ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การจดทะเบียนผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๔
_________________
ด้วยการเคหะแห่งชาติมโี ครงการก่อสร้างอาคาร ระบบงานสาธารณูปโภค ตลอดจนงานซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารสถานทีร/ ะบบสาธารณูปโภค งานก่อสร้างปรับปรุงอื/นๆ เป็ นจํานวนมาก งานดังกล่าวเป็ นงาน
ทีต/ อ้ งใช้ช่างผูช้ ํานาญงานและช่างฝีมอื เป็ นพิเศษ เพื/อความเรียบร้อยรวดเร็วในการตรวจสอบรายละเอียด
และหลักฐานของผูร้ บั จ้างแต่ละรายทีจ/ ะรับทําการก่อสร้าง และเพื/อการพิจารณาแยกประเภทผู้รบั จ้างที/ม ี
ความสามารถ ความชํานาญ และฝีมอื ในแต่ละประเภทของงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูว้ ่าการ
การเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดงั นี?
ข้อ ๑ ระเบียบนี?เ รียกว่ า “ระเบีย บการเคหะแห่ง ชาติ ว่า ด้ว ย การจดทะเบียนผู้รบั จ้างงาน
ก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ * ระเบียบนี?ให้ใช้บงั คับตัง? แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี?
“ผู้ร ับ จ้า ง” หมายความว่ า นิ ติบุ ค คลที/ม ีค วามประสงค์จ ะมีนิ ติส ัม พัน ธ์ก ับ การเคหะ
แห่งชาติในการจ้างก่อสร้าง
“เครือบริษทั ” หมายความว่า
(๑) นิตบิ ุคคลตัง? แต่สองนิตบิ ุคคลขึน? ไปถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนของกันและกัน หรือไปถือหุน้
หรือเป็นหุน้ ส่วน ในนิตบิ ุคคลอีกนิตบิ ุคคลหนึ/ง
(๒) มีกรรมการของนิตบิ ุคคลเป็นบุคคลเดียวกันจํานวนสองในสามหรือ
(๓) มีกรรมการผูจ้ ดั การ หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การคนเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติสนิท ได้แก่
คู่สมรส ผูบ้ ุพการี ผูส้ บื สันดาน พีน/ ้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รบั จ้างของ
การเคหะแห่งชาติ
ความทัวไป
/
ข้อ ๔ งานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติทก/ี ําหนดให้ผูร้ บั จ้างต้องจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั จ้างงาน
ก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
๔.๑ งานอาคาร ได้แก่
๔.๑.๑ งานอาคารทัวไป
/ หมายถึง งานก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน ๕ ชัน?
๔.๑.๒ งานอาคารสูง หมายถึง งานก่อสร้างอาคารสูงตัง? แต่ ๖ ชัน? ถึง ๑๒ ชัน?
๔.๑.๓ งานอาคารพิเศษ หมายถึง งานก่ อสร้างอาคารสูงตัง? แต่ ๑๓ ชัน? ขึ?นไป
หรืออาคารทีม/ พี น?ื ทีร/ วมกันทุกชัน? หรือชัน? หนึ/งชัน? ใดในหลังเดียวกันตัง? แต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึน? ไป
*รก.๒๕๔๔/พ๖๓ง/๓๖/๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๔.๒ งานโยธา ได้แก่
๔.๒.๑ งานถนน หมายถึง งานก่ อสร้าง ปรับปรุง หรือบูรณะถนน ถนนลูก รัง
ถนนลาดยางแอสฟลั ท์ และถนนคอนกรีต
๔.๒.๒ งานสะพาน หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือบูรณะสะพานทุกชนิด
เช่น สะพานไม้ สะพานคอนกรีต สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานเหล็ก สะพาน
ทางเท้า
๔.๒.๓ งานระบายนํ? า หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือบูรณะเกี/ยวกับระบบ
ระบายนํ?า เช่น การวางท่อระบายนํ?า บ่อพัก รางระบายนํ? า อุโมงค์ระบายนํ?า ประตูน?ํ า การขุดลอกคูคลอง
การทําความสะอาดท่อระบายนํ?า
๔.๒.๔ งานเขือ/ น หมายถึง งานก่อสร้าง ปรับปรุง หรือบูรณะเขื/อนกันดิน เขื/อนกันนํ?า
ทุกประเภท
๔.๒.๕ งานถมทีแ/ ละปรับปรุงพืน? ที/
๔.๒.๖ งานภูมสิ ถาปตั ยกรรม
๔.๓ งานระบบบําบัดนํ?าเสีย ประปา และบ่อบาดาล
๔.๔ งานปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค งานปรับปรุงต่อเติมอาคารต่างๆ และงานทาสี
ข้อ ๕ งานก่อสร้าง ซึง/ มีวงเงินการก่อสร้างไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) การเคหะ
แห่งชาติจะให้นิตบิ ุคคลทีม/ ไิ ด้จดทะเบียนเป็นผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติเป็นผูร้ บั จ้างได้ดว้ ย
ข้อ ๖ งานก่อสร้างบางประเภทที/ต้องการผู้รบั จ้างที/มคี วามชํานาญงานหรือมีคุณสมบัตพิ เิ ศษ
การเคหะแห่งชาติทรงไว้ซง/ึ สิทธิทจ/ี ะเลือกจ้างผูร้ บั จ้างประเภทใดประเภทหนึ/งทีจ/ ดทะเบียนไว้ ตามระเบียบนี?
หรือ นิติบุ ค คลที/ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบียนไว้ต ามระเบีย บนี?ห รือ อาจจะประกาศกํ า หนดคุณ สมบัติแ ละเงื/อ นไข
เฉพาะงานนัน? เป็นเรือ/ งๆ ไปก็ได้
ข้อ ๗ ให้แบ่งชัน? ของผู้รบั จ้างออกเป็ น ๔ ชัน? ซึ/งผู้รบั จ้างจะรับจ้างเกินกว่าชัน? ทีจ/ ดทะเบียนไว้
มิได้ตามรายละเอียด ผนวก ก.
ข้อ ๘ การพิจารณากําหนดชัน? ของผูร้ บั จ้างให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ทีก/ ําหนดไว้ใน ผนวก ข.
ข้อ ๙ ผู้ว่ า การ การเคหะแห่ ง ชาติ มีอํ า นาจแต่ ง ตัง? คณะกรรมการขึ?น คณะหนึ/ ง เรีย กว่ า
“คณะกรรมการพิจารณาจดทะเบียนผูร้ บั จ้างของการเคหะแห่งชาติ” จํานวน ๙ คน โดยให้มอี ํานาจหน้าที/
ในการพิจารณาคําร้องขอจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั จ้างของการเคหะแห่งชาติพจิ ารณาเลื/อนชัน? ของผูร้ บั จ้างและ
มีอํานาจในการพิจารณาโทษผู้รบั จ้างที/ก ระทําผิดระเบียบนี? ในการนี? ใ ห้มอี ํานาจในการสืบ สวน เรีย ก
เอกสารและเชิญผูท้ เ/ี กีย/ วข้องมาชีแ? จงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการได้
การจดทะเบียน
ข้อ ๑๐ ผูร้ บั จ้างที/ประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั จ้างของการเคหะแห่งชาติตามประเภทและ
ชัน? ใดให้ย/นื คําร้องตามแบบใน ผนวก ค. พร้อมทัง? ต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัตติ ามทีก/ ําหนดไว้ในข้อ ๘
และต้องไม่เป็นผูล้ ะทิง? งานตามประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี ทัง? นี?

๑๐.๑ นิติบุค คลที/จดทะเบียนในประเทศไทยต้อ งเสนอหนัง สือ รับรองของสํานัก งาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ/งออกให้ไม่เกินหนึ/งปี นับแต่วนั ที/ออก
หนังสือถึงวันทีย/ น/ ื ขอจดทะเบียน
๑๐.๒ นิ ติบุ ค คลที/ม ิไ ด้จ ดทะเบีย นในประเทศไทยจะต้อ งมีสํา นั ก งานสาขาซึ/ง ได้จ ด
ทะเบียนในประเทศไทย และต้องแสดงหลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคลซึง/ จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศแล้ว โดยให้
สถานทูตหรือสถานกงศุลของประเทศนัน? ๆ รับรองหรือให้สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองการจดทะเบียนสํานักงานสาขาในประเทศไทย
๑๐.๓ นิ ติบุ ค คลตามข้อ ๑๐.๒ ซึ/ง เป็ น คนต่ า งด้า ว จะต้ อ งแสดงหนัง สือ รับ รองการ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ดว้ ย
การเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิจะรับหรือไม่รบั ผูร้ บั จ้างรายใดจดทะเบียนเป็ นผู้รบั จ้างของการเคหะ
แห่งชาติตามระเบียบนี?ได้
ข้อ ๑๑ การยื/นคําร้องขอจดทะเบียนเป็ นผู้รบั จ้างของการเคหะแห่งชาติ ต้องยื/นภายในกําหนด
วันเวลาและสถานทีต/ ามทีก/ ารเคหะแห่งชาติจะประกาศเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๑๒ การเสนอผลงานประกอบการพิจารณาจดทะเบียนข้อ ๘ ผนวก ข. ลําดับ ๒ นัน? ผูร้ บั จ้าง
จะต้องนําหลักฐานแสดงผลงานที/ทําให้แก่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล หรือเอกชนที/เป็ น
นิตบิ ุคคลย้อนหลังไปเจ็ดปีนบั แต่วนั ยืน/ คําร้องขอเพื/อแสดงว่าได้รบั จ้างทํางานก่อสร้างงานใด ณ สถานทีใ/ ด
และได้ผลประการใด โดยมีหนังสือรับรองจากผูว้ ่าจ้างแนบมาพร้อมกับคําร้องในข้อ ๑๐
ข้อ ๑๓ เมื/อการเคหะแห่งชาติรบั จดทะเบียนผู้รบั จ้างรายใดไว้แ ล้ว การเคหะแห่งชาติจะออก
หนังสือสําคัญตามแบบใน ผนวก ง. ให้ไว้เป็นหลักฐาน หนังสือสําคัญนี?มอี ายุสามปีนบั แต่วนั ทีอ/ อกหนังสือ
ถ้าหนังสือสําคัญสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผรู้ บั จ้างยื/นคําร้องขอรับหนังสือสําคัญฉบับใหม่ภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับแต่วนั ที/ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย และให้หนังสือสําคัญฉบับใหม่ดงั กล่าว
มีอายุเท่ากับอายุทเ/ี หลืออยูข่ องหนังสือสําคัญฉบับเดิม
ข้อ ๑๔ ผูร้ บั จ้างที/การเคหะแห่งชาติจดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลีย/ นแปลงฐานะกิจการและ
คุณสมบัตผิ ดิ ไปจากทีย/ /นื แจ้งแสดงหลักฐานไว้แต่เดิม จะต้องแจ้งการเปลีย/ นแปลงต่อการเคหะแห่งชาติทุกครัง?
ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วนั ทีม/ กี ารเปลีย/ นแปลง
ภายในกําหนดระยะเวลาสามเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนหนังสือสําคัญตามข้อ ๑๓
สิ?นอายุ ผู้ร บั จ้างที/จดทะเบีย นไว้ก ับ การเคหะแห่ง ชาติแ ล้ว และประสงค์จะเป็ น ผู้รบั จ้า งของการเคหะ
แห่ ง ชาติต่ อ ไป ให้ย/นื ความประสงค์ต่ อ การเคหะแห่ ง ชาติ โดยยื/น หนัง สือ ตาม ผนวก จ. พร้อ มแนบ
หลักฐานตามทีก/ ําหนดไว้ใน ผนวก ข. หากพ้นกําหนดนี?แล้วจะต้องยืน/ ขอจดทะเบียนใหม่
ข้อ ๑๕ ผูร้ บั จ้างรายใดทีจ/ ดทะเบียนไว้แล้วประสงค์ทจ/ี ะเลื/อนชัน? ให้ย/นื คําร้องและแสดงหลักฐาน
คุณสมบัตปิ ระกอบตามชัน? ทีป/ ระสงค์จะเลื/อนชัน? ต่อการเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๑๖ ผู้รบั จ้างรายใดที/การเคหะแห่งชาติพบว่ามีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ/งตามที/กําหนด
ในข้อ ๒๑ ของระเบียบนี? การจ้างใดที/อ ยู่ในระหว่างดําเนินการในวันที/ระเบียบนี? ใ ช้บงั คับหรือ ที/อ ยู่ใ น
ระหว่างดําเนินการพิจารณาคําร้องขอจดทะเบียนของผูร้ บั จ้าง ให้คณะกรรมการนําพฤติการณ์ของผูร้ บั จ้าง
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการรับจดทะเบียนผูร้ บั จ้างรายนัน? ตามระเบียบนี?ดว้ ย

ข้อ ๑๗ ในการขอรับหนังสือสําคัญหรือหนังสือสําคัญฉบับใหม่ในกรณีท/ฉี บับเดิมสูญหายหรือ
ถูกทําลายตามข้อ ๑๓ การขอต่ออายุตามข้อ ๑๔ วรรคสอง และการเลื/อนชัน? ตามข้อ ๑๕ ผูร้ บั จ้างจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก/ ําหนดไว้ใน ผนวก ฉ.
การยื/นประกวดราคา
ข้อ ๑๘ ภายใต้บงั คับข้อ ๕ และข้อ ๖ ผูร้ บั จ้างทีจ/ ดทะเบียนไว้กบั การเคหะแห่งชาติแล้วเท่านัน?
จึงจะมีสทิ ธิซอ?ื แบบและยืน/ ซองประกวดราคา
ข้อ ๑๙ ผู้ร บั จ้า งที/ม ีส ิทธิซ?ือ แบบและยื/น ซองประกวดราคาได้นัน? หนัง สือ สําคัญ ตามข้อ ๑๓
จะต้องไม่หมดอายุในวันซื?อแบบ โดยจะต้องแนบสําเนาหนังสือสําคัญดังกล่าวประกอบการซื?อแบบและ
ยืน/ ซองประกวดราคาทุกครัง?
ข้อ ๒๐ ในการเข้าประกวดราคาของผูร้ บั จ้างทีม/ เี ครือบริษทั ให้ย/นื ซองประกวดราคางานหนึ/งได้
เพียงรายเดียว
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๒๑ ผูร้ บั จ้างทีจ/ ดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าปรากฎว่ากระทําผิด ไม่ว่าความผิดตามระเบียบนี? หรือ
เงือ/ นไขการประกวดราคาให้หน่วยงานเจ้าของเรือ/ งเสนอคณะกรรมการเพื/อพิจารณาโทษเป็น ๓ สถาน คือ
(๑) ตัดสิทธิมใิ ห้ซอ?ื แบบประกวดราคาในระยะเวลากําหนด
(๒) ลดชัน?
(๓) เพิกถอนชื/อจากทะเบียน
เมื/อคณะกรรมการมีมติลงโทษประการใดแล้ว คณะกรรมการจะประกาศภายในสามสิบวันนับแต่วนั
ทีม/ มี ติและในระหว่างการพิจารณาโทษ ผูร้ บั จ้างรายนัน? ไม่มสี ทิ ธิซอ?ื แบบประกวดราคา
ข้อ ๒๒ ความผิดอันจะต้องลงโทษ ถ้าผูร้ บั จ้างมีพฤติการณ์ปรากฎว่า
๒๒.๑ กระทําผิดตามข้อ ๑๙ ให้ตดั สิทธิมใิ ห้ซอ?ื แบบประกวดราคาทุกรายเป็ นเวลาหนึ/งปี
นับแต่วนั ทีม/ ปี ระกาศ
๒๒.๒ ผูร้ บั จ้างรายใดเป็นผูป้ ระกวดราคาได้ หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาเพื/อการจ้างด้วยวิธอี /นื
นอกจากการประกวดราคา เมือ/ ทางการเคหะแห่งชาติเรียกให้มาทําสัญญากลับเพิกเฉยไม่มาทําสัญญาตามวัน
และเวลากําหนดให้ตดั สิทธิมใิ ห้ซอ?ื แบบประกวดราคาเป็ นเวลาสามปีนับแต่วนั ทีป/ ระกาศกับทัง? ไม่มสี ทิ ธิรบั
ทํางานอื/นใดของการเคหะแห่งชาติอกี ภายในกําหนดเวลาสามปีดงั กล่าว
๒๒.๓ ในกรณีงานเกิดความชํารุดเสียหาย และยังอยูใ่ นระหว่างอายุการคํ?าประกันผลงาน
ตามสัญญา เมื/อการเคหะแห่งชาติได้สงแก้
ั / ไขหรือซ่อมแซมแล้วไม่ดําเนินการตามกําหนด ให้ตดั สิทธิมใิ ห้
ซือ? แบบประกวดราคาเป็นเวลาไม่เกินสองปีนบั แต่วนั ทีม/ ปี ระกาศ
๒๒.๔ ผู้ ร ับ จ้ า งเหมารายใด เมื/อ ผู้ ว่ า จ้ า ง หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง หรือ
คณะกรรมการพิจารณาจดทะเบียนผูร้ บั จ้างแล้วแต่กรณีเรียกให้มาชีแ? จงข้อเท็จจริง ไม่มาชีแ? จงตามกําหนด
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ตดั สิทธิมใิ ห้ซอ?ื แบบประกวดราคาเป็นเวลาไม่เกินหนึ/งปีนบั แต่วนั ทีม/ ปี ระกาศ

๒๒.๕ ผู้รบั จ้างเหมารายใดปฏิบตั ิงานบกพร่อ งขาดความประณีตไร้สมรรถภาพ หรือ
ปฏิบตั งิ านทีอ/ าจเกิดความเสียหายแก่การเคหะแห่งชาติ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ลดชัน? ๑ ชัน? ยกเว้น
ผูร้ บั เหมาชัน? ที/ ๔ ให้เพิกถอนชื/อออกจากทะเบียนผูร้ บั จ้าง
๒๒.๖ ผู้รบั จ้างรายใดถูกบอกเลิกสัญญาเพราะทําผิดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุ ใดก็ตามให้
เพิกถอนชื/อออกจากทะเบียนผูร้ บั จ้าง
ข้อ ๒๓ ผูร้ บั จ้างรายใดถูกลงโทษตามระเบียบนี? มีสทิ ธิย/นื อุทธรณ์ต่อผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศลงโทษ
คําชีข? าดอุทธรณ์ของผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ ตามวรรคแรกให้ถอื เป็นทีส/ ุด
ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนผู้รบั จ้างให้แก่ผู้รบั จ้างที/ถูกเพิกถอนชื/อ
จากทะเบียนผูร้ บั จ้าง เว้นแต่ผรู้ บั จ้างรายนัน? จะถูกเพิกถอนชื/อล่วงพ้นมาแล้ว ๓ ปี นับแต่วนั ทีป/ ระกาศเพิกถอน
ชื/อจากทะเบียนผูร้ บั จ้าง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ระเบีย บนี? ไ ม่ ม ีผ ลบัง คับ ต่ อ สิท ธิแ ละหน้ า ที/ข องผู้ร บั จ้า งที/เ ป็ น คู่ส ัญ ญากับ การเคหะ
แห่งชาติและงานได้แล้วเสร็จไปก่อนวันทีร/ ะเบียบนี?ใช้บงั คับ
ข้อ ๒๖ การประกวดราคาใดที/อ ยู่ใ นระหว่างดําเนินการและยัง ไม่แ ล้ว เสร็จในวันที/ระเบียบนี?
ใช้บงั คับให้การเคหะแห่งชาติ ดําเนินการประกวดราคาจากนิตบิ ุคคลทัวๆ
/ ไป ทีไ/ ม่ต้องจดทะเบียนได้ตาม
ระเบียบนี?ไปก่อนจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี?ได้
ประกาศ ณ วันที/ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สุกรี คุม้ พันธุ์
ผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ

ผนวก ก.
ประเภทชัน ของผูร้ บั จ้าง
ประเภท
งานก่อสร้าง
อาคารทัวไป
/

อาคารสูง

อาคารพิเศษ

ชัน ที ๑

ชัน ที ๒

ชัน ที ๓

ชัน ที ๔

ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๒๐๐ ล้านบาท
๘๐ ล้านบาท
๓๐ ล้านบาท
ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๓๐๐ ล้านบาท
๑๕๐ ล้านบาท

-

ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๕๐๐ ล้านบาท

-

-

งานโยธา

ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๑๐๐ ล้านบาท
๕๐ ล้านบาท
๑๐ ล้านบาท

งานระบบบําบัดนํ?าเสีย
ประปา และบ่อบาดาล

ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๑๐๐ ล้านบาท
๕๐ ล้านบาท
๑๐ ล้านบาท

งานปรับปรุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภคงานปรับปรุง
ต่อเติมอาคารต่างๆ และงาน
ทาสี

ไม่จาํ กัดวงเงิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน วงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน
๑๐๐ ล้านบาท
๕๐ ล้านบาท
๑๐ ล้านบาท

ผนวก ข.
คุณสมบัติผ้รู บั จ้าง
ลําดับที

ข้อกําหนด

๑

ทุนจดทะเบียน (ขัน? ตํ/า)
ก. อาคารทัวไป
/ สูงไม่เกิน ๕ ชัน?
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
ข. อาคารสูง ตัง? แต่ ๖ ชัน? ถึง ๑๒ ชัน?
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
ค. อาคารพิเศษ สูงตัง? แต่ ๑๓ ชัน? ขึน? ไป
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
ง. งานโยธา
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
จ. งานระบบบําบัดนํ?าเสีย ประปา
และบ่อบาดาล
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
ฉ. งานปรับปรุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภค งานปรับปรุงต่อเติม
อาคารต่างๆ และงานทาสี
๑. ทุนจดทะเบียน
๒. เครดิตธนาคาร
ผลงาน (สัญญาเดียว)
ก. อาคารทัวไป
/
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า
ข. อาคารสูง
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า
ค. อาคารพิเศษ
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า
ง. งานโยธา
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า

๒

ชัน ที ๑

ผูร้ บั จ้าง
ชัน ที ๒ ชัน ที ๓

ชัน ที ๔

หมายเหตุ

๖๐
๖๐

๔๐
๔๐

๑๒
๑๒

๓
๓

ล้านบาท
ล้านบาท

๘๐
๘๐

๖๐
๖๐

๔๐
๔๐

๒๐
๒๐

ล้านบาท
ล้านบาท

๑๐๐
๑๐๐

๘๐
๘๐

๖๐
๖๐

๔๐
๔๐

ล้านบาท
ล้านบาท

๔๐
๔๐

๒๐
๒๐

๑๐
๑๐

๑
๑

ล้านบาท
ล้านบาท

๒๐
๒๐

๑๕
๑๕

๑๐
๑๐

๑
๑

ล้านบาท
ล้านบาท

๒๐
๒๐

๑๕
๑๕

๑๐
๑๐

๑
๑

ล้านบาท
ล้านบาท

๑๘๐

๑๒๐

๓๖

๙

ล้านบาท

๒๔๐

๑๘๐

๑๒๐

๖๐

ล้านบาท

๓๐๐

๒๔๐

๑๘๐

๑๒๐

ล้านบาท

๑๒๐

๖๐

๓๐

๓

ล้านบาท

คุณสมบัติผ้รู บั จ้าง
ลําดับที

๓

ข้อกําหนด
จ. งานระบบบําบัดนํ?าเสีย ประปา
และบ่อบาดาล
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า
ฉ. งานปรับปรุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภค งานปรับปรุงต่อเติม
อาคารต่างๆ และงานทาสี
อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่ต/าํ กว่า
บุคลากร (ขัน? ตํ/า)
๑. อาคารทัวไป
/
ก. วิศวกร
๑.๑ สามัญวิศวกร
๑.๒ ภาคีวศิ วกร
ข. สถาปนิก
๑.๑ ภาคีสถาปนิก
๒. อาคารสูง
ก. วิศวกร
๑.๑ วุฒวิ ศิ วกร
๑.๒ สามัญวิศวกร
๑.๓ ภาคีวศิ วกร
ข. สถาปนิก
๒.๑ สามัญสถาปนิก
๒.๒ ภาคีสถาปนิก
๓. อาคารพิเศษ
ก. วิศวกร
๑.๑ วุฒวิ ศิ วกร
๑.๒ สามัญวิศวกร
๑.๓ ภาคีวศิ วกร
ข. สถาปนิก
๒.๑ สามัญสถาปนิก
๒.๒ ภาคีสถาปนิก

ชัน ที ๑

ผูร้ บั จ้าง
ชัน ที ๒ ชัน ที ๓

ชัน ที ๔

หมายเหตุ

๖๐

๔๕

๓๐

๓

ล้านบาท

๖๐

๔๕

๓๐

๓

ล้านบาท
คน

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

คน
คน

๑

๑

๑

๑

คน

๑
๑
๒

๑
๒

๑
๑

๑
๑

คน
คน
คน

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

คน
คน

๑
๑
๒

๑
๒

๑
๑

๑
๑

คน
คน
คน

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

คน
คน

หมายเหตุ สามารถใช้สามัญวิศวกรทีม/ ปี ระสบการณ์ ๗ ปีขน?ึ ไป แทนวุฒวิ ศิ วกรได้

คุณสมบัติผ้รู บั จ้าง
ลําดับที

ข้อกําหนด
๔. งานโยธา
๔.๑ สามัญวิศวกร
๔.๒ ภาคีวศิ วกร
๕. งานระบบบําบัดนํ?าเสีย ประปา
และบ่อบาดาล
ก. วิศวกร
๕.๑ สามัญวิศวกร
๕.๒ ภาคีวศิ วกร
ข. สถาปนิก
๕.๑ ภาคีสถาปนิก
๖. งานปรับปรุงซ่อมแซม
สาธารณูปโภค งานปรับปรุงต่อเติม
อาคารต่างๆ และงานทาสี
ก. วิศวกร
๖.๑ สามัญวิศวกร
๖.๒ ภาคีวศิ วกร
ข. สถาปนิก
๖.๑ ภาคีสถาปนิก

ชัน ที ๑

ผูร้ บั จ้าง
ชัน ที ๒ ชัน ที ๓

ชัน ที ๔

หมายเหตุ

๑
๑

๑

๑

๑

คน
คน

๑
๑

๑

๑

๑

คน
คน

๑

๑

๑

๑

คน

๑
๑

๑

๑

๑

คน
คน

๑

๑

๑

๑

คน

ผนวก ค.
คําร้อง
ขอจดทะเบียนเป็ นผู้รบั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ
ข้าพเจ้า (ชื/อนิตบิ ุคคล)....................................................................................................................
โดย (ชื/อผูล้ งนาม)..........................................................................ตําแหน่ง...................................................................
สํานักงานตัง? อยู่เลขที./ ............................หมู่ท./ี .....................ซอย................................ถนน.............................................
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต.........................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท์................................ขอยื/นคําร้องต่อการเคหะแห่งชาติเพื/อให้จดทะเบียน (ชื/อนิตบิ ุคคล)....................................
เป็ นผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ ประเภทดังนี?
ประเภท
๑. งานก่อสร้าง
อาคารทัวไป
/
อาคารสูง
อาคารพิเศษ
ประเภท
๒. งานโยธา
ประเภท
๓. งานระบบบําบัดนํ?าเสีย ประปา และบ่อบาดาล
ประเภท
๔. งานปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค งานปรับปรุงต่อเติมอาคารต่างๆ และงานทาสี
(ให้ขดี เครื/องหมาย / ลงใน
ตามประเภททีต/ อ้ งการจดทะเบียน)
ทัง? นี? ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้ามีเครือบริษทั ดังนี?.๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒. ข้าพเจ้าได้ย/นื เอกสารและหลัก ฐานประกอบในการจดทะเบีย นเป็ นผู้รบั จ้างงานก่ อสร้างของ
การเคหะแห่งชาติ ดังนี?.๒.๑ เอกสารขอจดทะเบียนเป็ นผู้รบั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ ซึ/งจัดทําโดยการ
เคหะแห่งชาติ จํานวน 1 ฉบับ รวม......................แผ่น
๒.๒ หลักฐานประกอบเพิม/ เติม จํานวน...........................แผ่น
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบในการขอจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ
ทีแ/ นบมาพร้อมนี? เป็ นเอกสารและหลักฐานที/ถูกต้อง หากปรากฎว่าเป็ นเอกสารหรือหลักฐาน
ปลอม หรือตัดต่อข้อความ หรือแก้ไข หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื/อปลอม หรือทําคํา
ร้องปลอม หรือเป็ นเท็จ นอกจากโทษทางอาญาแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้การเคหะแห่งชาติไม่ต้อง
พิจ ารณาคํา ร้อ งขอจดทะเบีย นฉบับนี? ข องข้าพเจ้า หรือ ให้เ พิก ถอนรายชื/อออกจากทะเบีย น
ผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติได้ทนั ที
๔. ในกรณี...

๔. ในกรณีทข/ี า้ พเจ้ายื/นเอกสารและหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กด็ ี หรือการเคหะแห่งชาติ
ติดต่อข้าพเจ้าไม่ได้กด็ ี หรือข้าพเจ้า (หรือตัวแทน) ไม่อาจชี?แจงรายละเอียด หรือไม่นําเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบที/การเคหะแห่งชาติขอให้ย/นื เพิม/ เติมมามอบให้ภายในเวลาที/กําหนดก็ดี
อันเป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าต้องเสียประโยชน์เพราะการกระทําดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับไว้โดยไม่
ร้องเรียนใดๆ ทัง? สิน?
๕. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจดทะเบียนเป็ นผู้รบั จ้างงาน
ก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติเป็ นเด็ดขาด
๖. ถ้าข้าพเจ้าต้องเสียหาย หรือเสียประโยชน์ใดๆ ในการยื/นคําร้องฉบับนี? ข้าพเจ้ายอมรับโดยไม่ม ี
การร้องเรียนใดๆ ทัง? สิน?

ลงชื/อ…………………………………………..ผูย้ /นื ขอจดทะเบียน
ตําแหน่ง...........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผนวก ง.
เลขที/
หนังสือสําคัญ
หนังสือฉบับนี?ออกไว้เพื/อแสดงว่า........................................(ชื/อนิตบิ ุคคล)........................................
สํานักงานตัง? อยู่เลขที./ ....................................หมู่ท./ี ..................................ซอย...............................................................
ถนน.........................................ตําบล / แขวง..............................................อําเภอ / เขต...............................................
จังหวัด...............................................................ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติแล้ว
เมื/อวันที./ .............................................................โดยมีลาํ ดับชัน? และประเภทของงานดังนี?.๑. ..................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................

ลงชื/อ...............................................................
(.............................................................)
หมายเหตุ การยื/นความจํานงเพื/อขอเป็ นผูร้ บั จ้างของการเคหะแห่งชาติต่อไป จะต้องทําภายในวันที./ ................................
ถึงวันที./ .........................................หรือตามประกาศของการเคหะแห่งชาติ

ผนวก จ.
คําร้องขอเป็ นผู้รบั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ ต่อไป
เขียนที./ ............................................................
วันที./ ...............เดือน………………………….พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...................................................(ชื/อนิตบิ ุคคล)................................................
โดย............................(ชื/อบุคคล)...............................ตําแหน่ง................................................................
ขอแจ้งความประสงค์ขอเป็นผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติต่อไปอีก ๓ ปี
ข้าพเจ้าได้ย/นื เอกสารและหลักฐานประกอบในการขอเป็ นผู้รบั จ้าง งานก่ อ สร้างของ
การเคหะแห่งชาติต่อไป ดังนี?.๑. เอกสารแสดงทุนจดทะเบียน
จํานวน.............................แผ่น
๒. เอกสารแสดงเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน.............................แผ่น
๓. เอกสารแสดงผลงานก่อสร้าง
จํานวน.............................แผ่น
๔. เอกสารแสดงบุคลากร (ของนิตบิ ุคคล)
จํานวน.............................แผ่น
จึงเรียนมาเพื/อโปรดทราบ

ลงชื/อ......................................................
(.....................................................)
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผนวก ฉ.
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน
ชัน ที
๑
๒
๓
๔

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนี ยม
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑. การเก็บค่าธรรมเนียมให้เก็บเฉพาะชัน? สูงสุดทีจ/ ดทะเบียนไว้เพียงประเภทเดียว
๒. การเก็บค่าธรรมเนียมครัง? ต่อไป ให้เก็บได้เฉพาะทีไ/ ด้รบั การจดทะเบียน
๓. การเลื/อนชัน? ประเภทงานใด หากเลื/อนสูงกว่าชัน? สูงสุดทีไ/ ด้จดทะเบียน ให้เก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะส่วนทีข/ าด

