
บริษัท............................................................................

(คน) ประสบการณตั้งแต
 3 ปขึ้นไป

ประสบการณตั้งแต 3 ปขึ้น
ไป(อางอิงตารางที่ 2) จํานวน 

คน-เดือน 
(ทั้งหมด)

จํานวน 
คน-เดือน 
ที่บริษัท

รับผิดชอบ

จํานวน
สัญญา

จํานวน 
คน-เดือน
 (ทั้งหมด)

จํานวน 
คน-เดือน
 ที่บริษัท

รับผิดชอบ

จํานวน
สัญญา

จํานวน 
คน-เดือน 
(ทั้งหมด)

จํานวน 
คน-เดือน
 ที่บริษัท

รับผิดชอบ

จํานวน
สัญญา

จํานวน 
คน-เดือน
 (ทั้งหมด)

จํานวน 
คน-เดือน
 ที่บริษัท

รับผิดชอบ

จํานวน
สัญญา

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองตามความเปนจริง

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

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

    ผูมีอํานาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ตารางที่ 1   สรุปรายละเอียดขอมูลของบริษัทที่ปรึกษา

สิ่งที่สงมาดวย 2

จํานวนบุคลากรที่ทํางาน
ประจําเต็มเวลาทั้งหมด

จํานวนบุคลากรหลักที่มีอยู
ที่ทํางานประจําเต็มเวลาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ (คน)

การศึกษาแผนหลัก/ความ
เหมาะสม (MP/FS)

การศึกษาวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)

จํานวนผลงานดานการพัฒนาแหลงน้ํา/การชลประทาน ยอนหลัง 5 ป ที่เสร็จเรียบรอยแลว

(อางอิงตารางที่ 3)
(30 ม.ค. 2561- 30 ม.ค. 2566) งานที่อยูระหวางดําเนินการกับ

กรมชลประทาน

(อางอิงตารางที่ 4)การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE)



บริษัท............................................................................

รายชื่อบุคลากรหลักที่ทํางานประจําเต็ม
เวลาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตําแหนงที่บริษัทมอบหมาย อายุ วุฒิการศึกษา

(ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ป) (ระบุทั้งปริญญาตร,ีโท,เอก)

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองตามความเปนจริง

ไมรับพิจารณาบุคลากรนั้นๆ

ตารางที่ 2   บัญชีรายชื่อบุคลากรหลักที่ทํางานเต็มเวลาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ประสบการณตั้งแต 3 ปขึ้นไป (ตามเอกสารประกอบตารางที่ 

ปที่เริ่มทํางานในบริษัทนี้ลําดับที่

         ผูมีอํานาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

 หมายเหต ุบัญชีรายชื่อบุคลากรหลักที่ทํางานเต็มเวลาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ประสบการณตั้งแต 3 ปขึ้นไป (ตารางที่ 2) ใหบริษัทแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือน (Slip เงิน  

            แสดงการรับเงินยอนหลัง 3 เดือนของบุคลากรที่มีรายชื่อในตารางนี้มาดวย เพื่อยืนยันการเปนบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลาจริง หากไมมีเอกสารดังกลาว กรมขอสงวนสิ

 (ประทับตราบริษัท)

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

            (..............................................)



(ขอบเขต/ขนาด/พื้นที/่ประเภท)
เริ่มอายุ
สัญญา 
เดือน/ป

ครบกําหนด
อายุสัญญา 

เดือน/ป

แลวเสร็จ
ตามสัญญา 

เดือน/ป

อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภท
โครงการ

ประกอบดวย 3 บริษัท

ซึ่งไดแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ บริษัท A (60 คน-เดือน) 

 1. การศึกษาแผนหลัก (MP) /ความเหมาะสม (FS) 
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา
 ฝาย ประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่

บริษัท B (20 คน-เดือน)
บริษัท C (20 คน-เดือน)

2. การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา
 ฝาย ประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่

3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา
 ฝาย ประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองตามความเปนจริง

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

            (..............................................)

         ผูมีอํานาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ลักษณะโครงการ

ตารางที่ 3   บัญชีผลงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวยอนหลัง 5 ป (30 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2566)  แยกเปนรายสัญญา

ลําดับที่
ชื่อโครงการและ

เลขที่สัญญา

ชวงเวลาปฏิบัติงาน

จํานวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ทั้งหมดตามสัญญา

จํานวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ที่บริษัทรับผิดชอบ

ชื่อบริษัทรวมตาม
สัญญา

หนวยงาน
เจาของโครงการ

1. แนบสําเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักทั้งสัญญา ตําแหนงที่รับผิดชอบ จํานวน คน-เดือน ในแตละสัญญา โดยหมายเหตุวาบุคคลทานใดอยูในบริษัททาน

2. แนบสําเนาเอกสารรับรองการแลวเสร็จตามสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานของ ทุกสัญญา หากไมมีเอกสารดังกลาว กรมขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาในโครงการนั้นๆ

3. งานพัฒนาแหลงน้ําที่ไมเกี่ยวของกับงานชลประทานโดยตรง อาทิ สนามกอลฟ โรงแรม ศูนยการคา โรงงาน ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ จะไมพิจารณาใหคะแนน

หมายเหตุ

 (ประทับตราบริษัท)

100 60



(ขอบเขต/ขนาด/พื้นที/่ประเภท) เริ่มอายุ
สัญญา 
เดือน/ป

ครบกําหนด
อายุสัญญา 

เดือน/ป

วันที่ตออายุสัญญา 
(ครั้งสุดทาย) 

เดือน/ป

อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภท

โครงการ

ประกอบดวย 3 บริษัท

ซึ่งไดแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ บริษัท A (60 คน-เดือน) 

 1. การศึกษาแผนหลัก (MP) /ความเหมาะสม (FS) 

ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา 

ฝายประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่

            (20 คน-เดือน)   

บริษัท B (20 คน-เดือน)     

              (5 คน-เดือน)

2. การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา 

ฝายประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่

บริษัท C (20 คน-เดือน)     

               (5 คน-เดือน)

3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 

ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา 

ฝายประตูระบายน้ํา เปนตน หรือการพัฒนาพื้นที่
จํานวน (คน-เดือน ที่

รับผิดชอบ)

จํานวน (คน-เดือน ที่เหลือ)

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองตามความเปนจริง

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

            (..............................................)

         ผูมีอํานาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ตารางที่ 4   บัญชีผลงานที่อยูระหวางดําเนินการกับกรมชลประทาน (งานศึกษา/ออกแบบ ทุกประเภท)

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการและ
เลขที่สัญญา

ลักษณะโครงการ
ชวงเวลาปฏิบัติงาน

จํานวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ทั้งหมดตามสัญญา

จํานวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ที่บริษัทรับผิดชอบ

ชื่อบริษัทรวมตามสัญญา

1. แนบสําเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักทั้งสัญญา ตําแหนงที่รับผิดชอบ จํานวน คน-เดือน ในแตละสัญญา โดยหมายเหตุวาบุคคลทานใดอยูในบริษัทของทานดวย

สถานภาพ
ของ

การศึกษา**

 ** สถานภาพของการศึกษา ใหระบุวากําลังอยูในขั้นตอนการทํารายงานฉบับใด เชน Interim Report, Draft Final Report เปนตน

หมายเหตุ

 (ประทับตราบริษัท)

60100



ลําดับ ป พ.ศ. รายได (บาท) รายจาย (บาท) กําไรสุทธิ  (บาท)

1

2

3

หมายเหตุ  :  1. แนบเอกสารงบการเงินยอนหลัง 3 ปที่ผานมา

เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย  

พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ  หากไมมีเอกสารแนบ  กรมขอสงวนสิทธิไมพิจารณาใหคะแนนในสวนนี้ 

2. แนบเอกสารแสดงรายไดที่ไดรับจากใหบริการในการเปนที่ปรึกษาแกหนวยงานของรัฐเฉลี่ยตอปในรอบปทางบัญชี 3 ปที่ผานมา

 

ตารางที่ 5  ขอมูลงบการเงินและรายไดของบริษัทที่ปรึกษา (ยอนหลัง 3 ป)

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

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

                           ผูมีอํานาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองตามความเปนจริง


	ตารางที่ 1
	ตารางที่ 2
	ตารางที่ 3
	ตารางที่ 4
	ตารางที่ 5

