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แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง 
 

การพิจารณาสาขางานก่อสร้างแต่ละสาขา ให้พิจารณาตามนิยามความหมายของประเภทสาขางานก่อสร้าง
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 1  ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอ  
ต่อหน่วยงานของรัฐ และตัวอย่างการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดังนี้ 

1. สาขางานก่อสร้างทาง  
หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  ซึ ่งจัดไว้เพื ่อประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก  

แต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้
สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น  

โดยการพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างทางดังกล่าว ให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้าง 
การใช้งาน เทคนิคในการทำงาน เช่น ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบของงาน
ก่อสร้างทางครบ 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นรองพ้ืนทาง ชั้นพ้ืนทาง และชั้นผิวทาง หรืองานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต 
ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางอย่างน้อย 2 ชั้น  เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรณีโครงการก่อสร้างทางมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างทางและสะพาน  
ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้าง 
ในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า วัตถุประสงค์หลักเป็นงานก่อสร้างทางและ 
ครบองค์ประกอบข้างต้น สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างทาง 

2. สาขางานก่อสร้างสะพาน 
หมายถึง การก่อสร้างใหม่ การขยายโครงสร้างเดิม การซ่อมบำรุงในลักษณะก่อสร้างโครงสร้างหลัก

บางส่วนใหม่ทดแทนส่วนที่ต้องรื้อถอนเนื่องจากเกิดความชำรุดเสียหาย สำหรับสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก 
สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม สะพานเหล็ก สะพานเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ สะพานลอยข้ามทางแยก ทางลอดสำหรับยานพาหนะ สะพานลอยคนเดินข้าม 
สะพานลอยสำหรับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยมีประเภท
และชนิดของสะพาน ดังนี้  

ประเภท 1   
- สะพานที่ความยาวชว่งระหว่างตอม่อ (Center to Center) 30 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10เมตร 
- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange) 
- ทางยกระดับ (Elevated Highway) 
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 
- ทางลอดสำหรับยานพาหนะ (Underpass) ที่มีความสูง (Vertical Clearance) ไม่น้อยกว่า  

4.20 เมตร และมีช่องจราจรไม่น้อยกว่า 2 ช่องจราจร โดยไม่มีกำแพงกั้น 
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 สะพานลอยสำหรับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ 

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

ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงสะพาน หมายถึง การซ่อมบำรุงที่ต้องรื้อโครงสร้างหลักเดิมบางส่วนที่ชำรุดเสียหายออก 
แล้วก่อสร้างใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนนั้น เช่น ก่อสร้างใหม่ทดแทนเฉพาะตอม่อตับริมถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลาย 
หรือพื้นสะพานช่วงกลางน้ำถูกกระแสน้ำหลากพัดพังทลาย การซ่อมแซม การเสริมกำลังโครงสร้างรับพื้น  
ซึ่งการซ่อมบำรุงลักษณะนี้ต้องใช้เทคนิคการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง 
เช่นเดียวกับการก่อสร้างใหม่ 

3. สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ   
หมายถึง การดำเนินการก่อสร้างทางและและสะพาน โดยมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะปกติตามมาตรฐานชั้นทาง

ของหน่วยงานของรัฐหรือประเภทชนิดสะพานตามข้อ 2  ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

4. สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำ

เพื่อการชลประทาน หรือเพื่อการอื่น โดยทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) งานอาคารหัวงานชลประทานและหรืองานอาคารประกอบ โดยอาคารหัวงานชลประทาน ได้แก่  

งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ ฝายทดน้ำ โรงสูบน้ำ ทำนบดินกั้นน้ำ ประตูระบายทราย ประตูเรือสัญจร 
ทางระบายน้ำ และหรืออาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายน้ำล้น อาคารส่งน้ำ อาคารทิ้งน้ำ หรืองานก่อสร้างอื่น
ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

(2) งานระบบส่งน้ำ/ผันน้ำ/กระจายน้ำ และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ  
ถนนบนคันคลอง ท่อเชื่อม (Syphon) สถานีสูบน้ำ สะพานน้ำ (Flume) อุโมงค์ส่งน้ำ อาคารบังคับน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ
หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

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

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

(5) งานจัดรูปที ่ดิน และหรืองานจัดระบบน้ำ ได้แก่ งานก่อสร้างคูส่งน้ำ อาคารแบ่งน้ำ ท่อส่งน้ำ  
ทางลำเลียงผลผลิตการเกษตร ปรับระดับดินในแปลงนา คูระบายน้ำหรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 

(6) งานอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้แก่ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ เขื่อน/ทำนบกันดิน 
อาคารป้องกันการกัดเซาะ หรืองานก่อสร้างที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  

กรณีโครงการก่อสร้างชลประทานมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ  
และก่อสร้างทางรวมด้วย ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์หลักของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่าเป็น งานก่อสร้าง 
งานเขื่อนกักเก็บน้ำ สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างชลประทาน เป็นต้น 

 
5. ... 
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5. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

หมายถึง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ในแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และเขื่อนหรือกำแพง
ป้องกันชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่งทะเลและกำแพงกั้นดินริมชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่งทะเล
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หรือการก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น งานก่อสร้างเขื่อน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ/คลอง/ห้วย/ลำ/กว๊าน/กุด  งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ และให้รวมถึงการซ่อมแซม/บำรุงรักษา/ปรับปรุง 
ตามลักษณะงานที่ยกตัวอย่างข้างต้น 

กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง มีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย ให้พิจารณา 
ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของ
โครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่าเป็นก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ให้พิจารณา
เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

6. สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
 หมายถึง สิ ่งปลูกสร้างหรือองค์อาคารที ่ดำเนินการก่อสร้างในลำน้ำและทะเล ทั ้งที ่อยู ่ติดชายฝั่ง  

และอยู่นอกชายฝั่ง อาทิเช่น ท่าเรือ อาคารนำร่อง หลักไฟขอบร่อง  ทุ่นเครื่องหมาย เขื่อนกันทรายและคลื่น  
และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง โดยมีโครงสร้างที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทาง รวมถึงความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรทางน้ำ
ในการก่อสร้าง (Waterborne) เช่น เรือขนบรรทุก ม่านดักตะกอน การสำรวจหยั่งความลึกพื้นท้องน้ำ การตอกเสาเข็ม 
โดยเรือขนบรรทุก (Barge) อาคารทางทะเลโดยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบสำคัญนอกจากองค์อาคาร เช่น หลักผูกเรือ 
และบริเวณที่ให้เรือเข้าจอดเทียบท่า 

 ทั้งนี ้ งานก่อสร้างสิ ่งปลูกสร้างในทะเลตามคำนิยามข้างต้น ต้องเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างในทะเล  
ทั้งที่อยู่ติดชายฝั่งและนอกฝั่ง เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น 
งานเสริมทรายชายหาด งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว งานก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง งานก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือน้ำลึก งานก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร งานก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬา งานก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้า 
งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ งานก่อสร้างอาคารนำร่อง งานก่อสร้างหลักไฟ งานก่อสร้างหลักผูกเรือ 
งานก่อสร้างหลักเทียบเรือ งานก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือในทะเล รวมทั้งงานปรับปรุง/ซ่อมแซมทุกรายการข้างต้น เป็นต้น 

7. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล 
หมายถึง งานขุดลอกทางน้ำ ร่องน้ำ ทางเรือเดิน ในทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย โดยต้องเป็น

จ้างเหมางานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ ร่องน้ำ ทางเข้าท่าเทียบเรือ เพื่อการขนส่งทางทะเล การขุดลอก 
หน้าท่าเทียบเรือทั้งจากทะเลต่อเนื่องเข้าสู่แม่น้ำ ลำคลองที่เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ และการขุดลอกในทะเลสาบ 
ที่เป็นการขุดลอกเพื่อฟื้นฟูสภาพ ซึ่งมิใช่การขุดเพื่อการชลประทาน การระบายน้ำ รวมทั้งการขุดลอกเปิดปากคลอง
จากการทับถมของทราย และการขุดลอกเพ่ือการขนย้ายทรายข้ามปากร่องน้ำเพ่ือรักษาสมดุลชายฝั่ง 

8. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 
หมายถึง งานขุดลอกทางน้ำ ร่องน้ำ ทางเรือเดิน ในแม่น้ำหรือลำคลอง โดยการพิจารณาสาขางาน

ก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศดังกล่าว ต้องเป็นจ้างเหมางานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ 
ร่องน้ำ ทางเรือเดิน ในแม่น้ำ ลำคลอง ลำน้ำ ห้วย ตามอำนาจหน้าที่ มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตกิารเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และคลองขุดเพื่อการเดินเรือ ซึ่งมิใช่การขุดลอกเพื่อการชลประทาน  
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดรูปที่ดิน การจัดระบบน้ำ และไม่รวมถึงการขุดลอกในหนองน้ำ อ่างเก็บน้ำ บึง 
รางระบายน้ำ และการขุดสระกักเก็บน้ำ 
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1. แนวทางการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กบักรมบัญชีกลาง 
 1.1  โครงการก่อสร้างที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.1.1  เป็นโครงการก่อสร้างที่มมีูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป และ 

 1.1.2  เป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามนิยามความหมายของประเภทสาขา ดังนี้  
   • สาขางานก่อสร้างทาง 
   • สาขางานก่อสร้างสะพาน 
  • สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
  • สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
  • สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
  • สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล 
  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ 
 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 1554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565) 

1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีส่ามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

 1.2.1  ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ า และกรมเจ้าท่า 

 1.2.2 ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ตามข้อ 1.2.1 

1.3 วิธีการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  

 1.3.1  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตรงตามสาขา 

งานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล (Digital Certificate) ของผู้ประกอบการในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ  
ซ่ึงผู้ประกอบการไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด 

 1.3.2  วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง  
   ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพ่ือน าไปประกอบการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
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1.4 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง 

 ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแล้ว มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างได้ดังนี้ 

 1.4.1 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (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 

ชั้น
ผู้ประกอบการ 

สิทธิการเสนอ 
ราคาตาม 

ประเภทของ
สะพาน 

วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 
หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 

ชั้น 1 1-4 ไม่จ ากัด 
ชั้น 2 2-4 ไม่จ ากัด 
ชั้น 3 3-4 ไม่จ ากัด 
ชั้น 4 4 ไม่จ ากัด 
ชั้น 5 4 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

 สิทธิการเสนอราคาตามประเภทของสะพาน หมายถึง การก่อสร้างใหม่ การขยายโครงสร้างเดิม 
การซ่อมบ ารุงในลักษณะก่อสร้างโครงสร้างหลักบางส่วนใหม่ทดแทนส่วนที่ต้องรื้อถอนเนื่องจากเกิดความช ารุด
เสียหาย ส าหรับสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม สะพานเหล็ก  
สะพานเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกต่างระดับ ทางยกระดับ สะพานลอยข้ามทางแยก ทางลอด 
ส าหรับยานพาหนะ สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานลอยส าหรับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ หรืองานก่อสร้างอ่ืน
ที่มีลักษณะท านองเดียวกัน โดยมีประเภทและชนิดของสะพาน ดังนี้ 

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

100 เมตร 
- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange) 
- ทางยกระดับ (Elevated Highway) 
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 
- ทางลอดส าหรับยานพาหนะ (Underpass) ที่มีความสูง (Vertical Clearance)  

ไม่น้อยกว่า 4.20 เมตร และมีช่องจราจรไม่น้อยกว่า 2 ช่องจราจร โดยไม่มีก าแพงกั้น 
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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 สะพานลอยส าหรับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ 
ประเภท 4  

- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) ไม่เกิน 12 เมตร 
- ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทั้งนี้ การซ่อมบ ารุงสะพาน หมายถึง การซ่อมบ ารุงที่ต้องรื้อโครงสร้างหลักเดิมบางส่วน 
ที่ช ารุดเสียหายออก แล้วก่อสร้างใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนนั้น เช่น ก่อสร้างใหม่ทดแทนเฉพาะตอม่อตับริม  
ถูกกระแสน้ ากัดเซาะพังทลาย หรือพ้ืนสะพานช่วงกลางน้ าถูกกระแสน้ าหลากพัดพังทลาย การซ่ อมแซม  
การเสริมก าลังโครงสร้างรับพ้ืน ซึ่งการซ่อมบ ารุงลักษณะนี้ต้องใช้เทคนิคการท างาน  ตลอดจนเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณก์ารก่อสร้าง เช่นเดียวกับการก่อสร้างใหม่ 

 1.4.3 สิทธิในการเสนอราคงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและงานสะพานพิเศษ 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสดัส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 

  1.4.4  สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 
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 
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  1.4.5 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสดัส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 
ชั้น 1 ไม่เกิน 150 
ชั้น 2 ไม่เกิน 100 
ชั้น 3 ไม่เกิน 60 
ชั้น 4 ไม่เกิน 30 
ชั้น 5 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 

  1.4.6 สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 
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 สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 
ชั้น 1 ไม่เกิน 80 
ชั้น 2 ไม่เกิน 40 
ชั้น 3 ไม่เกิน 20 
ชั้น 4 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 20 

  1.4.8 สิทธิในการเสนอราคา สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ 

ชั้นผู้ประกอบการ 
วงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งโครงการ 

หรือสัดส่วนค่างานตามสาขา (ล้านบาท) 
ชั้นพิเศษ ไม่จ ากัด 
ชั้น 1 ไม่เกิน 40 
ชั้น 2 ไม่เกิน 20 
ชั้น 3 ตั้งแต่ 5 แต่ไม่เกิน 10 
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2. การตรวจสอบสถานะการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด าเนินการ 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” 

 

 
  2.9  สถานะ: 

 ขึ้นทะเบียน หมายความว่า ผู้ประกอบการได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง 

2.7 

2.8 

2.9 2.10 2.11 
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 2.10 กดปุ่ม   

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและข้อมูลของคุณสมบัติทั่วไป  
ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้น ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถดูรายละเอียดได้โดยกดปุ่ม 

 
 

 

 2.11 กดปุ่ม  

 ระบบจะแสดงรายละเอียดการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
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 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. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐส าหรับงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 
 3.1  กรณีโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจึงจะสามารถยื่นเสนอราคาโครงการดังกล่าวได้  มิเช่นนั้นระบบจะแสดงข้อความ  
“ไม่สามารถเสนอราคาได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานก าหนด” 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
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้น ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะไม่สามารถยื่นเสนอราคาในรายการดังกล่าวได้ โดยระบบจะแสดงข้อความ 
“ไม่สามารถเสนอราคาได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานก าหนด” 

 
 หมายเหตุ : รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถดูได้ที่ “คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding” ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 
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4. การยื่นเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐส าหรับงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก  
และวิธีเฉพาะเจาะจง 
 4.1 การสั่งพิมพ์ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP 

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

  4.1.2  กดปุ่ม  เพ่ือสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 



กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจ้างฯ กองระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง กรมบญัชีกลาง 13 
 

 4.1.3  ระบบจะแสดงส าเนาใบทะเบียนฯ 

 
 4.1.4 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสั่งพิมพ์ส าเนาใบทะเบียนฯและน าไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐในวันยื่นข้อเสนอ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาใบทะเบียนฯ แต่อย่างใด 
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5. การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างและการตรวจสอบ 
ใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
 5.1  โครงการก่อสร้างที่ต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

  5.1.1  เป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และ 

  5.1.2  เป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามนิยามความหมายของประเภทสาขา ดังนี้ 
   • สาขางานก่อสร้างทาง 
  • สาขางานก่อสร้างสะพาน 
  • สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
  • สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
  • สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
  • สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
  • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล 

   • สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ 
 (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 1554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565) 

 5.2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐส าหรับโครงการก่อสร้างตามข้อ 5.1 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  5.2.1 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาความสอดคล้องของโครงการก่อสร้างที่จะด าเนินการจ้าง 
กับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 1 ของประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภท  
สาขางานก่อสร้างเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
   ในกรณีที่โครงการก่อสร้างที่จะด าเนินการจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับนิยามของงานก่อสร้าง            
ตามประเภทสาขางานก่อสร้างของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและ 
แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอให้มีผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการก่อสร้างในครั้งนั้นได้  ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

  5.2.2 หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างในโครงการ
เดียวกันมีหลายลักษณะรวมอยู่ด้วยกัน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์  
ของโครงการก่อสร้างหลักว่า สอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างใดตามข้อ 5.2.1 แล้วให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างหลักนั้น  
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว 
    ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะด าเนินการก่อสร้างใช้เทคนิค 
การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้าง
มากกว่า 1 สาขา หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างหลักได้มากกว่า 1 สาขา 
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 5.3 การก าหนดสิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

  หน่วยงานของรัฐที่สามารถก าหนดสิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ 
ตามข้อ 8.2 ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
ทีไ่ด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้สามารถก าหนดวงเงินรวม
หรือจ านวนโครงการแล้วเท่านั้น เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น 

 5.4 การด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

  5.4.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในขั้นตอน “จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาในระบบ e-GP” 

  5.4.2 วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
    หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ ในประกาศและเอกสาร 
สอบราคา หรือหนังสือเชิญชวนส าหรับวิธีคัดเลือก หรือเฉพาะเจาะจง ในขั้นตอน “จัดท าร่างเอกสารและหนังสือ
เชิญชวนในระบบ e-GP” 

 5.5  การตรวจสอบใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

  5.5.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   ในการยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding นั้น ระบบ e-GP จะท าการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างและใบทะเบียนฯ ให้ โดยจะแสดงผลการตรวจสอบใน “ขั้นตอนบันทึกผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง” พร้อมทั้งแนบใบทะเบียนฯ ให้โดยอัตโนมัต ิ

  5.5.2 วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ในการยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างต้องสั่งพิมพ์ส าเนาใบทะเบียนฯ มาประกอบการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสแกน QR Code ในส าเนาใบทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อผู้ประกอบการ สาขางาน ระดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมบัญชีกลาง 
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6. ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน 
 การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางในประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  
มีข้ันตอนด าเนินการดังนี ้

 6.1  จัดท าร่างเอกสารประกวดราคา หัวข้อ “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” 

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

 
  

 6.1.1 กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ระบบจะเลือก “ต้องการ”  
ใน field C5 “ต้องการก าหนดให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาหรือไม่”  
และเปิดให้ระบุรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขาให้โดยอัตโนมัติ 

  ทั้งนี้ กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5 ล้านบาท ระบบจะเลือก “ไม่ต้องการ” 
และปดิไม่ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขาให้โดยอัตโนมัติ 

 6.1.2  กดปุ่ม  

  ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดการขึ้นทะเบียนสาขา”  

 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

6.1.2.3 6.1.2.4 6.1.2.5 6.1.2.6 

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” 

  หลักเกณฑ์ในการก าหนดระดับชั้น หน่วยงานของรัฐสามารถดูได้จากเอกสารแนบท้าย 2  
ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  

 6.1.2.5 คลิกเลือก “ประเภทหลักเกณฑ์” 

  1) กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ยกเว้น หน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ า   
และกรมเจ้าท่า เลือก “ทั่วไป” 

     2) กรณีที่ เป็นหน่วยงานของรัฐ  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ า และกรมเจ้าท่า   
เลือก “เฉพาะอ่ืน ๆ” 

 6.1.2.6 กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่า 1 สาขา 
กดปุ่ม  และระบุรายละเอียดสาขาตามข้อ 6.1.2.1 – 6.1.2.5 
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 6.2 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา 

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

 
 

 6.2.1 ระบบ e-GP จะก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคา  
ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดในขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา 

 

6.2.1 

6.2.2 
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 6.2.2 ระบบ e-GP จะก าหนดรายการเอกสารที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างต้องยื่นในเอกสาร
ประกวดราคา ได้แก่ ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างตามสาขา ระดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา 

 6.3 การจัดท าร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 

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

 

 

 

 6.3.1 ระบบ e-GP จะก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในประกาศเชิญช วน 
ตามเงื่อนไขที่ไดก้ าหนดในขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา 

 หมายเหตุ:  กรณีหน่วยงานของรัฐจ้างก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธี เฉพาะเจาะจง  
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารสอบราคา  
หรือหนังสือเชิญชวนส าหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยระบุสาขา ระดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
 ทั้งนี้รายละเอียดของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (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 “ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลาง” 

 

 

 

 

7.1.1.1 

7.1.1.2 
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  7.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

 
  7.1.2.1 ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องให้โดยอัตโนมัติโดยแสดงผลการตรวจสอบ 
ในหัวข้อ “ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
รายละเอียดที่ปรากฏในส าเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือไม ่ 

7.2.1.2 


