
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว ่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราฃการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ใน การข ึ้น ท ะเบ ียน ผ ู้,ประกอบการงานก ่อสร ้างท ี่ม ีส ิทธ ิเป ็นผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ่อห น ่วยงานของร ัฐ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

๒. ประกาศกรมบัญชีกลาง เร่ือง รายซ่ือผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมืสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓

๓. หน ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ญี ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  ด ่วนท ีสุ่ด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๘๑ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓ 

๔. ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ีญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ ด่วนที,สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๘๒ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ 

๔. ห น ังส ือ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร น โ ย บ าย ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะ ก าร บ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  ด ่วนท ี่ส ุด  
ท่ี กค (กนบ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
๒. คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 

กรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มืสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติให้ 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใดเปีนงานก่อสร้าง 
ท ี่ผ ู้ประกอบการงานก่อสร้างจะเข ้าร่วมเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องเป็นผู้ท ี่ได้ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ 
ผูประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ และมาตรา ๔๓ บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายซื่อผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างตามมาตรา ๔๑ ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดยหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ต้องจัดให้มืการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติผู้ม ืสิทธิ 
เข้ายื่นข้อเสนอใบประกาศเชิญขวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการราคากลาง 
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไต้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ กำหนดสาขางานก่อสร้าง

/ประกอบด้วย...



ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้าง 
ชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและขายฝืง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้าง 
ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนั้าขายฝืงทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและ'บารงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ 
พร้อมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างของแด,ละสาขาให้มีวงเงินตงแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนใป 
ตามประกาศท่ีอ้างถึง ๑ น้ัน

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศ 
รายขื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ม ีส ิทธิเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว ตามประกาศที่อ ้างถึง ๒ 
ดังน้ัน เพอให้หน่วยงานของรัฐถือปJ บัติในแนวทางเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขืนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑ .  ผ ูป้ระกอบการงานก่อสร้างท ี่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัณชีกลาง
๑.๑ คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่สามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๑ ประเภทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว ้นหน่วยงานของรั^จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนำ และกรมเจ้าท่า

๑.๑.๒ ประ๓ ทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสม'บติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน  ๆ ผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแหง รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง ตามข้อ ๑.๑.๑ 

๑.๒ วิธีการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
๑.๒.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ในกรณีที่ผ ู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบ 
ใบทะเบียนดิจิทัล (Digital Certificate) ของผู้ประกอบการในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้อง 
แนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการย่ืนข้อเสนอแต่อย่างใด

๑.๒.๒ วิธีสอบราคา วิธีดัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนๆ ในระบบ e-GP ตามสาขา 

งานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
๑.๓ กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในนาม 

กิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบติฃองผู้เข้าร่วมค้าหลักเป็นผ้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตรงตามสาขา และชั้นของ 
งานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครังนั้น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๒. หน่วยงานของรัฐ
การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสำหรับโครงการก่อสร้าง 

ท่ีมี'วงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ให้ดำเนนการดังนี้
๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาความสอดคล้องของโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดจ้าง 

ก ับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ ของประกาศคณะกรรมการราคากลาง 
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่อ้างถึง ๑ ประกอบก ับแนวทางการพ ิจารณาล ักษณะงานตามประเภทสาขา 
งานก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญซวนใหเป็นไปตามหนงสือที่อ้างถึง ๔

ในกรณีที่โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับนิยามของงานก่อสร้าง 
ตามประเภทสาขางานก่อสร้างของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่อ้างถึง ๑

/และ ...



-๓-
และแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอให้มีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการก่อสร้างในครั้งนั้นได 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕

๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างในโครงการ 
เดียวกันมีหลายลักษณะรวมอยู่ด้วยกัน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ก่อสร้างหลักว่า สอดคล้องกับนยามของประเภทสาขางานก่อสร้างใดตามข้อ ๒.๑ แล้วให้หนุวยงานของรัฐกำหนด 
คุณสมบัติของผู้มืสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างหลักนั้น ซึ่งกรมบัญชีกลาง 
ได้ประกาศรายซื่อไว้แล้ว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิค 
การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้าง 
มากกว่า ๑ สาขา หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
ในสาขางานก่อสร้างได้มากกว่า ๑ สาขา

๒.๓ การกำห นดค ุณ สมบ ัต ิผ ู้ม ีส ิทธ ิย ื่นข ้อ เสนอของผ ู้,ประกอบการงานก ่อสร ้างท ี่ต ้อง 
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือประกาศ 
และเอกสารสอบราคา หรือหนังสือเชิญซวนสำหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 
เมื่อกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายซื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห ่งพระราฃบัญญ ัต ิ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

๒.๔ สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญขวบเผยแพร่ 
เพื่อรับฟ้งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญซวน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) หรือม ีหน ังส ือเช ิญขวนไปแล้วก ่อนวันท ี่กรมบัญชีกลางประกาศรายซ ื่อ 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๓ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในฃฺนุตอนต่อไปได้ โดยได้รับยกเว้น 
การกำหนดคุณสมบัติผ้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ งานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอและการนำใบทะเบียนๆ 
ไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาบของรัฐ ปรากฏตามคู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ท ี่ได ้ข ึ้นทะเบ ียนไว้ก ับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผ ู้ม ีส ิทธิเข ้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลด (Download) คู่มือดังกล่าวได้ท่ี www.gprocurementgo.th 
หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
สามารถดาวน์โหลด (Download)ได้ท่ี หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิคักดี อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ประธานกรรมการราคากลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

http://www.gprocurementgo.th
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แนวทางการพจิารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานกอ่สรา้ง 
 
 การพิจารณาสาขางานก่อสร้างแต่ละสาขา ให้พิจารณาตามนิยามความหมายของประเภทสาขางานก่อสร้าง               
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 1 ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื ่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ            
และแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดังนี้ 

1. สาขางานก่อสร้างทาง  
หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวม

ทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือเพ่ือประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้าง
ที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น  

โดยการพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างทางดังกล่าว ให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้าง การใช้งาน 
เทคนิคในการทำงาน เช่น ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางครบ           
3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นรองพ้ืนทาง ชั้นพ้ืนทาง และชั้นผิวทาง หรืองานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบ
ของงานก่อสร้างทางอย่างน้อย 2 ชั้น  เป็นต้น 

ในกรณีโครงการก่อสร้างทางมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างทางและสะพาน ให้พิจารณา  
ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของ
โครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์หลักเป็นงานก่อสร้างทางและครบองค์ประกอบข้างต้น 
สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างทาง เป็นต้น   

2. สาขางานก่อสร้างสะพาน   
หมายถึง งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง สะพานคอนกรีต สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม 

สะพานเหล็ก สะพานเทียบเรือ (Jetty) คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกต่างระดับขนาดใหญ่  ทางยกระดับ (Elevated 
Highway) สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ (Underpass) สะพานลอย   
คนเดินข้าม หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  โดยมีประเภทและชนิดของสะพาน ดังนี้  

ประเภท 1   
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) 30 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 เมตร 
- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange) 
- ทางยกระดับ (Elevate Highway) 
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 
- ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ (Underpass)  

ประเภท 2  
- สะพานหรือสะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ที ่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ 

(Center to Center) มากกว่า 20 เมตร แต่ไม่ถึง 30 เมตร 
ประเภท 3 

- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) มากกว่า 12 เมตร จนถึง 20 เมตร 
- สะพานลอยคนเดินข้ามถนน 
 

/ประเภท 4 ... 
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ประเภท 4  
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) ไม่เกิน 12 เมตร 
- ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ในกรณีโครงการก่อสร้างสะพานมีงานก่อสร้างประเภทอื ่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างทางและสะพาน                          
ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้าง            
ในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์หลักเป็นงานก่อสร้างสะพาน สามารถ
พิจารณาเป็นงานก่อสร้างสะพาน เป็นต้น  

3. สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ   
 หมายถึง การดำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน โดยมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะปกติตามมาตรฐานชั้นทาง 
ของหน่วยงานของรัฐหรือประเภทชนิดสะพานตามข้อ 2 ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

4. สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำ        

เพ่ือการชลประทาน หรือเพ่ือการอ่ืน โดยทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) งานอาคารหัวงานชลประทานและหรืองานอาคารประกอบ โดยอาคารหัวงานชลประทาน  

ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ ฝายทดน้ำ โรงสูบน้ำ ทำนบดินกั้ นน้ำ ประตูระบายทราย  
ประตูเรือสัญจร ทางระบายน้ำ และหรืออาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายน้ำล้น อาคารส่งน้ำ อาคารทิ้งน้ำ 
หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

 (2) งานระบบส่งน ้ำ/ผันน้ำ/กระจายน้ำ และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร ้าง 
คลองส่งน้ำ ถนนบนคันคลอง ท่อเชื่อม (Syphon) สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำ (Flume) อุโมงค์ส่งน้ำ อาคารบังคับน้ำ 
ระบบท่อส่งน้ำหรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

 (3) งานระบบระบายน้ำ และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ  
ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ สะพานข้ามลำน้ำ ถนนบนคันคลอง ประตูระบายปากคลอง สถานีสูบน้ำ  
อาคารควบคุมน้ำ หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 

 (4) งานระบบป้องกันน้ำท่วม หมายถึง งานก่อสร้างที่ประกอบด้วย เขื่อนหรือคันกั้นน้ำ ระบบรวบรวมน้ำ 
โรงสูบน้ำ ประตูน้ำ/ประตูระบายน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการระบายน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่ใช้สำหรับ
การป้องกันน้ำท่วม  

 (5) งานจัดร ูปที ่ด ิน และหรืองานจัดระบบน้ำ ได ้แก่ งานก่อสร ้างค ูส ่งน ้ำ อาคารแบ่งน้ำ  
ท่อส่งน้ำ ทางลำเลียงผลผลิตการเกษตร ปรับระดับดินในแปลงนา คูระบายน้ำ หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกัน 

 (6) งานอนุร ักษ์และปรับปรุงฟื ้นฟูแหล่งน้ำ ได้แก่ งานอนุร ักษ์แหล่งน ้ำ  ขุดลอกแหล่งน้ำ  
เขื่อน/ทำนบกันดิน อาคารป้องกันการกัดเซาะ หรืองานก่อสร้างที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

ในกรณีโครงการก่อสร้างชลประทานมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ            
และก่อสร้างทางรวมด้วย ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์หลักของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้าง
ใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นงานก่อสร้าง
งานเขื่อนกักเก็บน้ำ สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างชลประทาน เป็นต้น 

 
/5. ... 
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5. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
หมายถึง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ในแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และเขื่อนหรือกำแพงป้องกัน

ชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่งทะเลและกำแพงกั้นดินริมชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่งทะเล            
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือการก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ/คลอง/ห้วย/ลำ/กว๊าน/กุด  งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ และให้รวมถึงการซ่อมแซม/บำรุงรักษา/
ปรับปรุง ตามลักษณะงานที่ยกตัวอย่างข้างต้น 

ในกรณโีครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง มีงานก่อสร้างประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและถนนภายในบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  
งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่า 
วัตถุประสงค์หลักเป็นก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ให้พิจารณาเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และชายฝั่ง เป็นต้น 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

 
 
 
 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและ 

การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
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กองระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง 

 กรมบัญชีกลาง 
ธันวาคม 2563  



สารบัญ 

หน้า 

  หน้า 
1. แนวทางการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 1 
2. การตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 5 
3. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐสำหรับงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) 
10 

4. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐสำหรับงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา  
วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

12 

5. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างและการตรวจสอบใบทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

14 

6. ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน 

16 

7. การตรวจสอบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 20 
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1. แนวทางการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กบักรมบัญชีกลาง 
 1.1  โครงการก่อสร้างที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.1.1  เป็นโครงการก่อสร้างที่มมีูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป และ 

 1.1.2  เป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามนิยามความหมายของประเภทสาขา ดังนี้  

   • สาขางานก่อสร้างทาง 

   • สาขางานก่อสร้างสะพาน 

  • สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 

  • สาขางานก่อสร้างชลประทาน 

  • สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

  • สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 

  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 

  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 

 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.3/ว ..... ลงวันที่ .... ธันวาคม 2563) 

1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีส่ามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

 1.2.1  ประเภทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ และกรมเจ้าท่า 

 1.2.2 ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 แห่ง ตามข้อ 1.2.1 

1.3 วิธีการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  

 1.3.1  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   ในกรณีท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 
(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ งผู ้ประกอบการไม่ต้องแนบไฟล์ 
(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด 

 1.3.2  วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง  

   ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพ่ือนำไปประกอบการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 



กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจ้างฯ กองระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง กรมบญัชีกลาง 2 
 

1.4 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง 

 ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแล้ว มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างได้ดังนี้ 

 1.4.1 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้น 1 ไม่เกิน 500 

ชั้น 2 ไม่เกิน 300 

ชั้น 3 ไม่เกิน 150 

ชั้น 4 ไม่เกิน 60 

ชั้น 5 ไม่เกิน 20 

ชั้น 6 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

 1.4.2 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 

ชั้นผู้ประกอบการ 
สิทธิการเสนอ 

ราคาตาม 
ประเภทของสะพาน 

วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้น 1 1-4 ไม่จำกัด 

ชั้น 2 2-4 ไม่จำกัด 

ชั้น 3 3-4 ไม่จำกัด 

ชั้น 4 4 ไม่จำกัด 

ชั้น 5 4 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

 สิทธิการเสนอราคาตามประเภทของสะพาน หมายถึง งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง สะพานคอนกรีต 
สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม สะพานเหล็ก สะพานเทียบเรือ (Jetty) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางแยกต่างระดับขนาดใหญ่ ทางยกระดับ (Elevated Highway) สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass)  
ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ (Underpass) สะพานลอยคนเดินข้าม หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกัน  โดยมีประเภทและชนิดของสะพาน ดังนี้  

ประเภท 1   
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) 30 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

100 เมตร 
- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange) 
- ทางยกระดับ (Elevate Highway) 
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 
- ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ (Underpass)  
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ประเภท 2  
- สะพานหรือสะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ   

(Center to Center) มากกว่า 20 เมตร แต่ไม่ถึง 30 เมตร 
ประเภท 3 

- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) มากกว่า 12 เมตร จนถึง 20 เมตร 
  - สะพานลอยคนเดินข้ามถนน 

ประเภท 4  

- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) ไม่เกิน 12 เมตร 
  - ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 1.4.3 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและงานสะพานพิเศษ 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

  1.4.4  สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

ชั้น 1 ไม่เกิน 1,000 

ชั้น 2 ไม่เกิน 500 

ชั้น 3 ไม่เกิน 300 

ชั้น 4 ไม่เกิน 100 

ชั้น 5 ไม่เกิน 25 

ชั้น 6 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

  1.4.5 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

ชั้น 1 ไม่เกิน 150 

ชั้น 2 ไม่เกิน 100 

ชั้น 3 ไม่เกิน 60 

ชั้น 4 ไม่เกิน 30 

ชั้น 5 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 
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  1.4.6 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

ชั้น 1 ไม่เกิน 150 

ชั้น 2 ไม่เกิน 80 

ชั้น 3 ไม่เกิน 30 

ชั้น 4 ไม่เกิน 15 

ชั้น 5 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

 1.4.7 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

ชั้น 1 ไม่เกิน 80 

ชั้น 2 ไม่เกิน 40 

ชั้น 3 ไม่เกิน 20 

ชั้น 4 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 20 

  1.4.8 สิทธิในการเสนอราคา สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 

ชั้นผู้ประกอบการ วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญา (ล้านบาท) 

ชั้นพิเศษ ไม่จำกัด 

ชั้น 1 ไม่เกิน 40 

ชั้น 2 ไม่เกิน 20 

ชั้น 3 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 
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2. การตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1  เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th  

 
 2.2 บันทึก “ชื่อผู้ใช้งาน” 

 2.3 บันทึก “รหัสผ่าน” 

 2.4 กดปุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 

2.3 

2.4 
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 2.5  กดปุ่ม  

 2.6 กดเลือก “ลงทะเบียน” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.5 

2.6 
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 2.7  กดเลือกเมน ู“ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” 

 2.8  กดเลือก “ตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ” 

 

 

 

 

2.7 

2.8 
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 2.9  สถานะ: 

 ขึ้นทะเบียน หมายความว่า ผู้ประกอบการได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง 

 2.10 กดปุ่ม   

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการและข้อมูลของคุณสมบัติทั ่วไป
คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้น ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
สามารถดูรายละเอียดได้โดยกดปุ่ม  

 
 

2.9 2.10 2.11 
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 2.11 กดปุ่ม  

 ระบบจะแสดงรายละเอียดการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 2.11.1 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

 2.11.2 วันที่รับเอกสาร 

 2.11.3 ผลการตรวจสอบเอกสาร 

 2.11.4 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 2.11.5 ผลการพิจารณา 

 

 

2.11.1 

2.11.2 

2.11.3 

2.11.4 

2.11.5 
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3. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐสำหรับงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
 3.1  กรณโีครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั ้งนั้น 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจึงจะสามารถยื่นเสนอราคาโครงการดังกล่าวได้ มิเช่นนั้นระบบจะแสดงข้อความ  
“ไม่สามารถเสนอราคาได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานกำหนด” ตามข้อ 3.2 

  
  3.1.1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ระบบ e-GP จะแนบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (PDF) 
ให้โดยอัตโนมัติ 

 

3.1.1 

3.1 
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 3.2 กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้น ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะไม่สามารถยื่นเสนอราคาในรายการดังกล่าวได้ โดยระบบจะแสดงข้อความ 
“ไม่สามารถเสนอราคาได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานกำหนด” 

 
 

 หมายเหตุ : รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด 
ผ ู ้ประกอบการงานก ่อสร ้างสามารถด ูได ้ท ี ่  “คู ่ม ือการเสนอราคาด ้วยว ิธ ี  e-bidding” ในเว ็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 



กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจ้างฯ กองระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง กรมบญัชีกลาง 12 
 

4. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐสำหรับงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก 
และวิธีเฉพาะเจาะจง 
 4.1 การสั่งพิมพ์ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP 

  4.1.1  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเข้าสู่ระบบ e-GP และเข้าหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ” (ขั้นตอนการเข้าสู่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” ดูได้ที่หน้า 2-6) 

  4.1.2  กดปุ่ม  เพื ่อสั ่งพิมพ์ใบทะเบียนผู ้ประกอบการงานก่อสร้างตามสาขางานก่อสร้าง  
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 
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 4.1.3  ระบบจะแสดงสำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
 

 
 4.1.4 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสั ่งพิมพ์สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบงานก่อสร้างและนำไป 
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐในวันยื่นข้อเสนอ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนา 
ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแต่อย่างใด 
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5. การกำหนดคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้ายื ่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างและการตรวจสอบ  
ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
 5.1  โครงการก่อสร้างที่ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

  5.1.1  เป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ 

  5.1.2  เป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามนิยามความหมายของประเภทสาขา ดังนี้ 

   • สาขางานก่อสร้างทาง 

  • สาขางานก่อสร้างสะพาน 

  • สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 

  • สาขางานก่อสร้างชลประทาน 

  • สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

  • สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 

  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 

   • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 

 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.3/ว ..... ลงวันที่ .... ธันวาคม 2563) 

 5.2 การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อ 5.1 
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

  5.2.1 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาความสอดคล้องของโครงการก่อสร้างที ่จะดำเนินการจ้าง  
กับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 1 ของประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที ่มีสิทธิเป็นผู ้ยื ่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับแนวทาง  
การพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้างเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

   ในกรณีที่โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับนิยามของงานก่อสร้าง            
ตามประเภทสาขางานก่อสร้างของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู ้ประกอบการและ 
แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติ
ของผู ้มีสิทธิเข้ายื ่นข้อเสนอให้มีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการก่อสร้างในครั ้งนั ้นได้  ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

  5.2.2 หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างในโครงการ
เดียวกันมีหลายลักษณะรวมอยู่ด้วยกัน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ  
โครงการก่อสร้างหลักว่า สอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างใดตามข้อ 5.2.1 แล้วให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้ายื ่นข้อเสนอต้องเป็นผู ้ที ่ได้ขึ ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างหลักนั้น  
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว 
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    ในกรณีที ่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิค 
การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้าง
มากกว่า 1 สาขา หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนในสาขางานก่อสร้างหลักได้มากกว่า 1 สาขา 

 5.3 การกำหนดสิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

  หน่วยงานของรัฐที่สามารถกำหนดสิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ 
ตามข้อ 8.2 ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้สามารถกำหนดวงเงินรวม
หรือจำนวนโครงการแล้วเท่านั้น เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 

 5.4 การดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

  5.4.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

    หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในขั้นตอน “จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาในระบบ e-GP” 

  5.4.2 วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

    หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดคุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้ายื ่นข้อเสนอ ในประกาศและเอกสาร 
สอบราคา หรือหนังสือเชิญชวนสำหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ในขั ้นตอน “จัดทำร่างเอกสาร 
และหนังสือเชิญชวนในระบบ e-GP” 

 5.5  การตรวจสอบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

  5.5.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   ในการยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding นั้น ระบบ e-GP จะทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างและใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้ โดยจะแสดงผลการตรวจสอบใน 
“ขั้นตอนบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง” พร้อมทั้งแนบใบทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้โดยอัตโนมัติ 

  5.5.2 วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

   ในการยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างต้องสั่งพิมพ์สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างมาประกอบการยื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ ่งหน่วยงานของรัฐจะตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสแกน QR Code ในสำเนา 
ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ประกอบการ สาขางาน ระดับชั้น 
และประเภทหลักเกณฑท์ี่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 
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6. ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื ่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน 
 การกำหนดคุณสมบัติผู ้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ต้องขึ ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางในประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
มีข้ันตอนดำเนินการดังนี ้

 6.1  จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา หัวข้อ “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” 

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
  

 6.1.1 กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ระบบจะเลือก “ต้องการ”  
ใน field C5 “ต้องการกำหนดให้ผู ้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการที่ขึ ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาหรือไม่”  
และเปิดให้ระบุรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขาให้โดยอัตโนมัติ 

  ทั้งนี ้กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5 ล้านบาท ระบบจะเลือก “ไม่ต้องการ” 
และปิดไม่ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขาให้โดยอัตโนมัติ 

 6.1.2  กดปุ่ม  

  ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขา”  

 

 

 

 

 

6.1.1 

6.1.2 
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  6.1.2.1 คลิกเลือก “รายการ” 

  6.1.2.2 คลิกเลือก “งานก่อสร้าง” 

  6.1.2.3  คลิกเลือก “สาขา” 

  6.1.2.4  คลิกเลือก “ระดับชั้น” 

  หลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับชั้น หน่วยงานของรัฐสามารถดูได้จากเอกสารแนบท้าย 2  
ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการงานก่อสร้างที ่มีสิทธิเป็นผู ้ย ื ่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่  
17 พฤศจิกายน 2560 

 6.1.2.5 คลิกเลือก “ประเภทหลักเกณฑ์” 

  1) กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ยกเว้น หน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 แห่ง 
ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ   
และกรมเจ้าท่า เลือก “ทั่วไป” 

     2) กรณีท ี ่ เป ็นหน่วยงานของร ัฐ จำนวน 6 แห่ง ได ้แก่ กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ และกรมเจ้าท่า  
เลือก “คุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ” 

 6.1.2.6 กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่า 1 สาขา 
กดปุ่ม  และระบุรายละเอียดสาขาตามข้อ 6.1.2.1 – 6.1.2.5 

  

  

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.1.2.3 6.1.2.4 6.1.2.5 6.1.2.6 
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 6.2 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 6.2.1 ระบบ e-GP จะกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคา  
ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดในขั้นตอนการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา 

 

6.2.1 

6.2.2 
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 6.2.2 ระบบ e-GP จะกำหนดรายการเอกสารที่ผู ้ประกอบการงานก่อสร้างต้องยื่นในเอกสาร
ประกวดราคา ได้แก่ สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามสาขา ระดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในขั้นตอนการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา 

 6.3 การจัดทำร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 

 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 6.3.1 ระบบ e-GP จะกำหนดคุณสมบัติของผู ้มีส ิทธิเข ้ายื ่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวน 
ตามเงื่อนไขที่ไดก้ำหนดในขั้นตอนการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา 

 หมายเหตุ:  กรณีหน่วยงานของรัฐจ้างก่อสร้างโดยวิธ ีสอบราคา วิธ ีคัดเลือก และวิธ ีเฉพาะเจาะจง  
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู ้ม ีส ิทธ ิเข ้ายื ่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารสอบราคา  
หรือหนังสือเชิญชวนสำหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยระบุสาขา ระดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการงานก่อสร้างที ่มีสิทธิเป็นผู ้ย ื ่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่  
17 พฤศจิกายน 2560 

ทั ้งนี ้รายละเอียดของการดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ้างโดยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานของรัฐสามารถดูได้ที่ “คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding” 

 

 

 

 

 

 

 6.3.1 
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7. การตรวจสอบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

 7.1 กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

  7.1.1  ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา 

 
  7.1.1.1  กดปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

  7.1.1.2 ระบบ e-GP จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้โดยอัตโนมัติโดยแสดงผล
ในหัวข้อบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 หัวข้อ “สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างที่ขึ ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลาง” 

 

 

 

 

7.1.1.1 

7.1.1.2 
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  7.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

 
  7.1.2.1 ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องให้โดยอัตโนมัติโดยแสดงผลการตรวจสอบ 
ในหัวข้อ “สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.1 
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 7.2 กรณีวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

  7.2.1 การตรวจสอบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
 

  
 

 

 

 

7.2.1.1 
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  7.2.1.1  สแกน QR code  

  ระบบแสดงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของผู้ค้ากับภาครัฐ 

 
  

  7.2.1.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏบนระบบ e-GP ว่าสอดคล้องกับ
รายละเอียดที่ปรากฏในสำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือไม ่ 

7.2.1.2 




