






/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  
ทีเ่มน ู“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) 


