
 

                                                                                             บบ  คคส.ํ.ํ  ลขทีไ ………………… 

ค้าขอลืไอนชัๅนป็นผูຌรบัจຌางงานกอสรຌางของกรมยธาธิการละผังมือง 

ขียนทีไ ……………………………………………….. 

วันทีไ ………… ดือน ………………………… พ.ศ. ……..…… 

รืไอง   ขอลืไอนชัๅนป็นผูຌรบัจຌางงานกอสรຌาง 

รียน   นายทะบียนผูຌรับจຌางงานกอสรຌาง 

   ขຌาพจຌา บริษัท/หຌางฯ/รຌาน .…………………………………………………………………………………………………….… 

ดย นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สา้นักงานอยูลขทีไ …………….……… หมู ……………… ถนน ……………………………… ขวง/ต้าบล ..………………….……….. 

ขต/อ้าภอ ………………………. จงัหวัด …………………..……… รหัสเปรษณีย์ ..................... ทรศัพท์ ……………………….. 

มีความประสงค์จะขอลืไอนชัๅนป็นผูຌรับจຌางงานกอสรຌางกับกรมยธาธิการละผังมือง฿นสาขางาน  ดังนีๅ 

   ํ.  สาขางานอาคาร  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๎.  สาขางานขืไอน  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๏.  สาขางานทางระบายนๅ้า  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๐.  สาขางานระบบบ้าบัดนๅ้าสีย  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๑.  สาขางานระบบป้องกันนๅ้าทวม ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๒.  สาขางานทาง  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๓.  สาขางานสะพาน  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

   ๔.  สาขางานปรับปรุงภูมิทศัน์  ดิมชัๅน [     ] ลืไอนป็นชัๅน [     ] 

ดยเดຌยืไนอกสารหลักฐานตาง โ พิไมติมมาพืไอประกอบการพิจารณาดຌวยลຌว ดังนีๅ 

   ํ.  หลักฐานนิติบุคคล 
 ํ.ํ ………………………………………………………………………………………………… 

 ํ.๎ ………………………………………………………………………………………………… 

 ํ.๏ ………………………………………………………………………………………………… 

   ๎.  หลักฐานฐานะการงิน 
 ๎.ํ ………………………………………………………………………………………………… 

 ๎.๎ ………………………………………………………………………………………………… 

 ๎.๏ ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

หมายหตุ กรุณาจัดอกสาร฿สฟ้มจาะ  (เม฿หຌยใบขຌาลม) 



 

 

-  ๎  - 

 

   ๏.  หลักฐานลกูจຌาง 
 ๏.ํ ………………………………………………………………………………………............... 

 ๏.๎ ………………………………………………………………………………………............... 

 ๏.๏ ………………………………………………………………………………………………….. 

   ๐.  หลักฐานครืไองมือละอุปกรณ์การกอสรຌาง 
 ๐.ํ ………………………………………………………………………………………………….. 

 ๐.๎ ………………………………………………………………………………………………….. 

 ๐.๏ ………………………………………………………………………………………………….. 

   ๑.  หลักฐานผลงาน  (ผลงานลຌวสรใจทีไเมกิน  ๑  ปี ถึงวันทีไยืไนขอลืไอนชัๅน) 
 ๑.ํ ………………………………………………………………………………………………….. 

 ๑.๎ ………………………………………………………………………………………………….. 

 ๑.๏ ………………………………………………………………………………………………….. 

   ๒.  หลักฐานอืไน โ ทีไประสงค์จะสดง 
 ๒.ํ …………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๎ …………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๏ …………………………………………………………………………………………………. 

 

        ขอสดงความนับถือ 
 

              (ลงชืไอ) ……………………………..……. ผูຌขอลืไอนชัๅน 
                      (…………………..……………….) 

               กรรมการผูຌจดัการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจัดการ 
       ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรือรຌาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บบ  คคส. ๎ 

 

รายละอียดฐานะการงนิ 

 

   บริษัท/หຌางฯ/รຌาน ………………………………………………………………………….…. เดຌสงหลักฐานกีไยวกับ 
ฐานะการงินมาประกอบการพิจารณา ดังตอเปนีๅ.- 
   ํ.   อกสารสดงทุนจดทะบียน …………………………………………………………………………………..….. 

   ๎.   งบดุลประจ้าปี …………………………………………………………………….……………………………………. 

   ๏.   อกสารก้าหนดวงงินครดิตของธนาคาร  จา้นวน ……………….………… หง       รวมป็นงิน 
…………………………………………….  บาท 
   ๐.   งบดุลทีไมผีูຌสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 

   ขຌาพจຌาขอรับรองวาหลักฐานทีไสงมาพรຌอมนีๅถูกตຌอง ละป็นความจริงทุกประการ 
 

 

  

    (ลงชืไอ) ………..……….……………… กรรมการผูຌจัดการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจดัการ 
         (…………….…..……………….) 

    วันทีไ ………………………..……………. 

                       ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรือรຌาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บบ คคส. ๎.ํ 

หนังสือรับรองครดิตจาก ………………..…………………… ส้านักงาน฿หญ 

ขียนทีไ …………..…………………………… 

วันทีไ …………..……………………………………. 

รืไอง   รับรองครดิต 

รียน   นายทะบียนผูຌรับจຌางงานกอสรຌาง 

   ตามทีไบริษัท/หຌางฯ/รຌาน ……………………………………………………… มีความประสงค์จะขอจดทะบียน
ป็นผูຌรับจຌางงานกอสรຌางกับกรมยธาธิการละผังมือง ซึไงตามระบียบการจดทะบียนป็นผูຌรับจຌางงานกอสรຌาง 
กับกรมยธาธิการละผังมือง  ก้าหนด฿หຌผูຌทีไจะจดทะบียนฯ   สนอหนังสือรับรองครดิตจาก ธนาคารพาณิชย์  
หรอืบรรษัทงินทุนอุตสาหกรรมหงประทศเทย หรือบริษัทงินทุนหรอืบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์   ละประกอบธุรกิจคๅา้ประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย 
ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทย จຌงวียน  (ส้านักงาน฿หญ)  อยาง฿ดอยางหนึไง พืไอประกอบ 
การพิจารณาดຌวย นัๅน 
   ……………………………………………………………………………...……………… ขอรับรองวาบริษัท/หຌางฯ/รຌาน 
…………………………………………………..…..……… ป็นลูกคຌาทีไดีของ ……...…..……………………..………… มีงินหมุนวียน 
฿นวงงินเมตไา้กวา ………………………………………….…… บาท ละ …………………………………..…………. ยินดี฿หຌครดิต 
กบริษัท/หຌางฯ/รຌาน ………………………………………………………….. ภาย฿นวงงิน …………………..………………….. บาท 

                 ขอสดงความนับถือ 
 

 

                 (ลงชืไอ) ……………..………………… ผูຌจดัการ/ผูຌรับมอบอ้านาจ 
                                                             (……………..…………………) 

                                                                    ประทับตรา 
                …………….…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บบ  คคส. ๏ 

หนังสือรับรองลูกจຌาง 
 

บริษัท/หຌางฯ/รຌาน ………………………………………………………………………………. มีลูกจຌาง ดังตอเปนีๅ .- 
ผูຌเดຌรับ฿บอนุญาตจาก ก.ว.  จา้นวน …………………… คน 

   ํ.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………..………… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ....................................... 
   ๎.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ……….………… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๏.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๐.   นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………….. 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ……….………… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๑.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
    ๒.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๓.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๔.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ๕.   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ํ์. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ํํ. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ……….………… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 
   ํ๎. นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… 

           ฿บอนุญาตหมายลขทะบียน ………….……… ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ........................................ 

    ขຌาพจຌาขอรับรองวารายละอียดของลูกจຌางขຌางบนนีๅถูกตຌองตรงกับความจริงทุกประการ 
ละเดຌนบหนังสือยอมรับการป็นลูกจຌางตามบบ คคส. ๏.๎  จา้นวน ……..…… ฉบับ  มาพรຌอมนีๅลຌว. 
 

 

    (ลงชืไอ) …………………..…………… กรรมการผูຌจดัการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจดัการ 
         (………………..……………….) 

    วันทีไ ………………..…………………. 

                       ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรอืรຌาน 
 



 

บบ  คคส. ๏.ํ 

สรุปจ้านวนละรายนามลูกจຌาง 
 

   บริษัท/หຌางฯ/รຌาน ………………………………………………..…………………….. ขอสนอสรุปจ้านวนละ 
รายนามลูกจຌาง  ดังนีๅ.- 

ผูຌปฏิบัติงาน จ้านวน  (คน) รายชืไอ 

ํ.   วิศวกร  

      ํ.ํ  วุฒิวิศวกร  

  

  

  

ํ.๎   สามญัวิศวกร  

  

  

  

  

  

       ํ.๏   ภาคีวิศวกร  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

    (ลงชืไอ) …………………..…………… กรรมการผูຌจดัการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจดัการ 
         (…………..…………………….) 

    วันทีไ ………………..…………………. 

                       ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรือรຌาน 
 



 

บบ  คคส.  ๏.๎ 

 

หนังสือยอมรบัการป็นลูกจຌาง 
 

   ขຌาพจຌา นาย/นาง/นางสาว ………………………..…………..…………….. อายุ ……..…… ปี  ขณะนีๅป็น 
ลกูจຌางอยู฿นบริษัท/หຌางฯ/รຌาน ……………………………………………..…… ต้าหนง ……………………..…………………… 

ขຌาป็นลูกจຌางตัๅงตวันทีไ ……………………..……..………….. ขຌาพจຌามีวิทยฐานะ ละรายละอียดอืไน ดังนีๅ.- 

   ํ.   เดຌรับ฿บอนุญาตจาก ก.ว. หมายลขทะบียน …………………………………………………..….. 

          (นบ฿บอนุญาต) 
 

   ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอความขຌางบนนีๅถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ 
 

 

         (ลงชืไอ) …………..……………………… ลกูจຌาง 
                 (…………..…….…………………) 

         วันทีไ ………….…..………………………. 

 

หมายหตุ -   ฿บอนุญาตจาก ก.ว. ตຌองเมขาดอายุหรืออยูระหวางถูกสัไงพักหรือพิกถอน฿บอนุญาต 
   -   กรรมการผูຌจดัการหรือหุຌนสวนผูຌจดัการตຌองลงนามรับรองความถูกตຌองของส้านาอกสาร  
        ละประทบัตราบริษทัหรือหຌางหรือรຌาน ทกุฉบับ 
   -   ส้านา฿บอนุญาตจาก ก.ว. ฿หຌวิศวกรทีไเดຌรับอนุญาตซในชืไอก้ากับดຌวย 
   -   กรณีทีไมีลูกจຌางหลายคน฿หຌน้าบบ คคส. ๏.๎  ถายอกสารพืไอ฿หຌลกูจຌางกรอกรายละอียด 
        ประกอบดຌวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บบ  คคส. ๐ 

 

ครืไองมือละอุปกรณ์การกอสรຌาง 

   บริษัท/หຌางฯ/รຌาน ………………………………………………………………..……… เดຌจดัสงหลักฐานกีไยวกับ 
ครืไองมือละอุปกรณ์การกอสรຌางมาประกอบการพิจารณา ดังตอเปนีๅ 
   ํ.   งบดุลพรຌอมดຌวย  ภ.ง.ด. ๑์     ประจ้าปี ……………….. 

   ๎.   งบดุลพรຌอมดຌวยรายละอียดครืไองมือฯ ทีไมีผูຌสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 
   ๏.   บัญชีครืไองมือฯ  (นบหลักฐานการเดຌมาซึไงกรรมสทิธ่ิของครืไองมือฯ นัๅน) 

ล้าดับ ชนิด ขนาด ละสภาพของครืไองมือฯ จ้านวน 
ราคา
(บาท) 

วันเดຌมาซึไง 
กรรมสิทธิ ่

หมายหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   ขຌาพจຌาขอรับรองวา งบดุลละบัญชีครืไองมือฯ ทีไสงมาพรຌอมนีๅถูกตຌองละป็นความจริง 
ทุกประการ 
 

    (ลงชืไอ) ………………………..……… กรรมการผูຌจดัการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจดัการ 
         (…………………………..…….) 

    วันทีไ ……………………………..……. 

                       ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรือรຌาน 

หมายหตุ -   ฿หຌ฿ชຌบบฟอร์มของบริษทัหรือหຌางหุຌนสวนจ้ากัด เดຌ 



 

บบ  คคส. ๑ 

 

ผลงานกอสรຌาง 

 

   บริษัท/หຌางฯ/รຌาน …………………………………….………………………………………. เดຌสงผลงานทีไกอสรຌาง 
ลຌวสรใจเมกิน  ๑  ปี ถึงวันทีไยืไนขอจดทะบียน ซึไงป็น      ผลงานตรงสาขา     
                  ผลงานรับจຌางชวง            

                         ผลงานรวมคຌา 
ทีไเดຌท้าเวຌกับ        สวนราชการ             องค์การของรัฐ            รัฐวิสาหกิจ  
พรຌอมดຌวยหลักฐานประกอบการพิจารณา รวมทัๅงสิๅน ….……… สัญญา  ตามบัญชีผลงานกอสรຌางตามบบ  
คคส. ๑.ํ ทีไสงมาพรຌอมนีๅ 

   ขຌาพจຌาขอรับรองวาหลักฐานประกอบการพิจารณาทีไสงมาพรຌอมกับบบ  คคส. ๑.ํ   ถูกตຌอง 
ละป็นความจริงทุกประการ 
 

 

              (ลงชืไอ) ………………………..……… กรรมการผูຌจดัการ/หุຌนสวนผูຌจดัการ/ผูຌจดัการ 
                   (…………………..…………….) 

              วันทีไ ……………………..……………. 

                               ประทับตราบริษัทหรือหຌางฯ หรอืรຌาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บบ คคส. ๒ 

บบค้ารຌอง 

ขียนทีไ ………………………………… 

วันทีไ ……………………………………………. 

รืไอง   การขอท้าบัตรประจ้าตัวผูຌมีคุณสมบัติบืๅองตຌน฿นการจຌาง 

รียน   ผูຌอ้านวยการกองคลัง  กรมยธาธิการละผังมือง  นายทะบียนผูຌรับจຌางงานกอสรຌาง 

   ตามทีไ  กรมยธาธิการละผังมือง  เดຌออกบัตรประจ้าตัวป็นผูຌรับจຌางทีไกรมยธาธิการละผังมือง 
เดຌคัดลือกขึๅนทะบียนเวຌส้าหรับงานกอสรຌาง........................................................................................................ 
วันทีไออกบัตร..............................................฿หຌกบริษัท/หຌางฯ.........................................................................นัๅน 
   นืไองจาก  บริษัท/หຌางฯ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

   จงึขอ฿หຌกรมยธาธิการละผังมือง  ออกบัตรประจ้าตัวป็นผูຌรับจຌางทีไกรมยธาธิการละผังมือง 
เดຌคัดลือกขึๅนทะบียนเวຌ฿หม  ฿หຌกับทางบริษัท/หຌางฯ  ละพรຌอมนีๅ - เดຌนบอกสาร  ดังตอเปนีๅ 
      กรณีปลีไยนปลงชืไอบริษัท/หຌางฯ  ละสถานทีไตัๅง 
      ํ.  บัตรประจา้ตัวผูຌมีคุณสมบัติบืๅองตຌน฿นการจຌางฉบับดิม 
    ๎.  ส้านาหนังสือรับรองการขอปลีไยนปลงสถานทีไตัๅง 
    ๏.  สา้นาหนังสือรับรองการขอปลีไยนปลงชืไอบริษัท/หຌางฯ 

      กรณีทา้บัตรประจ้าตัวสูญหาย 
    ํ.  ฿บรายงานประจ้าวันรับจຌงป็นหลักฐานของสถานีต้ารวจ 
    ๎.  ส้านาหนังสือรับรองการจดทะบียนบริษัท/หຌางฯ 

   จงึรียนมาพืไอปรดพิจารณาด้านินการ 
 

                     ขอสดงความนับถือ 
 

 

              (ลงชืไอ)..........................................................ผูຌยืไนบบค้ารຌอง 
                                                  ต้าหนง........................................................ 
                                                                    ประทับตรา  (ถຌามี) 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          

แบบ  คคส. ๕.๑ 

สรุปผลงานกอสราง 

   วัน  เดือน  ป ราคาคากอสรางของผลงาน  (ลานบาท)  

ลําดับ รายการ ผูวาจาง ท่ีแลวเสร็จ กอสรางแลวเสร็จ หมายเหตุ 
    ฐานะคูสัญญา งานรวมคา  

       

       

       

       

       

       

 

(ลงช่ือ) …………………………… กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการ/ผูจัดการ 
                                                                                          (…………………………….) 

                                            วันท่ี ………………………………. 

                                                               ประทับตราบริษทัหรือหางฯ หรือราน 

ประเภทและลักษณะของหลักฐานท่ีตองนําสง      หมายเหต ุ

(ก)   ใหสงหลักฐานตาม (๑), (๒) และ (๓) ทุกรายการ  เวนแตผูวาจางเปนสวนราชการ (๑)   หมายถึงสําเนารับรองผลงานของผูวาจาง   

         หรือหนวยงานของรัฐก็ไมตองสงหลักฐานตาม (๓)     (๒)   หมายถึงสําเนาคูสัญญางานจางเหมากอสราง 
(ข)    หากเปนผลงานรวมคาตองสงหลักฐานตาม (๑) ถึง (๔)     (๓)   หมายถึงหลักฐานการชําระภาษจีากกรมสรรพากรตามวงเงินท่ีระบุในสัญญาจาง 
           (๔)   หลักฐานการจดทะเบียนรวมคาท่ีออกใหโดยกรมสรรพากร 


