
หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัตเิบื้องตน้
 ในการรบัจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค  

-----------------------------  

1. ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ
การประปาสว่นภูมิภาค  ให้พิจารณาถึงคณุสมบัติของผู้รับจ้างท่ีขอขึน้ทะเบียน  ดังต่อไปนี้

1.1  ฐานะการเงนิ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
1.2  ผลงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
1.3  ผูร้ับผิดชอบในการดำาเนนิงาน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.4  เครื่องมือ/เครื่องจักรกล   คะแนนเต็ม 10 คะแนน

     รวม         100     คะแนน

ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างที่ขอขึน้ทะเบียนไม่มคีะแนนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งตามขอ้ 1.1 – 1.4 
จะไม่ผ่านการพิจารณา

2. การพิจารณาให้คะแนนคณุสมบัติต่าง ๆ 
2.1  ฐานะการเงิน   (คะแนนเต็ม  40  คะแนน)  แบ่งเป็น

      2.1.1  ทุนจดทะเบียน  (ท่ีชำาระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ) (คะแนนเต็ม
10 คะแนน) การพิจารณาใหค้ะแนนเปน็ดังนี้

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ทุนจดทะเบียน
(ลา้นบาท)

≥ 100 90 80 70 60 50 40 30 10 3 <3

                                          
       2.1.2  สินทรัพย์หมุนเวียน (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)

- มูลคา่  ≥  50  ลา้นบาท ให ้ 10  คะแนน
                                    - มลูค่า  <  50  ลา้นบาท ใหค้ิดเทียบเป็นสดัส่วน แต่อย่างน้อย
                                                                         ตอ้งไม่ต่ำากว่า 5 ล้านบาท            

2.1.3  มูลคา่สุทธิ  (Net Worth)  (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)           
การพิจารณาให้คะแนนเป็นดังนี้

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Net  Worth
(ลา้นบาท)

≥ 100 90 80 70 60 50 40 30 10 3 < 3

         2/2.1.4 ….
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       2.1.4 Current  Ratio  (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  การพิจารณาให้
คะแนนเป็นดังนี้
 

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
อัตราสว่น

Current Ratio
≥ 2.00 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 <1.00

หมายเหตุ  ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ
การประปาสว่นภูมิภาค จะตอ้งส่งข้อมูลงบการเงินปีล่าสุดทุกปี  ในขั้นตอนการตอ่ทะเบียน

2.2  ผลงาน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) หลักฐานท่ีย่ืนต้องเป็นหนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแล้วเสร็จตามสัญญาไม่เกิน 5 ป  จนถึงวันย่ืน
ขอขึ้นทะเบียนตามหวัข้อการพิจารณา ดังนี้

       2.2.1  มูลค่าของราคางานรวมที่ทำาแล้วเสรจจในรอบ 5 ปี 
       (คะแนนเต็ม  25  คะแนน)  คอื
       - มูลคา่ของราคางานรวม  ≥  500  ล้านบาท   ให ้ 25  คะแนน
       - มูลคา่ของราคางานรวม  <  500  ล้านบาท 
         ให้คดิเทียบเป็นสัดสว่น

       2.2.2  มูลค่าของราคางานสูงสุดสัญญาเดียวที่ทำาแล้วเสรจจในรอบ 5 ปี
       (คะแนนเต็ม  15  คะแนน)  คือ
       - มูลคา่ของราคางานสูงสดุสัญญาเดียว  ≥ 150  ล้านบาท 
         ให้  15  คะแนน

 - มูลคา่ของราคางานสูงสดุสัญญาเดียว  < 150  ลา้นบาท 
   ให้คดิเทียบเป็นสัดสว่น ท้ังนี้ ตอ้งไม่ต่ำากว่า 5 ล้านบาท

การคิดเทียบผลงาน  ใช้หลักเกณฑ์ดดังนี้
1. งานระบบประปา  ท้ังระบบผลิตและระบบจำาหนา่ย วงเงินคา่งานจริง 
    คดิให้  100%
2. งานโยธาท่ัวไป  ซ่ึงเป็นงานโครงสรา้ง ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร เขือ่น  
    ระบบบำาบัดน้ำาเสยี  คดิให้ 50%                

                  3. งานอืน่ๆ  เช่น งานก่อสร้างถนน  สะพาน  งานขุดคลองชลประทาน     
    งานถมดิน  งานขุดสระพักน้ำา  คดิให้ 25%

      

3/2.3 ผูร้ับผิดชอบ...
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                   2.3 ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงาน  ต้องเป็นวิศวกรประจำา โดยแสดงหลักฐาน
การว่าจ้าง, การชำาระภาษี ี  (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  พิจารณาใหค้ะแนน  ดังนี้
     2.3.1 ประเภทวิศวกร (5 คะแนน)  ใหค้ะแนนตามใบอนญุาตเป็น           

        ผูป้ระกอบวิชาชีพและประสบการณด  ดังนี้
   2.3.1.1  วุฒิวิศวกร (สาขาโยธา) 

     หรอืสามัญวิศวกร (สาขาโยธา) ท่ีมีประสบการณดงานก่อสร้าง
     ต้ังแต่ 10 ป ขึ้นไป             5  คะแนน

    2.3.1.2  สามัญวิศวกร (สาขาโยธา) 
     หรอืภาคีวิศวกร (สาขาโยธา) ท่ีมีประสบการณดงานก่อสร้าง
     ต้ังแต่ 10 ป ขึ้นไป 3  คะแนน

    2.3.1.3  ภาคีวิศวกร (สาขาโยธา) 2  คะแนน
    2.3.1.4  วิศวกรสาขาอืน่ๆ        0.5  คะแนน / สาขา 

      (รวมกันไมเ่กิน 2 คะแนน)
                             การพิจารณาให้คะแนนตามข้อ 2.3.1.1 – 2.3.1.4  พิจารณาจากข้อท่ีได้
คะแนนสงูสุดเพียงข้อเดียว
                             2.3.2  จำานวนวิศวกร  (คะแนนเต็ม  5  คะแนน)

           - จำานวน  ≥  5  คน  5  คะแนน
           - จำานวน 4  คน  4  คะแนน
           - จำานวน      3  คน      3  คะแนน
           - จำานวน      2  คน      2  คะแนน
           - จำานวน      1  คน      1  คะแนน

2.4  เคร่ืองมือ   /   เคร่ืองจักรกล  (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  พิจารณาให้คะแนน
ตามจำานวนเครื่องมือ/เครื่องจักรกล  ซ่ึงมีหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของหรือเช่าซ้ือตามรายการ
ดังนี้

1. รถขุด (แบคโฮ)  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  75  แรงม้า
2. รถเครนยกท่อ  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 ตัน
3. รถบรรทุก  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 ตัน
4. รถบรรทุก 6 ลอ้  หรือ  10 ลอ้  กระบะเทท้าย
5. รถทุบ/เครือ่งเจาะคอนกรีต
6. รถแทรคเตอรดดันดิน  ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า
7. เครือ่งอดัลมเจาะคอนกรีต  ขนาดไมน่้อยกว่า 100 CFM  
    แรงดัน 100-125 PSI
8. เครือ่งเช่ือมไฟฟ้าสนาม  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 70 Amp

4/9.เครื่องกำาเนิด...
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                           9. เครือ่งกำาเนิดไฟฟ้า  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 KVA
10. เครื่องตัดแนวคอนกรีต ตัดได้ลกึไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

        และกำาลงัไม่นอ้ยกว่า 10 แรงม้า  
                        11. เครื่องเช่ือมท่อ PE  ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.
                   12. เครื่องสัน่สะเทือนคอนกรีต  ขนาดของหัวจี้ไม่ต่ำากว่า 25 มม.

13. เครื่องดันท่อลอด  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 ตัน
14. เครื่องสูบน้ำา  ขนาดทางดูด ไม่ต่ำากว่า 50 มม.
15. เครื่องบดอัดดินแบบสัน่สะเทือน  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า
16. เครื่องผสมคอนกรีต  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 0.15 ลบ.ม.
17. เครื่องทดสอบแรงดันในเสน้ท่อ  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 6 Ksc
18. เครื่องตัดท่อ  ขนาด 150 มม.ขึ้นไป
19. เครื่องมือเจาะท่อ AC, PVC
20. ชีท - พาย (Sheet pile)  ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร

                        - หากมีเครือ่งมอืเครือ่งจักรกลครบท้ัง 20 รายการข้างต้น 
จะคิดคะแนนให้ 10 คะแนน

                       - หากน้อยกว่า 20 รายการ  จะคิดเทียบคะแนนให้ตามสดัส่วน
 3.  กำาหนดแบ่งชั้นผูรั้บจ้างที่ขึน้ทะเบียนไว้ 5 ชั้น

ช้ันท่ี 1  จะต้องได้คะแนนรวม  ≥  85  
ช้ันท่ี 2  จะต้องได้คะแนนรวม  ≥  65 < 85
ช้ันท่ี 3  จะต้องได้คะแนนรวม  ≥  40 < 65
ช้ันท่ี 4  จะต้องได้คะแนนรวม  ≥  25 < 40
ช้ันท่ี 5  จะต้องได้คะแนนรวม  ≥  15 < 25

4.  ผู้ รับจ้างที่ รับงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียน
ซึง่ กปภ. กำาหนดขดีความสามารถในการรับงาน ณ วันย่ืนเอกสารข้อเสนอประกวดราคา  ดังนี้

รายการ หน่วย ผูรั้บจ้างที่ขึน้ทะเบียนกับ กปภ.
ชัน้ 1 ชั้น 2 ชัน้ 3 ชั้น 4 ชั้น 5

1. วงเงินต่อโครงการไม่เกิน
2. วงเงินทุกสัญญาท่ีเกิน 
   5 ล้านบาท และทำาไว้กับ กปภ.
   รวมกันไม่เกิน

ล้านบาท
ล้านบาท

ไม่จำากัดวงเงิน
4,000

250
2,000

150
1,000

100
600

50
300

ทั้งนี้ ผู้ รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานแต่ละโครงการ
ได้ไม่เกิน 5 เทา่  ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันย่ืนเอกสารขอ้เสนอประกวดราคา

5/การสิ้นสดุ...



- 5 -

5.  การสิ้นสดุสภาพการเป็นผู้รับจ้างที่ขึน้ทะเบียนกับ กปภ.
          ผูร้ับจ้างจะสิน้สุดสภาพการเปน็ผู้รับจ้างท่ี กปภ. ขึน้ทะเบียนไว้ 
กรณีดังต่อไปนี้

         5.1  เปน็ผู้รับจ้างท่ี กปภ. ระบเุป็นผู้ท้ิงงาน
          5.2  เปน็ผู้รับจ้างท่ี กปภ. ตรวจพบว่ามีพฤติกรรมไม่สุจริตในการเสนอราคา
กับ กปภ.

         5.3  เปน็ผู้รับจ้างท่ีถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ
          5.4  เมื่อ กปภ. ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างใหม่
และ กปภ. ได้ประกาศใช้บัญชีรายช่ือผูม้ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.
          5.5  เมื่อเป็นผู้รับจ้าง ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และไม่ ไ ด้ชำาระ
ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน 2 ป  ติดต่อกัน

         5.6  ไม่ผา่นเกณฑ์ดการประเมินผลผูร้ับจ้างของ กปภ.
6.  อัตราค่าขายเอกสารขึ้นทะเบียน  ชดุละ 5,000 บาท
7.  ค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้าง กปภ.
    ช้ันท่ี 1  อตัราค่าธรรมเนียม  10,000.-  บาท

      ช้ันท่ี 2  อตัราค่าธรรมเนียม    8,000.-  บาท
     ช้ันท่ี 3  อตัราค่าธรรมเนียม    6,000.-  บาท
      ช้ันท่ี 4  อตัราค่าธรรมเนียม    4,000.-  บาท
      ช้ันท่ี 5  อตัราค่าธรรมเนียม    2,000.-  บาท

ท้ังนี้  ผู้รับจ้างจะต้องย่ืนขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน และชำาระค่าธรรมเนียม
ก่อนครบกำาหนด 1 ป   นับต้ังแต่วันประกาศใช้บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน
ก่อสร้างของ กปภ.  หากล่าช้าเกินกำาหนดจะต้องชำาระค่าปรับ 20% ของอัตราค่าธรรมเนียม
แต่ละช้ัน

8.  ค่าธรรมเนียมการเลื่อนชั้น
ผู้รับจ้างท่ี กปภ. ขึ้นทะเบียนประสงคดจะเลื่อนช้ัน  ให้ย่ืนคำาร้องขอเลื่อนช้ัน

และแสดงหลักฐานเพ่ือให้ กปภ. พิจารณา ณ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค ได้ทุกวันทำาการ
เวลา 09.00 - 15.00 น.  โดยต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเลือ่นช้ันครั้งละ 2,000.- บาท

                            --------------------------------
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