บัญชีสรุ ปเอกสารหลักฐานที่ย่ ืนประกอบการขอเข้ ารั บการคัดเลือก
เป็ นผู้มีคุณสมบัตเิ บือ้ งต้ นในการจ้ าง ของกรมทางหลวงชนบท
ของ บริษัท/หจก.…………………………………….

(งานทาง)
ส่ วนที่ 1

เฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่





1. หลักฐานประกอบแบบคําขอคัดเลือก เลื่อนชัน้ ตามแบบ ทช. 1
1.1 สําเนาใบเสร็ จรับเงินการซื ้อแบบคําขอฯ
1.2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
1.3 สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
2. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้ วย
2.1 รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน ตามแบบ ทช. 2
(ถ้ ามีการเพิ่มทุนระหว่างปี ต้ องมีหลักฐานการประชุมเพิ่มทุนและใบเสร็จชําระค่าเพิ่มทุน )
2.2 สําเนางบดุล งบกําไรขาดทุนปี ปั จจุบนั ที่ยื่นแบบคําขอฯ หรื อย้ อนหลังเพียง1 ปี
กรณีอยูใ่ นระหว่างจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุนปี ปั จจุบนั
แต่กรณีเป็ นนิตบิ คุ คลที่จดั ตังใหม่
้ ไม่ถึง 1 ปี จะต้ องยื่นงบดุล งบกําไรขาดทุนของปี นัน้
ย้ อนหลังถึงปี ที่จดทะเบียน
2.3 หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อของธนาคาร ตามแบบ ทช. 3 (ออกให้ ไม่เกิน 90 วัน)
2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล (ไม่เกิน 3เดือน นับแต่วนั ที่ออกถึงวันที่ยื่น )
2.5 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. หลักฐานด้ านบุคลากร
3.1 แบบสรุปจํานวนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านประจํา ตามแบบ ทช. 5
3.2 หนังสือยอมรับการเป็ นลูกจ้ าง ตามแบบ ทช. 6
3.3 สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.4 สําเนาใบอนุญาตจาก ก.ว.
3.5 สําเนาสัญญาจ้ างทํางาน
3.6 หลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน (อย่างน้ อย 6 เดือน)
3.7 แบบยื่นรายการภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย (ภ.ง.ด. 1) อย่างน้ อย 6 เดือน
3.8 สําเนาทะเบียนบ้ าน
3.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน


















/4. หลักฐาน...

-2เฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่
4. หลักฐานด้ านผลงาน
4.1 สรุปผลงานก่อสร้ าง ตามแบบ ทช. 7 แสดงผลงานหนึง่ สัญญาและผลงานรวมให้ ชดั เจน
4.2 สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
4.3 สําเนาสัญญาจ้ าง
4.4 หลักฐานการชําระภาษี หกั ณ ที่จา่ ย (50 ทวิ) ตามวงเงินที่ระบุในสัญญาจ้ าง
(กรณีผ้ วู า่ จ้ างเป็ นส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องส่งหลักฐาน 4.4)
4.5 หลักฐานการตกลงร่วมค้ าที่ทําไว้ ตอ่ เจ้ าของงานก่อสร้ าง (ในกรณีที่เป็ นผลงานร่วมค้ า)








5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ ามี)
5.1 …………………………………………………………………………………………..……………
5.2 …………………………………………………………………………………………………………
5.3 …………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………… ผู้ย่ ืนคําขอ
(…………………………………)
…………………………………..
(ลงชื่อ) ………………..…………………ผู้รับคําขอ
(…………………………………)
………………………………….

ข้ อแนะนํา เพื่อให้ การยื่นและการตรวจเอกสารประกอบคําขอ เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นประโยชน์
แก่ผ้ ยู ื่นคําขอ จึงขอให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. จัดแฟ้ มเอกสารคําขอ เรี ยงลําดับ
1.1 บัญชีสรุปเอกสารหลักฐาน
1.2 เอกสารส่วนที่ 1 ข้ อ 1- 5 พร้ อมเอกสารประกอบ โดยจัดเอกสารประกอบไว้ ตามแต่ละข้ อ
1.3 เอกสารส่วนที่ 2 (เครื่ องมือเครื่ องจักรเฉพาะสาขางานทาง) พร้ อมเอกสารประกอบเครื่ องมือเครื่ องจักร
2. ติดสลิปเอกสารเรี ยงตามลําดับหัวข้ อที่ระบุไว้ เช่น

1

1.1

1.2

1.3

3. กรมทางหลวงชนบท จะรับคําขอพร้ อมกับเอกสารประกอบ เฉพาะคําขอที่ได้ ตรวจสอบแล้ วมีเอกสารหลักฐาน
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เท่านัน้

ส่ วนที่ 2
เครื่ องมือเครื่ องจักร เฉพาะสาขางานทาง
เฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่
- หลักฐานเครื่ องมือเครื่ องจักร ประกอบด้ วย
1. รายละเอียดสรุปเครื่ องมือเครื่ องจักร ตามแบบ ทช. 4
2. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์
2.1 สําเนาใบคูม่ ือจดทะเบียนเครื่ องจักร ยานพาหนะ ที่ตอ่ ทะเบียนแล้ ว พร้ อมฉบับจริง
2.2 ในกรณีที่กรรมสิทธิ์น้อยกว่า 90 วัน จะต้ องแสดงหลักฐานการซื ้อขาย จากผู้ผลิตหรื อผู้แทนฯ
2.3 ในกรณีที่เช่าซื ้อ จะต้ องแสดงหลักฐานการเช่าซื ้อ ซึง่ ได้ เช่าซื ้อมาไม่น้อยกว่า90 วัน
3. ภาพถ่ ายสีเครื่ องมือเครื่ องจักร มองเห็น หมายเลขทะเบียนชัดเจน จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (เล่มสีชมพู) หรื อใบคูม่ ือจดทะเบียน (เล่มสีฟ้า)
จํานวน 2 ชุด ดังนี ้
- หน้ าปกเล่มทะเบียน
- หน้ าการจดทะเบียน
- หน้ าเจ้ าของรถ
- หน้ ารายการเสียภาษี
- หน้ ารายการบันทึกของเจ้ าหน้ าที่ (ถ้ ามี)
5. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.50
6. จํานวนเครื่ องมือเครื่ องจักรขันตํ
้ ่าต้ องเป็ นไปตามตารางที่ 3 ที่กําหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ฯ
(ลงชื่อ) ………………………………… ผู้ย่ ืนคําขอ
(…………………………………)
………………………………….
(ลงชื่อ) ………………..…………………ผู้รับคําขอ
(…………………………………)
………………………………….











