หลักเกณฑ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจดทะเบี ย นผู้ รั บ จ้ า งของการประปานครหลวง เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการคั ด เลื อ กผู้ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้นแล้วขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อจะเข้ารับจ้างงานก่อสร้างต่างๆ ของการประปานครหลวง
ปั จ จุ บั น การประปานครหลวงได้แก้ ไข และปรับ ปรุงโดยออกระเบี ยบการจดทะเบี ยนและ
ประเมินผลผู้รับจ้างฉบับใหม่ โดยได้กาหนดประเภทงานก่อสร้างที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างของการประปา
นครหลวงไว้ 12 ประเภท คือ
1.งานก่อสร้างวางท่อประธาน
1.1 โดยวิธีขุดวาง
1.2 โดยวิธี Pipe Jacking
1.3 โดยวิธี Horizontal Directional Drill
1.4 โดยวิธี Slip Lining
2.งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ากับท่อบริการ
2.1 โดยวิธีขุดวาง
2.2 โดยวิธี Slip Lining
2.3 โดยวิธี Horizontal Directional Drill
2.4 โดยวิธี CIPP
3.งานก่อสร้างงานโยธา
4.งานก่อสร้างระบบส่งน้าประปา
5.งานก่อสร้างระบบผลิตน้าประปา
6.งานก่อสร้างสถานีสูบน้ากับถังเก็บน้า

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเอกสารและยื่นขอจดทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น.
[ค่าเอกสารจดทะเบียน 2,140.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)]
ได้ที่:
กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4 ห้อง 402
การประปานครหลวง สานักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1444

ผู้รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
- ผู้รับจ้างชั้น 1
- ผู้รับจ้างชั้น 2
- ผู้รับจ้างชั้น 3
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียนครั้งแรกจะถูกจัดให้อยู่ในระดับผู้รับจ้างชั้น 2
ทุกราย ซึ่งการประปานครหลวงจะพิจารณาปรับเลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 หรือถูกปรับเป็นผู้รับจ้างชั้น 3
ขึ้น อยู่กับ ผลการประเมิน การปฏิบั ติงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง และหลั กเกณฑ์ วิธีการจัดชั้น ผู้รับจ้างตามที่
การประปานครหลวงกาหนด

" วงเงินขีดความสามารถในการรับงาน "
หมายถึง วงเงินรวมสูงสุดที่ กปน.กาหนดให้ผู้รับจ้างสามารถรับงานจาก กปน.ได้

•

ผู้รับจ้างอาจขอปรับเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานได้ ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

“วงเงินขีดความสามารถในการรับงานคงเหลือ”
หมายถึง หลังจากผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างกับ กปน.แล้ว วงเงินขีดความสามารถในการรับงานจะ
ถูกหักออกตามมูลค่างานของสัญญานั้น คงเหลือวงเงินที่จะสามารถรับงานได้ และเมื่องานแล้วเสร็จ
กปน. จะบวกกลับเพิ่มให้
หากผู้รับจ้างรายใดที่ทางานแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถยื่นหลักฐานการรับรองงานแล้ว
เสร็จ เพื่อให้ กปน. คืนวงเงินขีดความสามารถในการรับงานคงเหลือ ได้ที่กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4
ห้อง 402 อาคารสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง โทร 0-2504-0123 ต่อ 1444
•

ประกาศ.... กปน.จะดาเนิ นการพิจารณาทบทวนฐานะการเงินของผู้รับจ้างที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. เมื่อครบ 2 ปี เพื่อปรับลดหรือเพิ่มขีดความสามารถในการรับงาน
ให้ ถู กต้ องตามความเป็ น จริ ง จึ งขอให้ ผู้ รั บ จ้างที่ ขึ้ นทะเบี ยนไว้ครบ 2 ปี จัด ส่ งงบการเงิน (ปี ล่ าสุ ด ) มาให้
การประปานครหลวงพิ จ ารณา ณ กองบริ ห ารสั ญ ญาโครงการ ห้ อ ง 402 ชั้ น 4 การประปานครหลวง
สานักงานใหญ่ หากผู้รับจ้างไม่ยื่นงบการเงินจะหมดสิทธิในการซื้อเอกสารประกวดราคางานของ กปน. และจะ
ดาเนินการคืนสิทธิ์ในการซื้อเอกสารเมื่อได้จัดส่งงบการเงินและหนังสือรับรองบริษัท /ห้าง ให้ กปน.พิจารณา
แล้ว
•

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในไทย เว้น แต่ ก รณี ยื่ น ขอจดทะเบี ย นในฐานะนิ ติ บุ ค คลร่ว ม
(Joint Venture หรื อ Consortium) ที่ มี ก ารร่ ว มค้ า กั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ ให้ เฉพาะนิ ติ บุ ค คลที่ เป็ น
Lead Firm เท่านั้น ที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย
•

•

ในกรณีที่มีการร่วมค้า (Joint Venture หรือ Consortium)
o ต้องมีผู้ร่วมค้าไม่เกิน 3 ราย และต้องระบุบริษัทที่จะมาร่วมงานหรือผู้ร่วมงานมา
ด้วย บริษัทที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนร่วมกับบริษัทอื่นเกินกว่าหนึ่ง
กลุ่ม
o ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองภาระผู ก พั น และการรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น (Joint Venture
Agreement)
o ในกรณีที่ร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยต้องเป็น
Lead Firm และมีสัดส่วนรับผิดชอบในกิจการร่วมค้าไม่น้อยกว่า 51%

ผู้ร่วมงานที่เป็ น บริษัทต่างประเทศ จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิ ทธิ์ห รือคุ้มครองทางการทูต
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลเป็นผู้เสนอราคาและผู้ร่วมงานได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความ
คุ้มกันเช่นว่านั้น
• ผู้ ยื่น ขอจดทะเบี ยนและผู้ ร่วมงานทุ กราย ต้ องไม่ เป็ น ผู้ถู กแจ้งเวียนชื่ อเป็ นผู้ ทิ้ งงานของทาง
ราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปน.
•

•

ผู้ยื่นขอจดทะเบียนและผู้ร่วมงานทุกราย ต้องไม่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามคาสั่งศาล

•

ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกการประปานครหลวงเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้รับจ้าง

ผู้ยื่นขอจดทะเบียน ต้องไม่มีผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการเคยทางาน
อยู่ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนนั้น (ยกเว้นผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด)
•

กาหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอจดทะเบียน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามข้ อก าหนดในระเบี ย บการประปานครหลวง พ.ศ.2561 ข้อ 11 ที่ ระบุ ให้ "นิ ติ บุ ค คลที่
ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ตลอดเวลา โดยการประปานครหลวงจะพิจารณาการขอจดทะเบียนปีละ 2 ครั้ง ยกเว้นงานที่มีเงื่อนไขผูกพัน
แหล่งเงินกู้เป็นอย่างอื่น ให้ยื่นขอจดทะเบียนได้เป็นครั้งคราว ตามประกาศของการประปานครหลวง" โดย
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาขอจดทะเบียนผู้รับจ้างในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ของแต่ละปีไว้ดังนี้

งวดที่ 1 ก าหนดยื่ น เอกสารการขอจดทะเบี ยนผู้ รับ จ้างภายในเดื อนมกราคมและกาหนด
ประกาศผลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
งวดที่ 2 กาหนดยื่ นเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคมและกาหนด
ประกาศผลภายในเดือนกันยายนของทุกปี

หลักเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียน
ผู้รับผิดชอบใน

เครื่องมือ

การดาเนินงาน

เครื่องจักรกล

(คะแนนเต็ม)

(คะแนนเต็ม)

(คะแนนเต็ม)

(คะแนนเต็ม)

1.1 โดยวิธีขุดวาง

40

20

10

30

1.2 โดยวิธี Pipe Jacking
1.3 โดยวิธี Horizontal

35

15

25

25

35

15

25

25

35

15

25

25

2.1 โดยวิธีขุดวาง

40

20

10

30

2.2 โดยวิธี Slip Lining
2.3 โดยวิธี Horizontal

35

15

25

25

35

15

25

25

35

15

25

25

3. งานโยธา

40

20

10

30

4. งานระบบส่งน้าประปา

35

15

10

40

5. งานระบบผลิตน้าประปา

35

15

10

40

6. งานสถานีสูบน้ากับถังเก็บน้า

35

15

10

40

ประเภทงานที่จดทะเบียน

ฐานะการเงิน

ผลงาน

1. งานวางท่อประธาน

Directional Drill
1.4 โดยวิธี Slip Lining
2. งานวางท่อจ่ายน้ากับท่อบริการ

Directional Drill
2.4 โดยวิธี CIPP

เกณฑ์ตัดสินการผ่านการจดทะเบียน
ได้รับคะแนนรวมไม่ต่ากว่า 60 คะแนน

