………………..……… กรรมการผู้จัดการ/หุ้นสว่นผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
         (…………………………..…….) 
    วันที่ ……………………………..……. 
                       ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 

หมายเหตุ -   ให้ใช้แบบฟอร์มของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ได้ 



 
 

แบบ  คคส. ๕ 
 

ผลงานก่อสร้าง 

 
   บริษัท/ห้างฯ/ร้าน …………………………………….………………………………………. ได้ส่งผลงานที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จไม่เกิน  ๕  ปี ถึงวันที่ย่ืนขอจดทะเบียน ซึ่งเป็น      ผลงานตรงสาขา     
                  ผลงานรับจ้างช่วง            
                         ผลงานร่วมค้า 
ที่ได้ทําไว้กับ        ส่วนราชการ             องค์การของรัฐ            รัฐวิสาหกิจ  
พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น ….……… สัญญา  ตามบัญชีผลงานก่อสร้างตามแบบ  
คคส. ๕.๑ ทีส่ง่มาพร้อมน้ี 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ส่งมาพร้อมกับแบบ  คคส. ๕.๑   ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              (ลงช่ือ) ………………………..……… กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
                   (…………………..…………….) 
              วันที่ ……………………..……………. 
                               ประทับตราบริษัทหรือห้างฯ หรือร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ คคส. ๖ 

แบบคําร้อง 

เขียนที่ ………………………………… 
วันที่ ……………………………………………. 

เรื่อง   การขอทําบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้าง 

เรียน   ผู้อํานวยการกองคลัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง  นายทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

   ตามท่ี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ออกบัตรประจําตัวเป็นผู้รับจ้างที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้คัดเลือกขึ้นทะเบียนไว้สําหรับงานก่อสร้าง........................................................................................................ 
วันที่ออกบัตร..............................................ให้แก่บริษัท/ห้างฯ.........................................................................น้ัน 
   เน่ืองจาก  บริษัท/ห้างฯ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
   จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  ออกบัตรประจําตัวเป็นผู้รับจ้างที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้คัดเลือกขึ้นทะเบียนไว้ใหม่  ให้กับทางบริษัท/ห้างฯ  และพร้อมน้ี - ได้แนบเอกสาร  ดังต่อไปน้ี 
      กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ห้างฯ  และสถานท่ีต้ัง 
      ๑.  บัตรประจาํตัวผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างฉบับเดิม 
    ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง 
    ๓.  สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท/ห้างฯ 

      กรณีทําบัตรประจําตัวสูญหาย 
    ๑.  ใบรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตํารวจ 
    ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ย่ืนแบบคําร้อง 
                                                  ตําแหน่ง........................................................ 
                                                                    ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          
แบบ  คคส. ๕.๑ 

0Bสรุปผลงานกอสราง 

   วัน  เดือน  ป ราคาคากอสรางของผลงาน  (ลานบาท)  
ลําดับ รายการ ผูวาจาง ที่แลวเสร็จ กอสรางแลวเสร็จ หมายเหตุ 

    ฐานะคูสัญญา งานรวมคา  

       
       
       
       
       
       

 
(ลงชื่อ) …………………………… กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการ/ผูจัดการ 

                                                                                          (…………………………….) 
                                            วันที่ ………………………………. 
                                                               ประทับตราบริษัทหรือหางฯ หรือราน 
Uประเภทและลักษณะของหลักฐานที่ตองนําสงU      Uหมายเหตุ 
(ก)   ใหสงหลักฐานตาม (๑), (๒) และ (๓) ทุกรายการ  เวนแตผูวาจางเปนสวนราชการ (๑)   หมายถึงสําเนารับรองผลงานของผูวาจาง   
         หรือหนวยงานของรัฐก็ไมตองสงหลักฐานตาม (๓)     (๒)   หมายถึงสําเนาคูสัญญางานจางเหมากอสราง 
(ข)    หากเปนผลงานรวมคาตองสงหลักฐานตาม (๑) ถึง (๔)     (๓)   หมายถึงหลักฐานการชําระภาษจีากกรมสรรพากรตามวงเงินที่ระบุในสัญญาจาง 
           (๔)   หลักฐานการจดทะเบียนรวมคาที่ออกใหโดยกรมสรรพากร 
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