
ประกาศกรมบัญชีกลาง 
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  

ครังท ๒/๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ 

บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใด 

เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ต้องเป็นผู้ที่ได้ 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นไร้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใด 

หรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ และมาตรา ๕๓ บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือ 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

โดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีก และให้หน่วยงานของรัฐกำหนด 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเช้ายื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมา 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที ่

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดสาขางานก่อสร้างประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง 
สาขางานก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าชายส่งทะเล และสาขา 

งานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที'มีคุณสมบัติถูกต้องครบล้วนตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างประกาศกำหนด จึงประกาศรายขื่อ 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 
(บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๑ ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ - ๐๕) แยกเป็นรายสาขา ดังต่อไปนี้

๑.๑ สาขางานก่อสร้างทาง

๑.๒ สาขางานก่อสร้างสะพาน

๑.๓ สาขางานก่อสร้างชลประทาน
๑.๔ สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและชายส่ง

/๒. ...



-๒-

๒. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๑ ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๕) แยกเป็นรายสาขา 
ดังต่อไปนี้

๒.๑ สาขางานก่อสร้างทาง

๒.๒ สาขางานก่อสร้างสะพาน

๒.๓ สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ

๒.๔ สาขางานก่อสร้างชลประทาน
๒.๕ สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีกรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๓.๑ ประเภทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธ ิ

เป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐจำนวน ๖แห่ง ได้แก่กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๓.๒ ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท่ังหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง 

ตามข้อ ๓.๑
๔. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

สำหรับโครงการก่อสร้างท่ีมีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) หรือประกาศและเอกสารสอบราคา หรือหนังสือเชิญชวนสำหรับวิธีคัดเลือก 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภูมิคักดี ้อรัญญาเกษมสุข) 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  

หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชั้น ๓

๒ บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด ์คอนซัลแตนท์ จำกัด ชั้น ๔

๓ บริษัท บุตรมาศการโยธา จำกัด ชั้น ๔

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ ีซ ีเอ็น คอนสตรัคชั่น ชั้น ๔

๕ บริษัท คลังทองคิร ิจำกัด ชั้น ๔

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแก้ว 7914 การโยธา ชั้น ๔

๗ บริษัท อาร์ ท ีพ ีวัสดุภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด ชั้น ๕

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซกคะลาการโยธา ชั้น ๕

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาเซ็ม ก่อสร้าง ชั้น ๕

๑๐ บริษัท สหพัฒน์ธนกิจก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๑๑ บริษัท แสงงามพาณิชย์และก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๑๒ บริษัท นัยรัตน์ก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๑๓ บริษัท ปีนรักอินเตอร์เนชั้นแนลคอนสตรัคชั้น จำกัด ชั้น ๕

๑ ๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบแปลน ชั้น ๖

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์ ชั้น ๖

๑๖ บริษัท ช.ชาคริยา คอนสตรัคชั้น จำกัด ชั้น ๖

๑๗ บริษัท เอส.พี.เอ.2017 จำกัด ชั้น ๖

๑๘ บริษัท ร่มโพธี ้กรุ๊ป คอนสตรัคชั้น จำกัด ชั้น ๖

๑๙ บริษัท เอนก อนันต ์คอนสตรัคชั้น จำกัด ชั้น ๖

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนประเภทคุฌฒบัตทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ มีสิทธ ิ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงาน'^รฐ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก ่กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาริการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี
หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

/๓. ...



-๒-

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดช้ีอจัดจ้างค/งนั้น ระบบจัดช้ีอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นใหโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต,อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู'มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานขอังรัฐJuสามารถดาวน์โหลด (Download) 
คู่มือดังกล่าว ได้ที' www.gprocureinent.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มฺอ^าหรับผู้ด้ากบภาครัฐ/คู'มือการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง \ V ( ■' นฝ

http://www.gprocureinent.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๒

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างสะพาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหต ุ ~ IY ( ำยz่>

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรงพล ชั้น ๔

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์คิริกุล 2559 ชั้น ๔

๓ บริษัท เอ.บี.ดี.คอนซัลแตนท ่จำกัด ชั้น ๔

(^ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจรัสยา ชั้น ๔

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์ ชั้น ๕

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรศศิ ชั้น ๕

๗ บริษัท พินันท์พัฒน์ก่อสร้าง จำกัด / z "___________________________  ________ /■ —.——X—
ชั้น ๕

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียน'ประเnZjพบัดีทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ มีสิทธ ิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยขึ้ซีของ่รัฐ;จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กริมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียน 

ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังนั้น เพื่อนำไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั่งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 
คู่มือการยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการขึนทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๔

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธาจารย์ ชั้น ๔

๒ บริษัท อินทนา คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๔

๓ บริษัท ไฮเดรกฃ ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น ๕

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์ ชั้น ๖

๕ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ชั้น ๖

หมายเหตุ H I พรำ JTI
๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนประเภทฟุณ&มซัดิทั่วโป และคุณสมบัติเฉพาะ มีสิทธ ิ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงึว่พองรัฐ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมือีงกรมทรัพยากรน้ําและกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี
หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายช่ือผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 
คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อค,ูมือ/คู่มือสำหรับผู้คัากับภาครัฐ/คู่มือการชีนทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๕

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 
สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายขื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ บริษัท คลังทองคิร ิจำกัด X" ชั้น ๔

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิไล ชั้น ๕

หมายเหต ุ 111 gsxjr / 'fl
&. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนประเภทคุณล้มนัติท้วไป.,และคุณสมบัดิเฉพาะ มีสิทธ ิ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานชอ^รชิ''จำ:นวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กี่ร์มทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายข่ือผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให่โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนๆ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดช้ือจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต,อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

ค1ูมือดังกล่าว ได้ท,ี www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่เมือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการชีนทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๑

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล ชั้น ๑

๓ บริษัท สหสถาพรขนล่ง จำกัด ชั้น ๑

(sL ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ชั้น ๑

๕ บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด ชั้น ๑

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง ชั้น ๑

๗ บริษัท อัครพันธุก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๑

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ ชั้น ๑

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง ชั้น ๒

๑๐ บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๒

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง ชั้น ๒

๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิชาวุฒิกร ชั้น ๓

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง ชั้น ๓

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนานุภาพก่อสร้าง ชั้น ๓

๑ ๕ บริษัท โอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๓

๑๖ บริษัท เอส.ดี.แอสฟ้ลท ์จำกัด ชั้น ๓

๑๗ บริษัท กษิดิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๓

๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น ชัน ๓

๑๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาทิศคอนสตรัคชั่น ชั้น ๓

๒๐ บริษัท สกลนครนวกิจ จำกัด ชั้น ๓

๒๑ บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ชัน ๓

๒๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ชัน ๓

๒๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง ชั้น ๓

๒๔ บริษัท ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง จำกัด ชัน ๓

๒๕ บริษัท อริยสิน จำกัด ชัน ๓

/ลำดับ ๒๖...



รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๒๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุภกิจพัฒนา ชัน ๓

๒๗ บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด ชั้น ๓

๒๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ชั้น ๓

๒๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด ์แอนด ์เฮาส์ ชั้น ๔

๓๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลกรุ๊ป ชั้น ๔

๓๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง ชั้น ๔

๓๒ บริษัท เขาขวางเจริญศรี จำกัด ชั้น ๔

๓๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ชั้น ๔

๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพงษ์รัตน์ ชั้น ๔

๓๕ บริษัท เวียงสระคอนกรีตอัดแรง จำกัด ชั้น ๔

๓๖ บริษัท เขียงใหม่มีโชค จำกัด ชั้น ๔

๓๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตธุรกิจก่อสร้าง ชั้น ๔

๓๘ บริษัท ชนกโยธาการ จำกัด ชั้น ๔

๓๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง ชั้น ๔

๔๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธา ชั้น ๔

๔๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเพชรการก่อสร้าง ชั้น ๔

๔๒ บริษัท โชคนำชัย ขนส่ง จำกัด ชั้น ๔

๔๓ บริษัท ชัยกร จำกัด ชั้น ๔

๔๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปียม-กรณรงค ์ก่อสร้าง ชั้น ๔

๔๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอำนวยสุข ชั้น ๔

๔๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคสองพัน ชั้น ๔

๔๗ บริษัท ศรีพัฒนภูม ิคอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๔

๔๘ บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด ชั้น ๔

๔๙ บริษัท เขียงรายแลนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๕

๕๐ บริษัท แสงสันต ิ(1994) จำกัด ชั้น ๕

บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๑



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๖ - ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๕๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพนาการโยธา ชั้น ๕

๕๒ บริษัท วัชระชัยนครพนมก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๕๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง ชั้น ๕

๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ 99 แม่สาย ชั้น ๕

๕๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก ชั้น ๕

๕๖ บริษัท ศรีพัฒนกิจก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๕๗ บริษัท ว ีดีไซน ์แอนด ์คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๕

๕๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงยุทธกาฬสินธุ ชั้น ๕

๕๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง ชั้น ๕

๖๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง ชั้น ๕

๖๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคสกุลการโยธา ชั้น ๕

๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์จิระ ชั้น ๕

๖๓ บริษัท อร่ามผลโยธาการ จำกัด ชั้น ๕

๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลเมืองทอง ชั้น ๕

๖๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรพัฒน์ธุรกิจ ชั้น ๕

๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา ชั้น ๖

๖๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตง กิจไพบูลย์ การก่อสร้าง ชั้น ๖

๖๘ บริษัท ประกอบศักดิ้การโยธา จำกัด ชั้น ๖

๖๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยรับเหมาก่อสร้าง ชั้น ๖

๗๐ บริษัท ตรีสกุล จำกัด ชั้น ๖

๗๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสุทธิชัยเทรดด้ิง ชั้น ๖

๗๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เนินมะปราง คอนสตรัคชั่น ชั้น ๖

๗๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง ชั้น ๖

๗๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริญชัยการโยธา ชั้น ๖

๗๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธาจารย์ ชั้น ๖

N

/ลำคับ ๗๖...



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๗๖ บริษัท เอนก อนันต ์คอนสตรัคชั่น จำกัด ขั้น ๖

หมายเหตุ
๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีขึ้นทะเมีย 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อฺ'หนีว้^ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนี้ษทั่ำ!รันี้ข ี
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

ภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
รัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ 

ประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 
ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายช่ือผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการย่ืนข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งน้ี รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 
คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๖

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างสะพาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด ชั้น ๑

๒ บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคช่ัน จำกัด ชั้น ๑

๓ บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด ชั้น ๑

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ชั้น ๑

๕ บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๒

๖ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ชั้น ๒

๗ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด ชั้น ๒

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนซาติก่อสร้าง ชั้น ๒

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านชุมพลก่อสร้าง ชัน ๓

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเพชรการก่อสร้าง ชั้น ๓

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประขาพัฒน์ ชั้น ๓

๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา ชั้น ๓

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง ชั้น ๔

๑ ร^ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ชี. ชั้น ๔

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.วิศวกรรมโยธา ชั้น ๔

๑๗ บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา จำกัด ชั้น ๕

๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ชั้น ๕

๑๙ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.ดี.บี.การโยธา ชั้น ๕

หมายเหตุ
๑. ผู้'ประกอบการงานก,อสร้างทีข๋ึนทะเบียนประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมทรัพยากรนา และกรมเจ้าท่า
๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 

ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักท่าณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ป ี/

/หาก ...



-๒-

หากผู้ประกอบการรายใดไม1มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที,กำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก,อสร้างไปใช้เบีนหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดชื้อจัดจ้างคร้ังนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยื่นข้อเสนอต,อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู'มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 
คู'มือดังกล่าว ได้ที' www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มีอสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการฃึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 'นี ้y พเตืน้ี )'//

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๓

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ชั้นพิเศษ

๒ บริษัท คริสเตียนืและนิลเล็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้นพิเศษ

๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา ชั้นพิเศษ

(ร์น บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด ชั้นพิเศษ

๕ บริษัท สินเจริญสนม จำกัด ชั้นพิเศษ

๖ บริษัท เขียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด ชั้นพิเศษ

หมายเหตุ
๑. ผู้'ประกอบการงานก,อสร้างทีข่ืนทะเบียนประเภทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาริการและผังเมือง 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 
ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที ,กำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียน  ๆไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

ค,ูมือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายืนข้อเสนอต่อหน่วยงานข้องรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

คู'มือดังกล่าว ได้ที' www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มืคุ/คู่มือสำหรับผู้คโเกับภาครัฐ/คู่มือการขึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (/ ( นี้'ท่ี

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๔

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ชั้นพิเศษ

๒ บริษัท นนทบุร ีเอ็นจิเนีย จำกัด ชั้นพิเศษ

๓ บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ชั้นพิเศษ

(รี^. บริษัท สินเจริญสนม จำกัด ชั้นพิเศษ

๔ บริษัท ขีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด ์โปรดักส ์จำกัด ชั้นพิเศษ

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ ชั้น ๒

๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา ชั้น ๒

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสว่างเกษตร ชั้น ๒

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี ชัน ๓

๑๐ บริษัท วพิตา จำกัด ชั้น ๓

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา ชั้น ๓

๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วีข ีก่อสร้าง ชั้น ๓

๑๓ บริษัท พ ีพลัส พ ีริช จำกัด ชั้น ๓

๑(รี^ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง ชั้น ๓

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น ตั้งยิ่งเจริญ ชั้น ๔

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นกี่พืชผลพาณิชย์ ชั้น ๔

๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสิทธี ้เอ็นจิเนียริ่ง ชั้น ๔

๑(ริร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๙ บริษัท ศิลาสินลำปาง (2522) จำกัด ชั้น ๔

๒๐ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ชั้น ๔

๒๑ บริษัท ชัยกร จำกัด ชั้น ๔

๒๒ บริษัท เงินขุมทอง จำกัด ชั้น ๔

๒๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาณัฐธร -------- ชั้น ๔

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพบูลย ์(2540) ชั้น ๔

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง ชั้น ๔

/ลำดับ ๒๖ ...



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๔

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๒๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง ชั้น ๔

๒๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอำนวยสุข ชั้น ๕

๒๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง ชั้น ๕

๒๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก ชั้น ๕

๓๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี. ชั้น ๕

๓๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ชายเจริญผลหาดใหญ่ 2004 ชั้น ๕

๓๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธา ชั้น ๕

๓๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เอเซีย ชั้น ๕

๓๔ บริษัท กษิดิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๕

๓๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา ชั้น ๕

๓๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวงค์วรรณ์ ชั้น ๕

๓๗ บริษัท สหะขนส่งอุทัยธาน ีจำกัด ชั้น ๕

๓๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีแอนด์เพ่ือน (1995) ชั้น ๕

๓๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง ชั้น ๕

๔๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม อ ีแอล คอนสตรัคชั่น ชั้น ๕

๔๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธาน ีเอ็นจิเนียริ่ง ชั้น ๕

๔๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรพัฒน์ธุรกิจ ชั้น ๕

๔๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประวัตรก่อสร้าง ชั้น ๕

๔๔ บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด ชั้น ๕

๔๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทรัพย์การโยธา ชั้น ๖

๔๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงโชติเจริญธุรกิจ ชั้น ๖

๔๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราสหกิจ ก่อสร้าง ชั้น ๖

๔๘ บริษัท ศรีพัฒนภูม ิคอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๖

๔๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ ีท ีเอ็น การโยธา ชั้น ๖

๔๐ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.ดี.บี.การโยธา . ชั้น ๖

/หมายเหตุ ...

X/ำบั
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หมายเหตุ
๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีขึ้นทะเบียนประเภทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก ่กรมทางหลวง กรมทางหลวงขนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 
ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี
หากผู้ประกอบการรายใดไม,มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการย่ืนข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานน้ันให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดช้ือจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 
คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อค,ูมือ/คู่มือสำหรับผู้คัากับภาครัฐ/คู่มือการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง /&/ คู่นี้-..

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๕

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสม,มติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝืง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป ชั้น ๑

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสว่างเกษตร ชั้น ๑

๓ บริษัท วัชระชัยนครพนมก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๒

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม อ ีแอล คอนสตรัคช่ัน ชั้น ๒

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม ชั้น ๓

๖ บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด ชั้น ๓

๗ บริษัท วพิตา จำกัด ชั้น ๓

๘ บริษัท เงินขุมทอง จำกัด ชั้น ๔

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ ่กรุ๊ป ชั้น ๔

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮคลาส พีวีซ ีกรุ๊ป ชั้น ๔

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๒ บริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๔

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง ชั้น ๕

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงโชติเจริญธุรกิจ ชั้น ๕

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเพชรการก่อสร้าง ชั้น ๕

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธา ชั้น ๕

๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา ชั้น ๕

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรพัฒน์ธุรกิจ ชั้น ๕

๑๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ชั้น ๕

๒๐ บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด ชั้น ๕

หมายเหตุ
๑. ผู้'ประกอบการงานก,อสร้างทีข่ึนทะเบียนประเภทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท่ังหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 
ที'ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกรอบ ๒ ปี

/หาก ...
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หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๓. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก,อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๓.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียน  ๆในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต‘อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน'วข้งานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

คู่มือดังกล่าว ได้ท ีwww.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้คัากับภาครัฐ/คู่มือการขึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ! / / /นี้;..,นี้; -A

http://www.gprocurement.go.th

