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

(คน) ประสบการณ์ต้ังแต่
 3 ปีข้ึนไป

ประสบการณ์ต้ังแต่ 3 ปีข้ึน
ไป(อ้างอิงตารางที่ 2) จ านวน 

คน-เดือน 
(ทั้งหมด)

จ านวน 
คน-เดือน
 ที่บรษัิท

รบัผิดชอบ

จ านวน
สัญญา

จ านวน 
คน-เดือน
 (ทั้งหมด)

จ านวน 
คน-เดือน
 ที่บรษัิท

รบัผิดชอบ

จ านวน
สัญญา

จ านวน 
คน-เดือน
 (ทั้งหมด)

จ านวน 
คน-เดือน
 ที่บรษัิท

รบัผิดชอบ

จ านวน
สัญญา

จ านวน 
คน-เดือน
 (ทั้งหมด)

จ านวน 
คน-เดือน
 ที่บรษัิท

รบัผิดชอบ

จ านวน
สัญญา

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

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

    ผู้มีอ านาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ตารางที ่1   สรุปรายละเอียดข้อมูลของบริษัททีป่รึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จ านวนบุคลากรที่ท างาน
ประจ าเต็มเวลาทั้งหมด

จ านวนบุคลากรหลักที่มีอยู่
ที่ท างานประจ าเต็มเวลา
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

(คน)

การศึกษาแผนหลัก/ความ
เหมาะสม (MP/FS)

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)

จ านวนผลงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ า/การชลประทาน ยอ้นหลัง 5 ปี ที่เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว

(อ้างอิงตารางที่ 3)
(23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2564) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับ

กรมชลประทาน
(อ้างอิงตารางที่ 4)การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น (IEE)



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

รายช่ือบุคลากรหลักที่ท างานประจ าเต็ม
เวลาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ต าแหน่งที่บรษัิทมอบหมาย อายุ วุฒิการศึกษา

(ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ตามเอกสารประกอบตารางที่ 2) (ปี) (ระบุทั้งปรญิญาตร,ีโท,เอก)

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

ไม่รับพิจารณาบุคลากรนัน้ๆ

ตารางที ่2   บัญชีรายช่ือบุคลากรหลักทีท่ างานเต็มเวลาในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง ประสบการณ์ต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป (ตามเอกสารประกอบตารางที ่2)

ปีที่เริม่ท างานในบรษัิทน้ีล าดับที่

         ผู้มีอ านาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

 หมายเหตุ บัญชีรายชื่อบุคลากรหลักทีท่ างานเต็มเวลาในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง ประสบการณ์ต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป (ตารางที ่2) ใหบ้ริษัทแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือน (Slip เงินเดือน) หรือเอกสารทีอ่อกโดยราชการ
            แสดงการรับเงินย้อนหลัง 3 เดือนของบุคลากรทีม่ีรายชื่อในตารางนีม้าด้วย เพือ่ยืนยันการเป็นบุคลากรทีท่ างานเต็มเวลาจริง หากไม่มีเอกสารดังกล่าว กรมขอสงวนสิทธ์ิ

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



(ขอบเขต/ขนาด/พ้ืนที/่ประเภท)
เริม่อายุ
สัญญา 
เดือน/ปี

ครบ
ก าหนดอายุ

สัญญา 
เดือน/ปี

แล้วเสรจ็
ตามสัญญา 

เดือน/ปี

อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภท
โครงการ

ประกอบด้วย 3 บริษัท

ซ่ึงได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ บริษัท A (60 คน-เดือน) 
 1. การศึกษาแผนหลัก (MP) /ความเหมาะสม (FS) 
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก ่เขื่อน อา่งเกบ็น้ า
 ฝาย ประตูระบายน้ า เป็นต้น หรือการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน

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

2. การศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก ่เขื่อน อา่งเกบ็น้ า
 ฝาย ประตูระบายน้ า เป็นต้น หรือการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน3. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก ่เขื่อน อา่งเกบ็น้ า
 ฝาย ประตูระบายน้ า เป็นต้น หรือการพัฒนาพื้นที่
ชลประทาน

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง

      (ลงช่ือ)................................................
            (..............................................)
         ผู้มีอ านาจเต็มตามกฏหมายของบริษัท

ลักษณะโครงการ

ตารางที ่3   บัญชีผลงานทีด่ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนหลัง 5 ปี (23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2564)  แยกเป็นรายสัญญา

ล าดับที่
ช่ือโครงการและ

เลขที่สัญญา

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
จ านวน คน-
เดือนของ

บุคลากรหลัก
ทั้งหมดตามสัญญา

จ านวน คน-
เดือนของ

บุคลากรหลักที่
บรษัิทรบัผิดชอบ

ช่ือบรษัิทรว่มตาม
สัญญา

หน่วยงาน
เจา้ของโครงการ

1. แนบส าเนาตารางแสดงรายชื่อบุคลากรหลักทัง้สัญญา ต าแหน่งทีรั่บผิดชอบ จ านวน คน-เดือน ในแต่ละสัญญา โดยหมายเหตุว่าบุคคลท่านใดอยู่ในบริษัทท่าน
2. แนบส าเนาเอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานของ ทุกสัญญา หากไม่มีเอกสารดังกล่าว กรมขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาในโครงการนัน้ๆ
3. งานพัฒนาแหล่งน้ าทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานโดยตรง อาทิ สนามกอล์ฟ โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน ระบบบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ จะไม่พิจารณาใหค้ะแนน

หมายเหตุ

 (ประทับตราบริษัท)

100 60



(ขอบเขต/ขนาด/พ้ืนที่/ประเภท) เริ่มอายุ
สัญญา 
เดือน/ปี

ครบก าหนด
อายสุัญญา 

เดือน/ปี

วันที่ต่ออายสุัญญา 
(ครั้งสุดท้าย) 

เดือน/ปี
อธิบายโดยสรุปลักษณะ ขอบเขต และประเภท
โครงการ

ประกอบด้วย 3 บริษัท

ซ่ึงได้แบง่เปน็ 3 ประเภท ดังนี้ บริษัท A (60 คน-เดือน) 
 1. การศึกษาแผนหลัก (MP) /ความเหมาะสม (FS)
 ของโครงการพฒันาแหล่งน้ า ได้แก่ เขือ่น อ่างเก็บ
น้ า ฝายประตูระบายน้ า เปน็ต้น หรือการพฒันา
พื้นที่ชลประทาน

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

2. การศึกษาวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการพฒันาแหล่งน้ า ได้แก่ เขือ่น อ่างเก็บน้ า
 ฝายประตูระบายน้ า เปน็ต้น หรือการพฒันาพื้นที่
ชลประทาน

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

3. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
ของโครงการพฒันาแหล่งน้ า ได้แก่ เขือ่น อ่างเก็บน้ า
 ฝายประตูระบายน้ า เปน็ต้น หรือการพฒันาพื้นที่
ชลประทาน

จ านวน (คน-เดือน ที่
รับผิดชอบ)
จ านวน (คน-เดือน ที่เหลือ)

 ขอรบัรองวา่ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจรงิ

      (ลงช่ือ)................................................
            (..............................................)
         ผู้มีอ านาจเต็มตามกฏหมายของบรษัิท

ตารางที ่4   บัญชีผลงานทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการกับกรมชลประทาน (งานศึกษา/ออกแบบ ทกุประเภท)

ล าดับ
ที่

ช่ือโครงการและ
เลขที่สัญญา

ลักษณะโครงการ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
จ านวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ทั้งหมดตามสัญญา

จ านวน คน-เดือน
ของบุคลากรหลัก
ที่บริษัทรับผิดชอบ

ช่ือบริษัทร่วมตามสัญญา

1. แนบส าเนาตารางแสดงรายชือ่บุคลากรหลักทั้งสัญญา ต าแหน่งที่รับผิดชอบ จ านวน คน-เดือน ในแต่ละสัญญา โดยหมายเหตุว่าบุคคลท่านใดอยู่ในบริษทัของท่านด้วย

สถานภาพ
ของ

การศึกษา**

 ** สถานภาพของการศึกษา ให้ระบุว่าก าลังอยู่ในขัน้ตอนการท ารายงานฉบับใด เชน่ Interim Report, Draft Final Report เป็นต้น

หมายเหตุ

 (ประทบัตราบรษัิท)

60100



ล าดับ ปี พ.ศ. รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) ก าไรสุทธิ  (บาท)
1
2
3

หมายเหตุ  :  1. แนบเอกสารงบการเงินย้อนหลัง 3 ปทีี่ผ่านมา
เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสอบบญัชีที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์  
พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจ  หากไม่มีเอกสารแนบ  กรมขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาใหค้ะแนนในส่วนนี้ 
2. แนบเอกสารแสดงรายได้ที่ได้รับจากใหบ้ริการในการเปน็ที่ปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐเฉล่ียต่อปใีนรอบปทีางบญัชี 3 ปทีี่ผ่านมา
 

ตารางที่ 5  ข้อมูลงบการเงินและรายได้ของบริษัทที่ปรึกษา (ย้อนหลัง 3 ปี)

                    (ลงช่ือ)....................................................
 (ประทับตราบรษัิท)                  (..............................................)

                           ผู้มอี านาจเต็มตามกฏหมายของบรษัิท

ขอรบัรองว่าข้อมลูดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจรงิ


