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ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
1. วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
1.๑ เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมด้านประสบการณ์การทํางาน การเงิน บุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมชลประทาน
1.๒ เพื่อให้มีมาตรฐานในการคัดเลือกขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การเลื่อนชั้น ลดชั้น หรือถอด
ถอนชื่อจากบัญชี หากคุณสมบัติและศักยภาพเปลี่ยนไปจากเดิมที่ขึ้นบัญชีไว้
1.๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. รายละเอียดเฉพาะของงานที่ขึ้นบัญชี
งานก่ อ สร้า งชลประทาน หมายถึ ง การก่ อ สร้าง ปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซม รื้อ ถอน และหรื อ ต่ อ เติ ม
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ําเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ําเค็ม การ
ป้องกันน้ําท่วม การผันน้ํา การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทําการก่อสร้าง
อาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เขื่อนทดน้ํา อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ํา เขื่อนเก็บกักน้ํา อาคาร
ประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ํา คลองส่งน้ํา อาคารของคลองส่งน้ํา คลองระบายน้ํา คูส่งน้ํา คูระบายน้ํา สถานีสูบ
น้ํา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้าย
กับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย
งานจ้างก่อสร้างชลประทานที่ดําเนินการเป็นประจําและจําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้มีความสามารถ
ได้แก่
(๑) งานอาคารหัวงานชลประทานและหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บ
น้ํา เขื่อนระบายน้ํา ฝาย โรงสูบน้ํา ทํานบ ประตูระบายทราย ประตูเรือสัญจร ทางระบายน้ําล้น อาคารทิ้งน้ํา
หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
(๒) งานระบบส่งน้ําและหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างคลองส่งน้ํา ถนนบนคันคลอง
ท่อเชื่อม (Syphon) สะพานน้ํา (Flume) อุโมงค์ส่งน้ํา ระบบท่อส่งน้ํา หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน
(๓) งานระบบระบายน้ําและหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างคลองระบายน้ํา ถนนบน
คันคลอง ประตูระบายปากคลอง อุโมงค์ระบายน้ํา ระบบท่อระบายน้ํา คันกั้นน้ํา หรืองานก่อสร้างอื่นที่ มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน
(๔) งานจัดรูปที่ดิน และหรืองานจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ งานก่อสร้างคูส่งน้ํา อาคาร
แบ่งน้ํา ท่อส่งน้ํา ทางลําเลียงผลผลิตปรับระดับดินในแปลงนา คูระบายน้ําหรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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3. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
3.๑.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.1.3 ต้องเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย และมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
3.1.4 ในกรณีเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
3.1.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นคําขอได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.1.6 ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย และ
(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย
(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดทั้งหมด
ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของหุ้นส่วนซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย
(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติ
ไทยและทุนของบริษัทจํากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมี
สัญชาติไทยหรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือต้องเป็นของ
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ตําบล รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และบริษัทจํากัดนั้นต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการ
ออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํากัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี
สัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายให้ทั้งหมด
ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัดหรือมหาชนจํากัด
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี
3.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ําแต่ละด้าน
ประกอบด้วย ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน สมรรถภาพ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ และสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ชลประทานกําหนด โดยพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
3.๒.๑ ประสบการณ์และผลงาน
กรมชลประทานจะพิจารณาประเมินด้านประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ของผู้ยื่น
คําขอเข้ารับการคัดเลือก ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
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(1) ระยะเวลาของประสบการณ์และผลงานในรอบ ๕ ปี
พิจารณาระยะเวลาในการทํางานของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก ในช่วงเวลา 5 ปี
(๒) มูลค่าของราคางานรวมทั้งหมดที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี
มูลค่าของราคางานรวม หมายถึง มูลค่าของงานทุกสัญญาในรอบ ๕ ปี ก่อนวัน
ยื่นขอขึ้นบัญชี และผู้ยื่นขึ้นบันชีได้ยื่นผลงานให้กรมชลประทานตรวจสอบ
(๓) มูลค่าของราคางานสูงสุดสัญญาเดียวที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี
3.๒.๒ สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน
กรมชลประทานจะพิจารณาประเมินสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน
ของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
(๑) ทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าหุ้นแล้วจะพิจารณาจากทุนจดทะเบียนตามงบแสดง
ฐานะการเงินปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน กับทุนจดทะเบียนตามหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยคํานึงถึงการชําระมูลค่าหุ้น
(ก) บริษัทจํากัด ต้องชําระมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
(ข) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้องรับชําระมูลค่าหุ้นเต็มจํานวน
กรณีการเพิ่มทุน–ลดทุนระหว่างปี ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
บริษัทจํากัด
1. สําเนาหลักฐานการประชุมเพิ่มทุน–ลดทุน
2. สํ า เนาใบเสร็จ รับ ชํ า ระค่า เพิ ่ม ทุน –ลดทุน ของกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ในท้องที่สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่
3. สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบสําคัญรับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
บริษัทจํากัด(มหาชน) และห้างหุ้นส่วนจํากัด
1. หลักฐานการประชุมเพิ่มทุน–ลดทุน
2. สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ ชํ า ระค่ า เพิ่ ม ทุ น –ลดทุ น ของกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ในท้องที่สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่
(๒) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร สินทรัพย์หมุนเวียน จะพิจารณาจาก
มูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียนและสินเชื่อ
ธนาคาร จะพิจารณาจากยอดรวมของวงเงินสินเชื่อธนาคารสํานักงานใหญ่ต่างๆ ที่รับรองให้
(๓) มู ล ค่ า สุ ท ธิ ข องกิ จ การ (NET WORTH) จะพิ จ ารณาจากทุ น จดทะเบี ย น
ที่ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว บวกหรือลบด้วยกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสมแล้วแต่กรณี หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วย
หนี้สินทั้งหมดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน
3.๒.๓ สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
กรมชลประทานจะพิจารณาสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นคําขอ
เข้ารับการคัดเลือก ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
(๑) จํานวนวิศวกร
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(๒) จํานวนบุคลากรด้านช่างควบคุมงานและช่างสํารวจ
(๓) จํานวนบุคลากรในระดับเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.๒.๔ สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงาน
กรมชลประทานจะพิจารณาสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงานของผู้
ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก ออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย
(๑) จํานวนเครื่องจักร-เครื่องมือ
(๒) ชนิดและขนาดเครื่องจักร- เครื่องมือ
ทั้งนี้เครื่องจักร–เครื่องมือที่กรมชลประทานจะนํามาพิจารณาให้คะแนนต้องอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

4. การยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี
ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอยื่ น คํ าขอเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ในการจ้ างก่ อ สร้ างของ
กรมชลประทาน (ขึ้นบัญชีใหม่ เลื่อนชั้น หรือต่อบัญชี) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการขอ
เข้ารับการคัดเลือกได้ที่ http://supply.rid.go.th โดยให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
พร้อมเอกสารประกอบ ในวัน และเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.๑ เอกสารและหลักฐาน ประกอบด้วย
4.๑.๑ แบบคําร้องขอรับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง “งาน
ก่อสร้างชลประทาน” (แบบ ชป.ทช.๐๑) ต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนาจํานวน ๔ ชุด
4.๑.๒ รายละเอียดของนิติบุคคล (แบบ ชป.ทช.๐๒) พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด) ของกระทรวงพาณิชย์ ในท้องที่ที่
สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ที่ออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก พร้อม
สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4.๑.๓ เอกสารด้านประสบการณ์และผลงาน
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับด้านประสบการณ์
และผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่
(๑) แบบรายละเอียดผลงานก่อสร้าง (แบบ ชป.ทช.๐๓-๑)
(๒) แบบรายละเอียดผลงานก่อสร้างของแต่ละสัญญา (แบบ ชป.ทช. ๐๓-๒)
(๓) แบบบัญชีสรุปผลงานก่อสร้าง (แบบ ชป.ทช.๐๔)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
(๕) สําเนาสัญญาจ้าง
(๖) หลักฐานการชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (๕๐) ทวิ ตามวงเงินที่ระบุในสัญ ญาจ้าง
(กรณีผู้ว่าจ้างเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องส่งหลักฐานตามข้อนี้)
(๗) หลักฐานการตกลงร่วมค้าที่ทําไว้ต่อเจ้าของงานก่อสร้าง (ในกรณีที่เป็นผลงานร่วมค้า)
(๘) สําเนาหนังสืออนุญาตให้รับจ้างช่วงงานได้ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(กรณีเป็นผลงานจ้างช่วง)
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ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนา
เอกสารและประทับตราบริษัทหรือห้าง (ถ้ามี) ทุกฉบับ
อนึ่ง กรณีที่เป็นผลงานอยู่ระหว่างดําเนินการ ต้องระบุจํานวนเงินค่าก่อสร้างที่ผู้ยื่นคํา
ขอเข้ารับการคัดเลือกได้รับตามผลงานหรืองวดงานจนถึงก่อนวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
4.๑.๔ เอกสารด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับด้านสมรรถภาพใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบรายงานเอกสารประกอบการพิจารณา ด้านฐานะการเงิน (แบบ ชป.ทช.๐๕-๑)
(๒) ต้นฉบับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในท้องที่สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่ ออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถึงวันที่ยื่น
ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
(๓) สําเนาหลักฐานการประชุมเพิ่มทุน – ลดทุน (กรณีมีการเพิ่มทุน–ลดทุนระหว่างปี)
(4) สํ าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ชํ า ระค่ าเพิ่ ม ทุ น – ลดทุ น ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ในท้องที่สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่(กรณีมีการเพิ่มทุน – ลดทุนระหว่างปี)
(5) สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบสําคัญรับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด (กรณีเพิ่มทุน เฉพาะบริษัทจํากัด)
(6) ต้นฉบับหนังสือรับรองสินเชื่อในนามนิติบุคคลเพียงอย่างเดียวจากสถาบันการเงิน
โดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับภาษาไทย ซึ่งออกให้และ
รับรองโดยสํานักงานใหญ่ มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือถึงวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
(ตามแบบฟอร์มชป.ทช.๐๕-2) เท่านั้น
(7) สํ าเนางบการเงินและสําเนารายงานของผู้สอบบั ญชีรับอนุ ญาต ปี สุดท้ ายก่อนวัน
ยื่นขอขึ้นทะเบียนพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(8) สําเนาใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(9) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมสําเนาแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของกรมสรรพากรปีเดียวกันกับงบการเงิน
4.๑.๕ เอกสารด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับด้านสมรรถภาพใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) แบบบัญชีรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานประจํา (แบบ ชป.ทช.๐๖) และแบบหนังสือ
ยอมรับการเป็นลูกจ้างประจํา (แบบ ชป.ทช.๐๗)
(๒) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๓) สําเนาหลักฐานการรับรองวุฒิการศึกษา
(๔) สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์หรือความชํานาญงานจากสถาบันหรือนิติบุคคล
ทุกแห่ง
(๕) สําเนาหลักฐานการรับ- จ่ายเงินเดื อน พร้อมสําเนาหลั กฐานการหั กภาษี เงินได้
(ใบเสร็จรับเงินและ ภงด.๑) ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถึงวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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(๖) สําเนาหลักฐานยอมรับการเป็นลูกจ้างประจํา (สําเนาสัญญาจ้าง)
ลูกจ้างประจําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารตาม (๒) – (๖) จะต้องลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ องร่วมกั บกรรมการผู้ จั ดการหรือหุ้ นส่ วนผู้ จั ดการของนิ ติ บุ คคลและต้ องประทั บตราสํ าคั ญ ของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกฉบับ และจะต้องเป็นลูกจ้างประจําของนิติบุคคล ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเพียงแห่ง
เดียวและต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
4.๑.๖ เอกสารด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงาน
กรมชลประทานจะพิจารณาจากชนิด ขนาด และจํานวนเครื่องจักร–เครื่องมือ โดยจะ
ตรวจสอบว่ามีสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาและให้ผู้ยื่นคําขอเข้ารับ
การคั ดเลือกแสดงรายละเอี ยดเครื่องจักร – เครื่องมือ (แบบ ชป.ทช.๐๘-๑ แบบ ชป.ทช.๐๘-๒ และแบบ
ชป.ทช. ๐๘-๓) พร้อมทั้งแนบเสนอเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน ดังนี้
(๑) สํ าเนาทะเบี ยนประจํ าเครื่ องจั กร – เครื่ องมื อ กรรมการผู้ จั ดการหรื อหุ้ นส่ วน
ผู้จัดการต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องของสําเนาเอกสาร และประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้างฯ (ถ้ามี) ทุก
ฉบับ ทะเบียนเครื่องจักร – เครื่องมือต้องระบุผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อนิติบุคคล
(๒) บัญชีเครื่องจักร – เครื่องมือ พร้อมหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักร –
เครื่องมือ ซึ่งต้องระบุเป็นชื่อนิติบุคคล ในกรณีเครื่องจักรเช่าซื้อต้องระบุระยะเวลาเช่าซื้อ พร้อมหลักฐานการ
ชําระเงินทั้งหมดที่ชําระไปแล้ว เครื่องจักรจะต้องเช่าซื้อมาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และต้องมีการจดทะเบียนเสียภาษี
ประจําปีด้วย
(๓) ภาพถ่ายเครื่องจักร – เครื่องมือ
(๔) ชนิดและขนาดเครื่องจักร – เครื่องมือ ตามรายการและจํานวนที่ไว้แต่ละชั้น
4.๒วิธีการยื่นเอกสาร
เอกสารที่ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกนํามายื่นต่อกรมชลประทาน ให้แยกเป็นชุด ๔ ชุด แต่
ละชุดบรรจุซองปิดผนึก หน้าซองต้องเขียนให้ชัดเจนดังนี้
(๑) เอกสารสําหรับ “ด้านประสบการณ์และผลงาน”
(๒) เอกสารสําหรับ “ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน”
(๓) เอกสารสําหรับ “ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่”
(๔) เอกสารสําหรับ “ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงาน”
ให้ยื่นเอกสารตามข้อ (๑) – (๔) ที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ที่ 4 ส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ
(อาคารอํานวยการ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ) เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมชลประทาน
4.๓ การรับรองเอกสารที่นํามายื่น
เอกสารที่ยื่นต่อกรมชลประทานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจ้าง ผู้มีอํานาจของนิติบุคคลต้องลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนาเอกสารและประทับตรา
สําคัญของบริษัท หรือห้าง (ถ้ามี) ทุกฉบับ
เอกสารหลักฐานที่ยื่นเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด กรมชลประทานจะไม่คืนให้
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก และหากประสงค์จะยื่นขอเข้ารับการคัดเลือก หรือเลื่อนชั้นจะต้องจัดทําเอกสาร
ใหม่ทุกครั้ง
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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การแสดงความจํานงของนิติบุคคล เพื่อขอยื่นเอกสารหลักฐานในการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มี
คุณ สมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของกรมชลประทาน เป็นการแสดงเจตนาที่มุ่งก่อนิติสัมพันธ์กับทาง
ราชการ อันแสดงว่านิติบุคคลนั้น ทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก และแนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีฯของกรมชลประทาน หากปรากฏว่า เอกสารหลักฐานที่ยื่นเสนอเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกขึ้นบัญชี เป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือ
แก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร เพื่อให้ผู้
หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง กรมชลประทานจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และสงวนสิทธิ์ที่จะ
ให้ผู้ขอขึ้นบัญชีไม่มีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง
ของกรมชลประทานในนามนิติบุคคลดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก

5. การตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
กรมชลประทานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจ้าง “งานก่อสร้างชลประทาน”และพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับคําขอและเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว

6. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก
กรมชลประทานสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ
เบื้องต้นในการจ้าง ภายหลังทุกราย ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อถูกร้อง
ขอ และกรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดชั้นหากข้อมูลของผู้ผ่านการคัดเลือก รายใดด้อยกว่าข้อมูลเดิม

7. การขอเลื่อนชั้น
หลังจากที่กรมชลประทานได้ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างแล้ว กรมจะเปิดโอกาสให้ผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว และประสงค์จะขอเลื่อนชั้น มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นได้ตลอดเวลา โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณ สมบัติเบื้องต้นในการจ้างที่กรมกําหนด โดยกรมจะ
ดําเนินการพิจารณาเลื่อนชั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว

8. การขึ้นบัญชี การคัดเลือก เลื่อนชั้น
เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และกรมชลประทานได้ประกาศขึ้นบัญชี
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างแล้วถือเป็นเด็ดขาด ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกหรือเลื่อนชั้นจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ และกรมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง
ของกรมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

9. การยกเลิกการขึ้นบัญชี
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ในการประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เมื่อมีเหตุอัน
ควรสําหรับผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วในเวลาใดก็ตาม ให้ถือว่าสิ้นสุดสภาพไปพร้อมกันทุกราย
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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10. การเพิกถอนสิทธิการขึ้นบัญชี
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โดย
พิจารณาถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างเป็นบรรทัดฐานหากเข้าหลักเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.๑ เป็นผู้รับ จ้างงานที่ มี ผลงานก่อสร้างของกรมชลประทาน บกพร่องล้มเหลว จนเกิดความ
เสียหายต่อกรมชลประทาน และกรมชลประทานพิจารณาให้ถอดถอนชื่อออกจากบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในงานจ้าง “งานก่อสร้างชลประทาน”
10.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ที่ผู้รักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว
10.๓ หากตรวจสอบภายหลังการขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ปรากฏว่า ได้ยื่น
เอกสารในการขอขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างอันเป็นเท็จ กรมชลประทานจะเพิกถอนสิทธิผู้ที่
ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันประกาศเพิกถอนสิทธิ

(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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ส่วนที่ 2
การจัดลําดับชั้นและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. ลําดับชั้นของผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
กรมชลประทานแบ่ ง ลํ า ดั บ ชั้ น ของผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการจ้ า งก่ อ สร้ า ง “งานก่ อ สร้ า ง
ชลประทาน” โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับองค์ประกอบ และลักษณะของโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ
เพื่อให้งานก่อสร้างของกรมทุกโครงการประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็นจํานวน 5 ชั้น
คือ ชั้นพิเศษ และชั้น 1 - 4โดยใช้วงเงินงบประมาณในการจ้างแต่ละครั้ง กําหนดสิทธิผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การเข้าเสนอราคาเพื่อรับงานก่อสร้าง ดังนี้
ชั้นพิเศษ มีสิทธิเพื่อเข้าเสนอราคารับงานก่อสร้างชลประทาน ไม่จํากัดวงเงิน
ชั้นที่ 1 มีสิทธิเพื่อเข้าเสนอราคารับงานก่อสร้างชลประทาน ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,0๐๐ ล้านบาท
ชั้นที่ 2 มีสิทธิเพื่อเข้าเสนอราคารับงานก่อสร้างชลประทาน ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5๐๐ ล้านบาท
ชั้นที่ 3 มีสิทธิเพื่อเข้าเสนอราคารับงานก่อสร้างชลประทาน ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท
ชั้นที่ 4 มีสิทธิเพื่อเข้าเสนอราคารับงานก่อสร้างชลประทาน ได้ครั้งหนึ่งมากกว่า 10 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท

2. การพิจารณาให้คะแนน
กรมชลประทานจะพิจารณาจัดลําดับชั้นของผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกขึ้น
บัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง“งานก่อสร้างชลประทาน” ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ คะแนนรวมทุกด้าน
ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ ขั้ น ต่ํ า ของด้ า นประสบการณ์ แ ละผลงาน ด้ า นฐานะการเงิ น ด้ า นบุ ค ลากรเจ้าหน้าที่ และด้านเครื่องมือโรงงาน
หากคะแนนรวมอยู่ในลําดับชั้นที่กําหนด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละด้าน กรมชลประทานจะ
จัดลําดับชั้นต่ําสุดของเกณฑ์ขั้นต่ําของลําดับชั้นนั้นๆ
2.๑ การจัดลําดับชั้น
(๑) ชั้นพิเศษ คะแนนรวมตั้งแต่ 9๕ คะแนนขึ้นไป และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ ๒.3
(๒) ชั้น 1 คะแนนรวมตั้งแต่ 85 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 95 คะแนน
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ ๒.3
(๓) ชั้น 2 คะแนนรวมตั้งแต่ ๕๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 85 คะแนน
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ ๒.3
(๔) ชั้น 3 คะแนนรวมตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๕ คะแนน
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ ๒.3
(5) ชั้น 4 คะแนนรวมตั้งแต่ 15 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3๕ คะแนน
และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ ๒.3
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2.2หากผู้ยื่นมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ตามที่กรมกําหนดการจัดลําดับชั้น แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําใน
ด้านประสบการณ์และผลงาน และ/หรือด้านฐานะการเงิน และ/หรือด้านบุคลากร-เจ้าหน้าที่ และ/หรือด้าน
เครื่องมือ โรงงาน แล้วผู้ยื่นจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นที่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ําตามข้อ 2.3
2.3. เกณฑ์ขั้นต่ําของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอขึ้นบัญชี มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
รายการ
๑. ด้านประสบการณ์และผลงานขัน้ ต่ําทีต่ ้องมี
๑.๑ ระยะเวลาของประสบการณ์และผลงาน
ในรอบ 5 ปี
๑.2 มูลค่าของราคางานรวมที่ทําแล้วเสร็จ
ในรอบ 5 ปี
๑.3 มูลค่าของผลงานสูงสุดสัญญาเดียว
ทีท่ ําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี
๒. ด้านสมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับฐานะ
การเงินขัน้ ต่ําทีต่ ้องมี
๒.๑ ทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าหุน้ แล้ว
๒.๒ สินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร
2.3 มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth)
๓. ด้านสมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เจ้าหน้าทีข่ ั้นต่าํ ทีต่ ้องมี
๓.๑ วุฒิวิศวกร
๓.๒ สามัญวิศวกร
- ด้านโยธา
- ด้านเครื่องกล
- ด้านไฟฟ้า
๓.๓ ภาคีวิศวกรโยธา
๓.๔ นายช่างควบคุมงาน
๓.5 นายช่างสํารวจ
๓.6 ธุรการ
๔. ด้านสมรรถภาพในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เครื่องมือ โรงงาน ขัน้ ต่ําทีต่ อ้ งมี
๔.๑ รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า

หน่วย

ผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื้องต้นในการจ้าง
ชั้นพิเศษ

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

เดือน

36

30

24

12

-

ล้านบาท

300

150

50

12

-

ล้านบาท

110

60

20

5

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

400
400
200

200
200
100

100
100
50

20
20
10

5
5
2.5

คน

1

1

-

-

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3
2
1
6
6
3
2

3
2
1
5
5
2
1

2
1
1
4
4
2
1

1
1
3
3
1
1

1
1
-

คัน

4

3

2

1

-
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รายการ
๔.2 รถขุด (Hydraulic Excavator) ขนาดไม่
น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า
๔.3 รถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า
๔.4 รถบรรทุก 6 ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ
(6 Dump Truck or 10Dump Truck)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า
๔.5 รถบรรทุกน้ํา (Water Tank Truck)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า
๔.6 รถบดหรือรถแทรคเตอร์ลากล้อบดตีน
แกะ (Compactor Track or Sheep
Foot) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า
๔.7 รถผสมคอนกรีต ( Mixer Truck) ขนาดไม่
น้อยกว่า 130 แรงม้า
4.8 รถบดสั่นสะเทือน (Vibratory Roller
Compactor) ล้อเรียบ/ล้อยาง (Roller
Rubber Wheels)ขนาดไม่น้อยกว่า 100
แรงม้า
๔.9 รถเครน (Crane Truck) ขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๐ ตัน

หน่วย
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ผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื้องต้นในการจ้าง
ชั้นพิเศษ

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 4

คัน

8

6

4

3

1

คัน

2

2

1

-

-

คัน

24

18

12

9

3

คัน

4

3

2

1

1

คัน

4

3

2

1

-

คัน

2

2

1

1

-

คัน

2

2

1

1

-

คัน

2

1

1

1

-
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3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
3.๑ ด้านประสบการณ์และผลงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
(๑) ประสบการณ์และผลงานในรอบ ๕ ปี ก่อนวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกขาดช่วง
ความต่อเนื่องของงานได้ไม่เกิน 4 เดือน คะแนนเต็ม 5 คะแนนโดยใช้สมการ คะแนน เท่ากับ -(0.0014x ป
2)+(0.1673xป)เมื่อ “ป” คือ ประสบการณ์ (เดือน)ดังนี้
หมายเหตุ แทนค่า “ป” ได้สูงสุด 50 เดือนกรณีประสบการณ์และผลงานเกิน 50
เดือน ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวอย่าง
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกมีประสบการณ์และผลงาน เกี่ยวกับงานที่ขอขึ้นบัญชี
สัญญาที่ 1 เริ่มดําเนินงานตามสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 มีนาคม 2557
สัญญาที่ 2 เริ่มดําเนินงานตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มกราคม 2558
ได้ ประสบการณ์และผลงาน สัญญาที่ 1 เท่ากับ 14 เดือน
สัญญาที่ 2 เท่ากับ 9 เดือน
รวมสองสัญญา 28 เดือน
ดังนั้น จะได้คะแนน -(0.0014 x 282) + (0.1673 x 28) = 3.59คะแนน
(๒) มูลค่าของราคางานรวมที่ทําเสร็จในรอบ ๕ ปีก่อนวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือก
คะแนนเต็ม 7 คะแนน โดยใช้สมการ คะแนน เท่ากับ -(0.000055x ม2)+(0.03925x ม) เมื่อ “ม” คือ
มูลค่าของราคางานที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี (ล้านบาท) ดังนี้
หมายเหตุ แทนค่า “ม” ได้สูงสุด 350 ล้านบาทกรณีมูลค่าของราคางานรวมที่ทํา
เสร็จในรอบ ๕ ปี ก่อนวันยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกเกิน 350 ล้านบาท ได้คะแนนเต็ม 7 คะแนน
ตัวอย่าง
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกมีมูลค่าของราคางานที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปีเกี่ยวกับ
งานที่ขอขึ้นบัญชี
สัญญาที่ 1 มูลค่าของราคางานตามสัญญา 168,666,000 บาท
สัญญาที่ 2 มูลค่าของราคางานตามสัญญา 90,250,000 บาท
ได้ มูลค่าของราคางานตามสัญญารวม บาท258,916,000 บาท
ใช้ 258.916 (ล้านบาท)
ดังนั้น จะได้คะแนน –(0.000055 x 258.9162) + (0.03925 x 258.916) =
6.48 คะแนน
(๓) ราคางานมูลค่าสูงสุดสัญญาเดียวที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปีก่อนวันยื่นคําขอเข้ารับ
การคัดเลือก(ตามลําพังบริษัทเดียวหรือในรูป Joint Venture หรือในรูป Subcontractor) ให้คะแนนเต็ม 8
คะแนนโดยใช้สมการ คะแนน เท่ากับ-(0.00036x ร2)+(0.10735x ร) เมื่อ “ร” คือ ราคางานมูลค่าสูงสุด
สัญญาเดียวที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี (ล้านบาท) ดังนี้
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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หมายเหตุ แทนค่า “ร” ได้สูงสุด 150 ล้านบาทกรณีราคางานมูลค่าสูงสุดสัญญาเดียวที่ทํา
แล้วเสร็จในรอบ ๕ ปี ก่อนวันขอขึ้นบัญชีเกิน 150 ล้านบาท ได้คะแนนเต็ม 8 คะแนน
ตัวอย่าง
ผู้ยื่นคําขอเข้ารับการคัดเลือกมูลค่าสูงสุดสัญญาเดียวที่ทําแล้วเสร็จในรอบ ๕ ปีก่อน
วันขอขึ้นบัญชีเกี่ยวกับงานที่ขอขึ้นบัญชี
สัญญาที่ 1 มูลค่าของราคางานตามสัญญา 168,666,000 บาท
สัญญาที่ 2 มูลค่าของราคางานตามสัญญา 90,250,000 บาท
ได้ มูลค่าของราคางานตามสัญญาสูงสุด บาท168,666,000บาท
ใช้ 150 (ล้านบาท) เนื่องจากเกิน 150 ล้านบาท ตามหมายเหตุ ข้อ (3) ได้คะแนน
เต็ม 8 คะแนน
ดังนั้น จะได้คะแนน –(0.00036 x 1502) + (0.10735 x 150) = 8 คะแนน
(4) การคิดเทียบผลงานก่อสร้าง
(4.1) งานก่อสร้างชลประทาน ตามส่วนที่ 1 ข้อ 2 คิดให้เต็มค่างานตามสัญญาจ้าง
(100%)
(4.2) งานก่อสร้างทาง คิดให้ ๕0% ของค่างานตามสัญญาจ้าง
(๔.๓) งานก่อสร้างระบบประปา เช่น อุโมงค์ส่งน้ํา ท่อจ่ายน้ํา โรงกรองน้ํา เป็นต้น
งานก่อสร้างสะพาน งานโครงสร้าง และงานก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เป็นคอนกรีต คิด
ให้ ๒๕% ของค่างานตามสัญญาจ้าง
3.๒ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน (คะแนนเต็ม ๓5 คะแนน)
(๑) ทุน จดทะเบี ย นที่ชํ า ระค่ า มูล หุ้ น แล้ว คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ค ะแนนโดยใช้
สมการ= (๐.0228x ทุนจดทะเบียนที่ชําระค่าหุ้นแล้ว (ล้านบาท)) + 0.8861
ตัวอย่าง บริษัท สายใจ จํากัด มีทุนจดทะเบียนตามหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน 200
ล้านบาท แต่ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว 90 ล้านบาท บริษัท สายใจ จํากัด จะได้คะแนนในส่วนของทุนจดทะเบียนที่
ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว ดังนี้
ทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่าหุ้นแล้ว = (0.0228 x 90) +0.8861 = 2.94 คะแนน
(๒) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ให้คะแนนโดยใช้
สมการ =(๐.0228x สินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร (ล้านบาท)) + 0.8861
ตั ว อย่ า ง บริ ษัท สายใจ จํา กัด มี มู ล ค่ าสิ น ทรั พย์ หมุ นเวี ย นตามงบแสดงฐานะการเงิ น
จํานวนเงิน 30 ล้านบาท และหนังสือรับรองสินเชื่อของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่
จํานวนเงิน 50 ล้านบาท บริษัท สายใจ จํากัด จะได้คะแนนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร
ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมสินเชื่อธนาคาร = (0.0228 x (30+50)) + 0.8861 = 2.71
คะแนน
(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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(๓) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth)คะแนนเต็ม ๑5 คะแนน ให้คะแนนโดยใช้สมการ
=(๐.0456xมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)) + 0.89
ตัวอย่าง บริษัท สายใจ จํากัด มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth) จํานวนเงิน 30.50
ล้านบาท บริษัท สายใจ จํากัด จะได้คะแนนในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth) ดังนี้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth)= (0.0456x 30.50) + 0.89 = 2.28คะแนน

คะแนน

3.๓ ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๒5 คะแนน)
(๑) วิศวกร (คะแนนสูงสุด ไม่เกิน ๑5 คะแนน)
(๑.๑) วุฒิวิศวกรโยธา
ได้คนละ ๓ คะแนน
(๑.๒) สามัญวิศวกรโยธา ได้คนละ ๒ คะแนน
(๑.๓) สามัญวิศวกรสาขาอื่น ได้คนละ ๑ คะแนน
(๑.๔) ภาคีวิศวกรโยธา
ได้คนละ ๑ คะแนน
(๑.๕) ภาคีวิศวกรสาขาอื่น ได้คนละ ๐.๕ คะแนน (รวมกันไม่เกิน ๒ คะแนน)
(๒) นายช่างควบคุมงานนายช่างสํารวจ (คะแนนสูงสุดไม่เกิน 8 คะแนน)
(๒.๑) ปวส. สาขาก่อสร้าง/โยธา/สํารวจ ประสบการณ์ ๕ ปี ขึ้นไป ได้คนละ ๐.๗๕

(๒.๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
งานชลประทาน ได้คนละ ๐.๗๕ คะแนน
(๒.๓) ปวส. สาขาก่อสร้าง/โยธา/สํารวจ (หรือ ปวช. สาขาเดียวกันประสบการณ์ ๓
ปี)
ได้คนละ ๐.๕ คะแนน
(๒.๔) ปวส. สาขาอื่น ประสบการณ์ ๕ ปี ขึ้นไป ได้คะแนน ๐.๕ คะแนน
(๒.๕) ปวส. สาขาอื่น (หรือ ปวช. สาขาอื่น ประสบการณ์ ๓ ปี)
ได้คนละ ๐.๒๕ คะแนน
(๓) ธุรการ (คะแนนสูงสุดไม่เกิน 2 คะแนน)
(๓.๑) บุคลากรด้านธุรการ ปวส. ขึ้นไป (หรือ ปวช. ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป)
ได้คนละ ๐.๕ คะแนน
3.๔. ด้านสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โรงงาน(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
จะต้ องมีเครื่องจักร-เครื่องมือตามตารางเกณฑ์ขั้นต่ําของผู้ขอขึ้นบัญ ชีตามข้อ ๔ และให้
คะแนน ๐.3๕ คะแนน ต่อเครื่องจักร-เครื่องมือ ๑ คัน
กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบสมรรถนะการใช้งานของเครื่องมือโรงงาน เพื่อ
นํามาประกอบการให้คะแนน
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ส่วนที่ ๓
บัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
๑. การออกบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก และได้ ป ระกาศขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการจ้ า งแล้ ว
กรมชลประทานจะออกบั ตรประจําตัวผู้มีคุณ สมบัติเบื้ องต้นในการจ้าง “งานก่อสร้างชลประทาน เพื่ อใช้
ประกอบในการแสดงตนว่าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ผู้มี สิท ธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาของกรม
ชลประทาน
บัตรประจําตั วผู้มีคุ ณ สมบั ติเบื้ องต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานก่อสร้างชลประทาน” มีอายุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรหากผู้รับจ้างประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างกับกรม
ชลประทานต่ อ อี ก ให้ ยื่ น คํ า ขอเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ในการจ้ างก่ อ สร้างก่ อ นบั ต ร
ประจําตัวหมดอายุไม่น้อยกว่า 90 วันหรือก่อนวันที่กรมชลประทานกําหนด

๒. การทําบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างฉบับใหม่
ผู้ร้องขอจะต้องยื่นคําขอตามแบบ ชป.ทช. ๐๙ พร้อมเอกสารในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีบริษัท/ห้าง เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสถานที่ตั้ง ให้ยื่นคําร้องขอตามแบบที่กําหนด พร้อม
สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสถานที่ตั้งของบริษัท/ห้าง และบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจ้างฉบับเดิม
(๒) กรณีบริษัท/ห้าง ทําบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างสูญหาย ให้ยื่นคําร้องตาม
แบบที่กําหนด พร้อมใบรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตํารวจ และสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
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ส่วนที่ ๔
แบบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคําขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชี
ชื่อแบบเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอขึ้นบัญชี
แบบ ชป.ทช. ๐๑
แบบ ชป.ทช. ๐๒
แบบ ชป.ทช. ๐๓-๑
แบบ ชป.ทช. ๐๓-๒
แบบ ชป.ทช. ๐๔
แบบ ชป.ทช. ๐๕-๑
แบบ ชป.ทช. ๐๕-2
แบบ ชป.ทช. ๐๖
แบบ ชป.ทช. ๐๗
แบบ ชป.ทช. ๐8-๑
แบบ ชป.ทช. ๐๘-๒
แบบ ชป.ทช. ๐๘-๓
แบบ ชป.ทช. ๐๙

แบบคําร้องขอรับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
“งานก่อสร้างชลประทาน”
แบบรายละเอียดของนิติบุคคล
แบบรายละเอียดผลงานก่อสร้าง
แบบรายละเอียดผลงานก่อสร้างของแต่ละสัญญา
แบบบัญชีสรุปผลงานก่อสร้าง
แบบรายงานเอกสารประกอบการพิจารณาด้านฐานะการเงิน
แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
แบบบัญชีรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานประจํา
แบบหนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้างประจํา
แบบบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือ
แบบรายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือรายตัว
แบบภาพถ่ายเครื่องจักร-เครื่องมือรายตัว
แบบคําร้องการทําบัตรประจําตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง

(ฉบับนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา) – .............ตุลาคม 2558
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แบบ ชป.ทช.01

แบบคํารองขอรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง
“งานกอสรางชลประทาน”
วันที…่ …….เดือน…………………….พ.ศ. ………….
เรื่อง ขอรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน”
เรียน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตน
ขาพเจา บริษัท/หาง…………………………………………………………………………………………………………………………
โดย………………………………………………………………………………(ผูมีอํานาจกระทําการแทน) สํานักงานอยูเลขที่…………
หมูที่..........ถนน………………………………….….แขวง/ตําบล………………………………เขต/อําเภอ …………………………………..
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย................. โทรศัพท…………………………. โทรสาร.............................
อีเมล...............................................................มีความประสงคขอยื่นเอกสารเพื่อการพิจารณาคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจาง “งานกอสรางชลประทาน” โดยไดย่นื เอกสารหลักฐานตางๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หลักฐานและเอกสารประกอบ
หลักฐานและเอกสารดานประสบการณและผลงาน
หลักฐานและเอกสารดานฐานะการเงิน
หลักฐานและเอกสารดานบุคลากรและเจาหนาที่
หลักฐานและเอกสารดานเครื่องมือ โรงงาน

จํานวน…..….แผน
จํานวน…..…แผน
จํานวน…..….แผน
จํานวน…..….แผน
จํานวน…..….แผน

และ….……เลม
และ….……เลม
และ….……เลม
และ….……เลม
และ….……เลม

ขาพเจาขอรับรองเอกสารที่นํามายื่นเปนเอกสารจริงทุกฉบับ หากกรมชลประทานตรวจสอบพบวาเอกสาร
ที่นํามายื่นเปนเอกสารปลอมหรือเปนเท็จ ขาพเจายินดีใหกรมชลประทานดําเนินคดีตามกฎหมาย และไมพิจารณาเปน
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนฯหรือเพิกถอนสิทธิในการเสนอราคาหรือคัดชื่อออกจากบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

………………………………………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..................................................)
กรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

หมายเหตุ : ผูแทนหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลของบริษัทหรือหางที่เปนผูยื่นเอกสารจะตองลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอความและเอกสาร ความแทจริงแหงเอกสารและ/หรือสําเนาเอกสารพรอมประทับตรา (ถามี) ของ
บริษัทหรือหางทุกฉบับ หากตรวจพบในขณะพิจารณาหรือในเวลาตอมาวามีขอความหรือเอกสารหลักฐานฉบับ
ใดเปนเท็จบางสวนหรือทั้งฉบับหรือมีการปกปดขอเท็จจริงหรือเปนเอกสารปลอม กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมพิจารณาหรือคัดชื่อบริษัทหรือหางนั้นออกจากการพิจารณาหรือทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง และ
ไมมีรับสิทธิในการพิจารณาในการขอขึ้นบัญชีครั้งตอไปดวย และจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

แบบ ชป.ทช.02

แบบรายละเอียดของนิติบุคคล
ขอ ๑

ขอ ๒

ขอ ๓

(๑) ผูขอรับการคัดเลือกไดจดทะเบียนตอทางราชการไว ชื่อ……………………………….……….……………
(๒) สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………………………….…………………………………………..………….……
……………………………………………...………………………………………………………………………………………
(๓) หมายเลขโทรศัพท…………….……………..………………โทรสาร………………………….…………………………
(๑) ผูขอรับการคัดเลือกไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………
ทะเบียนเลขที่…………………………..……..เมื่อวันที่………….เดือน………………..……….พ.ศ. ……..………
(๒) ไดระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคล (เฉพาะงานกอสราง) คือ…………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
(๓) ไดจดทะเบียนการคา ณ ………………………………..…………ทะเบียนเลขที่…………………………………
(๑) รายชื่อกรรมการดําเนินงานหรือหุนสวนในปจจุบัน จํานวน……………………..คน…………………..…
คือ ……………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
(๒) กรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ ชื่อ …………………………………….…………
(๓) ผูมีอํานาจลงชื่อทํานิติกรรม คือ ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….

ไดแนบหลักฐาน เอกสารประกอบ และตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
พรอมทั้งประทับตราสําคัญมาดวยแลว จํานวน……….…………..แผน และ ……………..………..เลม
(ลงชื่อ)…………………...…………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(…………………….….………..)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.03-1

แบบรายละเอียดผลงานกอสราง
บริษัท/หาง…………………………………………………….……………………………..…ไดสงผลงานกอสรางใน
ระยะเวลา ๕ ป กอนวันยื่นคําขอรับการคั ดเลื อกเป นผูมีคุณสมบัติ เบื้องตน ในการจาง “งานกอสราง
ชลประทาน” พรอมด วยหลักฐาน เอกสาร และรายละเอียดต างๆ เพื่อประกอบการพิจ ารณารวม
ทั้งสิ้น……………..สัญญา ตามบัญชีสรุปผลงานกอสรางที่แนบมาพรอมนี้
ขาพเจาขอรับรองวา หลักฐาน เอกสาร และรายละเอียดตางๆ ที่สงมาพรอมกับบัญชีสรุป ผลงาน
กอสรางถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

………………………………………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..................................................)
กรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.๐๓-๒

แบบรายละเอียดผลงานกอสรางของแตละสัญญา
บริษัท / หาง......…………………..……………………………………………………………………..…………………………
๑. สัญญาเลขที่ ……………………………………… ลงวันที่……………….……………………………………………..
๒. งานกอสราง ………………………………………………………………………………………………………………..…
๓. สถานที่กอสราง…………………………………………………………………………………………………….…………
๔. ผูวาจาง………………………………………………………………………………………………………..….…….……….
๕. ราคาคากอสราง……………………………………………………………………………………………………….………
๖. วันเริ่มสัญญา……………………………………………………………….……………….…………………..…….………
๗. ระยะเวลากอสรางตามสัญญา………………………………………..………………………………………….………
๘. ขณะนี้ดําเนินการไปแลว (%) ………………………………………………………………………………….………
๙. วันที่กอสรางแลวเสร็จ………………………………………………………………..……………………………….……
๑๐. ปญหาและอุปสรรค……………………………………………………………………………………………….…………
๑๑. ฐานะของบริษัท/หาง ตามสัญญา ()
( ) คูสัญญา
( ) รวมคา ……..………………….%
( ) รับชวงงานของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ……………………….%
๑๒. ประเภทและลักษณะของงานกอสราง (  )
( ) ๑๒.๑ งานกอสรางชลประทาน
( ) ๑๒.2 งานกอสรางทางหรือถนน
( ) ๑๒.3 งานกอสรางสะพาน
( ) ๑๒.4 งานกอสรางประปา
( ) ๑๒.5 งานกอสรางโครงสราง
( ) ๑๒.6 ……………………………………………………………………………………………………..
( ) ๑๒.7 ……………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)

………………………………………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..................................................)
กรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.๐๔

แบบบัญชีสรุปผลงานกอสราง

บริษัท/หาง ……………………………..………………………………………………..…
ลําดับ
ที่

รายการงานกอสราง

ผูวาจาง

วันเดือนป
ที่ลงนาม
ในสัญญา

วันเดือนป
ที่
แลวเสร็จ

ราคาคากอสรางของผลงาน (บาท)

คูสัญญา

กอสรางแลวเสร็จ
งานรวมคา

งานรับชวง

อยูระหวางดําเนินการ

คูสัญญา

งานรวมคา

หมายเหตุ

งานรับชวง

(ลงชื่อ).................................................กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดั การ
(.................................................)
ประทับตรา (ถามี)
หมายเหตุ
ประเภทหลักฐาน เอกสาร และรายละเอียดตางๆ ที่ตองนําสง
ก. ใหสงหลักฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ทุกรายการ เวนแตผูวาจางเปนสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐก็ไมตองสงหลักฐาน ตาม (๒) และ (๔)
ข. หากเปนผลงานรวมคาตองสงหลักฐาน ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ค. หากเปนผลงานรับชวง ผูวาจางตองเปนสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐเทานั้น ตองสง
หลักฐานตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) โดยหลักฐานตาม (๑) ตองระบุประเภท ลักษณะและราคา
คากอสรางของงานที่รับชวงดวย
อนึ่ง กรณีที่เปนผลงานอยูระหวางดําเนินการ หลักฐานฯ ตาม (๑) ตองระบุจํานวนเงินคา
กอสรางที่ผูขอจดทะเบียนไดรบั ตามผลงานหรืองวดงานถึงกอนวันขอจดทะเบียน

รายละเอียดเอกสาร
(๑) หมายถึง สําเนาหนังสือรับรองผลงานของผูวาจาง
(๒) สําเนาคูส ัญญางานจางเหมา
(๓) หลักฐานที่ผรู ับจางทุกราย ไดตกลงเกี่ยวกับราคาคากอสรางที่ผรู ับจางแตละรายได
ดําเนินการตามสัญญารวมคา
(๔) หมายถึงหลักฐานฯ การชําระภาษีของผลงานที่นํามาแสดง
(๕) หมายถึงหนังสืออนุญาตใหรับชวงงานไดของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
- กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจ ัดการ ตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร
และประทับตราบริษัทหรือหาง (ถามี) ทุกฉบับ

แบบ ชป.ทช.05-1
แบบรายงานเอกสารประกอบการพิจารณา ดานฐานะการเงิน
บริษัท / หาง.................................................................................................................................................................
ไดสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะดานการเงินมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา ( พิมพเครื่องหมายถูกที่ชอง  )
๑. หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในทองที่สํานักงานใหญของนิติบุคคล
ตั้งอยู
 ตนฉบับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน ออกใหไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองถึงวันที่ยื่น
ขอขึ้นทะเบียนชั้น ลงวันที่.......................................... จํานวนเงิน ...............................................บาท
กรณีมกี ารเพิ่มทุน – ลดทุนระหวางป
 สําเนาหลักฐานการประชุมเพิ่มทุน – ลดทุน

๒.

จนท.กรมชลฯ ตรวจสอบ
 ถูกตอง ครบถวน
 ไมถูกตอง

 ถูกตอง ครบถวน
 ไมถูกตอง
 ถูกตอง ครบถวน
 สําเนาใบเสร็จรับเงินชํา ระคาเพิ่มทุน – ลดทุ น ของกรมพั ฒนาธุ รกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในทองที่  ไมถูกตอง
 ถูกตอง ครบถวน
สํานักงานใหญของนิติบุคคลตั้งอยู
 สําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาใบสําคัญรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนจากผูถือหุนทั้งหมด (เฉพาะบริษทั จํากัด)  ไมถูกตอง
หนังสือรับรองสินเชื่อจากธนาคาร โดยธนาคารหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับภาษาไทย
 ตนฉบั บหนั งสือ รับรองสิ นเชื่ อฯ ฉบับภาษาไทย ออกให ไมเ กิน ๙๐ วั น นั บแต วันที่ ออกหนัง สือรั บรอง  ถูกตอง ครบถวน
ถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนชั้น ซึ่งออกหนังสือและรับรองโดยสํานักงานใหญ (จํานวน ........................ ฉบับ)
 ไมถูกตอง
1. ธนาคาร ........................................................... วงเงินสินเชื่อ .................................................................
หนังสือรับรองฯ เลขที่........................................................... ลงวันที่ .......................................................
2. ธนาคาร .............................................................. วงเงินสินเชื่อ .................................................................
หนังสือรับรองฯ เลขที่............................................................ ลงวันที่ ......................................................

๓. งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต
 สําเนางบการเงินและสําเนารายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ปสุดทายกอนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน
พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ถูกตอง ครบถวน
 ไมถูกตอง

 สําเนาใบอนุญาตของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไมถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 ถูกตอง ครบถวน
 ไมถูกตอง
 สําเนาใบเสร็จรับเงินคาเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พรอมสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได  ถูกตอง ครบถวน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของกรมสรรพากรปเดียวกันกับงบการเงิน
 ไมถูกตอง

เอกสารฉบั บ นี้ ถื อ เป น เอกสารประกอบการพิ จ ารณา ด า นฐานะการเงิ น หากกรอกข อ มู ล ไม ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
กรมชลประทาน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคะแนน ดานฐานะการเงิน
ขาพเจาขอรับรองวาหลักฐานที่สงมาพรอมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..................................................)
กรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

(ลงชื่อ)............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(.............................................)
ตําแหนง.....................................................................
วันที่ ..........................................................................

แบบ ชป.ทช.05-2

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร.....................................................................
เขียนที่.................................................
วันที่.................................................
เรื่อง รับรองสินเชื่อ
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
ตามที่บริษัท/หาง…………………………………………………………………………………………… มีความประสงค
จะยื่นขอคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกับกรมชลประทาน ซึ่งตามหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกําหนดใหผูย่ืนคําขอตองเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย นั้น
ธนาคาร…………………………………………………………… ขอรับรองวาบริษัท/หาง.....................................
เปนลูกคาที่ดีของธนาคาร.................................................................................................. และธนาคาร
................................................ยินดีใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัท/หาง...............................................................
ภายในวงเงิน....................................บาท (........................................................................) หากไดรับงานจาก
กรมชลประทาน และเมื่อบริษัท/หาง.................................................... ไดปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของ
ธนาคาร...........................................แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ………………………………………….. ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ
(..................................................)
ประทับตราธนาคาร

แบบ ชป.ทช.06

แบบบัญชีรายละเอียดของผูปฏิบัติงานประจํา
บริษัท / หาง..................................................................................................... ไดสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะดานบุคลากรและเจาหนาที่ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
(๑) ตนฉบับตามแบบ ชป.ทช.๐๗
(๒) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ/หรือ
หลักฐานการรับรองวุฒิการศึกษา
(๓) สําเนาหนังสือรับรองประสบการณหรือความชํานาญงานจากสถาบันหรือนิติบุคคลทุกแหง
(๔) สําเนาหลักฐานยอมรับการเปนลูกจางประจํา (สําเนาหนังสือสัญญาจาง)
(๕) สําเนาหลักฐานการรับ – จายเงินเดือน พรอมสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินได
(ใบเสร็จรับเงิน และ ภงด. ๑) ไมนอยกวา ๓ เดือน นับถึงวันยื่นขอจดทะเบียน
ชื่อ - สกุล

เลขที่
ใบอนุญาตฯ

วุฒิการศึกษา

วิศวกร
๑. วุฒิวิศวกร
๑.๑
๑.๒
๒. สามัญวิศวกร
๒.๑
๒.๒
๓. ภาคีวิศวกร
๓.๑
๓.๒
นายชางควบคุมงาน (ไมต่ํากวา ปวช. หรือเทียบเทาสาขาวิชาชาง)
๑.
๒.
๓.
นายชางสํารวจ (ไมต่ํากวา ปวช.)
๑.
๒.
๓.
ธุรการ (ไมต่ํากวา ปวช. หรือเทียบเทา)
๑.
๒.
๓.

สาขา/แผนก

ประสบ
การณ
(ป)

เปนลูกจาง
ประจําตัง้ แต
(วัน/เดือน/ป)

3

4

6

7

9

10

หมายเหตุ : เจาหนาที่ซา้ํ ซอนกันกับนิตบิ ุคคลอื่น กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาบุคคลรายนั้น

แบบ ชป.ทช.06
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดของลูกจางประจําขางบนนี้ ถูกตองและเปนจริงทุกประการ และ
ไดแนบหนังสือยอมรับการเปนลูกจางประจํา (ชป.ทช.๐๗) จํานวน………….ฉบับ มาพรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)

………………………………………….. ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..................................................)
กรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

หมายเหตุ : เจาหนาที่ซา้ํ ซอนกันกับนิตบิ ุคคลอื่น กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาบุคคลรายนั้น

แบบ ชป.ทช.07

แบบหนังสือยอมรับการเปนลูกจางประจํา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………..…..อายุ ……….ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................ขณะนี้เปนลูกจางประจําอยูในบริษัท/หาง
……………………………………………………………………………….……………..ตําแหนง……………….………………………….….
โดยเปนลูกจางประจํา ตั้งแต……………………………….ขาพเจามีวิทยฐานะและรายละเอียดอื่นดังนี้
๑. ไดรับใบอนุญาต ก.ว. หมายเลขทะเบียน………………………………...(แนบสําเนาใบอนุญาต ก.ว.
และประวัติการทํางาน)
๒. มีคุณวุฒิ (ไมต่ํากวา ปวช.) และมีประสบการณหรือความชํานาญงานในหนาที่ชางหรือดาน
ธุรการ รวม ……………..ป ……………..เดือน
(แนบสําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษา) และสําเนา
หนังสือรับรองประสบการณหรือความชํานาญงานจากสถาบันหรือนิติบุคคลทุกแหง)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนลูกจางประจําอยูในบริษัท/ หางนี้แตเพียงแหงเดียว ขอความ
ขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………..……………………...ลูกจางประจํา
(...........................................)
วันที่ ………………………….……………
คําอธิบายเพิ่มเติม
(1) ใหผูไดรับใบอนุญาต ก.ว. กรอกขอความตามขอ ๑. เทานัน้
(2) ใหผูปฏิบัติงานในหนาทีช่ างหรือดานธุรการกรอกขอความตามขอ ๒. เทานัน้
(3) ใบอนุญาต ก.ว. ตองไมขาดอายุหรืออยูระหวางถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(4) ประวัติการทํางานที่แนบตามขอ ๑. ตองระบุจํานวนป โครงการที่ไดควบคุมงาน และลักษณะงานที่
ปฏิบัติโดยชัดเจน พรอมทั้งลงนามรับรองดวยตนเอง
(5) หนังสือรับรองประสบการณหรือความชํานาญงานตามขอ ๒. ตองระบุจํานวนป โครงการทีไ่ ดควบคุม
งาน และลักษณะงานทีป่ ฏิบัตโิ ดยชัดเจน พรอมทั้งลงนามรับรองดวยตนเอง
(6) ลูกจางประจําทีป่ ฏิบัตงิ านใหกับบริษัท/หาง เกินกวา ๑ แหง จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะไดรับการพิจารณา
(7) กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจ ัดการตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารและ
ประทับตราบริษัทหรือหาง (ถามี) ทุกฉบับ
(8) ลูกจางประจําจะตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารรวมกับกรรมการผูจดั การ หรือ
หุนสวนผูจ ัดการ และประทับตราบริษัท หรือหาง (ถามี) ทุกฉบับ

แบบ ชป.ทช.08-1

แบบบัญชีสรุปรายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือ
บริษัท/หาง....................................................................................................... ขอสงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร-เครื่องมือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจาง “งานกอสรางชลประทาน” เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ลําดับที่

ชนิดเครื่องจักร-เครื่องมือ

หมายเลขทะเบียน

ยี่หอ

หมายเหตุ

ขาพเจาขอรับรองวา บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือตามรายการขางตน ถูกตองและเปน
ความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................... ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..............................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.08-2
รายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือรายตัว

ลําดับที่............

(๑) ชนิดเครื่องจักร............................................................................................................................
ยี่หอ..................................................รุน.........................................................ขนาด……………………………………….
หมายเลขเครื่อง.........................................................หมายเลขตัวถัง/แชสซี......................................................
(๒) หลักฐานการจดทะเบียน
 วันที่ครอบครองในการจดทะเบียน วันที่..........เดือน................................พ.ศ...................
 วันที่เสียภาษี
วันที่..........เดือน................................พ.ศ...................
 วันที่ครบกําหนดเสียภาษี
วันที่..........เดือน................................พ.ศ...................
(๓) หลักฐานกรรมสิทธิ์
 สําเนาใบคูมือจดทะเบียนประจําเครื่องจักร-เครื่องมือ
 วิธีการไดมา
 ซื้อ
เอกสารการไดมาประกอบดวย  ใบเสร็จรับเงิน เลขที.่ ...........ลงวันที.่ .................
 เชาซื้อ
เอกสารการไดมาประกอบดวย  สําเนาสัญญาเชาซื้อ
 ใบเสร็จรับเงิน ไมนอยกวา 3 งวด
 อืน่ ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
เอกสารการไดมาประกอบดวย  ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ภาพถายเครื่องมือ โรงงาน ตามเอกสารแนบทาย
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดเครื่องจักร-เครื่องมือตามรายการขางตน ถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................... ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..............................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.08-3

แบบภาพถายเครื่องจักร-เครื่องมือรายตัว

ลําดับที่............

ชนิดเครื่องจักร.....................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ภาพถายเครื่องจักร-เครื่องมือตามรายการขางตน ถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................... ผูยื่นคําขอคัดเลือก
(..............................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

แบบ ชป.ทช.๐๙

แบบคํารองการทําบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง
“งานกอสรางชลประทาน”
เรื่อง การทําบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง

วันที่............................................

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
ตามที่กรมชลประทาน ไดออกบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง “งานกอสราง
ชลประทาน เลขที่.................................... วันที่ออกบัตร...................................................................................
ใหแกบริษัท/หาง.........................…………………………………………………………………………………… ชั้น........... นั้น
เนื่องจากบริษัท/หาง......................................................................................................................... มี
ความประสงคจะขอใหกรมชลประทานออกบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางใหม เนื่องจาก
 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/หาง และสถานที่ตั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
จางฉบับเดิม
๒. สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลีย่ นแปลง
สถานที่ตงั้
๓. สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลีย่ นแปลงชื่อ
บริษัท/หาง

 บัตรทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสูญหาย
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. ใบรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานของสถานี
ตํารวจ
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
(ลงชื่อ)

………………………………………….. ผูยื่นคํารอง
(..................................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา(ถามี)

