
ด่วนที่สุด
ท ีกค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว cleric คณะกรรมการราคากลาง

และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที ่๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ฟ1 พฤษภาคม ๒๔๖๕

เรื่อง แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที ่กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๔๘๔ 

ลงวันที ่๘ ธันวาคม ๒๔๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติให ้

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใดเป็นงานก่อสร้าง 

ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ต้องเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียน 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใข้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช ้

ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได ้และมาตรา ๔๓ บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างตามมาตรา ๔๑ ที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดยหน่วยงานของรัฐ 

ไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ ิ

เข้ายื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนให้เช้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการราคากลาง 

และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ กำหนดสาขางานก่อสร้าง 

ประกอบด้วยสาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้าง 
ชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้าง 
ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าชายส่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ 

พร้อมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างของแต่ละสาขาท่ีมีวงเงินตั้งแต่  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรมบัญชีกลาง 

ได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสาขางานก่อสร้างแล้ว  

จำนวน ๗ สาขา ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษา 
ร่องนํ้าชายส่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทาง 

การพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้างครอบคลุมสาขางานก่อสร้างทั้ง ๗ สาขาข้างต้น 

และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงยกเลิกแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภท 

สาขา ...
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สาขางานก่อสร้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้แนวทางการพิจารณาลักษณะงาน 

ตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ตามหนังสือฉบับนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในแบบประกาศ 

และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือหนังสือเชิญชวน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

กองระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒, ๖๘๗๒
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง

การพิจารณาสาขางานก่อสร้างแต่ละสาขา ให้พิจารณาตามนิยามความหมายของประเภทสาขางานก่อสร้าง 
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย ๑ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ และตัวอย่างการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดังนี้

๑. สาขางานก่อสร้างทาง
หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก 

แต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้ 

สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น

โดยการพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างทางดังกล่าว ให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้าง 

การใช้งาน เทคนิคในการทำงาน เช่น ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ต้องมีองค์ประกอบของงาน 
ก่อสร้างทางครบ ๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และชั้นผิวทาง หรืองานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต 

ต้องมีองค์ประกอบของงานก่อสร้างทางอย่างน้อย ๒ ชั้น เป็นต้น

ทั้งนี ้กรณีโครงการก่อสร้างทางมีงานก่อสร้างประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างทางและสะพาน 

ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้าง 

ในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์หลักเป็นงานก่อสร้างทาง 

และครบองค์ประกอบข้างต้น สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างทาง

๒. สาขางานก่อสร้างสะพาน
หมายถึง งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง สะพานคอนกรีต สะพานคอนกรีตอัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม 

สะพานเหล็ก สะพานเทียบเรือ (Jetty) คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกต่างระดับขนาดใหญ ่ทางยกระดับ 

(Elevated Highway) สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ 
(Underpass) สะพานลอยคนเดินข้าม หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยมีประเภทและชนิด 
ของสะพาน ดังนี้

ประเภท ๑
- สะพานท่ีความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) ๓๐ เมตรข้ึนไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐เมตร

- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange)
- ทางยกระดับ (Elevated Highway)
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass)
- ทางลอดขนาดใหญ่สำหรับยานพาหนะ (Underpass)

ประเภท ๒
- สะพานหรือสะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to 

Center) มากกว่า ๒๐ เมตร แต่ไม่ถึง ๓๐ เมตร

ประเภท ๓
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) มากกว่า ๑๒ เมตร จนถึง ๒๐ เมตร

- สะพานลอยคนเดินข้ามถนน

ประเภท ๔ ...
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ประเภท ๔
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Center to Center) ไม่เกิน ๑๒ เมตร
- ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรณีโครงการก่อสร้างสะพานมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างทางและสะพาน 

ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้าง 

ในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นงานก่อสร้างสะพาน ให้พิจารณาเป็นงาน 

ก่อสร้างสะพาน

๓. สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ

หมายถึง การดำเนินการก่อสร้างทางและและสะพาน โดยมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะปกติตามมาตรฐาน 
ชั้นทางของหน่วยงานของรัฐหรือประเภทชนิดสะพานตามข้อ ๒ ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

๔. สาขางานก่อสร้างชลประทาน
หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเดิมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ํา 

เพื่อการชลประทาน หรือเพื่อการอื่น โดยทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) งานอาคารหัวงานชลประทานและหรืองานอาคารประกอบ โดยอาคารหัวงานชลประทาน ได้แก่ 
งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า เขื่อนระบายนํ้า ฝายทดนํ้า โรงสูบนํ้าทำนบดินกั้นนํ้าประตูระบายทราย ประตูเรือสัญจร 

ทางระบายนํ้า และหรืออาคารประกอบ ได้แก ่อาคารระบายนํ้าล้น อาคารส่งนํ้า อาคารทิ้งนํ้า หรืองานก่อสร้างอื่น 

ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
(๒) งานระบบล่งนํ้า/ผันนํ้า/กระจายนํ้า และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก ่งานก่อสร้างคลองส่งนํ้า 

ถนนบนคันคลอง ท่อเช่ือม (Syphon) สถานีสูบนํ้า สะพานนํ้า (Flume) อุโมงค์ส่งน้ํา อาคารบังคับนํ้า ระบบท่อส่งนํ้า 

หรืองานก่อสร้างอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน
(๓) งานระบบระบายนํ้า และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก ่งานก่อสร้างคลองระบายน้ํา ท่อระบาย 

นํ้า ประตูระบายนํ้า สะพานข้ามลำนํ้า ถนนบนคันคลอง ประตูระบายปากคลอง สถานีสูบนํ้า อาคารควบคุมนํ้า 

หรืองานก่อสร้างอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน
(๔) งานระบบป้องกันนํ้าท่วม หมายถึง งานก่อสร้างที่ประกอบด้วย เขื่อนหรือคันกั้นนํ้า ระบบรวบรวมนํ้า 

โรงสูบนํ้า ประตนู้ำ/ประตูระบายนี้า การติดตั้งอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการระบายนี้า หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 

ที่ใช้สำหรับการป้องกันน้ําท่วม

(๕) งานจัดรูปท่ีดิน และหรืองานจัดระบบนํ้า ได้แก่ งานก่อสร้างคูส่งนํ้า อาคารแบ่งนํ้า ท่อส่งนํ้า 

ทางลำเลียงผลผลิตการเกษตร ปรับระดับดินในแปลงนา คูระบายนํ้าหรืองานก่อสร้างอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน

(๖)งานอนุรักษ์และปรับปรุงฟินฟูแหล่งนํ้า ได้แก ่งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าขุดลอกแหล่งนํ้า เชื่อน/ทำนบกันดิน 

อาคารป้องกันการกัดเซาะ หรืองานก่อสร้างที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
กรณีโครงการก่อสร้างชลประทานมีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า 

และก่อสร้างทางรวมด้วย ให้พิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์หลักของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการ 

ก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่าเป็นงานก่อสร้าง 
งานเขื่อนกักเก็บนํ้า สามารถพิจารณาเป็นงานก่อสร้างชลประทาน เป็นต้น

๕. ...



-๓-

๕. สาขางานก่อสร้างเขื่อนบ้องกันตลิ่งและชายส่ง
หมายถึง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ในแม่นํ้า ลำคลอง ลำธาร ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และเข่ือนหรือกำแพง 

ป้องกันชายส่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายส่งทะเลและกำแพงก้ันดินริมชายส่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายส่งทะเล 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายส่งทะเล หรือการก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น งานก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 

ตลิ่งริมแม่นํ้า/คลอง/ห้วย/ลำ/กว๊าน/กุด งานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกัน 

การกัดเซาะชายส่ง งานก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ และให้รวมถึงการซ่อมแซม/บำรุงรักษา/ปรับปรุง 

ตามลักษณะงานท่ียกตัวอย่างข้างต้น

กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและชายส่ง มีงานก่อสร้างประเภทอื่นร่วมด้วย ให้พิจารณา 

ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า งานที่จะดำเนินการก่อสร้างใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของ 

โครงสร้างหลักเป็นงานใด หากพิจารณาแล้วว่าเป็นก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง ให้พิจารณา 

เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายส่ง

๖. สาชางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าชายส่งทะเล

หมายถึง งานขุดลอกทางนํ้า ร่องนํ้า ทางเรือเดิน ในทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย โดยต้อง 

เป็นจ้างเหมางานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ํา ร่องนํ้า ทางเข้าท่าเทียบเรือ เพื่อการขนส่งทางทะเล การขุดลอก 

หน้าท่าเทียบเรือทั้งจากทะเลต่อเนื่องเข้าส่แม่นํ้า ลำคลองที่เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ และการขุดลอกในทะเลสาบ 

ที่เป็นการขุดลอกเพื่อฟินฟูสภาพ ซึ่งมิใช่การขุดเพื่อการชลประทาน การระบายนํ้า รวมทั้งการขุดลอกเปิดปากคลอง 

จากการทับถมของทราย และการขุดลอกเพื่อการขนย้ายทรายข้ามปากร่องนํ้าเพื่อรักษาสมดุลชายส่ง

๓!. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศ

หมายถึง งานขุดลอกทางนํ้า ร่องนํ้า ทางเรือเดิน ในแม่นํ้าหรือลำคลอง โดยการพิจารณาสาขางาน 

ก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้าภายในประเทศดังกล่าว ต้องเป็นจ้างเหมางานขุดลอกและบำรุงรักษาทางนํ้า 

ร่องนํ้า ทางเรือเดิน ในแม่นํ้า ลำคลอง ลำนํ้า ห้วย ตามอำนาจหน้าที ่มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 

ในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และคลองขุดเพื่อการเดินเรือ ซึ่งมิใช่การขุดลอกเพื่อการชลประทาน 

การอนุรักษ์ ฟินฟูแหล่งนํ้า การจัดรูปที่ดิน การจัดระบบนํ้า และไม่รวมถึงการขุดลอกในหนองนํ้า อ่างเก็บนํ้า บึง 

รางระบายนํ้า และการขุดสระกักเก็บนํ้า


