
ตารางที ่1 สรุปรายละเอียดขอ้มลูของบริษัททีป่รึกษา
บริษทั………………………………………………………………………………………………………..

จ านวนบคุลากรหลักที่มีอยู่ที่

จ านวนบคุลากรที่ท างาน ท างานประจ าเต็มเวลาใน

ประจ าเต็มเวลาทั้งหมด สาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง (คน)

(คน) กับงานพฒันาแหล่งน้ า จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

(อ้างอิงตารางที่ 2) จ านวน คน - เดือน จ านวน จ านวน คน - เดือน จ านวน จ านวน คน - เดือน จ านวน จ านวน คน - เดือน จ านวน

คน - เดือน ที่บริษทั สัญญา คน - เดือน ที่บริษทั สัญญา คน - เดือน ที่บริษทั สัญญา คน - เดือน ที่บริษทั สัญญา

(ทั้งหมด) รับผิดชอบ (ทั้งหมด) รับผิดชอบ (ทั้งหมด) รับผิดชอบ (ทั้งหมด) รับผิดชอบ

ขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเปน็จริง

(ลงชื่อ)……………………………………….

(ประทบัตราบริษทั)       (……………………………………….)

ผู้มีอ านาจเต็มตามกฎหมายของบริษทั

หมายเหตุ

  การพจิารณาประเภทผลงานเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการ

ตวัอยา่ง

การศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบ

งานที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ

กับกรมชลประทาน (ทกุลักษณะงาน)

การศึกษาแผนหลัก/ความเหมาะสม (อ้างอิงตารางที่ 4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 (MP/FS)

การศึกษาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า ส่ิงแวดล้อม (EHIA/EIA/IEE)

จ านวนผลงานด้านการพฒันาแหล่งน้ า/การชลประทาน/ระบายน้ า ย้อนหลัง 5 ป ีที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

( 1 กันยายน 2560 - 1 กันยายน 2565)

(อ้างอิงตารางที่ 3)



ตารางที ่2  บัญชีรายชื่อบุคลากรหลักทีท่ างานเต็มเวลาในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง (ตามเอกสารประกอบตารางที ่2)
บรษัิท……………………………………………………………………………...................................

รายชื่อบคุลากรหลักที่ท างานประจ าเต็มเวลาใน

ล าดับที่ ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับงานพฒันาแหล่งน้ า ต าแหน่งที่บริษทัมอบหมาย อายุ วฒิุการศึกษา ปทีี่เร่ิมท างานในบริษทันี้

(ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ป)ี (ระบทุั้งปริญญาตรี, โท และเอก)

ขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเปน็จริง

                             (ลงชื่อ)…………………………………………….

 (ประทบัตราบริษทั)              (…………………………………………….)

                                ผู้มีอ านาจเต็มตามกฎหมายของบริษทั

หมายเหตุ

    ใหบ้รษัิท/สถาบนั แนบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงนิเดือน (Slip เงนิเดือน) หรอืเอกสารที่ออกโดยราชการที่แสดงการรบัเงนิย้อนหลัง 3 เดือน

ของบคุลากรที่มีรายชื่อในตารางน้ีมาด้วยเพ่ือยืนยันการเปน็บคุลากรที่ท างานเต็มเวลาจรงิ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบคุคลน้ัน

ตวัอยา่ง



ตารางที ่3 บัญชีผลงานทีด่ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนหลัง 5 ปี (1 ก.ย.2560  ถึง 1 ก.ย.2565) แยกเป็นรายสัญญา

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ จ านวน คน-เดือน จ านวน คน-เดือน ชื่อบริษัทร่วม หน่วยงาน

และเลขที่ (ขอบเขต/ขนาด/พ้ืนที่/ประเภท) เริ่มอายุ ครบก าหนด แล้วเสร็จตามสัญญา ของบุคลากรหลัก ของบุคลากรหลัก ตามสัญญา เจ้าของโครงการ

สัญญา สัญญา อายุสัญญา เดือน ปี ทัง้หมดตามสัญญา ทีบ่ริษัทรับผิดชอบ

เดือน/ปี เดือน / ปี

อธบิายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภทโครงการ 100 60 ประกอบด้วย 3 บริษัท
ซ่ึงได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ บริษัท A (60 คน-เดือน)

1. การศึกษาแผนหลัก (MP) / ความเหมาะสม (FS) บริษัท B (20 คน-เดือน)

ของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าทีเ่กี่ยวกับงานชลประทาน บริษัท C (20 คน-เดือน)

2. การศึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า หรือ
งานทีด้่าเนินงานภายใต้แผนหลัก แผนแม่บท ยุทธศาสตร์

นโยบาย ด้านการพัฒนาแหล่งน้้าทีเ่กี่ยวกับงาน

3. การศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EHIA/EIA

 / IEE) ของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าทีเ่กี่ยวกับงาน

ชลประทาน

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ)……………………………………

(ประทับตราบริษัท)          (…………………………………………..)

     ผู้มีอ้านาจเต็มทีต่ามกฎหมายของบริษัท

หมายเหตุ

1. แนบส้าเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักทัง้สัญญา ต้าแหน่งทีรั่บผิดชอบ จ้านวน-คน ในแต่ละสัญญา โดยหมายเหตุวา่บุคลากรท่านใดอยู่ในบริษัทท่าน

2. แนบส้าเนาเอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญา หรือหนังสือรับรองผลงานของ ทุกสัญญา หากไม่มีเอกสารดังกล่าว กรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในโครงการนั้น ๆ

3. งานพัฒนาแหล่งน้ าทีไ่ม่เก่ียวข้องกับงานชลประทานโดยตรง อาทิ สนามกอล์ฟ โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ฯลฯ จะไม่พิจารณาให้คะแนน

ช่วงเวลาปฎิบัติงาน

ตวัอย่าง



ตารางที่ 4 บญัชีผลงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับกรมชลประทาน (งานทกุประเภท)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ สถานภาพของ จ านวน คน-เดือน จ านวน คน-เดือน ชื่อบรษัิทรว่ม

และเลขที่ ขอบเขต/ขนาด/ เริม่สัญญา วันครบก าหนดอายุสัญญา วันที่ต่ออายุสัญญา (ครัง้สุดทา้ย) การศึกษา** ของบคุลากรหลัก ของบคุลากรหลัก ตามสัญญา

สัญญา พ้ืนที่/ประเภท เดือน/ปี เดือน/ปี เดือน/ปี ทั้งหมดตามสัญญา ที่บรษัิทรบัผิดชอบ

100 60 ประกอบด้วย 3 บริษทั

บริษทั A (60 คน-เดือน)

           (20 คน-เดือน)

บริษทั B (20 คน-เดือน)

           (5 คน-เดือน)

บริษทั C (20 คน-เดือน)

           (5 คน-เดือน)

จ าวน (คน-เดือน ที่รับผิดชอบ)

จ าวน (คน-เดือน ที่เหลือ)

** สถานะภาพของการศึกษา ใหร้ะบวุ่าก าลังอยู่ในขั้นตอนการท ารายงานฉบบัใด เช่น Inecption Report,  Draft Final Report เปน็ต้น

ขอรบัรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเปน็จรงิ

ลงชื่อ……………………………………………

(ประทบัตราบริษทั)         (…………………………………………………)

     ผู้มีอ านาจเต็มที่ตามกฎหมายของบริษทั

หมายเหตุ

แนบส าเนาตารางแสดงรายชื่อบคุลากรหลักทั้งสัญญา ต าแหน่งที่รับผิดชอบ จ านวน คน-เดือน ในแต่ละสัญญาโดยหมายเหตุวา่บคุลากรทา่นใดอยู่บริษทัของทา่นด้วย

ช่วงเวลาที่ปฎบิตัิงาน

ตวัอยา่ง



ล าดบั ปี พ.ศ. รายได ้(บาท) รายจ่าย (บาท) ก าไรสุทธิ  (บาท)
1

2

3

หมายเหต ุ :  1. แนบเอกสารงบการเงินย้อนหลัง 3 ปีทีผ่่านมา (เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564)

เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีทีรั่บรองโดยกระทรวงพาณิชย์  

พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจ  หากไม่มีเอกสารแนบ  กรมขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาให้คะแนนในส่วนนี้ 

2. แนบเอกสารแสดงรายได้ทีไ่ด้รับจากให้บริการในการเป็นทีป่รึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเฉล่ียต่อปีในรอบปีทางบัญชี 3 ปีทีผ่่านมา

 (เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564) 

                           ผู้มอี านาจเตม็ตามกฏหมายของบริษัท

ตวัอยา่ง
ตารางที ่5  ขอ้มลูงบการเงินและรายไดข้องบริษัททีป่รึกษา  (ย้อนหลัง 3 ปี )

ขอรับรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งตามความเป็นจริง

                    (ลงชื่อ)....................................................

 (ประทับตราบริษัท)           (..............................................)
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