ชื่อเอกสาร : สรุ ปผลงานหรื อประสบการณ์ของผูค้ า้
เลขที่เอกสาร : FM_PS_041-004_RV04

ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ค้า
ชื่อผูค้ า้
ที่อยู่ (สํานักงาน/โรงาน)

ชื่อผูต้ ิดต่อ
ตําแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่าย / บริ การ

หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
รายชื่อคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร
ทุนจดทะเบียน
จํานวนพนักงาน / คนงาน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ลําดับที่..................../....................
ไม่ผา่ นเกณฑ์ประเมิน

:
:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………โทรสาร……………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………
□ 1. ท่อแบบต่างๆ □ 2. เครื่ องสูบนํ้า □ 3. ที่ปรึ กษา
□ 4. การก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับระบบท่อ □ 5. SCADA
□ 6. การจ้างวางท่อ □ 7. การบํารุ งรักษาเส้นท่อ □ 8. IT □ 9.ไฟฟ้ า

:
:
:
:
:

…………………………………………………………………………………..….…………
………………………………………………….………………………………….…………
………………………………………………….………………………………….…………
………………………………………………….…………………………….………………
……………….………คน ระยะเวลาการให้เครดิตเทอม..................................................วัน

ลงนาม............................................................................ผูข้ อ
(
)
โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ คือ : 1. หนังสื อรับรองบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนจํากัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
2. หนังสื อบริ คณห์สนธิ พร้อมเอกสารแสดงการชําระทุนจดทะเบียน
3. ภ.พ.20
4. หนังสื อรับรองผลงานในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา / ความชํานาญการ
5. ใบ Certificate / หนังสื อแต่งตั้งเป็ นผูผ้ ลิต หรื อผูแ้ ทนจําหน่าย
(สําหรับประเภทท่อแบบต่างๆ และประเภทเครื่ องสูบนํ้า)
6. งบการเงินที่รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี ที่ผา่ นมา
7. อื่นๆ (นอกเหนือจากข้อกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคา)
หมายเหตุ - บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ขอ้ มูลข้างต้นประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ผูค้ า้ จะใช้เป็ นเหตุแห่งการเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายไม่ได้ท้ งั สิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ กับบริ ษทั ฯ เมื่อตรวจพบว่า :1. ข้อมูลของผูค้ า้ ที่เสนอข้างต้นเป็ นเท็จ
2. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผูค้ า้ มิได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบ
3. ทําผิดกฎหมายแรงงาน
4. ล้มละลาย หรื อมีปัญหาด้านสถานะทางการเงิน
5. มีคดีฟ้องร้องกับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม 6. ถูก Terminate สัญญา
7. ไม่ส่งเอกสารการต่ออายุเมื่อครบกําหนดการทบทวน
8. ผลการประเมินการทํางานที่ผา่ นมาไม่ได้มาตรฐานโดยมีผลการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 60
9. ไม่เสนอราคางาน / ไม่ติดต่อกับบริ ษทั ฯ เมื่อมีการเชิญประกวดราคาเกิน 3 ครั้งติดต่อกันใน 1 ปี
10.บริ ษทั ฯ ทําการประเมินผลงานทุกสิ้นปี งบประมาณ และผลการประเมินผูค้ า้ ตํ่ากว่าเกณฑ์ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด
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- บริ ษทั ฯ จะทบทวนรายชื่อของผูค้ า้ ที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้อย่างน้อย 2 ปี /ครั้ง
ผูต้ รวจสอบเอกสาร..........................................................
วันที่...........................................................

สรุ ปผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ค้า

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูว้ า่ จ้าง

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ข้ อชี้แจง
1. ประเภทของผลงานตามประสบการณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ท่อแบบต่างๆ ได้แก่ ผูผ้ ลิตท่อและอุปกรณ์ – ผูผ้ ลิตพร้อมติดตั้งท่อส่งนํ้า- ผูจ้ าํ หน่ายและผูแ้ ทนจําหน่ายท่อและอุปกรณ์ (ให้แนบใบ
Certificate หนังสื อแต่งตั้งเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ายหรื อผูแ้ ทนจําหน่าย)
ข. เครื่ องสูบนํ้า ได้แก่ ผูผ้ ลิตเครื่ องสูบนํ้า - ผูร้ ับเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่ องสูบนํ้า – ผูจ้ าํ หน่ายและผูแ้ ทนจําหน่ายเครื่ องสูบนํ้า
(ให้แนบใบ Certificate หนังสื อแต่งตั้งเป็ นผูผ้ ลิต ผูร้ ับเหมาจัดหาและติดตั้ง หรื อผูแ้ ทนจําหน่าย)
ค. ที่ปรึ กษา – งานก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับระบบท่อส่งนํ้า งานวางท่อ งานเครื่ องสูบนํ้า และงานควบคุมระบบส่งนํ้าหลัก (SCADA)
ง. การก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งนํ้า
จ. SCADA - งานจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบส่งนํ้าและระบบสื่ อสาร
ฉ. การจ้างวางท่อส่งนํ้า
ช. การบํารุ งรักษาเส้นท่อ (Preventive Maintenance)
ซ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฌ. งานไฟฟ้ า
2. บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเฉพาะผลงานหรื อประสบการณ์งานที่มีเอกสารหนังสื อรับรองผลงานจากผูว้ า่ จ้าง แนบท้ายมาด้วยพร้อมกัน
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