บทนํา
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง เพื่อบรรลุยุทธศาสตรและเปาหมายบริการของกระทรวง
คมนาคม ในการใหประชาชนไดใชระบบขนสงจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
โดยการเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการคมนาคมขนสง ใหมี
ความคุมคาและทั่วถึง เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในการนี้ กรมทาง
หลวงชนบทไดกําหนดกลยุทธของหนวยงาน โดยจะดําเนินการสรางผลผลิตดานการพัฒนา
ระบบโครงขายทางและสะพาน ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
ดําเนินการ เพื่ออํานวยประโยชนและความสุขตอประชาชน ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว ผูรับจางกอสรางจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ มีผลงานเปนที่
ยอมรับ มีความพรอมทั้งดานการเงิน บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร
ดัง นั้ น เพื่อ ให กลยุท ธ ข องกรมทางหลวงชนบทมีผ ลสั ม ฤทธิ์ทุ กด านและ
สอดคลองกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับ แกไข
เพิ่มเติม ขอ 30 จึงกําหนดใหมีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง เพื่อคัดเลือกผูที่
มีความสามารถขึ้นบัญชีเปนผูมีสิทธิเขาแขงขันในการเสนอรับจางงานกอสรางที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางฉบับนี้ ซึ่งไดปรับปรุงจากหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง ตามประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ที่จําเปนตองใชผูรับจางที่มีศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในการกอสราง

กรมทางหลวงชนบท
กันยายน 2547
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แบบ ทช. 1 – ทช. 8

สวนที่ 1
ประเภทและชั้นของผูรับจาง
1.1 ประเภทของผูรับจาง แบงออกเปน 3 สาขา ดังนี้
(1) สาขางานทาง
(2) สาขางานสะพาน
(3) สาขางานอุโมงคหรือทางลอด
คํานิยาม (ใชเฉพาะในหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ของกรมทางหลวงชนบท เทานั้น)
- ผูรับจาง
หมายถึง ผูรับจางกอสรางที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจาง ของกรมทางหลวงชนบท
- งานทาง
หมายถึง งานกอสรางและงานซอมบํารุงทาง
- งานสะพาน หมายถึง งานกอสรางและซอมบํารุงสะพาน ทอลอดเหลี่ยม
(Box Culvert) ชุมทางตางระดับ ทางแยกตางระดับขนาดใหญ
- งานอุโมงคหรือทางลอด หมายถึง งานกอสรางและซอมบํารุงอุโมงค (Tunnel)
หรือ ทางลอด (Underpass)
1.2 ชั้นของผูรบั จาง
กรมทางหลวงชนบท แบงชั้นของการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางและสิทธิในการรับหรือ
ประกอบงานกอสราง ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 การแบงชั้นของผูรับจาง
ผูรับจางชั้น

สิทธิในการรับหรือประกอบงานกอสรางตอหนึ่งสัญญา (ลานบาท)

สาขางานทาง
สาขางานสะพาน
สาขางานอุโมงคหรือทางลอด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
ไมจํากัด
พิเศษ
1
ไมเกิน 150
ไมเกิน 80
ไมเกิน 150
2
ไมเกิน 60
ไมเกิน 40
ไมเกิน 60
3
ไมเกิน 20
ไมเกิน 20
4
ไมเกิน 10
ไมเกิน 5
หมายเหตุ ผูรับจางสาขางานอุโมงคหรือทางลอด มี 3 ชั้น คือ ชั้นพิเศษ ชั้น 1 และชั้น 2
/คํานิยาม…

คํานิยาม
1. งานก อ สร า งของกรมทางหลวงชนบทแบ ง ตามลั ก ษณะงาน ได เ ป น 2 ลั ก ษณะ คื อ
โครงการลักษณะปกติ และโครงการลักษณะพิเศษ
2. โครงการลักษณะปกติ หมายถึง โครงการกอสรางที่ไมมีลักษณะสลับซับซอน ไมมีความยุงยาก ไมมี
ขอจํากัดพิเศษและไมเขาขายโครงการลักษณะพิเศษ
3. โครงการลักษณะพิเศษ หมายถึง โครงการกอสรางที่มีลักษณะซับซอน หรือมีความยุงยาก หรือมี
ขอจํากัดพิเศษ ดังนี้
3.1 โครงการเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล
3.2 โครงการเรงรัดระยะเวลาทําการใหสั้นกวาปกติ 30 – 50%
3.3 โครงการกอสรางเพื่อแกไขปญหาการจราจรเมืองหลักที่มีปริมาณการจราจรสูง หรือติดขัดเปน
พิเศษ ตองบริหารจัดการจราจรในระหวางการกอสรางเปนพิเศษ
3.4 โครงการกอสรางขนาดใหญที่ตองใชเทคนิคการกอสรางสูงเปนพิเศษ ซึ่งตองใชเทคนิคและ
ประสบการณเปนการเฉพาะ เชน งานกอสรางบนดินออน งานกอสรางสะพานขนาดใหญที่มี
ลักษณะโครงสรางพิเศษ เปนตน
3.5 งานกอสรางที่ตองบูรณาการรวมกันกับงานสาธารณูปโภคอื่นใดที่มีความยุงยากเปน พิเศษ
จําเปนตองบูรณาการทั้งการบริหารโครงการและเทคนิคกอสราง รวมทั้งบริหารจัดการรวมกัน
ระหวางกรมทางหลวงชนบท ผูรับจาง และหนวยงานอื่น ๆ
ซึ่งจะตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.6 โครงการกอสรางเรง ดวนที่กรมทางหลวงชนบทตองการใหงานแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน อาทิ เชน โครงการที่ผูรับจางเดิมทิ้งงาน
3.7 โครงการกอสรางอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาวาเปนโครงการที่มีลักษณะพิเศษ
4. ผูรับจางชั้น 1 – 4 และชั้นพิเศษ หมายถึง ผูรับจางที่กรมทางหลวงชนบทไดคัดเลือกและขึ้นบัญชี
เปนผูมีสิทธิเขาแขงขันเสนอราคารับจางงานกอสรางโครงการลักษณะปกติที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท
5. ผู รั บ จ า งที่ เ ป น ผู มี สิ ท ธิ เ ข า แข ง ขั น เสนอราคารั บ จ า งงานก อ สร า งโครงการลั ก ษณะพิ เ ศษ
กรมทางหลวงชนบทจะพิจารณากําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา เปน แตล ะกรณีเปน ราย
โครงการไป
6. สิทธิในการรับหรือประกอบงานกอสรางตอหนึ่งสัญญา หมายถึง สิทธิของผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง มีสิทธิในการเสนอราคารับจางกอสรางโครงการลักษณะปกติของ
กรมทางหลวงชนบท ซึ่ง มี มูล คา งานตอ หนึ่ง สั ญญาตามที่กํา หนดไวในหลักเกณฑแ ละวิธีการ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
/สวนที่ 2...

สวนที่ 2
คุณสมบัติผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกเปนผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจาง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 ผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกตองเปนหางหุนสวน บริษัท หรือบริษัทมหาชน จํากัด
ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย และ
(1) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย
(2) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดชอบทั้งหมด ตองมี
สัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ตองเปนของหุนสวน
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(3) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุน
ของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
และมีสัญชาติไทยหรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือองคการของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการ
ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับอนุญาตให
มีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือหุน
(4) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํากัด ไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย
และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนทีจ่ ําหนายใหทั้งหมด
ตองเปนของผูถือหุน
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัดหรือมหาชนจํากัด เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมีลักษณะตาม (1) (2)
(3) และ (4) แลวแตกรณี
2.1.2 ในกรณีที่เปนคนตางดาว ตองไมเปนคนตางดาวตามกฎหมาย วาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว
2.1.3 ตองมีวตั ถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานทาง งานสะพาน และงานอุโมงคหรือทางลอด
2.1.4 ไมมีรายชื่ออยูในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว

/2.2 คุณสมบัติเฉพาะ…

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 ฐานะทางการเงิน
ก. หลักเกณฑการพิจารณา
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาประเมินฐานะทางการเงินของผูยื่นคําขอเขารับ
การคัดเลือกฯ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ทุนจดทะเบียน หมายถึง เงินทุนจดทะเบียน ณ วันที่ยื่นแบบคําขอเขารับการ
คัดเลือกฯ ที่ชําระมูลคาหุนแลว
2. วงเงินสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) แจงเวียน ออกใหแกผูยื่นคําขอเขารับการ
คัดเลือกฯ ตามแบบ ของกรมทางหลวงชนบท มีอายุไมเกิน 90 วัน
ข. ฐานะการเงินขั้นต่ํา
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาฐานะการเงินขั้นต่ําของผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกฯ
จะพิจารณาจากทุนจดทะเบียน และวงเงินสินเชื่อ ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑขั้นต่ําฐานะทางการเงิน
ผูรับจาง
ชั้น
พิเศษ
1
2
3
4

สาขางานทาง
ทุนจด
วงเงิน
ทะเบียน
สินเชื่อ
60
120
50
50
30
30
10
10
5
5

ฐานะทางการเงินขั้นต่ํา (ลานบาท)
สาขางานสะพาน
สาขางานอุโมงคหรือทางลอด
ทุนจด
วงเงิน
ทุนจด
วงเงิน
ทะเบียน
สินเชื่อ
ทะเบียน
สินเชื่อ
60
120
60
120
40
40
50
50
20
20
30
30
10
10
2.5
2.5

/2.2.2 เครื่องมือเครื่องจักร…

2.2.2 เครื่องมือเครื่องจักร (เฉพาะสาขางานทาง)
ก. หลักเกณฑในการพิจารณา
กรมทางหลวงชนบทจะพิจารณาประเมินเครื่องมือเครื่องจักรของผูขอเขารับ
การคัดเลือกฯ ตามเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
- รายการเครื่องมือเครื่องจักรตามงบดุลปสุดทาย (ภ.ง.ด. 50)
- หลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือผูมีสิทธิครอบครอง เชน
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนเครื่องจักรยานพาหนะที่ชําระคาภาษีประจําปถูกตอง
- สําหรับเครื่องมือเครื่องจักรที่จดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองนอยกวา
90 วัน นับถึงวันทีย่ ื่นแบบคําขอเขารับการคัดเลือกฯ จะตองเปนเครื่องมือเครื่องจักรที่
จัดซื้อหรือเชาซื้อจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรง และตองแสดงหลักฐานการซื้อ
ขายดวย เวนแตในกรณีทไี่ มไดจัดซื้อหรือเชาซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรง
จะตองจัดซือ้ หรือเชาซื้อมาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนเปนผูครอบครองใน
ฐานะผูเชาซื้อและชําระภาษีประจําปเรียบรอยแลว
- เครื่องมือเครื่องจักร
ตองมีสภาพดี
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีลักษณะและคุณสมบัติถูกตองไดมาตรฐานตามประกาศโดยผูยื่นแบบคําขอ
เขารับการคัดเลือกฯ ตองแนบภาพถายสีเครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้น
- กรมทางหลวงชนบท มีสิทธิในการตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องจักรตามบัญชีเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ผูยื่นคําขอฯ เสนอมา
ข. จํานวนเครื่องมือเครื่องจักรขั้นต่ํา
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาเครื่องมือเครื่องจักร ของผูยื่นคําขอเขารับการ
คัดเลือกฯ โดยจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได และ
ทดแทนกันไมได (นอกจากที่กําหนดไวในหมายเหตุของตารางที่ 3) บัญชีและ
จํานวนเครื่องมือเครื่องจักร จะกําหนดชั้นของผูรับจาง ตามตารางที่ 3

/ตารางที่ 3…

ตารางที่ 3 บัญชีและจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรขั้นต่ํา สาขางานทาง
ลํา
ดับ
ที่

รายการ

ขนาด
(ไมนอยกวา)

จํานวนเครื่องมือเครื่องจักร
ผูรับจางชั้น
พิเศษ

ผูรับจางชั้น
1

ผูรับจางชั้น
2

ผูรับจางชั้น
3

ผูรับจางชั้น
4

1

รถแทรกเตอรตีนตะขาบ (CRAWLER TRACTOR)
รถขุดแบคโฮ (BACK HOE หรือ Hydraulic Excavator)
รถตัก (FRONT END LOADER)
(อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน)

100 HP
100 HP
100 HP

8

6

5

2

1

2
3

รถเกรด (MOTOR GRADER)
รถบดลอยางขับเคลื่อนดวยตนเอง
(SELF PROPELLED RUBBER TYRE ROLLER)
รถบดลอเหล็กชนิด 2 หรือ 3 ลอ
(STEEL WHEEL ROLLER 2 OR 3 WHEEL)
รถบดสั่นสะเทือน (VIBRATING ROLLER)
รถบรรทุกเททาย (DUMP TRUCK)
รถบรรทุกน้ํา (WATER TRUCK)
โรงผสมแอสฟลตคอนกรีต
(ASPHALT CONCRETE PLANT)
เครื่องปูแอสฟลตคอนกรีต
(ASPHALT CONCRETE PAVER)
ถังเก็บยางแอสฟลต พรอมระบบอุนยาง
(ASPHALT STORAGE TANK AND
HEATING SYSTEM)
รถพนยางแอสฟลต (ASPHALT DISTRIBUTOR)
ไมกวาดยนต (MECHANICAL ROTARY BROOM)
เครื่องเปาลม (BLOWER)
เครื่องโรยหินขับเคลื่อนดวยตนเอง
(SELF PROPELLED AGGREGATE SPREADER)
โรงผสมคอนกรีต (CONCRETE PLANT)
เครื่องปูคอนกรีต (CONCRETE PAVER)

115 HP
8 TON

4
6

3
4

2
2

1
1

1
1

8 TON

4

3

2

1**

1**

100 HP
6/10 WHEEL
5,000 L
60 TON / HR

4
8
8
1*

3
8
8
1*

2
6
4
1*

1**
2
1
-

1**
1
1
-

-

1*

1*

1*

-

-

10,000 L

-

1*

1*

-

-

5,000 L
-

-

1*
1*
1*
1*

1*
1*
1*
1*

-

-

-

1*
1*

1*
1*

1*
1*

-

-

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

หมายเหตุ * หมายถึง เครื่องมือเครื่องจักรชุดงานผิวทางที่ผูรับจางชั้นพิเศษ, ผูรับจางชั้น 1,ผูรับจางชั้น 2
จะตองมีเครื่องมือเครื่องจักรชุดใดชุดหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ชุดที่ 1) มีลําดับที่ 8 และ 9 หรือ
(ชุดที่ 2) มีลําดับที่ 10,11,12,13,14 หรือ
(ชุดที่ 3) มีลําดับที่ 15 และ 16
** หมายถึง ใหเลือกลําดับที่ 4 หรือ ลําดับที่ 5 อยางใดอยางหนึ่ง

/2.2.3บุคลากร…

2.2.3 บุคลากร
ก. หลักเกณฑการพิจารณา
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาคุณสมบัติดานบุคลากร จากจํานวนและคุณสมบัติของ
ผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา ที่เปนวิศวกร พรอมแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้
- หลักฐานการวาจาง
- หลักฐานการรับ – จายเงินเดือน อยางนอย 6 เดือน
- หลักฐานการหักภาษีเงินไดของกรมสรรพากร อยางนอย 6 เดือน
- ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- ตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางประจําของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ข. จํานวนบุคลากรขั้นต่ํา ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรขั้นต่ํา
ผูรับจางชั้น
พิเศษ
1
2
3
4

วุฒิวิศวกร
1*
1*
-

วิศวกรโยธา (คน)
สามัญวิศวกร
ภาคีวิศวกร
2
2
1
1
1
1
2
1

วิศวกรไฟฟาหรือเครื่องกล (คน)
สามัญวิศวกร
1**
1**
-

หมายเหตุ * ใชสามัญวิศวกรที่มีประสบการณไมต่ํากวา 7 ป แทนวุฒิวิศวกรได
** วิศวกรไฟฟาหรือเครื่องกล เฉพาะสาขางานอุโมงคหรือทางลอดเทานั้น
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2.2.4 ผลงาน
ก. หลักเกณฑการพิจารณา
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาประเมินผลงานของผูขอเขารับการคัดเลือกฯ ดังนี้
 สาขางานทาง และสาขางานสะพาน
- ผลงานหนึ่งสัญญา หมายถึง ผลงานตรงสาขางานกอสรางโดยพิจารณาจากคางานใน
สาขานั้นๆ ที่ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยมาดวยดีไมเกิน 5 ป ถึงวันที่ยื่นแบบคํา
ขอเขารับการคัดเลือกฯ ซึ่งผลงานดังกลาวจะตองเปนผลงานที่ทําไวกับสวนราชการ
องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ ภาคเอกชนที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวา
ควรเชื่อถือได
- ผลงานรวม หมายถึง ผลงานสะสมที่กอสรางเสร็จดวยดีไมเกิน 5 ป ถึงวันที่ยื่นแบบ
คําขอเขารับการคัดเลือกฯ ซึ่งผลงานดังกลาวจะตองเปนผลงานที่ทําไวกับสวนราชการ
องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่
กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวาควรเชื่อถือได
 สาขางานอุโมงคหรือทางลอด
- ผลงานหนึ่งสัญญา หมายถึง ผลงานตรงหรือผลงานเทียบเคียง
ที่ดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยมาดวยดี ไมเกิน 5 ป ถึงวันที่ยื่นแบบคําขอเขารับการ
คัดเลือกฯ ซึ่งผลงานดังกลาว จะตองเปนผลงานที่ทําไวกับสวนราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ
หรือภาคเอกชนที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวา
ควรเชื่อถือได
- ผลงานรวม หมายถึง ผลงานตรงหรือผลงานเทียบเคียงสะสมที่ดําเนินการกอสราง
เสร็จดวยดี ไมเกิน 5 ป ถึงวันที่ยื่นแบบคําขอเขารับการคัดเลือกฯ ซึ่งผลงาน
ดังกลาว จะตองเปนผลงานที่ทําไวกับสวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
ภาคเอกชนที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวาควรเชื่อถือได
หมายเหตุ 1) ในกรณีผลงานรวมคา (JOINT VENTURE) จะพิจารณากําหนด มูลคางาน
ใหผูรวมคาที่ยื่นแบบคําขอเขารับการคัดเลือกฯ จากหลักฐานการตกลง
รวมคาตามสัดสวนเงินลงทุนที่ทําใหไวตอเจาของงาน
2) ในกรณีผลงานรับชวง (SUB–CONTRACT) จะพิจารณาจากผลงานของ
สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ โดยเปนผลงานที่ไดรับอนุมัติ
ใหรบั ชวงจากผูวาจาง

/3) ผลงานรวมคา…

3) ผลงานรวมคา และหรือผลงานรับชวง ใชเปนผลงานหนึ่งสัญญาหรือ
ผลงานรวมได
4) ผลงานเทียบเคียง (เฉพาะสาขางานอุโมงคหรือทางลอด) หมายถึง ผลงาน
กอสรางเฉพาะสวนที่กอสรางใตดิน ที่กอสรางดวยระบบ DIAPHRAGM WALL
หรือระบบอื่นที่มีลักษณะคลายกัน ซึ่งสามารถปองกันน้ํารั่วซึมได
ข. ผลงานขั้นต่ํา ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลงานขั้นต่ํา
ผลงานขั้นต่ํา (ลานบาท)
ผูรับจาง
ชั้น
พิเศษ
1
2
3
4

สาขางานทาง
ผลงานหนึ่ง
ผลงานรวม
สัญญา
150
300
30
120
10
40
5
20
-

สาขางานสะพาน
ผลงานหนึ่ง
ผลงานรวม
สัญญา
60
180*
20
60
10
30
5
15
-

สาขางานอุโมงคหรือทางลอด
ผลงานหนึ่ง
ผลงานรวม
สัญญา
150
300
30
120
10
40

หมายเหตุ * ตองมีผลงานกอสรางสะพานที่มีความยาวชวงสะพาน (SPAN LENGTH) ไมนอยกวา 30 ม.
จํานวน 1 สะพาน

/สวนที่ 3 การคัดเลือก…

สวนที่ 3
การคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
3.1 การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางในครั้งแรก
กรมทางหลวงชนบทจะประกาศเชิญชวนผูสนใจเขารับการคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจาง ซึ่งจะกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซองขอเสนอ โดย
จะประกาศใหทราบลวงหนากอนวันรับซองขอเสนอ ไมนอยกวา 30 วัน
3.2 การขอเลื่อนชั้น การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางเพิ่มเติม
หลังจากไดประกาศขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง ตามขอ 3.1 ไวเปนการ
ประจําแลว กรมทางหลวงชนบทจะเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคจะขอเลื่อนชั้น หรือ
บุคคลที่ประสงคจะขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือคํา
ขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน
การจางที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด
3.3 ระยะเวลาดําเนินการ
กรมทางหลวงชนบท จะดําเนินการพิจารณาคําขอเขารับการคัดเลือก หรือขอเลื่อนชั้น
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารตาง ๆ ครบถวนแลว
3.4 คาธรรมเนียม
ผูที่ผานการคัดเลือกและกรมทางหลวงชนบทไดประกาศขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจางแลว จะตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของกรมทางหลวงชนบท
3.5 การขึ้นบัญชี การคัดเลือก เลื่อนชั้น ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
เมื่อผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และไดประกาศขึ้นบัญชีเปน
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางแลว ถือเปนเด็ดขาดผูขอเขารับการคัดเลือกหรือเลื่อนชั้น จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
และกรมทางหลวงชนบท สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขึ้นบัญชีเปนผูรับจางของกรมทางหลวงชนบทเมื่อใดก็ได โดยไม
จําเปนตองบอกกลาวลวงหนา
3.6 การยกเลิกการขึ้นบัญชีผูรับจาง
กรมทางหลวงชนบท สงวนสิทธิ์ในการประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีเปนผูรับจางเมื่อ
มีเหตุอันควรสําหรับผูรับจางที่ขึ้นบัญชีไวแลวในเวลาใดก็ตาม ใหถือวาสิ้นสุดสภาพไปพรอมกันทุกราย
3.7 การเพิกถอนสิทธิการขึ้นบัญชีผูรับจางงานกอสราง
กรมทางหลวงชนบท สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิผูรับจางงานกอสรางที่ไดขึ้นบัญชีเปน
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางงานกอสรางของกรมทางหลวงชนบท โดยพิจารณาถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพผูรับจางงาน
กอสรางเปนบรรทัดฐาน
/สวนที่ 4 การทบทวน…

สวนที่ 4
การทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติ
กรมทางหลวงชนบท จะทบทวนและตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางที่ไดประกาศ
ไปแลวอยางนอยทุกรอบ 3 ป โดยผูรับจางจะตองสงเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อการตรวจสอบตามหลักเกณฑการคัดเลือก
ฯ ที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด
กรมทางหลวงชนบท จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของผูที่ขึ้นบัญชีไว เพื่อ
กําหนดใหเปนผูไมมีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคาจาง ในกรณีดังตอไปนี้
4.1 เปนผูที่ประกวดราคาได แตไมมาทําสัญญาหรือขอตกลง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
กรมทางหลวงชนบท
ไดแจงยึดหลักค้ําประกันซองแลว
หรือเปนผูรับจางงานกอสรางกับ
กรมทางหลวงชนบท และไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งกรมทาง
หลวงชนบท ไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับกรมทางหลวง
ชนบท
4.2 เปนผูรับจางงานกอสรางกับกรมทางหลวงชนบท และไมเขาทํางานภายในระยะเวลาที่สัญญากําหนด
และ/หรือ ไดทํางานลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หาก
จํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจาง จะถูกตัดสิทธิมิใหเปนผูเสนอราคากับกรมทางหลวง
ชนบท จนกวาจะดําเนินการตามสัญญาแลวเสร็จ
4.3 เปนผูรับจางงานกอสรางที่กรมทางหลวงชนบท ไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองของงานจา ง
ภายในระยะเวลาค้ําประกัน และไดแจงใหทําการซอมแซมแตไมดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด กรมทางหลวงชนบทจะประกาศตัดสิทธิมิใหเสนอราคารับจางงาน
กอสรางในสาขาที่แจงใหซอมเปนเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่กําหนดใหซอมแซมแลวเสร็จ หากครบ
กําหนดระยะเวลา 30 วัน ไปแลว แตผูรับจางยังไมซอมแซมงานใหแลวเสร็จ กรมทางหลวงชนบทจะ
ตัดสิทธิมิใหเสนอราคาตอไปอีกครั้งละ 30 วัน จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
4.4 การปลอมแปลงบั ต รประจํ า ตั ว ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ในการจ า ง หรื อ นํ า บั ต รประจํ า ตั ว ผู มี
คุณสมบัติเบื้องตนในการจางที่กรมทางหลวงชนบทยกเลิกแลวไปใชในทางมิชอบ จะถูกตัดสิทธิใหเขาเสนอราคา
กับหนวยงานกรมทางหลวงชนบท เปนเวลา 1 ป และจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
4.5 กรมทางหลวงชนบท สงวนสิทธิ์ที่จะประกาศ แกไข เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบคุณสมบัติผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไว เพื่อกําหนดใหเปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา ในการประกวดราคาจางได
ตามที่กรมทางหลวงชนบทเห็นสมควร

/สวนที่ 5 บัตรประจําตัว…

สวนที่ 5
บัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
5.1 บัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ผูที่ผานการคัดเลือก และกรมทางหลวงชนบทไดประกาศขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการจางแลว กรมทางหลวงชนบทจะมอบบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง ซึ่งมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่
ออกบัตร หากผูรับจางประสงคจะเขารับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกับกรมทางหลวงชนบทตออีก
ใหยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสราง
กอนบัตรประจําตัวหมดอายุ ไมนอยกวา 90 วัน หรือกอนวันที่กรมทางหลวงชนบทกําหนด
5.2 การขอทําบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางฉบับใหม
ผูรองขอจะตองยื่นคําขอตามแบบ ทช. 8 และเสียคาธรรมเนียมในการจัดทําบัตรใหม
ครั้งละ 500 บาท พรอมเอกสารในกรณี ดังตอไปนี้
(1) กรณีบริษัท/หาง เปลี่ยนที่ทําการใหม ยื่นคํารองขอตามแบบที่กําหนด พรอมสําเนา
หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัท/หาง และบัตรประจําตัวผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนในการจางฉบับเดิม
(2) กรณีบริษัท/หาง ทําบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสูญหาย ใหยื่นคํารองตาม
แบบที่กําหนด พรอมใบรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานของสถานีตํารวจ และ สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หาง

/สวนที่ 6 แบบคําขอ…

สวนที่ 6
แบบคําขอและการยื่นหลักฐานประกอบ
ผูที่ประสงคขอเขารับการคัดเลือก เลื่อนชั้น จะตองกรอกแบบคําขอตาม แบบ ทช. 1
และยื่นตอกรมทางหลวงชนบท ในวัน เวลาราชการ พรอมทั้งจะตองยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ประกอบ ดังนี้
6.1 สําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อแบบคําขอรับการคัดเลือก
เลื่อนชั้น
เปนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการจาง
6.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ บริษัทจํากัด
(มหาชน) ) ของกระทรวงพาณิชย ในทองที่สํานักงานใหญของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ที่ออกใหไมเกิน 3
เดือน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง ถึงวันที่ยื่นคําขอ พรอมสําเนาบัญชีรายชื่อผูถ ือหุน
6.3 ทะเบียนการคาของกรมสรรพากร
6.4 หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
- งบดุล งบกําไรขาดทุนปปจจุบันที่ยื่นแบบคําขอฯ หรือยอนหลังเพียง 1 ป กรณีอยูใน
ระหวางจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุนปปจจุบัน แตกรณีเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมไมถึง
1 ป จะตองยื่นงบดุล งบกําไรขาดทุนของปนั้น
- รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน ตามแบบ ทช. 2
- หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ ตามแบบ ทช. 3
6.5 เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือเครื่องจักร ตามแบบ ทช. 4
พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได ภ.ง.ด.50 พรอมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
- ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขาย/เชาซื้อ พรอมนําหลักฐานฉบับจริงมาแสดงตอ
คณะกรรมการ
- ทะเบียนเครื่องจักร ยานพาหนะที่ตอทะเบียนเรียบรอยแลว และตองนําสมุดทะเบียน
เครื่องจักรตัวจริงแสดงตอคณะกรรมการ
- ภาพถายเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดเปนภาพสี ซึ่งมองเห็นเลขทะเบียนชัดเจน
ภาพถาย 1 ใบ แสดงเครื่องจักร 1 ชนิด (ดานหนาติดภาพเครื่องจักร ดานหลัง
ติดสําเนาจดทะเบียน และสําเนาการเสียภาษีของเครื่องจักรนั้น ๆ)
/6.6 เอกสารหลักฐาน…

6.6 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานประจํา ซึ่งประกอบดวยหลักฐานใบอนุญาตเปนผูประกอบ
อาชีพวิศวกรรมควบคุม
สําเนาสัญญาจาง หลักฐานการรับจายเงินเดือน การหักภาษีเงินได
(ภ.ง.ด.1) อยางนอย 6 เดือน นับจากวันยื่น ตามแบบ ทช. 5 และหนังสือยอมรับการเปนลูกจาง
ตามแบบ ทช. 6
6.7 หนังสือรับรองผลงานพรอมคูสัญญา ที่ออกโดยเจาของงานกอสรางที่เปนสวนราชการ องคการ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวาควรเชื่อถือได กรณีที่ เจาของงาน
เปนเอกชนจะตองยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (50 ทวิ) ของผูยื่นขอจดทะเบียน
ประกอบดวย ตามแบบ ทช. 7
6.8 หลักฐานการตกลงรวมคาที่ทําไวตอเจาของงานกอสราง
รวมคา

ในกรณีผูยื่นขอจดทะเบียนมีผลงาน

6.9 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กรมทางหลวงชนบทจะแจงใหยื่นเพิ่มเติม
การยื่นเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนาภาพถาย ผูยื่นฯ จะตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ พรอมมีเอกสารฉบับจริงมาแสดง และจะตองรับผิดชอบในการแสดงเอกสาร หลักฐานตางๆ หากปรากฏวา
เอกสารใด ไมตรงกับขอเท็จจริงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมทางหลวงชนบทจะไมพิจารณาหลักฐานเอกสารนั้น
เอกสารที่ยื่นขอเขารับการคัดเลือก กรมทางหลวงชนบทสงวนสิทธิจะไมคืนให



ภาคผนวก
แบบ ทช. 1 – ทช. 8

แบบ ทช.1
1. แบบคําขอคัดเลือก เลื่อนชั้น เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
วันที…
่ ………เดือน……………………พ.ศ…………
เรื่อง

ขอรับการ  คัดเลือก  เลื่อนชั้น เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ขาพเจา บริษัท/หาง…………………………………..………………………………………..
โดย นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….. (ผูมีอํานาจกระทําการแทน)
สํานักงานตั้งอยูเลขที…
่ ……..หมูท…
ี่ ……..ถนน……….....……..…….. แขวง/ตําบล…………..…………..…..
เขต/อําเภอ……………..………………..จังหวัด…………..……....……..…….รหัสไปรษณีย…
 ……......………
โทรศัพท………………………………..โทรสาร………………………………………มีความประสงคขอรับการ
 ตออายุ
 คัดเลือก
 เลื่อนชั้น
เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวงชนบท ประเภทของงาน
 สาขางานทาง
ชั้น………………
 สาขางานสะพาน

ชั้น………………

 สาขางานอุโมงคหรือทางลอด

ชั้น………………

โดยไดยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สําเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อแบบคําขอรับการคัดเลือก เลื่อนชั้น เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย
ทะเบียนการคาของกรมสรรพากร
หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (หางหุนสวนจํากัด บริษัท จํากัด หรือ บริษัท จํากัด
(มหาชน) ของกระทรวงพาณิชย ในทองที่สํานักงานใหญของนิติบุคคลนั้นตั้งอยูที่ออกใหไมเกิน
3 เดือน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง ถึงวันที่ยื่นคําขอ พรอมสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
- งบดุล งบกําไรขาดทุนปปจจุบันที่ยื่นแบบคําขอฯ หรือยอนหลังเพียง 1 ป กรณีอยูในระหวาง
จัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุนปปจจุบัน แตกรณีเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมไมถึง 1 ป จะตองยื่น
งบดุล งบกําไรขาดทุนของปนั้น
- รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน ตามแบบ ทช. 2
- หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อของธนาคารตามแบบ ทช. 3
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
/5. เอกสารหลักฐาน…

-25. เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือเครื่องจักร ตามแบบ ทช. 4 พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได ภ.ง.ด.50 พรอมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
- ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขาย/เชาซื้อ พรอมนําหลักฐานฉบับจริงมาแสดงตอคณะกรรมการ
- ทะเบียนเครื่องจักร ยานพาหนะที่ตอทะเบียนเรียบรอยแลว และตองนําสมุดทะเบียน
เครื่องจักรตัวจริงแสดงตอคณะกรรมการ
- ภาพถายเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดเปนภาพสี ซึ่งมองเห็นเลขทะเบียนชัดเจน ภาพถาย
1 ใบ แสดงเครื่องจักร 1 ชนิด (ดานหนาติดภาพเครื่องจักร ดานหลังติดสําเนาจดทะเบียน
และสําเนาการเสียภาษีของเครื่องจักรนั้น ๆ)
6. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานประจํา ซึ่งประกอบดวยใบอนุญาตประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุมพรอมบัตรประจําตัว หลักฐานการวาจาง หลักฐานการรับจายเงินเดือน การ
หักภาษีเงินได (ภ.ง.ด.1) อยางนอย 6 เดือน นับจากวันยื่น ตามแบบ ทช. 5 และหนังสือ
ยอมรับการเปนลูกจางตามแบบ ทช. 6
7. หนังสือรับรองผลงานพรอมคูสัญญา ที่ออกโดยเจาของงานกอสรางที่เปนสวนราชการ องคการ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นวาควรเชื่อถือได กรณีที่เจาของ
งานเปนเอกชนจะตองยื่นหลักฐานการชําระภาษีหัก ณ ที่จาย (50 ทวิ) ของผูยื่นขอจดทะเบียน
ประกอบดวย ตามแบบ ทช. 7
8. หลักฐานการตกลงรวมคาที่ทําไวตอเจาของงานกอสราง ในกรณีผูยื่นขอจดทะเบียนมี ผลงาน
รวมคา
9. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กรมทางหลวงชนบทจะแจงใหยื่นเพิ่มเติม
การยื่นเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนาภาพถายผูยื่นคําขอ จะตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทุก
ฉบับ พรอมมีเอกสารฉบับจริงมาแสดง และจะตองรับผิดชอบในการแสดงเอกสาร หลักฐานตางๆ หากปรากฏวาเอกสาร
ใด ไมตรงกับขอเท็จจริงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมทางหลวงชนบทจะไมพิจารณาหลักฐานเอกสารนั้น
เอกสารที่ยื่นขอเขารับการคัดเลือก กรมทางหลวงชนบทสงวนสิทธิจะไมคืนให
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารที่นํามายื่นเปนเอกสารจริงทุกฉบับ หากกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบ
พบวาเอกสารที่นํามายื่นเปนเอกสารปลอมหรือเปนเท็จ ขาพเจายินดีใหกรมทางหลวงชนบทดําเนินคดีตามกฎหมาย
และเพิกถอนสิทธิในการเสนอราคาหรือลบชื่อออกจากการเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)…………………………………ผูยื่นขอจดทะเบียน
(…………………………………)
กรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูจัดการ
ประทับตราบริษัทฯ หรือหางฯ (ถามี)

แบบ ทช. 2
2. รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน
บริษัท / หาง………………………………………………………………..………ขอเสนอสรุปฐานะการเงินดังนี้
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลคาหุนแลว
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร
กําไรสะสม ในงบดุลปสุดทาย
ขาดทุนสะสม ในงบดุลปสุดทาย
รวมสินทรัพยทั้งหมด (งบดุลปสุดทาย)
รวมหนี้สินทั้งหมด (งบดุลปสุดทาย)
ไมรวมสวนของผูถือหุน
8. หนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีอนุญาต

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
ลงวันที…
่ ………………………………….

(ลงชื่อ)……………………………………..ผูยื่นขอรับการคัดเลือก
(.………………………………….….)
กรรมการผูจัดการ / หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา (ถามี)

หมายเหตุ

มูลคาหุนจะพิจารณาเฉพาะที่ปรากฏในงบดุล ถามีการเพิ่มทุนระหวางป
ตองมีหลักฐานการประชุมเพิ่มทุนและใบเสร็จชําระคาเพิ่มทุน

แบบ ทช. 3
แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก…………………………………สํานักงานใหญ
เขียนที…
่ ………………………………………..
วันที…
่ …………………………………………
..
เรื่อง

รับรองวงเงินสินเชื่อ

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตามที่บริษัท /หาง/ ………………………………………….…….........……มีความประสงคจะขอ
เขารับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบั ติเบื้องตนในการจางกับ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการ
คัด เลื อ กผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ในการจ า งกํ า หนดให ผู ยื่ น คํ า ขอต อ งเสนอหนั ง สื อ รั บ รองวงเงิ น สิ น เชื่ อ จาก
…………………………………………………………………….. ประกอบการพิจารณาดวยนั้น
……………………………….……ขอรับรองวาบริษัท / หางฯ/ ………….…………………………
เปนลูกคาที่ดีของ…………………..……………………………………………………มีเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน
ไมต่ํากวา…….…………………………..บาท และ…………………………………………………ยินดีใหวงเงิน
สินเชื่อแก บริษัท / หาง…………………….………………ภายในวงเงิน……………………….…………….บาท
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)……………………………………… ผูจัดการ / ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………………….)
ประทับตราธนาคาร

แบบ ทช. 4
แบบรายละเอียดสรุปเครื่องมือเครื่องจักร (เฉพาะสาขางานทาง)
บริษัท/หาง………………………………………….
ขอสรุปเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการ

 คัดเลือก เลื่อนชั้น ตออายุ เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
หลักฐานการจดทะเบียน

ลําดับ
ที่

รายการเครื่องมือ /
เครื่องจักร

จํานวน

ยี่หอ

รุน

ขนาด

หมายเลข
เครื่อง

หลักฐานกรรมสิทธิ์
เอกสาร /
วัน เดือน ป
วิธีที่ไดมา
วัน เดือน ลําดับที่
หมายเลข หมายเลข
วัน เดือน ป
หลักฐาน
ปรากฏใน
ที่ครอบครอง วัน เดือน ป
(ซื้อ,
ป
ตัวถัง/คัสซี ทะเบียน
ที่ครบกําหนด
การไดมา
ภงด. 50
ในการ
ที่เสียภาษี
เชาซื้อ,
ที่
เสียภาษี
สญ.เลขที/่
จดทะเบียน
โอน ฯลฯ)
ครอบครอง
ลว.

ลงชื่อ ...................................................................
(................................................................)
กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
ประทับตรา (ถามี)

แบบ ทช. 5
แบบสรุปจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานประจํา
บริษัท / หาง………………………………………..………………………………..…………
ขอเสนอสรุปจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานประจํา ดังนี้
ผูปฏิบัติงาน
1. วุฒิวิศวกร

เลขทะเบียน

ชื่อ – สกุล

2. สามัญวิศวกร

3. ภาคีวิศวกร

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

แบบ ทช. 6
หนังสือยอมรับการเปนลูกจาง

ติดรูปถาย
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………….……………….….……อายุ…….…….ป ขณะนี้เปนลูกจาง
อยูใน บริษัท / หาง / …………………………………..………….ตําแหนง………………………..…………………
เขาเปนลูกจางตั้งแตวันที…
่ ………………………………………………ขาพเจามีวิทยฐานะ และรายละเอียดอื่น ดังนี้
1. ไดรับใบอนุญาตจาก ก.ว. หมายเลขทะเบียน…………………………(แนบใบอนุญาตและใบประกาศ กว.)
2. เปนสมาชิก สภาวิศวกร หมายเลขสมาชิก…………………………………
วันที่หมดอายุสมาชิก…..……………………..……..(แนบสําเนาสมาชิก)
3. ที่อยูตามบัตรประชาชน………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(แนบสําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน)
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีตางจากขอ 3.)…………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………….........……………..
โทรศัพท…………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางบนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………..ลูกจาง
(……………………………………………...)
วันที…
่ ………………………………………………

หมายเหตุ

- ใบอนุญาตจาก ก.ว. ตองไมขาดอายุหรืออยูระหวางถูกสั่งพักหรือ เพิกถอนใบอนุญาต
- กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร
และประทับตราบริษัทฯ หรือหางฯ ทุกฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตจาก ก.ว. ใหวิศวกรที่ไดรับอนุญาตเซ็นชื่อกํากับดวย
- กรณีที่มีลูกจางหลายคนใหนําแบบ ทช. 6 ถายเอกสารเพื่อใหลูกจางกรอกรายละเอียด
ประกอบดวย

แบบ ทช. 7

สรุปผลงานกอสราง
ลําดับ

รายการ

ผูวาจาง

วัน เดือน ป
ที่แลวเสร็จ

ราคาคากอสรางของผลงาน (ลานบาท)
กอสรางแลวเสร็จ
ฐานะคูสัญญา (วงเงิน)
งานรวมคา (วงเงิน)

หมายเหตุ

ก. ผลงานหนึ่งสัญญา (ไมเกิน 5 ป)

ข. ผลงานรวม (ไมเกิน 5 ป)

ลงชื่อ…………………………………………………กรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูจัดการ
(…………………….…………………………….)
ประทับตรา (ถามี)
ประเภทและลักษณะของหลักฐานที่ตองนําสง
ก. ใหสงหลักฐานตาม (1), (2) และ (3) ทุกรายการ เวนแตผูวาจางเปนสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐก็ไมตองสงหลักฐานตาม (3)
(1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานของผูวาจาง
(2) สําเนาคูสัญญางานจางเหมากอสราง
(3) หลักฐานการชําระภาษีหัก ณ ที่จายตามวงเงินที่ระบุในสัญญาจาง (50 ทวิ)

ข. หากเปนผลงานรวมคาตองสงหลักฐานตาม (1) - (4)
(1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานของผูวาจาง
(2) สําเนาคูสัญญางานจางเหมากอสราง
(3) หลักฐานการชําระภาษีจากกรมสรรพากรตามวงเงินที่ระบุในสัญญาจาง
(4) หลักฐานการจดทะเบียนรวมคาที่ทําไวตอเจาของงานกอสราง

แบบ ทช. 8
แบบคํารอง
เรื่อง

การขอทําบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ตามที่ กรมทางหลวงชนบท ไดออกบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง เลขที…
่ …….
วันที่ออกบัตร………………………….. ใหแกบริษัท / หาง…….………………………………..………………….
สาขา…………………….……….ชั้น………………………นั้น
เนื่องจาก บริษัท / หาง..........................................................................................................
………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………..
จึงขอใหกรมทางหลวงชนบท ออกบัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางฉบับใหม
พรอมนี้ ไดแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท / หาง และสถานที่ตั้ง
1. บัตรประจําตัวผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางฉบับเดิม
2. สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
3. สําเนาหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท / หาง


กรณีทําบัตรประจําตัวสูญหาย
1. ใบรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานของสถานีตํารวจ
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………..ผูยื่นแบบคํารอง
ตําแหนง……………………………….
ประทับตรา (ถามี)

