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คูมือสําหรับประชาชน : การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขางานอุโมงคหรือทางลอด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขางานอุโมงคหรือทางลอด
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 59 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
20
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 31
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 11
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขาทาง
สาขาสะพาน และสาขางานอุโมงคหรือทางลอด
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop
Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
http://www.drr.go.th/th/list_select_human “ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม
ครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาว
และจะมอบสํ า เนาบั น ทึ กความพร อ งดั ง กล าวให ผู ยื่ น คํ า ขอหรื อ ผู ไ ด รับ มอบอํ า นาจไวเ ป น หลั ก ฐาน หากผู ยื่ น คํ า ขอไม
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ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอพรอมทั้งแจง
เปนหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได”
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

การตรวจสอบเอกสาร 1.1เจาหนาที่กลุมพัสดุ รับ
เอกสารคําขอ (30 นาที)
1.2เจาหนาที่ตรวจเอกสาร
ประกอบคําขอตรวจความ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
(ตามบัญชีสรุปเอกสารฯ)

1)

การพิจารณา
2)

1

หมายเหตุ

กรมทางหลวงชนบท

-

กรมทางหลวงชนบท

-

กรมทางหลวงชนบท

-

วันทําการ

2.1 กรมทางหลวงชนบท
44
พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ
วันทําการ
เบื้องตนตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่
กําหนด
2.2 สํานักบริหารกลางจัดทํา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพรอมทําหนังสือ
แจงเวียนรายงานการประชุม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ

3.1 สํานักบริหารกลาง สงบัญชี
รายชื่อผูที่ผานการประชุมให
กคค. ลงนามรับรองในบัญชี
รายชื่อที่ผานการประชุมและ
จัดทําประกาศรายชื่อผูที่ผานมติ
ที่ประชุม เสนอลงนาม
3.2 สํานักบริหารกลาง สง
ประกาศใหผูที่ผานการคัดเลือก
และแจงใหมาชําระคาธรรมเนียม
ขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการจาง
3.3 สํานักบริหารกลาง จัดทํา

14
วันทําการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บัตรประจําตัวผูรับจาง เสนอ
ประธาน กคค. เพื่อลงนาม
3.4 ผูยื่นคําขอ ชําระ
คาธรรมเนียมและรับบัตร
ประจําตัวผูรับจาง
ระยะเวลาดําเนินการรวม 59 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 59 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมทางหลวง
ชนบท

1

ฉบับ

1)

หลักฐานประกอบ
แบบคําขอ
คัดเลือก เลื่อนชั้น
ตามแบบ ทช.
1 สําเนา

0

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบเสร็จรับเงินการ
ซื้อแบบคําขอฯ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

หลักฐานประกอบ
แบบคําขอ
คัดเลือก เลื่อนชั้น
ตามแบบ ทช. 1
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนเปนนิติ
บุคคล (ไมเกิน 3
เดือน นับแตวันที่
ออกถึงวันที่ยื่น)
พรอมสําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3)

หลักฐานประกอบ
แบบคําขอ
คัดเลือก เลื่อนชั้น
ตามแบบ ทช. 1
สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ของ
กรมสรรพากร
(ภ.พ.20)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

4)

หลักฐานประกอบ
แบบคําขอ
คัดเลือก เลื่อนชั้น
ตามแบบ ทช. 14
สําเนาใบสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนพาณิชย

5)

หลักฐานแสดง

กรมพัฒนาธุรกิจ

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฐานะทางการเงิน
ประกอบดวย
รายละเอียดสรุป
ฐานะการเงิน
ตามแบบ ทช. 2
(ถามีการเพิ่มทุน
ระหวางป ตองมี
หลักฐานการ
ประชุมเพิ่มทุน
และใบเสร็จชําระ
คาเพิ่มทุน)

การคา

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

6)

หลักฐานแสดง
ฐานะทางการเงิน
ประกอบดวย
สําเนางบดุล งบ
กําไรขาดทุนป
ปจจุบันที่ยนื่ แบบ
คําขอฯ ยอนหลัง
เพียง 1 ป

-

0

1

ฉบับ

-

7)

หลักฐานแสดง
ฐานะทางการเงิน
ประกอบดวย
รายงานผูตรวจ
สอบบัญชี

-

1

0

ฉบับ

(ธนาคารทุกแหง)

8)

หลักฐานแสดง
ฐานะทางการเงิน
ประกอบดวย
หนังสือรับรอง
วงเงินสินเชื่อของ
ธนาคาร ตาม
แบบ ทช. 3 (ออก
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ใหไมเกิน 90 วัน
นับถึงวันที่ยื่น
หลักฐานดาน
บุคลากร
ประกอบดวย
แบบสรุปจํานวน
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
ประจํา ตามแบบ
ทช. 5

กรมทางหลวง
ชนบท

1

0

ฉบับ

-

หลักฐานดาน
บุคลากร
ประกอบดวย
หนังสือยอมรับ
10)
การเปนลูกจาง
ตามแบบ ทช. 6
พรอมลายมือชื่อ
ของบุคลากร

กรมทางหลวง
ชนบท

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ)

หลักฐานดาน
บุคลากร
ประกอบดวย
สําเนาใบอนุญาต
11) เปนผูประกอบ
อาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พรอม
ลายมือชื่อของ
บุคลากร

สภาวิศวกร

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

12) หลักฐานดาน

สภาวิศวกร

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู

9)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

บุคลากร
ประกอบดวย
สําเนาใบอนุญาต
จาก ก.ว. พรอม
ลายมือชื่อของ
บุคลากร

หมายเหตุ
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐานดาน
บุคลากร
13) ประกอบดวย
สําเนาสัญญาจาง
ทํางาน

-

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐานดาน
บุคลากร
ประกอบดวย
14) หลักฐานการรับจายเงินเดือน
(อยางนอย 6
เดือน)

กรมทางหลวง
ชนบท

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐานดาน
บุคลากร
ประกอบดวย
แบบยื่นรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ
15)
ที่จาย (ภ.ง.ด. 1)
อยางนอย 6
เดือน พรอมใบตอ
ภ.ง.ด.1 ที่ระบุชื่อ
ของบุคลากรร

กรมสรรพากร

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นผู
รับจางยื่นคําขอ)

หลักฐานดาน
16) ผลงาน
ประกอบดวย

กรมทางหลวง
ชนบท

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สรุปผลงาน
กอสราง ตาม
แบบ ทช. 7
แสดงผลงานหนึ่ง
สัญญาและ
ผลงานรวมให
ชัดเจน
หลักฐานดาน
ผลงาน
17) ประกอบดวย
สําเนาหนังสือ
รับรองผลงาน

-

0

0

ฉบับ

(ทุกหนวยงาน
ภาครัฐ และขึ้นอยู
กับชั้นที่ผูรับจาง
ยื่นคําขอ (รับรอง
สําเนาถูกตอง)

หลักฐานดาน
ผลงาน
18) ประกอบดวย
สําเนาสัญญาจาง

-

0

0

ฉบับ

(ทุกหนวยงาน
ภาครัฐ และขึ้นอยู
กับชั้นที่ผูรับจาง
ยื่นคําขอรับรอง
สําเนาถูกตอง)

หลักฐานดาน
ผลงาน
ประกอบดวย
สําเนาบัญชี
19)
ปริมาณงาน
(B.O.Q.) หรือ
รายละเอียดงวด
งาน

กรมทางหลวง
ชนบท

0

0

ฉบับ

(ทุกหนวยงาน และ
ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐานดาน
ผลงาน
20) ประกอบดวย
หนังสือรับรอง
ผลงานฉบับจริง

กรมทางหลวง
ชนบท

0

0

ฉบับ

(ทุกหนวยงาน
ภาครัฐ และขึ้นอยู
กับชั้นที่ผูรับจาง
ยื่นคําขอ (รับรอง
สําเนาถูกตอง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หลักฐานดาน
ผลงาน
ประกอบดวย
หลักฐานการ
21)
ชําระภาษีหัก ณ
ที่จาย (50 ทวิ)
ตามวงเงินที่ระบุ
ในสัญญาจาง

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐานดาน
ผลงาน
ประกอบดวย
หลักฐานการตก
22) ลงรวมคาที่ทําไว
ตอเจาของงาน
กอสราง (ในกรณี
ที่เปนผลงานรวม
คา

-

0

1

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หลักฐาน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ประกอบดวย 1.
รายละเอียดสรุป
เครื่องมือ
เครื่องจักร ตาม
23)
แบบ ทช. 4
(จํานวนเครื่องมือ
เครื่องจักรขั้นต่ํา
ตองเปนไปตาม
ตารางที่ 3 ที่
กําหนดไวใน
หลักเกณฑฯ)

กรมทางหลวง
ชนบท

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หลักฐาน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ประกอบดวย
หลักฐานการ
แสดงกรรมสิทธิ์
2.1 คูมือจด
ทะเบียน
เครื่องจักร
ยานพาหนะ ที่ตอ
ทะเบียนแลว
(ฉบับจริง) 2.2 ใน
24) กรณีที่กรรมสิทธิ์
นอยกวา 90 วัน
จะตองแสดง
หลักฐานการซื้อ
ขาย จากผูผลิต
หรือผูแทนฯ

กรมการขนสง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ)

0

0

ฉบับ

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ)

ทางบก

หมายเหตุ

2.3ในกรณีที่เชา
ซื้อ จะตองแสดง
หลักฐานการเชา
ซื้อ ซึ่งไดเชาซื้อ
มาไมนอยกวา 90
วัน
หลักฐาน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
25) ประกอบดวย
ภาพถายสี
เครื่องมือ
เครื่องจักร
มองเห็นหมายเลข

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนชัดเจน
หลักฐาน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ประกอบดวย
สําเนาหนังสือ
แสดงการจด
ทะเบียนรถ (เลม
สีชมพู) หรือใบ
คูมือจดทะเบียน
(เลมสีฟา)
26) ประกอบดวย หนาปกเลม
ทะเบียน/หนา
การจดทะเบียน/
หนาเจาของรถ/

กรมการขนสงทาง
บก

0

0

ชุด

(ขึ้นอยูกับชั้นที่ผู
รับจางยื่นคําขอ)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

- หนารายการเสีย
ภาษี / หนา
รายการบันทึก
ของเจาหนาที่
(ถามี)
หลักฐาน
เครื่องมือ
เครื่องจักร
27) ประกอบดวย
สําเนาแบบแสดง
รายการภาษีเงิน
ได ภ.ง.ด.50
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการซื้อแบบคําขอรับการคัดเลือก เลื่อนชั้น เปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (สาขางานละ )
2) คาธรรมเนียมขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง สาขางานทาง สาขางานสะพาน และสาขางาน
อุโมงคหรือทางลอด โดยกําหนดเปนรายสาขาและชั้น ( ชั้นพิเศษ) คาธรรมเนียม 4,000 บาท
หมายเหตุ (รายละ)
3) คาธรรมเนียมขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง สาขางานทาง สาขางานสะพาน และสาขางาน
อุโมงคหรือทางลอด โดยกําหนดเปนรายสาขาและชั้น (ชั้น 1) คาธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (รายละ)
4) คาธรรมเนียมขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง สาขางานทาง สาขางานสะพาน และสาขางาน
อุโมงคหรือทางลอด โดยกําหนดเปนรายสาขาและชั้น (ชั้น 2) คาธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (รายละ)
5) คาธรรมเนียมขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง สาขางานทาง สาขางานสะพาน และสาขางาน
อุโมงคหรือทางลอด โดยกําหนดเปนรายสาขาและชั้น (ชั้น 3) คาธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ (รายละ)
6) คาธรรมเนียมขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง สาขางานทาง สาขางานสะพาน และสาขางาน
อุโมงคหรือทางลอด โดยกําหนดเปนรายสาขาและชั้น (ชั้น 4) คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (รายละ)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลขโทรศัพท 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ( 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ ))
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ทช.1 (แบบคําขอคัดเลือก เลื่อนชั้น เปนผูมีคุณสมบัติในการจาง)
2) แบบ ทช.2 (รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน)
3) แบบ ทช.3 (แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ)
4) แบบ ทช.4 (แบบรายละเอียดสรุปเครื่องมือเครื่องจักร (เฉพาะสาขางานทาง))
5) แบบ ทช.5 (แบบสรุปจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานประจํา)
6) แบบ ทช.6 (หนังสือยอมรับการเปนลูกจาง)
7) แบบ ทช.7
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8) แบบ ทช.8 (แบบคํารอง)
19. หมายเหตุ -

