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ขั �นตอนการขึ�นทะเบียนจดัลาํดบัชั �นผูป้ระกอบการงานก่อสรา้ง

ขึ�นทะเบียนผา่นระบบ e-GP
- เลือกสาขา ลาํดบัชั �น และประเภท

หลกัเกณฑท์ี)ต้องการขึ�นทะเบียน
- บนัทึกข้อมลู และแนบเอกสาร
- ยืนยนัการบนัทึกข้อมลู

 

ผูป้ระกอบการงานก่อสร้าง
* ต้องลงทะเบียนผูค้้ากบัภาครฐั
เรียบรอ้ยแล้ว

พิมพแ์บบคาํขอขึ�นทะเบียน 
(แบบ ทก.1) + เอกสารแนบอื)นๆ 
และใบชาํระเงินค่าธรรมเนียม
 

ชาํระเงินค่าธรรมเนียม
 

ลงนามในเอกสาร+ประทบัตรา 
ส่งมาที)กรมบญัชีกลาง

 

ลงรบัเอกสาร + 
ตรวจเอกสาร +

ตรวจสอบการชาํระเงิน
 

ตรวจสอบคณุสมบตัิ

ตรวจสอบผลการขึ�นทะเบียน 
จากระบบ e-GP

 

นําเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาผล

 

แจ้งผลการตรวจสอบ

แจ้งผลการพิจารณา
และประกาศผลขึ�นเวบ็ไซต์
www.gprocurement.go.th

แจ้งผลการพิจารณา

พิมพท์ะเบียนและสามารถ
เสนองานกบัภาครฐัได้

สามารถอทุธรณ์ได้
ภายใน 15 วนั

ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 50 วนั สาํหรบัหลกัเกณฑท์ั )วไป และ 90 วนั สาํหรบัหลกัเกณฑเ์ฉพาะอื)นๆ

แนบไฟลห์ลกัฐานการ
ชาํระเงินในระบบ e-GP
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/1.4 .... 

ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

 ในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างน้ัน ผู้ประกอบการงานก่อสร้างต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ 
กับกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับ Username และ Password ส าหรับ Log in เพื่อใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการ 
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1    Log in เข้าระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ( e – GP) 
ขั้นตอนที่ 2    เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” 

ขั้นตอนที่ 3   เลือกสาขา ล าดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนหรือเลื่อนช้ัน 
ขั้นตอนที่ 4   บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบุไว้ในตารางเอกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน  

เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และกดยืนยันข้อมูลในระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์แบบใบช าระเงินค่าธรรมเนียม น าใบช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และพร้อมทั้งกดยืนยันข้อมูลในระบบ น าหลักฐานการช าระเงิน
ดังกล่าวแนบไฟล์ในระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 6   พิมพ์แบบค าขอขึ้นทะเบียน (แบบ ทก.1) และพิมพ์แบบ ทก.2 แบบ ทก.4 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป หรือ  
พิมพ์แบบ ทก.2 แบบ ทก.4 แบบ ทก.5 และแบบ ทก.7 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ  

ขั้นตอนที่ 7    ลงลายมือช่ือในแบบ ทก.1 และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ส่งมาที่กรมบญัชีกลาง 

กรณีที่มีการตรวจสอบแลว้ พบว่า การแนบไฟล์เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนหรือไมเ่ปน็
ตามที่ก าหนด หรือยังไม่ ได้ช าระเ งินค่าธรรมเนียม กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการตรวจเอกสารให้ผู้ประกอบการทราบในระบบ e-GP  
ทีเ่มนู “ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน”  เพือ่ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

ส าหรับระยะเวลาในการพิจารณาตามค าขอขึ้นทะเบยีน / เลื่อนช้ัน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 
- กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิทั่วไป กรมบัญชีกลางจะด าเนินการภายใน 50 วัน  
- กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบัตเิฉพาะอื่นๆ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการโดยเร็ว  

ทั้งน้ี นับตั้งแต่วันท่ีกรมบัญชีกลางได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนและมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมเรยีบร้อยแล้ว 
ตารางเอกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ประเภทคุณสมบัต ิ
การแนบไฟล์เอกสาร 

ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 
ส่งพร้อมแบบค าขอขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 

(แบบ ทก.1) 
1. คุณสมบัติทั่วไป  
   1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 
1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

   1.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 

1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึง 
วันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดท้ังหมด 
พร้อมระบุสัญชาติ  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

   1.3 บริษัทจ ากัด 
 

1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
ท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
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หมายเหตุ : 1. การยื่นเอกสารหลักฐานท่ีเป็นส าเนา ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
               2. เอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นเท็จ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  

จะไม่รับพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายน้ัน 
               3. กรณียื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือขอขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างอันเป็นเท็จหรือกระท าการทุจริตอื่นใด เพื่อให้มีสิทธิได้รับ

การขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

 

ประเภทคุณสมบัต ิ
การแนบไฟล์เอกสาร 

ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 
ส่งพร้อมแบบค าขอขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 

(แบบ ทก.1) 
   1.4 บริษัทมหาชนจ ากัด 1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2.  ส า เนาบัญชี ร ายชื่ อก รรมก ารบริ ษั ท  และสั ดส่ วน  
ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

2.คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. แบบ ทก.2  แบบ ทก.4  

2. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีตรวจรับรองแล้ว 
ย้อนหลัง 2 ปี  

3. หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  
(ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้ายประกาศ  
ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 

4. หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างก าหนด 
5. ส าเนาหลักฐานการตกลงร่ วมค้าหรือ ค้าร่วมท่ีท า ไว้ 

ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
6. ส าเนาใบ Pay In Slip  

1. แบบ ทก.2  แบบ ทก.4 
2. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีตรวจรับรองแล้ว

ย้อนหลัง 2 ปี  
3. หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  

(ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้ายประกาศ  
ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 

4. หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างก าหนด 
5. ส าเนาหลักฐานการตกลงร่วมค้าหรือค้าร่วมท่ีท าไว้ 

ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
6. ส าเนาใบ Pay In Slip 

3.คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3) 

   3.1 บุคลากร 1. หลักฐานการว่าจ้าง 
2. หลักฐานการช าระภาษีเงินได้อย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันท่ี

ยื่นขอจดทะเบียน 
3. ส าหรับวิศวกรและสถาป นิกต้ องแสดง ใบอ นุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

4. ส าหรับต าแหน่งอื่นให้มีหลักฐานการรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาหรือคุณวุฒิท่ีสูงกว่า 

แบบ ทก.5  แบบ ทก.6-1 /แบบ ทก.6-2   

   3.2 เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

1. คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ท่ีช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาเช่าซ้ือ 
3. แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  

ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3 (แบบ ทก.7) 

1. คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ท่ีช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาเช่าซ้ือ 
3. แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  

ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3 (แบบ ทก.7) 
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แบบขอรับการขึ้นทะเบียน  เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 

 
ที่ .........................../.......................... 
 
วันที่ ............................................ 
 
 
เร่ือง     ขอรับการขึ้นทะเบียน / เล่ือนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
เรียน     อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการการขึ้นทะเบียน / เล่ือนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ด้วยได้ขอรับการขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้ว จึงขอส่งเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียน / เล่ือนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ มาเพื่อประกอบการพิจารณา และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง   

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ).............................................................................. 
           (...............................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................................. 

     (ต้องเป็นผู้มีอ ำนำจลงลำยมอืชื่อและประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคลนั้น) 

 โทรศัพท์ …................................................ 
โทรสาร .............................................. 

ส าหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

เอกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 
 (ถ้ามี) 

 

เลขทีร่ับ ................................. 
วันที ่...................................... 
เจ้าหน้าที่............................... 

1.ชื่อผู้ประกอบการ …….……….……………………….…....................................................................... 
 

2. ที่ตั้งส านักงาน : อาคาร …...........................ชั้น .........หมู่บ้าน................................เลขที่...........หมู่ที่ ............
ตรอก/ซอย ......................ถนน..........................ต าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต....................................
จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย์    

          แบบ ทก.1 
ล าดับที่ขอขึ้นทะเบียน...........
ทะเบียน 

3. นิติบุคคล  (เลขประจ าตวัผู้เสียภาษอีากร         ) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ (ถา้มี).............................................................................................................. 
   ทะเบยีนนิติบุคคลเลขที่............................................................................................................. 
   วันเดือนปีที่จดทะเบยีน.............................................................................................................. 
   จดทะเบียนที่............................................................................................................................. 
   ในวันยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี  

(1) เงินทุนจดทะเบียน (บาท)  
     

 
(2) ทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ (บาท)  

 

 

4. มีความประสงค์ยื่นค าขอ 
     ขึ้นทะเบยีน    เล่ือนชั้น   
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  สาขา (ระบุได้เพียง 1 สาขา) 
     สาขางานก่อสรา้งทาง    
     สาขางานก่อสรา้งสะพาน 
     สาขางานก่อสรา้งทางและสะพานพิเศษ      
     สาขางานก่อสรา้งชลประทาน   
     สาขางานก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
     สาขางานก่อสรา้งสิ่งปลูกสร้างในทะเล   
     สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล 
     สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ 
ล าดับชั้นผู้ประกอบการ  
     ชั้น....................... (ต้องระบุ) ประเภทหลักเกณฑ์...................... 

 

/เอกสาร.... 
 

5. กรณลีงทะเบยีนคณุสมบตัทิั่วไป 
         แบบสรุปการแนบไฟล์เอกสาร (แบบ ทก.1-1)    
         แบบ ทก.2  แบบ ทก.4  
  ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนที่ตรวจรับรองแล้วย้อนหลัง 2 ปี จากปีปัจจุบัน  
  หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ 
  แนบท้ายประกาศ ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 
  หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้าง  
       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ข้ึนทะเบียน 
        ส าเนาใบ Pay-In Slip 

6.  กรณลีงทะเบยีนคณุสมบตัิเฉพาะอ่ืนๆ 
       แบบสรุปการแนบไฟล์เอกสาร (แบบ ทก.1-1)       
         แบบ ทก.2 แบบ ทก.4  แบบ ทก.5  แบบ ทก.6-1 /แบบ ทก.6-2   
  ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนที่ตรวจรับรองแล้วย้อนหลัง 2 ปี จากปีปัจจุบัน  
  หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ  
              แนบท้ายประกาศ ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 
  หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้าง  
   ส าเนาหลักฐานการตกลงร่วมค้าหรือค้าร่วมที่ท าไว้ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ข้ึนทะเบียน 
        คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างที่ช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว  
        ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ 
         แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3  (แบบ ทก.7) 
        ส าเนาใบ Pay-In Slip 

หมายเหตุ   ให้ใส่   ใน   ที่ได้แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาด้วยแล้ว      กรณีมอบอ านาจให้แนบหนังสือการมอบอ านาจมาพร้อมด้วย 

ตัวอย่าง 
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แบบสรุปการแนบไฟลเ์อกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

หมายเหตุ : 1. การยื่นเอกสารหลักฐานที่ เป็นส าเนา ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  

                2. เอกสารหลักฐานใดๆ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเช่ือได้ว่าเป็นเท็จ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจะไม่รับพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายนั้น 

3. กรณียื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างอันเป็นเท็จหรือกระท าการทุจริตอื่นใด  
 เพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 

ประเภทคุณสมบัต ิ การแนบไฟล์เอกสารในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
1. คุณสมบัติทั่วไป  
    1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล 1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน  

นับถึงวันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนทั้งหมด พร้อมระบุสัญชาติ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน  

    1.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน  
นับถึงวันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้าง  

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมด พร้อมระบุสัญชาติ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

    1.3 บริษัทจ ากัด 
 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน  
นับถึงวันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้าง  

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

    1.4 บริษัทมหาชนจ ากดั 1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน  
นับถึงวันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้าง  

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการบริษัท และสัดส่วน ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

2.คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนที่ตรวจรับรองแล้วย้อนหลัง 2 ปี  

2. หนังสือรับรองสินเช่ือจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้าย
ประกาศ ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 

3. หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้าง 
4. ส าเนาหลักฐานการตกลงร่วมค้าหรือค้าร่วมที่ท าไว้ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
5. ส าเนาใบ Pay In Slip  

3.คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3) 
    3.1 บุคลากร 1. หลักฐานการว่าจ้าง (แบบ ทก.6-1 /แบบ ทก.6-2) 

2. หลักฐานการช าระภาษีเงินได้อย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันท่ียื่นขอจดทะเบียน 
3. ส าหรับวิศวกรและสถาปนิกต้องแสดงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

สถาปัตยกรรมควบคุม  
4. ส าหรับต าแหน่งอื่นให้มีหลักฐานการรับรองคณุวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า 

    3.2 เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ก่อสร้าง 

1. คู่มือทะเบยีนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างที่ช าระภาษีประจ าปีเรยีบร้อยแล้ว 
2. ใบเสร็จรับเงิน หรือสญัญาซื้อขาย หรือสญัญาเช่าซื้อ 
3. แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3 (แบบ ทก.7) 

แบบ ทก.1-1 

ตัวอย่าง 
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แบบ ทก.2 

รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน 

บริษัท/ห้าง............................................................................................................ขอเสนอสรุปฐานะการ เงินดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1. ทุนจดทะเบียน    ณ วันยื่นค าขอ .............................................................................  

2. ทุนจดทะเบียนที่ช าระมูลค่าแล้ว   ณ วันยื่นค าขอ .............................................................................  
3. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร/สถาบันการเงิน 
    ออกให้นับถึงวันทียื่นค าขอไม่เกิน 90 วัน  .............................................................................  
4. ก าไร/ขาดทุนสะสมในงบดุล 2 ปีสุดท้าย ปี พ.ศ...............  ก าไรสะสม  ขาดทุนสะสม   

จ านวน................................................................  
ปี พ.ศ...............  ก าไรสะสม  ขาดทุนสะสม   
จ านวน................................................................  

5. รวมสินทรัพย์ทั้งหมด (งบดุล 2 ปีสุดท้าย) 
ปี พ.ศ...................................................................  
ปี พ.ศ...................................................................  

6. รวมหนี้สินทั้งหมด (งบดุล 2 ปีสุดท้าย)  
   ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี พ.ศ................................................................... 
ปี พ.ศ...................................................................  

7. หนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบบัญชีอนุญาต 

ปี พ.ศ...................................................................  
ลงวันที่.................................................................
ปี พ.ศ...................................................................  
ลงวันที่............................................................... .. 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน 

                                           (.............................................................) 

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 

            ประทับตราบริษัทฯหรือห้างฯ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ มูลค่าหุ้นจะพิจารณาเฉพาะที่ปรากฏในงบดุล ถ้ามีการเพ่ิมทุนระหว่างปีต้องมีหลักฐานการประชุม 

เพ่ิมทุนและใบเสร็จช าระค่าเพ่ิมทุน 

ตัวอย่าง 
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แบบ ทก.3 

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ 

หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก..........................................................ส านักงานใหญ่ 

เขียนที่................................................................  

วันที่...................................................................  
 

เรื่อง    รับรองวงเงินสินเชื่อ 

เรียน    อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

  

  ตามที่บริษัท/ห้าง/......................................................................................... ............................. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่.........................................................มีความประสงค์จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ก าหนดให้  

ผู้ยื่นค าขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก.................................................................... ............................. 

ประกอบการพิจารณาด้วยนั้น 
 

  .............................................................ขอรบัรองว่า บริษัท/ห้าง/................................................... 

เป็นลูกค้าที่ดีของ........................................................................................................... ...มีเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน 

ไม่ต่ ากว่า................................................................บาท และ.................................................................ยินดีให้วงเงิน  

สินเชื่อแก่ บริษัท/ห้าง....................................................................ภายในวงเงิน....................... ..........................บาท 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอ านาจ 

                                   (...............................................................) 

                           ประทับตราสถาบันการเงิน 

 

* สามารถใช้รูปแบบหนังสือตามแต่ละธนาคารได้ ทั้งนี้จะต้องมสีาระส าคญัตามแบบ ทก.3 

ตัวอย่าง 
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ฐานะคู่สัญญา(วงเงิน) งานร่วมค้า/ค้าร่วม(วงเงิน)
ก.ผลงานหนึง่สัญญา ไม่เกนิ 6 ปี ตามแต่ละสาขา

ข.ผลงานรวม ไม่เกนิ 10ปี ตามแต่ละสาขา

ลงชื่อ..............................................กรรมการผู้จดัการ/หุน้ส่วนผู้จดัการ/ผู้จดัการ

(............................................................)

          ประทับตรา(ถา้มี)

แบบ ทก.4

ล าดับ รายการ ผู้วา่จา้ง

ราคาค่ากอ่สร้างของผลงาน(ล้านบาท)

กอ่สร้างแล้วเสร็จ หมายเหตุ
วนั เดือน ปี ทีแ่ล้ว

เสร็จ

สรปุผลงานก่อสรา้ง

ตัวอย่าง
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แบบ ทก.5 

แบบสรุปจ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำ 

 

  บริษัท/ห้าง.................................................................................................................. .................... 

ขอเสนอสรุปจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ า ดังนี้ 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ประเภท
บุคลากร 

ประเภท
ใบอนุญาต 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา/
แผนก 

ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าตั้งแต่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานประจ าข้างบนนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุก

ประการ และได้แนบส าเนาหลักฐานการรับ-จ่ายเงินเงินเดือน หลักฐานการช าระภาษีเงินได้ อย่างน้อย 3 เดือน นับถึงวัน

ยื่นค าขอ และหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้าง ตามแบบ ทก.6-1 หรือ ทก.6-2 จ านวน .............ฉบับ มาพร้อมนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นขอจดทะเบียน 

                                           (...............................................................) 

กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 

      ประทับตราบริษัทฯหือห้างฯ (ถ้ามี)                
      

ตัวอย่าง 
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แบบ ทก.6-1 

หนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้าง 

 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อายุ................ปี ขณะนี้เป็นลูกจ้าง  

อยู่ใน บริษัท/ห้าง/......................................................................ต าแหน่ง.................................... .............................. 

วุฒิการศึกษา...............................................................................สาขา..... .................................................................  

เข้าเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่......................................................... ........ข้าพเจ้ามีวิทยฐานะ และรายละเอียดอื่น ดังนี้ 

 1.กรณีวิศวกรได้รับใบอนุญาตจาก สภาวิศวกร หมายเลขทะเบียน................................................................

ประเภท.......................สาขา........................................................... (แนบใบอนุญาตและใบวุฒิบัตร) 

 2.กรณีนายช่าง มีคุณวุฒิ.......................................สาขา................................................................................

(แนบส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ) 

 3.กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการ มีคุณวุฒิ.............................................................................................. .................... 

(แนบส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างประจ าอยู่ในบริษัท/ห้าง ข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 

ทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)....................................................................ลูกจ้าง  

   (...........................................................................) 

   วันที่..................................................................  
 

 

หมายเหตุ -ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องไม่ขาดอายุหรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

                     -กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารและ

ประทับตราบริษัทฯ/ห้าง (ถ้ามี) ทุกฉบับ 

  -ส าเนาใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเซ็นชื่อก ากับด้วย  

  -กรณีท่ีมีลูกจ้างหลายคนให้น าแบบ ทก.6-1 ถ่ายเอกสารเพ่ือให้ลูกจ้างกรอกรายละเอียดประกอบด้วย 

ติดรูปถ่าย 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
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แบบ ทก.6-2 

หนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้าง 

 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อายุ................ปี ขณะนี้เป็นลูกจ้าง  

อยู่ใน บริษัท/ห้าง/......................................................................ต าแหน่ง.................................... .............................. 

วุฒิการศึกษา...............................................................................สาขา..... .................................................................  

เข้าเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่.................................................................ข้าพเจ้ามีวิทยฐานะ และรายละเอียดอ่ืน ดังนี้ 

 1.กรณีสถาปนิกได้รับใบอนุญาตจาก สภาสถาปนิกฯ หมายเลขทะเบียน.......................................................

ประเภท.......................สาขา...........................................................(แนบใบอนุญาตและใบวุฒิบัตร)  

 2.กรณีนายช่าง มีคุณวุฒิ.......................................สาขา................................................................................

(แนบส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ) 

 3.กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการ มีคุณวุฒิ............................................................................................ ...................... 

(แนบส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ)  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างประจ าอยู่ในบริษัท/ห้าง ข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 

ทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)....................................................................ลูกจ้าง  

   (...........................................................................)  

   วันที่..................................................................  
 

 

หมายเหตุ -ใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกฯ ต้องไม่ขาดอายุหรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

                     -กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารและ

ประทับตราบริษัทฯ/ห้าง (ถ้ามี) ทุกฉบับ 

  -ส าเนาใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกฯ ให้สถาปนิกท่ีได้รับใบอนุญาตเซ็นชื่อก ากับด้วย  

  -กรณีท่ีมีลูกจ้างหลายคนให้น าแบบ ทก.6-2 ถ่ายเอกสารเพ่ือให้ลูกจ้างกรอกรายละเอียดประกอบด้วย 

ติดรูปถ่าย 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
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บริษัท................................................................................................................................................................

ขอสรุปเคร่ืองมือเคร่ืองจักร เพือ่ประกอบการพิจารณาการ  ขึน้ทะเบียน  เล่ือนชัน้ เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี วิธีทีไ่ด้มา เอกสาร/ วัน เดือน ปี

รายการเครือ่งมือ/ หมายเลข หมายเลข หมายเลข ทีค่รอบครอง วัน เดือน ปี ทีค่รบก าหนด (ซ้ือ,เช่าซ้ือ, หลักฐาน ทีค่รอบครอง

เครือ่งจักร เครือ่ง ตัวถัง/คัสซี ทะเบียน ในการ ทีเ่สียภาษี เสียภาษี โอน ฯลฯ) การได้มา

จดทะเบียน เลชทีส่ัญญา

เอกสารประกอบ แบบ ทก.7 ลงชือ่..................................................................................

1. ส าเนาทะเบียนประจ าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุกฉบับต้องระบุกรรมสิทธิ์/สิทธคิรอบครองเป็นชือ่นิติบุคคล (........................................................................................)

2.แนบหลักฐานการได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์/สิทธคิรอบครอง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน,สัญญาเช่าซ้ือ เป็นต้น

3.ภาพถ่ายสี เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

กรรมการผู้จัดการ/หุน้ส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบ ทก.7

หลักฐานกรรมสิทธิ์หลักฐานการจดทะเบียน

ล าดับที่ จ านวน ยีห่้อ รุน่ ขนาด

แบบรายละเอียดสรุปเครือ่งมือเครือ่งจักร

ตัวอย่าง
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/1.4 .... 

ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

 ในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างน้ัน ผู้ประกอบการงานก่อสร้างต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ 
กับกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับ Username และ Password ส าหรับ Log in เพื่อใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการ 
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1    Log in เข้าระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ( e – GP) 
ขั้นตอนที่ 2    เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” 

ขั้นตอนที่ 3   เลือกสาขา ล าดับชั้น และประเภทหลักเกณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนหรือเลื่อนช้ัน 
ขั้นตอนที่ 4   บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบุไว้ในตารางเอกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน  

เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และกดยืนยันข้อมูลในระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์แบบใบช าระเงินค่าธรรมเนียม น าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และพร้อมทั้งกดยืนยันข้อมูลในระบบ น าหลักฐานการช าระเงิน
ดังกล่าวแนบไฟล์ในระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 6   พิมพ์แบบค าขอขึ้นทะเบียน (แบบ ทก.1) และพิมพ์แบบ ทก.2 แบบ ทก.4 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป หรือ  
พิมพ์แบบ ทก.2 แบบ ทก.4 แบบ ทก.5 และแบบ ทก.7 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ  

ขั้นตอนที่ 7    ลงลายมือช่ือในแบบ ทก.1 และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ส่งมาที่กรมบญัชีกลาง 

กรณีที่มีการตรวจสอบแลว้ พบว่า การแนบไฟล์เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เลื่อนช้ัน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนหรือไมเ่ปน็
ตามที่ก าหนด หรือยังไม่ ได้ช าระเ งินค่าธรรมเนียม กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการตรวจเอกสารให้ผู้ประกอบการทราบในระบบ e-GP  
ทีเ่มนู “ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน”  เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

ส าหรับระยะเวลาในการพิจารณาตามค าขอขึ้นทะเบยีน / เลื่อนช้ัน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนี้ 
- กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิทั่วไป กรมบัญชีกลางจะด าเนินการภายใน 50 วัน  
- กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบัตเิฉพาะอื่นๆ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการโดยเร็ว  

ทั้งน้ี นับตั้งแต่วันท่ีกรมบัญชีกลางได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนและมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมเรยีบร้อยแล้ว 
ตารางเอกสารประกอบการขอรับการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ประเภทคุณสมบัต ิ
การแนบไฟล์เอกสาร 

ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 
ส่งพร้อมแบบค าขอขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 

(แบบ ทก.1) 
1. คุณสมบัติทั่วไป  
   1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 
1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

   1.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 

1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึง 
วันท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดท้ังหมด 
พร้อมระบุสัญชาติ  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

   1.3 บริษัทจ ากัด 
 

1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2. ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
ท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
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หมายเหตุ : 1. การยื่นเอกสารหลักฐานท่ีเป็นส าเนา ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้อง รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  
               2. เอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นเท็จ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  

จะไม่รับพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายน้ัน 
               3. กรณียื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือขอขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างอันเป็นเท็จหรือกระท าการทุจริตอื่นใด เพื่อให้มีสิทธิได้รับ

การขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

 

ประเภทคุณสมบัต ิ
การแนบไฟล์เอกสาร 

ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 
ส่งพร้อมแบบค าขอขึ้นทะเบียน / เลื่อนชั้น 

(แบบ ทก.1) 
   1.4 บริษัทมหาชนจ ากัด 1.  ส า เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันท่ี
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2.  ส า เนาบัญชี ร ายชื่ อก รรมก ารบริ ษั ท  และสั ดส่ วน  
ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด พร้อมระบุสัญชาติ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
 

2.คุณสมบัติเฉพาะ  
 1. แบบ ทก.2  แบบ ทก.4  

2. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีตรวจรับรองแล้ว 
ย้อนหลัง 2 ปี  

3. หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  
(ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้ายประกาศ  
ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 

4. หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างก าหนด 
5. ส าเนาหลักฐานการตกลงร่ วมค้าหรือ ค้าร่วมท่ีท า ไว้ 

ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
6. ส าเนาใบ Pay In Slip  

1. แบบ ทก.2  แบบ ทก.4 
2. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนท่ีตรวจรับรองแล้ว

ย้อนหลัง 2 ปี  
3. หนังสือรับรองสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  

(ไม่เกิน 90 วัน) ตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้ายประกาศ  
ข้อ 5.7 (แบบ ทก.3) 

4. หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างก าหนด 
5. ส าเนาหลักฐานการตกลงร่วมค้าหรือค้าร่วมท่ีท าไว้ 

ต่อผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) 
6. ส าเนาใบ Pay In Slip 

3.คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3) 

   3.1 บุคลากร 1. หลักฐานการว่าจ้าง 
2. หลักฐานการช าระภาษีเงินได้อย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันท่ี

ยื่นขอจดทะเบียน 
3. ส าหรับวิศวกรและสถาป นิกต้ องแสดง ใบอ นุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

4. ส าหรับต าแหน่งอื่นให้มีหลักฐานการรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาหรือคุณวุฒิท่ีสูงกว่า 

แบบ ทก.5  แบบ ทก.6-1 /แบบ ทก.6-2   

   3.2 เครื่องมือ 
เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

1. คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ท่ีช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาเช่าซ้ือ 
3. แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  

ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3 (แบบ ทก.7) 

1. คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ท่ีช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาเช่าซ้ือ 
3. แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์  

ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 3 ข้อ 3.2.3 (แบบ ทก.7) 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ยื่นคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกน้ันให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 
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(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายช่ือ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 
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 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ยื่นคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกน้ันให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 

หน้า 47



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายช่ือ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 
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 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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