
ประกาศกรมบัญชีกลาง 
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ 

บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใด 

เป็นงานก่อสร้างท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ต้องเป็นผู้ที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใด 

หรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ และมาตรา ๕๓ บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือ 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

โดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีก และให้หน่วยงานของรัฐกำหนด 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมา 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการชื้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยืนข้อเสนอต,อหน่วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดสาขางานก่อสร้างประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง 

สาขางานก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนั้าชายส่งทะเล และสาขา 

งานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอชื้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการงานก่อสร้างท,ีมีคุณสมบัติถูกต้องครบล้วนตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการราคากลางและชื้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างประกาศกำหนด จึงประกาศรายช่ือ 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

(บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๑ ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๒ และบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๔ 
ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ - ๐๕) แยกเป็นรายสาขา ดังต่อไปนี้

๑.๑ สาขางานก่อสร้างทาง

๑.๒ สาขางานก่อสร้างสะพาน

๑.๓ สาขางานก่อสร้างชลประทาน
๑.๔ สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง

/๒. ...



-๒-

๒. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ(บัญชีเอกสารแนบท้าย๒-๐๑ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย๒-๐๒และ 

บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๔ ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๔) แยกเป็นรายสาขา ดังต่อไปนี้

๒.๑ สาขางานก่อสร้างทาง

๒.๒ สาขางานก่อสร้างสะพาน

๒.๓ สาขางานก่อสร้างชลประทาน
๒.๔ สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและชายส่ง

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๓. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที'กรมบัญชีกลางประกาศรายซี'อตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๓.๑ ประเภทคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิ 
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐจำนวน๖แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๓.๒ ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง 

ตามข้อ ๓.๑
๔. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

สำหรับโครงการก่อสร้างที'มีวงเงินตั้งแต ่๔1๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) หรือประกาศและเอกสารสอบราคา หรือหนังสือเชิญชวนสำหรับวิธีคัดเลือก 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี ้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายภูมิคักด็ อรัญญาเกษมสุข) 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ - ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ชั้น ๒

๒ บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด ชั้น ๓

๓ บริษัท ทริโอ ไบรท ์จำกัด ชั้น ๓

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซขิเอทด์ ชั้น ๔

๕ บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด ชั้น ๔

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธชัยการโยธา ชั้น ๔

๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนีย์การช่าง ชั้น ๔

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยแกลงการโยธา ชั้น ๔

๙ บริษัท ก้าวหน้า คอนสตรัคชั่น (2013) จำกัด ชั้น ๔

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทิม ทองกิจโยธา ชั้น ๔

๑๑ บริษัท บุญพีรณัฐ ก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๔ เลื่อนช้ัน

๑๒ บริษัท บี.เอส แอนด ์บี.เอส พัทยา จำกัด ชั้น ๔

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาร่วมค้า ชั้น ๔

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันทพร ชั้น ๔

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.บี.คอนสตรัคช่ัน ชั้น ๔

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตรัตน์การช่าง ชั้น ๔

๑๗ บริษัท ชื่นสุวรรณ จำกัด ชั้น ๔

๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ชั้น ๕

๑๙ บริษัท ช่อเพชญโยธาการ จำกัด ชั้น ๕

๒๐ บริษัท ชลบุรีณัฐกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๕

๒๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยคอนสตรัคช่ันแอนด์เซอร์วิส ชั้น ๕

๒๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงารวมกิจ ชั้น ๕

๒๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงประดิษฐ์โยธา ชั้น ๕

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์ ชั้น ๕

๒๕ ห้างหุนส่วนจำกัด ตรีมูรติการโยธา (1999) ชั้น <&' - \

น, I าพ ๒๖ -



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ - ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๒๖ บริษัท ไชยวงศ์สาย การโยธา จำกัด ชั้น ๕

๒๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. อภินันท์ ชั้น ๕

๒๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.รุ่งโรจน ์การโยธา ชั้น ๕

๒๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขรีการช่าง ชั้น ๕

๓๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีฯ ชั้น ๕

๓๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิควานคอนสตรัคชั่น ชั้น ๕

๓๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคอกวัวการก่อสร้าง ชั้น ๕

๓๓ บริษัท เวลส์ เมเนจเม้นท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๕

๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภิรมย์การโยธา ชั้น ๕

๓๔ บริษัท บีอีซ ีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๕

๓๖ บริษัท ต.เขมราฐคอมเมอร์ส จำกัด ชั้น ๕

๓๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมมานรด ี2552 ชั้น ๕

๓๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ชั้น ๕

๓๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญศักดิ,ก่อสร้าง 2016 ชั้น ๕

๔๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.เอส.หนองคายก่อสร้าง ชั้น ๕

๔๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรสวัสดี ้คอนสตรัคชั่น ชั้น ๕

๔๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามภักดี ชั้น ๕

๔๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค แทรกเตอร ์คอนสตรัคชั่น ชั้น ๕

๔๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เกษมสุขพานิช ชั้น ๕

๔๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพาม ีการโยธา ชั้น ๕

๔๖ บริษัท วันชัย 1992 จำกัด ชั้น ๕

๔๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลู่ทองคอนกรีต แอนด ์คอนสตรัคชั่น ชั้น ๖

๔๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิริศรพาณิชย์ 2011 ชั้น ๖

๔๙ บริษัท เจ เจ เอ็น คอนซัลแทนส ์จำกัด ชั้น ๖^'

๔๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา ชั้า/๖/

/ลำดับ ๕๑...



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๕๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ดี.คอนกรีต ชั้น ๖

๕๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจคิริรุ่งเรือง คอนสตรัคช่ัน ชั้น ๖

๕๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถพงษ์คำใหญ่ก่อสร้าง ชั้น ๖

๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศก 98 ชั้น ๖

๕๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนุช คอนสตรัคชั่น ชั้น ๖

๕๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี ชั้น ๖

๕๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิตก่อสร้าง ชั้น ๖

๕๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ชั้น ๖

๕๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาวิศวกรรม ชั้น ๖

๖๐ บริษัท เทพนรินทร ์รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด ชั้น ๖

๖๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทไธสงสว่างพาณิชย์ ชั้น ๖

๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา ชั้น ๖

๖๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธัญญะ (การช่าง) 2004 ชั้น ๖

๖๔ บริษัท สุนทรภัณฑ์การโยธา จำกัด ชั้น ๖

๖๕ บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๖

๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงวัฒนะคอนกรีต ชั้น ๖

๖๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวรรต การโยธา ชั้น ๖

๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ้ชัยภูมิก่อสร้าง ชั้น ๖

๖๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนแดงคอนสตรัคช้ัน ชั้น ๖

๗๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคอนส์ชัพพลาย ชั้น ๖

๗๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล ชั้น ๖

๗๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร ่ช.รุ่งเรือง ชั้น ๖

๗๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย ์เจ.เอส. ก่อสร้าง ชั้น ๖ /' -—\

ำ,บณ

/หมายเหตุ ...



- ๒ -

หมายเหตุ
๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนประเภทคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะ มีสิทธิ 

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนช้ันผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนชั้นในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม1มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป 

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate)ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู'มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด'พพทload) 
คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อค,ูมือ/คู่มือสำหรับผู้ด้ากับภาครัฐ/คู่มือการัขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง Iฯ'■เ นี้^/พรนี้/ ).1|

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๒

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างสะพาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด ชั้น ๑ เลื่อนช้ัน

๒ บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด ชั้น ๔

๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแก้ว 7914 การโยธา ชั้น ๔

(ร่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม (1993) ขั้น'1£-—^

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ธัญญะ (การช่าง) 2004 ---- L—Z—------ไน
! / /

ต่^’ เ^ )

หมายเหตุ \ \ ■ /

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนประเภทคุณสมบัตท่ัวิไช. แลm่ณสมบัติเฉพาะ มีสิทธ ิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน'๖'แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากร'นา และกรมเจ้าท่า
๒. การเลื่อนช้ันผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนชั้นในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติลูกต้อง ครบล้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม,มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที,กำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป 

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 
คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที'ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

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

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๔

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

หมายเหต ุ 3 _ 7

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท สหคิมมอเตอร ์จำกัด ชั้น ๑

๒ บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด ชั้น ๒

๓ บริษัท กรองทอง โยธาการ 2539 จำกัด ชั้น ๔

(รียื่ บริษัท ก.ส. 54. จำกัด ชั้น ๔

๕ บริษัท มานีโสภณ จำกัด ชั้น ๔

๖ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๔

๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป ชั้น ๔

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ มอเตอร์ ชั้น ๕

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยวิศวกรรม (1993) ชั้น ๕

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณี ชั้น ๕

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิควานคอนสตรัคชั่น ชั้น ๕

๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประกายแสง ชั้น ๕

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม ชั้น ๕

๑ (รี1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพรการโยธา ชั้น ๖

๑ บริษัท ณัฐพัชร์ วิศวกรรมโยธา จำกัด ชั้น ๖

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทไธสงสว่างพาณิชย์ ชั้น ๖

๑๗ บริษัท ภัทร คอน แอนด ์เทค จำกัด ชั้น ๖

๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล ชั้น ๖

๑๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิชฌญา ชั้น ๖ X

๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีขึ้นทะเบียนประเภทคุณสมบัติทั่วไป และ^ณสมบัดิเฉพาะ มีสิทธ ิ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ แห่ง'ได้แก ่กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนชั้นในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติลูกต้อง ครบล้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

/ ๓. ...



-๒-

๓. กรมบัญซีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องท้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม1มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนีเ้ว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารญด-วรีนํโหลด. (Download) 

คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้คัากั■ปภาครัฐ/คู่มือัการ้ฃึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ->1:ฯ นี้นี้รู่!,''นีน้ี้นี้-))-hi

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๑- ๐๕

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 
สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชั้น ๑

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ชั้น ๒

๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง ชั้น ๔

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลวัฒนาโยธาการ ชั้น ๔

๕ บริษัท อินทนา คอนสตรัคชั่น จำกัด ชั้น ๕

๖ บริษัท เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จำกัด ชั้น ๕

๗ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๕

๘ บริษัท ประยงค์ศิลป็ (2539) จำกัด ชั้นJะ—

ณสมบัติเฉพาะ มีสิทธิ

หมายเหตุ
๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีขึ้นทะเบียนประเภทคุณสมบัติทั่ว!ป..แ 

เป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๖ไเพได้แก ่กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนช้ันผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนช้ันในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติลูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป 

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนๆ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

/๔.๒ ...



- ๒ -

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที ,ได้ข้ึนทะเบียนไร้จับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถค-า-รนํใหซีด'(Download) 

คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/ค,ูมือสำหรับผู้ค้ากบกาครัฐ/คู่มืซีค'1!'รขฺน่ทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

/ล้ำดับ ๒๖...

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ ชั้น ๑

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา ชั้น ๑

๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูศิลา ชั้น ๑

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชร ชั้น ๒

๕ บริษัท การันต์รัตน จำกัด ชัน ๓

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ ชัน ๓

๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล ชั้น ๓

๘ บริษัท พรประเสริฐ การโยธา จำกัด ชั้น ๓

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า ชั้น ๓

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ ่กรุ๊ป ชั้น ๓

๑๑ บริษัท ส.สุคนธชาต ิจำกัด ชั้น ๓

๑๒ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๓

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อี.ซี.ก่อสร้าง ชั้น ๔

๑ CaL ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติมิตรก่อสร้าง ชั้น ๔

(ริ)(^ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ ชั้น ๔

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมั่นตั้งธรรม ชั้น ๔

๑๗ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททิรกิจ ชั้น ๔

๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี.มาสเตอร์แปลน ชั้น ๔

๑๙ บริษัท ชนะวัตร ก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๔

๒๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าชุ่ยเซ้งก่อสร้าง ชั้น ๔

๒๑ บริษัท เอส.ที.เค. จินดามณ ีจำกัด ชั้น ๕

๒๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์ ชั้น ๕

๒๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ชั้น ๕

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง ชั้น ๕

๒๕ บริษัท วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง จำกัด /ชั้น^-"



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๑

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

สาขางานก่อสร้างทาง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

หมายเหต ุ V \ บับุร''v/ V

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๒๖ บริษัท คิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๒๗ บริษัท นำสมัยนครพนม (1998) จำกัด ชั้น ๕

๒๘ บริษัท แพรอัตถ์การโยธา จำกัด ชั้น ๕

๒๙ บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด ชั้น ๕

๓๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บ ีเอส คอนสตรัคช่ัน ชั้น ๕

๓๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เค.ดี.บี.การโยธา ชั้น ๕

๓๒ บริษัท เอ สุราษฎร ์การโยธา จำกัด ชั้น ๕

๓๓ บริษัท อริญชัยรุ่งโรจ จำกัด ชั้น ๖

๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองมั่นคงก่อสร้าง 2006 ชั้น ๖

๓๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตนาข้าวปันก่อสร้าง ชั้น ๖

๓๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ก่อสร้าง (1993) ชั้น ๖

๓๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียร ส่งเสริมโยธา ชั้น ๖

๓๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณ ์การโยธา 17 ชั้น ๖

๓๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต ชั้น

๔๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง ชั้น ๖ 1

๑. ผู้'ประกอบการงานก,อสร้างทีขื่นทะเบียนประเภทคุณสมฺบัติร่ทีว่ไป.''/ค’ุณ■'สมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห้ง รวมทั่งหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนชั้นในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม,มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้



-๒-

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดช้ือจัดจ้างคขั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถส่ังพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยื่นข้อเสนอต,อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที'ไต้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โห-สดำDรพqload) 
คู่มือดังกล่าว ได้ท,ี www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/ค่ฏือักำรขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง \ H

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๒

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

สาขางานก่อสร้างสะพาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท ขจรกิจแมชฃีนเนอรี่ (2559) จำกัด ชั้น ๑

๒ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ชั้น ๓

๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ประยงค์นครพนม ชั้น ๓

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร ชั้น ๓

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์ ชั้น ๕

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปะนาเระก่อสร้าง (เ^—
๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะซาสัมพันธ์ /ขึ้น ๕

หมายเหตุ
๑. ผู้'ประกอบการงานก'อสร้างทีชี'นทะเบียนประเภทคุณสมบัติทวไบัท้(ณสม'บฺทั่เฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมท่ังหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมทรัพยากรนา และกรมเจ้าท่า
๒. การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนช้ันในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบล้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที'กำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป 

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

/๔.๒ ...



-๒-
๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

คู่มือการยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์ใพเฟิบDัownload) 

คู่มือดังกล่าว ได้ท,ี www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภ.าคร้ฐ/คู่ข้อกรรขึน่ทฺะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง /f /ำf X ไพ\่ A

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒ - ๐๔

รายช่ือผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท เอส ซ ีจ ี1995 จำกัด ชั้นพิเศษ

๒ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ชั้นพิเศษ

๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง ชั้น ๑

๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าชุ่ยเช้งก่อสร้าง ชั้น ๑ เลื่อนช้ัน

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติมิตรก่อสร้าง ชัน ๓

๖ บริษัท นำสมัยนครพนม (1998) จำกัด ชั้น ๓

๗ บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด ชัน ๓

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง ชั้น ๓

๙ บริษัท ดับเบิลย ูเค ช ีจำกัด ชัน ๓

๑๐ บริษัท ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด ชั้น ๓

๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะฉัตรก่อสร้าง ชั้น ๓

๑๒ บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง (1993) จำกัด ชั้น ๓

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ชั้น ๔

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล่องกิจก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรโพธทอง คอนเทค ชั้น ๔

๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๙ บริษัท อุดมศักดิ ้เขียงใหม ่จำกัด ชั้น ๔

๒๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส. แม็ชชิ่ง ชั้น ๔

๒๑ บริษัท อุทัยไชโย จำกัด ชั้น ๔

๒๒ บริษัท อาร์.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชั้น ๕

๒๓ บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด ชั้น ๕

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ฃีวิล เอ็นจิเนียริ่ง ชั้น ๕ . —~

๒๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ขั้^'๕

'ล'จดับ ๒๖ ...



บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๔

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมปติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายช่ือบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบทาร. หมายเหตุ

๒๖ บริษัท พริษ จำกัด .•'ช้ัน,๖'-----

หมายเหต ุ J, ■พ^^K '1.-บ่
๑. ผู'้ประกอบการงานก1อสร้างทีขั้นทะเบียนประเภทคุณสนั้บัติทั่วไ^^ณีสมบัตเิฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแทั่ง'■รฒทงพุ่วฺป์งานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก ่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรัม’บ่ยธาธิการและผังเมือง 
กรมทรัพยากรนํ้า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนช้ันผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนช้ันในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป 

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 
คู'มือการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างท,ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) 

คู'มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู'มือ/คู'มือสำหรับผู้ด้ากับภาครัฐ/คู'มือการข้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

http://www.gprocurement.go.th


บัญชีเอกสารแนบท้าย ๒- ๐๕

รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงและชายฝืง
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ รายชื่อบริษัท/ห้าง ชั้นผู้ประกอบการ หมายเหตุ

๑ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ชั้นพิเศษ

๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวรสิทธิ้ก่อสร้าง ชั้นพิเศษ

๓ บริษัท นำสมัยนครพนม (1998) จำกัด ชั้น ๑

ร? บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชั้น ๑

๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สง่านครพนม ชั้น ๑

๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ ชั้น ๒

๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาวรรณ (1994) ชั้น ๒

๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมพล การค้า ชั้น ๒

๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขินคอนสตรัคชั่น ชั้น ๒

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรนพวิศวกรรม ชั้น ๒

๑๑ บริษัท แสงชัยโชค จำกัด ชั้น ๒

๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเท็ง 2549 ชั้น ๓

๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร ชั้น ๓

๑(ริ^ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง ชั้น ๔

๑๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติมิตรก่อสร้าง ชั้น ๔

๑๖ บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จำกัด ชั้น ๔

๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง ชั้น ๕

หมายเหตุ \ *๖/ /
๑. ผู้'ประกอบการงานก,อสร้างท้ขืนทะเบียนประเภทคุณสมบัติชั้วัวไป คุณสมบัติเฉพาะ 

และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั่งหน่วยงานของรัฐ 

จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทรัพยากรน์า และกรมเจ้าท่า

๒. การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

ขอเลื่อนช้ันในแต่ละสาขางานก่อสร้าง และมีคุณสมบัติลูกต้อง ครบล้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด

หาก...



-๒-

๓. กรมบัญชีกลางจะตรวจติดตามความสอดคล้องของคุณสมบัติและลักษณะต้องทาม 
ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

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

หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป

๔. การนำใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก,อสร้างไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๔.๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล 

(Digital Certificate) ของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขางานนั้นใหํโดยอัตโนมัต ิซึ่งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ไม่ต้องแนบไฟล ์(File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด

๔.๒ วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ e-GP ตามสาขางานก่อสร้าง 

ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อนำไปยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี ้รายละเอียดขั้นตอนการนำใบทะเบียนฯ ไปยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ปรากฏตาม 

ค1ูมือการยืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  

และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โห่ลด (Download) 
คู่มือดังกล่าว ได้ที ่www.gprocurement.go.th หัวข้อคู่มือ/คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มัอการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง น) 11

http://www.gprocurement.go.th

