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สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

1. บทนา
กรมบัญชีกลางได้พฒ
ั นาระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP)อย่างครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ปรับปรุงกลไกและวิธกี ารเกีย่ วกับการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถดาเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และมีมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ด้ว ยความชัด เจน ถู ก ต้อ ง รวดเร็ว ครบถ้ว น และทัว่ ถึง รวมทัง้ สามารถติด ตามและตรวจสอบ
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างได้ในทุกขัน้ ตอนของการดาเนินการ
3. เป้ าหมาย
เพื่อ ให้ก ารจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐเป็ นไปอย่างโปร่ง ใส ลดปญั หาทุ จริต คอร์รปั ชัน่ มีค วามคุ้มค่ ามี
ประสิทธิภาพ และสามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้ในราคายุตธิ รรม นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างโอกาสให้ผขู้ ายและผู้
รับจ้างได้เข้าถึงข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกัน สาหรับประชาชนทัวไปและผู
่
้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ อันจะเป็ น กลไกใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
4. ประโยชน์
ผูค้ ้า
 สนับสนุ นให้ผคู้ า้ ภาครัฐหรือผูเ้ กีย่ วข้อง สามารถเข้าร่วมการจัดซือ้ จัดจ้างได้สะดวกและเท่าเทียม
กัน อีกทัง้ ช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้มคี วามเป็นมาตรฐานสาหรับจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
มากยิง่ ขึน้ ด้วย
 สร้างความเป็ นสากลให้กบั ผูป้ ระกอบการของไทย ให้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นระบบและ
คุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ
ของประเทศไทยต่อไป
 ผูค้ า้ ทีล่ งทะเบียนไว้ในระบบฯ สามารถติดตามสถานะโครงการของตนเองได้ตลอดเวลาและยัง
ทราบข้อมูลข่าวสารโครงการอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจหรืออยูใ่ นธุรกิจทีผ่ คู้ า้ นัน้ ๆ ดาเนินกิจการ
อยูไ่ ด้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
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5. การลงทะเบียนผูค้ ้ากับภาครัฐ
การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบฯ การลงทะเบียน
ผูค้ า้ กับภาครัฐเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “ลงทะเบียน”
ขัน้ ตอนที่ 2 ลงทะเบียน
การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ
กรณีท่ี นิตบิ ุคคล/บุคคล/ห้างร้าน ทีม่ คี วามประสงค์ทาธุรกรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้องเข้ามาลงทะเบียนในหัวข้อ “ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” และเมือ่
กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัดอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว ผูค้ า้ กับภาครัฐ
จะได้รบั สิทธิ ์ในการเข้าใช้งานระบบฯ
ส่วนที่ 2 ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา
กรณีทส่ี านักงานใหญ่มคี วามประสงค์จะ เพิม่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน สานักงาน
ใหญ่ตอ้ งเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา” เพื่อบันทึก
ข้อมูลสาขา แต่ทงั ้ นี้สานักงานใหญ่ตอ้ งผ่านการลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ กับภาครัฐ
ก่อน ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ “ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”
ขัน้ ตอนที่ 3 บันทึกข้อมูล
ผูค้ า้ กับภาครัฐต้องบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับ ข้อมูลผูป้ ระกอบการ ข้อมูลการรับส่งรหัสเข้าใช้งานเพื่อ
ทาธุรกรรมกับภาครัฐ ประเภทของการประกอบกิจการ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลข่าวสารทีเ่ ลือก
รับ
ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
เมือ่ บันทึกข้อมูลแล้ว แต่พบว่ามีการบันทึกข้อ มูลผิดพลาด ระบบฯ จะให้ทาการแก้ไข โดยคลิกปุม่
“แก้ไขข้อมูล” เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
ขัน้ ตอนที่ 5 การพิ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผู้ค้ากับภาครัฐ
เมือ่ ตรวจสอบว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องทุกรายการแล้ว ให้พมิ พ์แบบแจ้งการลงทะเบียน เพื่อนาส่ง
กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 6 จบการลงทะเบียนออนไลน์
เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง/สานักงานคลัง
จังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 7 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรมบัญชีกลาง
นาส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด พร้อมเอกสารประกอบ
ตามทีร่ ะบุทา้ ยแบบฯ ภายใน 15 วัน
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ขัน้ ตอนที่ 8 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด รับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียน ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกับแบบแจ้งการ
ลงทะเบียนฯ
ขัน้ ตอนที่ 9 กรมบัญชี กลางอนุมตั ิ การลงทะเบียน
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผล
การอนุ มตั ไิ ปยัง “e-mail” ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้ในขัน้ ตอนลงทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ 10 การเข้าใช้งานในระบบฯ ของผูค้ ้ากับภาครัฐ (First Time Login)
เข้าสู่ระบบฯ ครัง้ แรก ผูล้ งทะเบียนกรอกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ตาม e-mail ทีไ่ ด้รบั
ภายใน 10 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารลงทะเบียน หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ระบบฯ จะลบข้อมูลการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ซึง่ ผูล้ งทะเบียนจะต้องลงทะเบียน
และส่งเอกสารการลงทะเบียนใหม่
การทางานโดยละเอียดในแต่ละขัน้ ดังอธิบายข้างล่างนี้
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5.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบฯ การลงทะเบียน
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการ “จัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้ผลู้ งทะเบียนคลิกที่ “ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทีน่ ่ี” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ
เพื่อให้เลือก ประเภทของการลงทะเบียน แสดงดังรูปที่ 2 ให้เลือก “การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 1 หน้าจอแสดง “ระบบฯ การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 2 หน้าจอแสดง “ระบบฯ การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ-ลงทะเบียน”
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5.2 ขัน้ ตอนที่ 2 การลงทะเบียน

รูปที่ 3 หน้าจอแสดง “ ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

จากรูปที่ 3 หน้าจอลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ เป็ นการลงทะเบียนโดย นิตบิ ุคคล/บุคคล/ห้างร้าน
ทีม่ คี วามประสงค์จะเป็ นผูค้ า้ กับภาครัฐ เลือก “การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการ
ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 หน้าจอแสดง “ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล”
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คาอธิ บายรายการการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ “ผูค้ ้ากับภาครัฐ” ตามรูปที่ 4
รายการข้อมูล
ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
1. สัญชาติของผูค้ า้
2. สัญชาติ
3. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร

4. ประเภทผูป้ ระกอบการ
5. ประเภทผูค้ า้

6. เลขประจาตัวประชาชน
(กรณีบุคคลธรรมดา)
7. ชื่อผูป้ ระกอบการ/ชื่อร้านค้า
8. ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
9. เว็บไซต์ผปู้ ระกอบการ
10. เลขทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
สิ ทธิ์ การทางาน
11. สิทธิในการท
างาน
์

ข้อมูลการรับส่งรหัสเข้าใช้งาน
12. หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

คาอธิ บาย
ระบบฯ แสดงค่าเป็ นสัญชาติ “ไทย”
ระบบฯ แสดงค่าเป็ นสัญชาติ “ไทย”
 กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล
บันทึกเลขประจาผูเ้ สียภาษีอากรของผูล้ งทะเบียน จานวน 13 หลัก
 กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
บันทึกเลขประจาตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียน จานวน 13 หลัก
เลือก  นิตบิ ุคคล หรือ  บุคคลธรรมดา
กรณีเลือก  นิตบิ ุคคล
ระบบฯ จะกาหนดให้เลือกประเภทผู้ค้า(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้าง
หุ้นส่วนจากัด, บริษัทจากัด, บริษัทมหาชนจากัด, กิจการร่วมค้า, มูลนิธิ,
สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ, กิจการ
ค้าร่วม, หน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกเงินผ่านระบบฯ GFMIS)
กรณีเลือก  บุคคลธรรมดา
ระบบฯ จะกาหนดให้เลือกประเภทผู้ค้า (คณะบุคคล, กิจการร้านค้าเจ้าของ
คนเดียวหรือบุคคลธรรมดา, ห้างหุน้ ส่วนสามัญ)
กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา ระบบฯ จะนาเลขประจาตัวประชาชนที่ระบุในข้อ 3
มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ
บันทึกชื่อผูป้ ระกอบการของผูล้ งทะเบียน
บันทึกชื่อผูป้ ระกอบการเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
บันทึกเว็บไซต์ผปู้ ระกอบการ (ถ้ามี)
บันทึกเลขทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
ระบบฯ จะทาเครื่องหมาย  หน้าสิทธิการท
์ างานให้อตั โนมัติ แบ่งออกเป็ น
3 สิทธิ ์ ดังนี้
1. ผูก้ าหนดรายการสินค้าและบริการของบริษทั /ร้านค้า
- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสานักงานใหญ่/สาขา
- สามารถอนุมตั สิ นิ ค้า ทีม่ คี าร้องขอเพิม่ สินค้าเข้ามา
2. ผูก้ าหนดสินค้าและบริการของสาขา
- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสาขา แต่ตอ้ งส่งคาร้องขอไปให้สานักงาน
ใหญ่อนุมตั ิ
3. ผูเ้ สนอราคาหรือผูม้ อี านาจลงนามผูกพัก
- เป็ นตัวแทนของบริษทั /ร้านค้า ทาหน้าทีเ่ สนอราคากับหน่วยงานของรัฐ
บันทึกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ โดยบันทึกตัวเลขเท่านัน้ ไม่ตอ้ งมี
เครื่องหมายใด ๆ
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รายการข้อมูล
13. e-mail
กรณี นิติบุคคล/ตัวแทนนิ ติบุคคล
14. ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่

15. วันเดือนปี ทจ่ี ดทะเบียน

16. จดทะเบียนที่

17. เงินทุนจดทะเบียน

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

คาอธิ บาย
บันทึก e-mail ของผูล้ งทะเบียนทีจ่ ะใช้ในการรับแจ้งผลการอนุมตั กิ าร
ลงทะเบียน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิตบิ ุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น ห้างหุน้ ส่วน
สามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุน้ ส่วนจากัด, บริษทั จากัด, บริษทั มหาชนจากัด
และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกเงินผ่านระบบฯ GFMIS ผูล้ งทะเบียนต้อง
บันทึก “ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที”่
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิตบิ ุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น
กิจการร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ และกิจการค้าร่วม ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่บนั ทึก
“ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที”่ ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น คณะ
บุคคล, กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา และห้างหุน้ ส่วน
สามัญ ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุน้ ส่วนจากัด, บริษทั จากัด, บริษทั
มหาชนจากัด และหน่วยงานภาครัฐที่เบิ กเงิ นผ่านระบบฯ GFMIS ผู้
ลงทะเบียนต้องบันทึก “วันเดือนปี ทจ่ี ดทะเบียน”
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ นกิจการ
ร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ และกิจการค้าร่วม ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “วันเดือนปี ทจ่ี ดทะเบียน” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
คณะบุคคล, กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา, ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ
ไม่บนั ทึก “จดทะเบียนทีก่ ไ็ ด้”
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
คณะบุคคล หรือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “จดทะเบียนที”่ ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุน้ ส่วนจากัด, บริษทั จากัด, บริษทั
มหาชนจากัด และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกเงินผ่านระบบฯ GFMIS ผู้
ลงทะเบียนต้องบันทึก “เงินทุนจดทะเบียน”
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ นกิจการ
ร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ และกิจการค้าร่วม ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
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รายการข้อมูล

18. จานวนหุน้

19. มูลค่าหุน้ ละ

20. ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

คาอธิ บาย
บันทึก "เงินทุนจดทะเบียน” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
คณะบุคคล หรือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “เงินทุนจดทะเบียน” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุน้ ส่วนจากัด, ระบบฯ จะไม่เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ บริษทั จากัด
,บริษทั มหาชนจากัด และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกเงินผ่านระบบฯ
GFMIS ผูล้ งทะเบียนต้องบันทึก “จานวนหุน้ ”
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ นกิจการ
ร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ และกิจการค้าร่วม ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “จานวนหุน้ ” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
คณะบุคคล, กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา และห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
การบันทึกมูลค่าหุน้ ผูล้ งทะเบียนต้องบันทึก จานวนหุน้ และเงินทุนจด
ทะเบียน ระบบฯ จึงจะทาการคานวณ มูลค่าหุน้ ให้อตั โนมัตถิ า้ บันทึก
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่มกี ารคานวณให้และถ้าประเภทผูป้ ระกอบการ
เป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น คณะบุคคล หรือ กิจการ
ร้านค้า เจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา หรือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ไม่
เปิ ดให้ใช้งาน
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ น ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุน้ ส่วนจากัด, บริษทั จากัด, บริษทั มหาชน
จากัด และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกเงินผ่านระบบฯ GFMIS ผูล้ งทะเบียน
ต้องบันทึก “ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว”
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น นิ ติบุคคล และประเภทผูค้ า้ เป็ นกิจการ
ร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กรธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ และกิจการค้าร่วม ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
คณะบุคคล หรือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ผูล้ งทะเบียนจะบันทึก หรือ ไม่
บันทึก “ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว” ก็ได้
- ถ้าประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น บุคคลธรรมดา และประเภทผูค้ า้ เป็ น
กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดา ไม่เปิ ดให้ใช้งาน
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รายการข้อมูล
กรณี บุคคลธรรมดา
21. วันเดือนปี เกิด
กรณี นิติบุคคล/หน่ วยงานภาครัฐที่
เบิ กจ่ายผ่าน GFMIS
22. รหัสหน่วยเบิกจ่าย
23. ทีต่ งั ้ สานักงาน
24. ชื่ออาคาร
25. ห้องเลขที่
26. ชัน้ ที่
27. ชื่อหมู่บา้ น
28. เลขที่
29. หมู่ท่ี
30. ตรอก/ซอย
31. ถนน
32. จังหวัด
33. อาเภอ/เขต
34. ตาบล/แขวง
35. รหัสไปรษณีย์
36. หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
37. หมายเลขโทรสาร
ข้อมูลแผนที่ของผูป้ ระกอบการ
38. ละติจดู
39. ลองติจดู
ประเภทของการประกอบกิ จการ
40. ประเภทกิจการ
41. ประเภทสินค้าและหรือบริการ
ข้อมูลการติ ดต่อ
42. เลขประจาตัวประชาชน
43. คานาหน้า
44. ชื่อผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
45. นามสกุล
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คาอธิ บาย
บันทึกวันเดือนปี เกิด ของผูล้ งทะเบียน โดยระบุปีเกิดเป็ นพุทธศักราชใน
รูปแบบ (ววดดปปปป)

บันทึกรหัสหน่วยเบิกจ่าย
เลือก  ประเทศไทย หรือ  ต่างประเทศ
บันทึกชื่ออาคารของผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกห้องเลขทีข่ องผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกชัน้ ทีข่ องผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกชื่อหมูบา้ นของผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกเลขทีข่ องผูล้ งทะเบียน
บันทึกหมู่ทข่ี องผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกตรอก/ซอยของผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
บันทึกถนนของผูล้ งทะเบียน (ถ้ามี)
เลือกจังหวัด ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้
เลือกอาเภอ/เขต ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้ ซึง่ ต้อง
สอดคล้องกับจังหวัด
เลือกตาบล/แขวง ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้ ซึง่ ต้อง
สอดคล้องกับอาเภอ และจังหวัด
บันทึกรหัสไปรษณียใ์ ห้สอดคล้องกับจังหวัด,อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง ใน
ข้อ 32 - 34
บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของผูล้ งทะเบียนทีส่ ามารถ ติดต่อได้ ตามรูปแบบที่
กาหนด เช่น 0-2123-456 ต่อ 1234 เป็ นต้น
บันทึกหมายเลขโทรสารของผูล้ งทะเบียนทีส่ ามารถติดต่อได้
ระบบฯ แสดงละติจดู ให้โดยอัตโนมัติ
ระบบฯ แสดงลองติจดู ให้โดยอัตโนมัติ
เลือกประเภทกิจการโดยให้เลือกทีช่ ่อง ต้องบันทึกอย่างน้อย 1 รายการ
เลือกประเภทสินค้าและหรือบริการโดยให้เลือกทีช่ ่อง ต้องบันทึกอย่าง
น้อย 1 รายการ
บันทึกเลขประจาตัวประชาชน จานวน 13 หลักของผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
เลือกคานาหน้าชื่อของผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
บันทึกชื่อผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
บันทึกนามสกุลผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
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รายการข้อมูล
46. เพศ
47. วันเดือนปี เกิด

คาอธิ บาย
เลือกเพศของผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้
 ชาย หรือ  หญิง
บันทึกวันเดือนปี เกิด ของผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรโดยระบุปีเกิด เป็ น
พุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

48. สถานทีต่ ดิ ต่อ/ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
(ระบุเลขที่ หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน)

บันทึกบ้านเลขที,่ ชื่ออาคาร/หมู่บา้ น,หมู่ท,่ี ตรอก/ซอยหรือ ถนน ขององค์กร
ทีส่ ามารถติดต่อได้โดยไม่รวมตาบล/แขวง,อาเภอ/เขต และจังหวัด

49. จังหวัด

เลือกจังหวัด ทีข่ ององค์กรอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้

50. อาเภอ/เขต

เลือกอาเภอ/เขต ทีอ่ งค์กรอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับ
จังหวัด
เลือกตาบล/แขวง ทีอ่ งค์กรอยู่ จากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้ ซึง่ ต้องสอดคล้อง
กับอาเภอ และจังหวัด
บันทึกรหัสไปรษณียใ์ ห้ตรงตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ขู้ อลงทะเบียนบันทึกข้างต้น

51. ตาบล/แขวง
52. รหัสไปรษณีย์
53. หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ

บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กรทีส่ ามารถ ติดต่อได้ ตามรูปแบบที่
กาหนด เช่น 0-2123-4567 ต่อ 1234 เป็ นต้น

54. หมายเลขโทรสาร

บันทึกหมายเลขโทรสารขององค์กรทีส่ ามารถติดต่อได้

ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ (ระบบฯ จะแจ้ง ประเภทการรับ e-mail เลือกได้ดงั นี้
 ทัวประเทศ
่
หรือ
ให้ทราบทาง e-mail)
 เป็ นพืน้ ที่ จานวนจังหวัดทีเ่ ลือก
55. ประกาศจัดซือ้ จัดจ้างประเภท
ระบบฯ จะนาข้อมูลทีเ่ ลือกในส่วนของ “ประเภทของการประกอบกิจการ” ให้
โดยอัตโนมัติ
56. แนบไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ
คลิกปุม่ “Brower” เพื่อแนบไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็ นเอกสาร
นามสกุล .pdf และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์
57. ใส่รหัสทีเ่ ห็น
บันทึก “ใส่รหัสทีเ่ ห็น” ให้ตรงกับทีร่ ะบบฯ กาหนด เพื่อเป็ นการยืนยัน
การลงทะเบียน

5.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูล
(1) ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
 สัญชาติของผูค้ า้ ระบบฯ แสดงสัญชาติไทยให้โดยอัตโนมัติ
 สัญชาติ ระบบฯ แสดงสัญชาติไทยให้โดยอัตโนมัติ
 เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาผูเ้ สียภาษีอากร บันทึกเลขประจาตัว
ประชาชน/เลขประจาผูเ้ สียภาษีอากร เมือ่ ทาการบันทึกครบ 13 หลักของผู้
ลงทะเบียนแล้วให้คลิกทีเ่ ครื่องหมายแว่นขยาย
เพื่อตรวจสอบว่า ในฐานข้อมูล มี
เลขประจาตัวประชาชนหรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าวเคยลงทะเบียนแล้ว
หรือไม่
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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 ประเภทผู้ประกอบการ เลือกประเภทผู้ประกอบการเป็ น
“นิตบิ ุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา”
 ประเภทผูค้ า้ แบ่งตามประเภทผูป้ ระกอบการ 2 ประเภท
1. กรณีเลือก ผูป้ ระกอบการเป็น  นิ ติบคุ คล
ระบบฯ จะกาหนดให้เลือกประเภทผูค้ ้า (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล, ห้างหุ้นส่วน
จากัด, บริษทั จากัด, บริษทั มหาชนจากัด, กิจการร่วมค้า, มูลนิธ,ิ สหกรณ์, องค์กร
ธุรกิจจัดตัง้ หรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ, กิจการค้าร่วม, หน่ วยงาน
ภาครัฐ)
2. กรณีเลือก ผูป้ ระกอบการเป็น  บุคคลธรรมดา
ระบบฯ จะกาหนดให้เลือกประเภทผู้ค้า (คณะบุคคล, กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว
หรือบุคคลธรรมดา, ห้างหุน้ ส่วนสามัญ)
 เลขประจาตัวประชาชน (กรณีบุคลธรรมดา) บันทึกเลขประจาตัวประขาชน13หลัก ต้อง
เลือกประเภทผูป้ ระกอบการเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ ถ้าเป็น
 ชื่อผูป้ ระกอบการ/ชื่อร้านค้า บันทึกชื่อผูป้ ระกอบการร้านค้าของผูล้ งทะเบียน
 ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) บันทึกชื่อภาษาอังกฤษ จะบันทึกหรือไม่บนั ทึกก็ได้
 ชื่อเว็บไซต์ผู้ประกอบการ และ เลขทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) บันทึกเว็บไซต์และเลข
ทะเบียนพาณิชย์ จะไม่บนั ทึกหรือบันทึกก็ได้
สิทธิ ์การทางาน
ระบบฯ จะแสดงเครือ่ งหมาย  ให้โดยอัตโนมัติ หน้าสิทธิ ์การทางาน 3 สิทธิ ์ ดังนี้
1. ผูก้ าหนดรายการสินค้าและบริการของบริษทั /ร้านค้า
- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสานักงานใหญ่/สาขา
- สามารถอนุ มตั สิ นิ ค้า ทีม่ คี าร้องขอเพิม่ สินค้าเข้ามา
2. ผูก้ าหนดสินค้าและบริการของสาขา
- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสาขา แต่ตอ้ งส่งคาร้องขอไปให้สานักงานใหญ่อนุ มตั ิ
3. ผูเ้ สนอราคาหรือผูม้ อี านาจลงนามผูกพัก
- เป็ นตัวแทนของบริษทั /ร้านค้า ทาหน้าทีเ่ สนอราคากับหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลการรับส่งรหัสเข้าใช้งาน เพื่อทาธุรกรรมกับภาครัฐ
 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ โดยบันทึกตัวเลขเท่านัน้ ไม่
ต้องมีเครือ่ งหมายใด ๆ
 บันทึก e-mail ของผูล้ งทะเบียน
กรณีนิตบิ ุคคล/ตัวแทนนิตบิ ุคคล
 การบันทึกข้อมูลกรณีนิตบิ ุคคลต้องเลือกประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น “นิตบิ ุคคล” เท่านัน้
กรณีบุคคลธรรมดา
 การบัน ทึก ข้อ มูล กรณีบุ ค คลธรรมดาต้ อ งเลือ กประเภทผู้ป ระกอบการเป็ น “บุ ค คล
ธรรมดา” เท่านัน้
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(6) กรณีนิตบิ ุคคล/หน่วยงานภาครัฐทีเ่ บิกจ่าย GFMIS
 บันทึกรหัสหน่วยเบิกจ่าย
(7) ทีต่ งั ้ สานักงาน
 การบันทึกที่ตงั ้ สานักงานกรณีทเ่ี ป็ นประเภทผูป้ ระกอบการเป็ น “นิตบิ ุคคล” ถ้ามีขอ้ มูล
จาก web service กรมสรรพากร ระบบฯ จะนาข้อมูลมาแสดงอัตโนมัตแิ ละ กรณีทเ่ี ป็ น
ผูป้ ระกอบการเป็น “บุคคลธรรมดา” ระบบฯ จะเปิดให้ผลู้ งทะเบียนทาการบันทึกข้อมูล
 ชื่ออาคาร
 ห้องเลขที่
 ชัน้ ที่
 ชื่อหมูบ่ า้ น
 เลขที่
 หมูท่ ่ี
 ตรอก/ซอย
 ถนน
 จังหวัด
 อาเภอ/เขต
 ตาบล/แขวง
 รหัสไปรษณีย์
 หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
 หมายเลขโทรสาร
(8) ข้อมูลแผนทีข่ องผูป้ ระกอบการ
 ระบบฯ จะแสดง ละติจดู และ ลองติจดู ให้โดยอัตโนมัติ
(9) ประเภทของการประกอบกิจการ
 การเลือกประเภทกิจการและประเภทสินค้าหรือบริการ ต้องเลือกรายการอย่างน้อย 1
รายการ และสามารถเลือกได้หลายรายการในแต่ละประเภท
(10) ข้อมูลการติดต่อ
 บันทึกเลขบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 13 หลักของข้อมูลทีต่ ดิ ต่อ จากนัน้ คลิกทีร่ ปู
แว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่า ในฐานข้อมูลมีเลขบัตรประจาตัวประชาชนดังกล่าว
เคยลงทะเบียนแล้วหรือไม่ กรณีไม่พบข้อมูลให้บนั ทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
 คานาหน้า
 ชื่อผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
 นามสกุล
 เพศ
 วันเดือนปีเกิด
 สถานทีต่ ดิ ต่อ/ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ระบุ เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย ถนน)
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จังหวัด
อาเภอ/เขต
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
หมายเลขโทรสาร

 การล้างข้อมูลเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้คลิกทีร่ ปู
กากบาทสีแดง
ระบบฯ จะล้างข้อมูลเลขบัตรประจาตัวประชาชน
(11) ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ลือกรับ (ระบบฯ จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail)
 เลือกประเภทการรับ e-mail ดังนี้
 ทัวประเทศ
่
หรือ
 เป็ นพืน้ ที่ จานวนจังหวัดทีเ่ ลือก
 ประเภทจัดซือ้ จัดจ้างประเภท ระบบฯ จะนาข้อมูลทีเ่ ลือกในส่วนของ “ประเภทของการ
ประกอบกิจการ” ให้โดยอัตโนมัติ
(12) แนบไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ
 คลิกปุม่ “Brower” เพื่อแนบไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 หน้าจอแสดง “แนบไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิ”

 การบันทึกใส่รหัสทีเ่ ห็น ต้องบันทึกให้ตรงกับตัวอักษรในรูปภาพทีแ่ สดง (ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้ทงั ้ ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) และทุกครัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
ข้อมูล ตัวอักษรในช่อง “ใส่รหัสทีเ่ ห็น” จะเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันการลอบ
ลงทะเบียนแบบอัตโนมัตจิ ากผูอ้ ่นื
 กรณีกดปุ่ม “ลงทะเบียน” แล้วปรากฏว่า ผูข้ อลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
ในช่องทีม่ เี ครือ่ งหมาย * ดอกจันสีแดงไม่ครบ ระบบฯ จะแสดงข้อความปฏิเสธการ
ลงทะเบียนดังกล่าว
 เมือ่ บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุม่ “ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงข้อความคาถาม
อีกครัง้ ว่า “ต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของเลขประจาตัวประชาชน e-mail ใช่
หรือไม่” ดังรูปที่ 6 เมือ่ กดปุม่ “OK” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบ
ข้อมูล” ดังรูปที่ 7 แล้วดาเนินการในขัน้ ที่ 4ต่อไป

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 14

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 6 หน้าจอแสดง “ข้อความคาถามให้ยนื ยันการจัดเก็บข้อมูล”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 15

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 7 “ขัน้ ตอนที่ 2” หน้าจอแสดงตรวจสอบข้อมูล
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 16

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

5.4 ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ ้ากับภาครัฐ
(1) กรณีตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน จากรูปที่ 7 แล้วยังมีขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกผิดพลาดหาก
ต้อ งการแก้ ไ ข ให้ ก ดปุ่ ม “แก้ ไ ขข้อ มูล ” ระบบฯ จะแสดงหน้ า จอการบัน ทึก ข้อ มูล การ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ที่ผู้ล งทะเบียนได้บนั ทึกข้อ มูล ไว้ แล้ว ดาเนินการแก้ไข หรือ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกับขัน้ ที่ 3 ต่อไป ดังรูปที่ 8

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 17

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงตัวอย่างการแก้ไข “
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 18

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(2) เมื่อ ท าการตรวจสอบข้อ มู ล การลงทะเบีย นถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ ใ ส่ ร หัส ที่เ ห็น และกดปุ่ ม
“ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงข้อความคาถาม “ต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของ
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร และ e-mail ใช่หรือไม่” ดังรูปที่ 9 เมื่อกดปุ่ม “OK” ระบบฯ จะ
แสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล ” ดังรูปที่ 10 เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อข้อมูล
ถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยัน” จะแสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน”
เพื่อให้พมิ พ์ “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน”ดังรูปที่ 11

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 19

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 9 หน้าจอแสดง “ข้อความคาถามให้ยนื ยันการจัดเก็บข้อมูลทีแ่ ก้ไข”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 20

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 10 หน้าจอแสดง “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล” หลังการแก้ไข
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 21

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 11 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 22

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

5.5 ขัน้ ตอนที่ 5 การพิ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผูค้ ้ากับภาครัฐ
(1) จากรูปที่ 11 กรณีทพ่ี บว่ายังคงมีขอ้ มูลทีไ่ ด้ลงทะเบียนผิดพลาดอีกใน “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์
แบบแจ้งการลงทะเบียน” ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล
ใน “ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ทาการบันทึกแก้ไขข้อมูลครัง้ ล่าสุด เพื่อให้
ผูล้ งทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนอีกครัง้ ดังรูปที่ 12 แล้วดาเนินแก้ไข หรือ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกับ ขัน้ ที่ 3 ต่อไป

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 23

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 12 หน้าจอแสดง “ตัวอย่างการแก้ไข”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 24

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 13 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 25

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(2) จากรูปที่ 13 กรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏในหน้าจอแสดงผล “แบบแจ้งการลงทะเบียน” ถูกต้องแล้ว
ให้กดปุ่ม “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มฯ “แบบแจ้ง
การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 14 สามารถพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม
“พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน”

รูปที่ 14 หน้าจอแสดง “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 26

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 15 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 27

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

5.6 ขัน้ ตอนที่ 6 จบการลงทะเบียนออนไลน์
(1) จากรูปที่ 15 เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะยังแสดงหน้าจอใน
“ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ผูล้ งทะเบียนสามารถสังพิ
่ มพ์แบบแจ้งฯ ได้ไม่
จากัดจานวนในการพิมพ์ และเมือ่ พิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ขัน้ ตอนถัดไป”
ระบบฯ จะแสดง “ขัน้ ตอนที่ 4 จบการลงทะเบียนออนไลน์” ดังรูปที่ 16 ให้กดปุ่มกลับสู่หน้า
แรกการลงทะเบียน

รูปที่ 16 หน้าจอแสดง “จบการลงทะเบียนออนไลน์”

(2) กรณีทพ่ี มิ พ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” เพื่อเข้าใช้งาน ในระบบฯ e-GP แต่ยงั
พบข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียน ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(2.1) กรณีทย่ี งั ไม่ออกจากหน้าจอ จากรูปที่ 16 ให้กดปุม่ “กลับสู่หน้าแรกการลงทะเบียน”
ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 หน้าจอหลักแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 28

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

จากนัน้ คลิกปุ่ม “ต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการ
ลงทะเบียน ให้บนั ทึกลาดับการลงทะเบียน และเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร/เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 หน้าจอแสดง “แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน”

ให้บนั ทึกลาดับการลงทะเบียน และเลขประจาตัวประชาชนหากบันทึกข้อ มูลเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ระบบฯ จะไม่ยอมรับต้องทาการบันทึกให้ครบและเมื่อบันทึกข้อมูลครบ ให้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบฯ
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ ตามรูปที่ 19 เพื่อให้ทาการแก้ไขข้อมูล หรือ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกับขัน้ ที่ 4 ต่อไป
หมายเหตุ

1.หากผู้ลงทะเบียนจาลาดับการลงทะเบียนไม่ได้ ให้ลงทะเบียนใหม่ โดยเริม่
ดาเนินการตัง้ แต่ ขัน้ ที่ 1 หรือติดต่อสอบถามตามลาดับการลงทะเบียนได้ท่ี
กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง โทร. 02-127-7000 ต่อ
6951-6959, 4647, 6704, 6777 หรือ 02-273-9673
2.หากผู้ล งทะเบียนไม่ส่ งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ภายใน 15 วัน ระบบฯ
จะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบฯ

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 29

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 19 หน้าจอแสดง “แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 30

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(2.2) กรณีทอ่ี อกจากระบบฯ ไปแล้ว ให้เข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ
จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้ผลู้ งทะเบียนคลิกที่
“ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ทน่ี ่ี” จากนัน้ ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพื่อให้เลือก ประเภทของการลงทะเบียน
แสดงดังรูปที่ 2 ให้เลือก “การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” จากนัน้ ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ (2.1)
5.7 ขัน้ ตอนที่ 7 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรมบัญชี กลาง
เมือ่ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ภายใน 15 วันนับ
จากวันทีล่ งทะเบียนในระบบฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุ มตั ติ ่อไป ดังนี้
(1) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยูท่ ส่ี ่วนกลาง ส่งไปที่ สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(2) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยูส่ ่วนภูมภิ าค ส่งไปที่ สานักงานคลังจังหวัดในพืน้ ที่ ซึง่
สานักงานนัน้ ตัง้ อยู่
5.8 ขัน้ ตอนที่ 8 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ได้รบั แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลาง
จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ทีไ่ ด้รบั ตามรายการ ดังนี้
คาอธิ บายรายการการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับ แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ ้ากับภาครัฐ
ตามรูปที่ 14
รายการข้อมูล
แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ
1. ลาดับการลงทะเบียน
2. วันทีล่ งทะเบียน
3. เลขทีร่ บั
4. วันที่
5. เจ้าหน้าที่
สาหรับผูป้ ระกอบการที่จะทาธุรกรรมกับ
ภาครัฐ
6. ที.่ ......../........วันที.่ .....................
7. ชื่อสถานประกอบการ
8. ทีต่ งั ้ สานักงาน

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

คาอธิ บาย
ลาดับการลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลซึง่ ได้ลงทะเบียน
ไว้ในระบบฯ
วันทีล่ งทะเบียน ต้องแสดงตรงกับข้อมูลซึง่ ได้ลงทะเบียน
ไว้ในระบบฯ
เลขทีร่ บั เจ้าหน้าทีท่ เ่ี ป็ นผูร้ บั เรื่องต้องระบุ
วันที่ ต้องระบุวนั ทีท่ ไ่ี ด้รบั เรื่องไว้
ระบุช่อื เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั เรื่อง

แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ต้องมีเลขทีห่ นังสือออก และ
วันเดือนปี ทีอ่ อกหนังสือ
แสดงชื่อสถานประกอบการทีท่ าธุรกรรมกับภาครัฐ
ทีต่ งั ้ สานักงานของผูล้ งทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลทีผ่ ู้
ลงทะเบียนได้บนั ทึกไว้ (ข้อมูลปรากฏตามทีร่ ะบบฯ
แสดงหน้าจอ)
หน้าที่ 31
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รายการข้อมูล
12. ลงชื่อและตาแหน่ง
13. ประทับตรานิตบิ ุคคล
14. โทรศัพท์และโทรสาร

15. กรณีบุคคลธรรมดา
16. กรณีนิตบิ คุ คล

17. ประเภทของการประกอบกิจการ
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผูค้ ้ากับ
ภาครัฐ
18. กรณีนิตบิ คุ คล

19. กรณีบุคคล

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

คาอธิ บาย
ลงชื่อและตาแหน่งผูท้ ม่ี อี านาจในการลงลายมือชื่อของ
บริษทั
ใช้ประทับตราสาคัญของบริษทั
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสาหรับติดต่อ
ของผูล้ งทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้
บันทึกไว้ (ข้อมูลปรากฏตามทีร่ ะบบฯ แสดงหน้าจอ)
จะแสดงข้อมูลเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร เลขบัตร
ประจาตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิดและสัญชาติ
แสดงข้อมูลเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร ชื่อ
ภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ วันเดือนปี ท่ี
จดทะเบียน จดทะเบียนที่ และในวันทีย่ ่นื คาขอจด
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (เงินทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว)
แสดงประเภทกิจการและประเภทสินค้าและหรือบริการ
ทีท่ าการระบุไว้ในการลงทะเบียน

ให้ใส่ ใน  กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 สาเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดของนิตบิ ุคคล
(ไม่เกิน 60 วัน)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามในแบบแจ้งฯ
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ให้ใส่  ใน  ได้แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนมา
ด้วยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียน
 สาเนาบัตรประชาชนผูเ้ สียภาษีอากร (กรณีหา้ งหุน้ ส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ คุ คล)
 สาเนาใบทะเบียนพานิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาทีม่ กี าร
จดทะเบียนร้านค้า)
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สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

5.9 ขัน้ ตอนที่ 9 กรมบัญชีกลางอนุมตั ิ การลงทะเบียน
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผล
การอนุ มตั ดิ งั รูปที่ 20 ไปยัง “e-mail” ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้ในขัน้ ตอนลงทะเบียน

รูปที่ 20 หน้าจอแสดง “แจ้งการอนุมตั กิ ารลงทะเบียน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

5.10 ขัน้ ตอนที่ 10 การเข้าใช้งานในระบบฯ ของผูค้ ้ากับภาครัฐ (First Time Login)
ขัน้ ตอนที่ 1 การเข้าใช้ ระบบฯ
จากรูปที่ 20 เมือ่ ผูล้ งทะเบียนได้รบั แจ้งรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ทาง e-mail สามารถ login เข้า
ใช้งานในระบบฯ ครัง้ แรก โดยกด Link เข้าสู่เว็บไซต์
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/html/mercfirstlogin.html จาก e-mail ทีไ่ ด้รบั แจ้งผล
อนุมตั กิ ารลงทะเบียน ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 หน้าจอแสดง “การเข้าสู่ระบบฯ ครัง้ แรก”

จากรูปที่ 21 เข้าสู่ระบบฯ ครัง้ แรก ผูล้ งทะเบียนบันทึกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ตาม e-mail ที่
ได้รบั และกดปุม่ “ตกลง” ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 หน้าจอแสดง “การ Log in เข้าสูร่ ะบบฯ ครัง้ แรก”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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คาอธิ บาย รายการการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ครัง้ แรก ตามรูปที่ 22
รายการข้อมูล
เข้าสู่ระบบฯ ครังแรก
้
1. รหัสผูใ้ ช้
2. รหัสผ่าน

คาอธิ บาย
บันทึกรหัสผูใ้ ช้ ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail
บันทึกรหัสผ่าน ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail

ขัน้ ตอนที่ 2 การแก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านใหม่
จากรูปที่ 22 เมือ่ บันทึกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail แล้วให้กดปุ่ม
“ตกลง” ระบบฯ จะตรวจสอบข้อมูลรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ดังนี้
(1) กรณีทร่ี หัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ เพื่อให้กาหนดแก้ไขรหัสผูใ้ ช้และ
รหัสผ่าน โดยประกอบด้วย “รหัสผูใ้ ช้ถาวร” “รหัสผ่านใหม่” และ “ยืนยันรหัสผ่าน” ระบบฯ จะ
แสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 23
(2) กรณีทร่ี หัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงข้อความ “ค้นหารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านใน
ฐานข้อมูลไม่พบ” ให้ใส่รหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ให้ถูกต้องอีกครัง้

รูปที่ 23 หน้าจอ “แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” สาหรับการเข้าใช้งานในครัง้ ต่อไป

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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คาอธิ บาย รายการการบันทึกข้อมูลแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สาหรับเข้าใช้งานครัง้ ถัดไป ตามรูปที่ 23
รายการข้อมูล
คาอธิ บาย
แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
บันทึกรหัสผูใ้ ช้ถาวร ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนดใหม่
1. รหัสผูใ้ ช้ถาวร
สาหรับการเข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป โดยมีความยาว
มากกว่า 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง
ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) ตัวอักขระ และตัวเลข
(0-9) เครื่องหมายจุด และขีดเส้นใต้ (Underscore) เท่านัน้
2. รหัสผ่านใหม่
บันทึกรหัสผ่านใหม่ ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนด สาหรับการ
เข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป โดยมีความยาวมากกว่า 7
ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9)
เท่านัน้
3. ยืนยันรหัสผ่าน
บันทึกยืนยันรหัสผ่าน ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนด สาหรับ
การเข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป ต้องกาหนดเหมือนกับ
รหัสผ่านใหม่ ในข้อ 2

(3) เมือ่ บันทึกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯ จะแสดงข้อความถาม “ต้องการแก้ไขรหัส
ผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ใช่หรือไม่” ดังรูปที่ 24 เมือ่ กดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอ “การเข้าสู่ระบบฯ ”
ดังรูปที่ 25 ให้ Log in โดยใช้รหัสผูใ้ ช้ถาวร และรหัสผ่านใหม่

รูปที่ 24 หน้าจอแสดงผล “ข้อความแจ้ง ต้องการแก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ใช่หรือไม่”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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รูปที่ 25 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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6. ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
กรณีผใู้ ช้งาน ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
6.1 ให้เข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 26 ให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 27

รูปที่ 26 หน้าจอแสดง “เลือกประเภทการลงทะเบียน”

รูปที่ 27 หน้าจอแสดง “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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จากรูปที่ 27 ให้เลือก “ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่
ดังรูปที่ 28

เพื่อเข้าสู่ระบบฯ

รูปที่ 28 หน้าจอแสดง “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

จากรูปที่ 28 บันทึกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร และ e-mail ทีไ่ ด้บนั ทึกตอนลงทะเบียนไว้ของ
ผูล้ งทะเบียน จากนัน้ กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบฯ จะแสดงดังรูป 29

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 39

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 29 หน้าจอแสดงข้อมูลการบันทึก “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

จากรูปที่ 29 ให้บนั ทึก “รหัสทีเ่ ห็น” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯ จะแสดงข้อความแจ้งเตือน
“ต้องการให้แจ้ง รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านทาง e-mail ใช่หรือไม่” ดังรูป 30 และกดปุม่ “OK” ระบบฯ จะส่ง
e-mail รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูล้ งทะเบียนโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 30 หน้าจอแสดง “ยืนยันการส่งรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 40

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7. การใช้งานหลังจากลงทะเบียน
7.1 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ
ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูป 32

รูปที่ 32 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 41

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(3) กดปุม่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผลู้ งทะเบียนเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ
แสดงเมนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 33 – 34

รูปที่ 33 หน้าจอแสดง “ผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 34 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 42

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(4) จากรูปที่ 34 คลิกทีเ่ มนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ให้ผลู้ งทะเบียน เลือกเมนู “ ข้อมูลผูค้ า้ /
พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 35 ซึง่ แบ่งแท็บการทางาน
ออกเป็น 4 แท็บ คือ
1. ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
2. ข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
3. ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน
4. ข้อมูลจานวนสาขา(ถ้ามี)

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 43

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.1.1 ข้อมูลผูป้ ระกอบการ

รูปที่ 35 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผูป้ ระกอบการ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 44

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

จากรูปที่ 35 หน้าจอ “ข้อมูลผูป้ ระกอบการ” ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) ผูล้ งทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลผูป้ ระกอบการ
(2) บันทึกรหัสทีเ่ ห็น
(3) กดปุม่ “บันทึก”
ระบบฯ แสดงข้อความ “ต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
และ e-mail ใช่หรือไม่” “กดปุม่ OK” ดังรูปที่ 36

รูปที่ 36 หน้าจอแสดง “ข้อความยืนยันต้องการจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 45

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.1.2 ข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

รูปที่ 37 หน้าจอแสดง “ข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่”

จากรูปที่ 37 หน้าจอ “ข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่” ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) คลิกปุม่ “เพิม่ ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เกิน 25% ดังรูปที่ 38

รูปที่ 38 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เกิน 25%”

(2) จากรูปที่ 38 สามารถบันทึกข้อมูลตามลาดับดังนี้
2.1 ประเภทผูป้ ระกอบการ
2.2 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
2.3 เลขประจาตัวประชาชน
2.4 ประเภทผูค้ า้ /คานาหน้า
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 46

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

2.5 ชื่อผูถ้ อื หุน้
2.6 นามสกุล
2.7 จานวนหุน้ ทีถ่ อื

รูปที่ 39 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เกิน 25%”

2.8 จากรูปที่ 39 เมือ่ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “บันทึก” ระบบฯ แสดงข้อความ
“ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่” “กดปุ่ม OK” ดังรูปที่ 40

รูปที่ 40 หน้าจอแสดง “ข้อความยืนยันต้องการจัดเก็บข้อมูล”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 47

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

2.9 จากรูปที่ 40 ระบบฯ จะแสดงข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทีม่ กี ารเพิม่ ข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ดังรูปที่ 41

รูปที่ 41 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุ่นรายใหญ่เรียบร้อยแล้ว”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 48

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.1.3 ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน

รูปที่ 42 หน้าจอแสดง “ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน”

จากรูปที่ 42 หน้าจอ “ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน” ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) กดปุม่ “เพิม่ ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจลงชื่อผูกพัน ดังรูปที่ 43

รูปที่ 43 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจลงชื่อผูกพัน”

(2) จากรูปที่ 43 สามารถบันทึกข้อมูลตามลาดับดังนี้
2.1 เลขประจาตัวประชาชน
2.2 คานาหน้า
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 49

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

2.3 ชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน
2.4 นามสกุลผูม้ อี านาจผูกพัน

รูปที่ 44 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจลงชื่อผูกพัน”

2.5 จากรูปที่ 44 เมือ่ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “บันทึก”
ระบบฯ จะแสดงหน้าจอยืนยันต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่ “กดปุ่ม OK” ดังรูป 45

รูปที่ 45 หน้าจอแสดง “ยืนยันการจัดเก็บข้อมูล”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 50

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

2.6 จากรูปที่ 45 ระบบฯ จะแสดงข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพัน ทีม่ กี ารเพิม่ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ดังรูปที่ 46

รูปที่ 46 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลรายชื่อผูม้ อี านาจผูกพันเรียบร้อยแล้ว”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 51

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.1.4 ข้อมูลจานวนสาขา(ถ้ามี)

รูปที่ 47 หน้าจอแสดง “ข้อมูลจานวนสาขา (ถ้ามี)”

จากรูปที่ 47 หน้าจอ “ข้อมูลจานวนสาขา (ถ้ามี)” ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) กดปุม่ “เพิม่ ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพิม่ ข้อมูลสาขา ดังรูปที่ 48

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 52

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 48 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลสาขา”

(2) จากรูปที่ 48 สามารถบันทึกข้อมูลตามลาดับดังนี้
2.1 สาขาที่
2.2 ชื่อสถานประกอบการ
2.3 ชื่ออาคาร
2.4 ห้องเลขที่
2.5 ชัน้ ที่
2.6 ชื่อหมู่บา้ น
2.7 เลขที่
2.8 หมูท่ ่ี
2.9 ตรอก/ซอย
2.10 ถนน
2.11 จังหวัด
2.12 อาเภอ/เขต
2.13 ตาบล/แขวง
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 53

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

2.14 รหัสไปรษณีย์
2.15 หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
2.16 หมายเลขโทรสาร
2.17 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
2.18 e-mail

รูปที่ 49 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลสาขา”

2.19 จากรูปที่ 49 เมือ่ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ คลิกปุม่ “บันทึก”
“ระบบฯ จะแสดงหน้าจอยืนยันต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่” “กดปุ่ม OK” ดังรูป 50

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 54

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 50 หน้าจอแสดง “ยืนยันการจัดเก็บข้อมูล”

2.20 จากรูปที่ 50 ระบบฯ จะแสดงข้อมูลจานวนสาขา (ถ้ามี) ทีม่ กี ารเพิม่ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ดังรูปที่ 51

รูปที่ 51 หน้าจอแสดง “เพิม่ ข้อมูลจานวนสาขา(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 55

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.2 พิ มพ์แบบแสดงการลงทะเบียน
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ
ดังรูปที่ 52

รูปที่ 52 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูป 53

รูปที่ 53 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 56

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(3) กดปุม่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผใู้ ช้งานเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ แสดง
เมนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” เลือกเมนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” แล้วเลือกเมนูยอ่ ย “ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์แบบ
แสดงการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 54 – 55 หรือ อีกวิธหี นึ่งก็คอื ให้กดที่ “ชื่อสถานประกอบการ” ระบบฯ ก็
จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 56 จากนัน้ กดปุม่ “พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดัง
รูปที่ 57

รูปที่ 54 หน้าจอแสดง “ผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 55 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 57

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(4) จากรูปที่ 55 หน้าจอ “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ให้ผลู้ งทะเบียน เลือกเมนู “ ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์
แบบแสดงการลงทะเบียน” ดังรูปที่ 56

รูปที่ 56 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 58

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

จากรูปที่ 56 หน้าจอ “ข้อมูลผูค้ า้ /พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” ให้กดปุ่ม “พิมพ์แบบแสดงการ
ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน ดังรูปที่ 57

รูปที่ 57 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 59

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.3 เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านได้ โดยมีขนั ้ ตอนการทางาน ดังนี้
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ดังรูปที่ 58

รูปที่ 58 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 59

รูปที่ 59 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 60

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(3) จากรูปที่ 59 ให้ผใู้ ช้กดทีป่ มุ่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนู ระบบงาน ให้ผใู้ ช้งานเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ แสดง
เมนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 60 – 61

รูปที่ 60 หน้าจอแสดง “ผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 61 หน้าจอแสดง “เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน”

(4) จากรูปที่ 61 หน้าจอ “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ให้ผใู้ ช้งานเลือกเมนู “ เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน”
ระบบฯ จะแสดงหน้าจอลงทะเบียน เพื่อให้เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน ดังรูปที่ 62
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 61

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 62 หน้าจอ “เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน”

คาอธิ บายรายการการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ตามรูปที่ 62
รายการข้อมูล
1. รหัสผ่านเดิม

2.รหัสผ่านใหม่

3. ยืนยันรหัสผ่าน

คาอธิ บาย
บันทึกรหัสผ่านเดิม มีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z)
ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9) เท่านัน้
บันทึกรหัสผ่านเดิม มีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z)
ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9) เท่านัน้
บันทึกให้เหมือนกับรหัสผ่านใหม่

จากรูปที่ 62 ให้ผใู้ ช้งานบันทึก
(1) รหัสผ่านเก่า
(2) รหัสผ่านใหม่
(3) ยืนยันรหัสผ่าน
เมือ่ บันทึกข้อมูลรายการข้างต้นแล้ว ระบบฯ จะแสดงรูปแบบการบันทึก
ดังตัวอย่างรูปที่ 63

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 62

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 63 หน้าจอแสดงตัวอย่างรูปแบบการบันทึกข้อมูล

(4) จากรูปที่ 63 กดทีป่ มุ่ “ยืนยัน” ระบบฯ จะแสดงข้อความ “ต้องการเปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน
ใช่หรือไม่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 64

รูปที่ 64 หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล

(5) จากรูปที่ 64 กดทีป่ มุ่ OK เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 63

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

7.4 เปลี่ยนแปลงข้อมูล (e-mail) และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ดังรูปที่ 65

รูปที่ 65 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูป 66

รูปที่ 66 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 64

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

(3) จากรูปที่ 66 ให้ผใู้ ช้งานกดทีป่ มุ่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผูใ้ ช้งานเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ แสดง
เมนู “ข้อมูลผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 67 – 68

รูปที่ 67 หน้าจอแสดง “ผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 68 หน้าจอแสดง “เปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)”

(4) จากรูปที่ 68 หน้าจอ “ข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ” ให้ผู้ใช้งาน เลือกเมนู “ เปลี่ยนแปลงข้อมูล
e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)” ดังรูปที่ 69
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 65

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 69 หน้าจอแสดง “เปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)”

ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล
จากรูปที่ 69 ให้ผใู้ ช้บนั ทึก
(1) คลิกที่
กรณีทต่ี อ้ งการแก้ไข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และบันทึกหมายเลขทีต่ อ้ งการแก้ไข หรือ
(2) คลิกที่
กรณีทต่ี อ้ งการแก้ไข e-mail และบันทึก e-mail
ทีต่ อ้ งการแก้ไข
(3) บันทึกโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ใหม่ หรือ e-mail ใหม่
(4) ระบุรหัสทีเ่ ห็น

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 66

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 70 หน้าจอแสดง “เปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)”

(5) จากรูปที่ 70 เมือ่ เปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เรียบร้อยแล้ว
ให้ใส่รหัสทีเ่ ห็น และกดปุม่ “บันทึก” เพื่อยืนยันการบันทึกเปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล”
ดังรูปที่ 71

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 67

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล

รูปที่ 71 หน้าจอแสดง “ตรวจสอบข้อมูล”

(1) จากรูปที่ 71 กรณีตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน แล้วยังมีขอ้ มูลทีไ่ ด้บนั ทึกผิดพลาดต้อง
แก้ไข ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกเปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail
และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลไว้ แล้วดาเนินการแก้ไข
(2) จากรูปที่ 71 กรณีตรวจสอบข้อมูลเมือ่ ข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุม่ “ยืนยัน”
ระบบฯ จะแสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” เพื่อให้พมิ พ์ “พิมพ์แบบแจ้ง
การปรับปรุง” ดังรูปที่ 72

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 68

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

ขัน้ ตอนที่ 3 การพิ มพ์แบบแจ้งการปรับปรุง

รูปที่ 72 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง”

(1) กรณีทพ่ี บว่ายังมีขอ้ มูลผิดพลาดอีกใน “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” ดังรูปที่ 72
ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกเปลีย่ นแปลงข้อมูล e-mail และ
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) “ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ทาการบันทึก
แก้ไขข้อมูลครัง้ ล่าสุด เพื่อให้ผลู้ งทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนอีกครัง้
(2) จากรูปที่ 72 กรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏในหน้าจอแสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการ
ปรับปรุง” ถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงดังรูปที่ 73
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 69

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 73 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 70

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

ขัน้ ตอนที่ 4 จบการปรับปรุงออนไลน์
(1) จากรูปที่ 73 เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะยังแสดงหน้าจอใน
“ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” ผูล้ งทะเบียนสามารถสังพิ
่ มพ์แบบแจ้งฯ ได้ไม่จากัด
จานวนในการพิมพ์ และเมือ่ พิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ขัน้ ตอนถัดไป” ระบบฯ
จะแสดง “ขัน้ ตอนที่ 4 จบการปรับปรุงออนไลน์” ดังรูปที่ 74

รูปที่ 74 หน้าจอแสดง “จบการปรับปรุงออนไลน์”

(2) เมือ่ พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบแจ้งการปรับปรุง ดังกล่าว ภายใน
15 วันนับจากวันทีล่ งทะเบียนในระบบฯ เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุ มตั ติ ่อไป ดังนี้
(2.1) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยู่ทส่ี ่วนกลาง ส่งไปที่ สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(2.2) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยูส่ ่วนภูมภิ าค ส่งไปที่ สานักงานคลังจังหวัดในพืน้ ที่
ซึง่ สานักงานนัน้ ตัง้ อยู่
(3) เอกสารประกอบการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ
(3.1) กรณีนิตบิ ุคคล ให้แนบเอกสาร ดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดของนิตบิ ุคคล (ไม่เกิน 60 วัน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามในแบบแจ้งฯ
- สาเนาหนังสือบริคณธ์สนธิ
(3.2) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสาร ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียน
- สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาทีม่ กี ารจดทะเบียนร้านค้า)
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(4) การตรวจสอบแบบแจ้งการปรับปรุง
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ได้รบั แบบแจ้งการปรับปรุง พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ ซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลาง จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับแบบแจ้งการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียน ทีไ่ ด้รบั
(5) กรมบัญชีกลางอนุ มตั กิ ารลงทะเบียน
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผล
การอนุ มตั ไิ ปยัง e-mail ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้
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7.5 การดูรายงานการติ ดตามสถานะของสัญญาของผูค้ ้ากับภาครัฐ
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ดังรูปที่ 75

รูปที่ 75 หน้าจอ “เข้าสูร่ ะบบฯ ”

(2) จากรูปที่ 75 หน้าจอ “การเข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 76

รูปที่ 76 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
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(3) จากรูปที่ 76 ให้ผใู้ ช้กดทีป่ มุ่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผูใ้ ช้งานเลือกเมนู “รายงาน” ระบบฯ แสดงเมนู
“รายงานติดตามสถานะของสัญญาผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 77 - 78

รูปที่ 77 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 78 หน้าจอแสดง “รายงานติดตามสถานะของสัญญาผูค้ า้ กับภาครัฐ”

(4) จากรูปที่ 78 หน้าจอ “รายงานการติดตามสถานะของสัญญา” ผู้ใช้สามารถค้นหารายงาน
การติดตามสถานะสัญญา ดังนี้
4.1 ชื่อผูล้ งทะเบียน ระบบฯ แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
4.2 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร ระบบฯ แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
4.3 ประเภทผูป้ ระกอบการ ระบบฯ แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
4.4 ประเภทผูค้ า้ กับภาครัฐ ระบบฯ แสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
4.5 จังหวัดเลือกจากทีร่ ะบบฯ กาหนดให้
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4.6 ระบุวนั ทีท่ าสัญญาตัง้ แต่...ถึง...
4.7 เมือ่ บันทึกข้อมูลทีต่ อ้ งการค้นหาเรียบร้อยแล้ว กดปุม่ “ค้นหา” ระบบฯ จะแสดงรายงาน
ติดตามสถานะของผูค้ า้ กับภาครัฐ
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8. กรณี ผค้ ู ้ากับภาครัฐที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1/11/2557 ต้องปรับปรุงข้อมูลเพื่อจะทาธุรกรรม
ด้วยวิ ธี e- market และe- bidding
ผูค้ า้ กับภาครัฐรายเก่าสามารถเพิม่ ข้อมูลการรับส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อทา
ธุรกรรมกับภาครัฐ โดยมีขนั ้ ตอนการทางาน ดังนี้
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ดังรูปที่ 79

รูปที่ 79 หน้าจอ “เข้าสูร่ ะบบฯ”

(2) จากรูปที่ 79 หน้าจอ “การเข้าสู่ระบบฯ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 80

รูปที่ 80 หน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
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(3) จากรูปที่ 80 คลิกทีเ่ มนู “ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนสาหรับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยวิธ ี e-Market และ e-Bidding ระบบฯ จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 81

รูปที่ 81 หน้าจอ “บันทึกข้อมูล” สาหรับผูค้ า้ กับภาครัฐรายเก่า

ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล
(4) จากรูปที่ 81 เป็นการปรับปรุงข้อมูลของผูค้ า้ กับภาครัฐรายเก่าซึง่ มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว
ให้ผใู้ ช้งานบันทึกข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้
4.1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) บันทึกตัวเลขเท่านัน้ ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งหมายใดๆ
4.2 e-mail
(5) คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบฯ จะแสดงข้อความต้องการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียน สาหรับการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธ ี e-Market และ e-Bidding ใช่หรือไม่ ดังรูปที่ 82
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รูปที่ 82 หน้าจอ “ยืนยันการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน” สาหรับผูค้ า้ กับภาครัฐรายเก่า

(6) คลิกปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน ระบบฯ จะ
แสดงหน้าจอ “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล” ดังรูปที่ 83
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ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล

รูปที่ 83 หน้าจอแสดง “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล” หลังการแก้ไข

(1) จากรูปที่ 83 กรณีตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน แล้วยังมีขอ้ มูลทีไ่ ด้บนั ทึกผิดพลาดต้อง
แก้ไข ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้
กับภาครัฐ ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลไว้ แล้วดาเนินการแก้ไข
(2) จากรูปที่ 83 กรณีตรวจสอบข้อมูลเมือ่ ข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุม่ “ยืนยัน” ระบบฯ จะ
แสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” เพื่อให้พมิ พ์แบบแจ้งการปรับปรุง
ดังรูปที่ 84
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ขัน้ ตอนที่ 3 การพิ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผูค้ ้ากับภาครัฐ

รูปที่ 84 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”

(1) กรณีทพ่ี บว่ายังมีขอ้ มูลทีไ่ ด้ลงทะเบียนผิดพลาดอีกใน “ขัน้ ตอนที่ พิมพ์แบบแจ้งการ
ปรับปรุง” ดังรูปที่ 84 ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล
“ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ทาการบันทึกแก้ไขข้อมูลครัง้ ล่าสุด เพื่อให้ผู้
ลงทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนอีกครัง้ แล้วดาเนินแก้ไขข้อมูล
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(2) จากรูปที่ 84 กรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏในหน้าจอแสดงผล “พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” ถูกต้องแล้ว
ให้กดปุม่ “พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” ระบบฯ จะแสดงดังรูปที่ 85

รูปที่ 85 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ”
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ขัน้ ตอนที่ 4 จบการปรับปรุงออนไลน์
(1) จากรูปที่ 85 เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะยังแสดงหน้าจอใน
“ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุง” ผูล้ งทะเบียนสามารถสังพิ
่ มพ์แบบแจ้งฯ ได้ไม่จากัด
จานวนในการพิมพ์ และเมือ่ พิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ขัน้ ตอนถัดไป” ระบบฯ
จะแสดง “ขัน้ ตอนที่ 4 จบการปรับปรุงออนไลน์” ดังรูปที่ 86

รูปที่ 86 หน้าจอแสดง “จบการปรับปรุงออนไลน์”

(2) เมือ่ พิมพ์แบบแจ้งการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบแจ้งการปรับปรุง ดังกล่าว ภายใน
15 วันนับจากวันทีล่ งทะเบียนในระบบฯ ให้กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบและอนุ มตั ติ ่อไป ดังนี้
(2.1) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยู่ทส่ี ่วนกลาง ส่งไปที่ สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(2.2) กรณีผคู้ า้ กับภาครัฐมีสานักงานตัง้ อยูส่ ่วนภูมภิ าค ส่งไปที่ สานักงานคลังจังหวัดในพืน้ ที่
ซึง่ สานักงานนัน้ ตัง้ อยู่
(3) เอกสารประกอบการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ
(3.1) กรณีนิตบิ ุคคล ให้แนบเอกสาร ดังนี้
- สาเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุดของนิตบิ ุคคล (ไม่เกิน 60 วัน)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามในแบบแจ้งฯ
- สาเนาหนังสือบริคณธ์สนธิ
(3.2) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสาร ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูล้ งทะเบียน
- สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
- สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาทีม่ กี ารจดทะเบียนร้านค้า)
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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(4) การตรวจสอบแบบแจ้งการปรับปรุง
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ได้รบั แบบแจ้งการปรับปรุง พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ ซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลาง จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับแบบแจ้งการปรับปรุงข้อมูลการ
ลงทะเบียน ทีไ่ ด้รบั
(5) กรมบัญชีกลางอนุ มตั กิ ารลงทะเบียน
เมือ่ กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผล
การอนุ มตั ไิ ปยัง e-mail ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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9. การอนุมตั ิ การลงทะเบียนผู้ปฏิ บตั ิ งาน
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ แสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ดังรูปที่ 87

รูปที่ 87 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูป 88

รูปที่ 88 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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(3) จากรูปที่ 88 ให้ผใู้ ช้กดทีป่ มุ่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผูใ้ ช้งานเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ แสดงเมนู
“ข้อมูลลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ าน(ผูค้ า้ กับภาครัฐ)” ดังรูปที่ 89 – 90

รูปที่ 89 หน้าจอแสดง “ผูค้ า้ กับภาครัฐ”

รูปที่ 90 หน้าจอแสดง “ข้อมูลลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ าน(ผูค้ า้ กับภาครัฐ)”

(4) จากรูปที่ 90 หน้าจอ “ข้อมูลลงทะเบียนผู้ปฏิบตั งิ าน(ผู้ค้ากับภาครัฐ )” ให้ผู้ใช้งาน เลือกเมนู
“ รายการขอลงทะเบียน” ดังรูปที่ 91
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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รูปที่ 91 หน้าจอแสดง “รายการผูข้ อลงทะเบียน”

(5) เมือ่ ต้องการอนุมตั ริ ายการผูข้ อลงทะเบียนให้คลิกที่ “ระหว่างพิจารณา” ทีค่ อลัมดาเนินการ
ระบบฯ จะแสดงจอภาพดังรูปที่ 92

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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รูปที่ 92 หน้าจอแสดง “ผลการพิจารณาการลงทะเบียน”

(6) จากรูปที่ 92 ให้เลือกทีห่ วั ข้อ “อนุมตั ”ิ หรือ “ไม่อนุ มตั ”ิ
6.1 กรณีเลือก “อนุมตั ”ิ จะใส่เหตุผลในช่องคาอธิบายหรือไม่กไ็ ด้
6.2 กรณีเลือก “ไม่อนุ มตั ”ิ ต้องใส่เหตุผลของการไม่อนุมตั ใิ นช่องอธิบายทุกครัง้
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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(7) เมือ่ ทาการอนุ มตั เิ รียบร้อยแล้วให้กดทีป่ มุ่ “บันทึก” ระบบฯ จะแสดงข้อความ
“ต้องการปรับสถานะเป็ นอนุ มตั ิ ของเลขประจาตัวประชาชนและ e-mail ของผูล้ งทะเบียนนี้
หรือไม่” ดังรูป ที่ 93 ถ้าต้องการให้กดทีป่ มุ่ OK

รูปที่ 93 หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาการลงทะเบียน
คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ
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10. การติ ดต่อสอบถาม
หากมีปญั หาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี สานัก
มาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951-6959, 4647, 6704, 6777 หรือ 02-273-9673

คูม่ อื ระบบการลงทะเบียน - ผูค้ า้ กับภาครัฐ

หน้าที่ 89

คู่มืมอื การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา

จัดทาโดย
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ

สารบัญ
หน้ า
1. บทนา

1

2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย

1

4. การใช้งานในระบบ e-GP หลังได้รบั อนุ มตั กิ ารลงทะเบียน

1

5. ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา

2

1

5.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

3

5.2 ขัน้ ตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูล

5

5.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา

11

5.4 ขัน้ ตอนที่ 4 การพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา 12
5.5 ขัน้ ตอนที่ 5 จบการลงทะเบียนออนไลน์

15

5.6 ขัน้ ตอนที่ 6 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ

18

5.7 ขัน้ ตอนที่ 7 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

18

5.8 ขัน้ ตอนที่ 8 แจ้งผลการลงทะเบียน

19

5.9 ขัน้ ตอนที่ 9 การเข้าใช้งานในระบบของผูค้ า้ กับภาครัฐ (First Time Login)
6. การลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน

20
24

7. ปรับปรุงข้อมูลเมือ่ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

27

7.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน

27

7.2 เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน

31

8. การติดต่อสอบถาม

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

36

i

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1. บทนา
หน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทยได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
สิน ค้า และบริก ารต่ า งๆ เป็ น มูล ค่ า ถึง ร้อ ยละ 4 ของผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่ง การ
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างดังกล่าวมีปญั หาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ปญั หาการรัวไหลจากการทุ
่
จริต ปญั หา
ความไร้ประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดและล่าช้าในการดาเนินการ และ ภาครัฐจ่ายค่าสินค้าและบริการ
ในราคาสู ง กรมบัญ ชีก ลาง จึง ได้ พ ัฒ นาระบบการจัด ซื้อ จัด จ้ า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (eGovernment Procurement : e-GP) ลักษณะของการเป็ นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐ และเพื่อปรับปรุงกลไกและวิธกี ารเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สามารถดาเนินการด้วย
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ทัง้ นี้ เพื่อความโปร่ง ใส ลดปญั หาทุ จริต คุ้มค่ า มีประสิทธิภาพ และหน่ ว ยงาน
ภาครัฐสามารถจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุได้ในราคายุตธิ รรม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ทีม่ ี
ความถูกต้องรวดเร็ว ครบถ้วน และทัวถึ
่ ง และสามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ได้ทุกขัน้ ตอน
3. เป้ าหมาย
การจัดซือ้ จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยประหยัดงบประมาณได้หรือจัดซือ้ จัดจ้างใน
ราคายุตธิ รรม และจะช่วยสร้างโอกาสให้ผขู้ ายและผูร้ บั จ้างได้เข้าถึงข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างทัวถึ
่ ง
และเท่าเทียมกัน และประชาชนทัวไปหรื
่
อผูม้ สี ่วนได้เสีย ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐได้อย่างโปร่งใส อันจะเป็ นกลไกในการป้องกันการทุจริต คอรัปชันได้
่ อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
4. การใช้งานในระบบ e-GP หลังได้รบั อนุมตั ิ การลงทะเบียน
ผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขาทีเ่ ข้ามาลงทะเบียนจะต้องกาหนดรหัสผูใ้ ช้ (username) และ
รหัสผ่าน (password) ด้วยตนเอง ทัง้ นี้ หลังได้รบั การอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงาน
ใหญ่/สาขา สามารถนารหัสดังกล่าว เพื่อดาเนินการดังนี้
• ค้นหาประกาศจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
• ติดตามสถานะโครงการจัดซือ้ จัดจ้างว่าดาเนินการถึงขัน้ ตอนใด

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 1
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5. ลงทะเบียนผู้ปฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา
กระบวนการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา มีลาดับขัน้ ตอนการดาเนินงานหลัก 8 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน
ผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th เพื่อเข้าสู่
หน้าจอ “ลงทะเบียน”
ขัน้ ตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูล
ผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา ต้องบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับ ข้อมูลผูป้ ระกอบการ สถานที่
ปฏิบตั งิ าน บทบาทการปฏิบตั งิ าน ข้อมูลการรับส่งรหัสเข้าใช้งาน ข้อมูลแผนทีข่ องสถานที่
ปฏิบตั งิ าน ข้อมูลส่วนบุคคลของผูล้ งทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ปฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา
เมือ่ บันทึกข้อมูลแล้ว แต่พบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ระบบฯ จะให้ทาการแก้ไข โดยคลิกปุม่
“แก้ไขข้อมูล” เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
ขัน้ ตอนที่ 4 การพิ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผู้ปฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา
เมือ่ ตรวจสอบว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องทุกรายการแล้ว ให้พมิ พ์แบบแจ้งการลงทะเบียน เพื่อนาส่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ
ขัน้ ตอนที่ 5 จบการลงทะเบียนออนไลน์
เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ตอนที่ 6 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรรมการผู้จดั การ/ผูจ้ ดั การ
นาส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ พร้อมเอกสารประกอบ
ตามทีร่ ะบุทา้ ยแบบฯ
ขัน้ ตอนที่ 7 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การรับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกับแบบแจ้งการ
ลงทะเบียนฯ
ขัน้ ตอนที่ 8 แจ้งผลการลงทะเบียน
เมือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการ
อนุมตั ไิ ปยัง “e-mail” ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้ในขัน้ ตอนลงทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ 9 การเข้าใช้งานในระบบของผูค้ ้ากับภาครัฐ (First Time Login)
เข้าสู่ระบบครัง้ แรก ผูล้ งทะเบียนกรอกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ตาม e-mail ทีไ่ ด้รบั
การทางานโดยละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน ดังอธิบายข้างล่างนี้

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 2

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 จากนัน้ ให้ผลู้ งทะเบียนคลิกที่ “ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทีน่ ่ี” จากนัน้ ระบบฯ จะแสดง
หน้าจอเพื่อให้เลือก ประเภทของการลงทะเบียน แสดงดังรูปที่ 2 ให้เลือก “การลงทะเบียนผูค้ า้ กับ
ภาครัฐ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 2 หน้าจอแสดง “ประเภทของการลงทะเบียน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 3

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา ต้องลงทะเบียนนิตบิ ุคคลในฐานะ ผูค้ า้ กับภาครัฐ
ก่อน จึงจะสามารถให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน สานักงานใหญ่/สาขาลงทะเบียนได้ จากรูปที่ 2 ให้เลือก
“การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าจอหลักแสดง “การลงทะเบียนสาหรับผูค้ า้ กับภาครัฐ”

จากรูปที่ 3 ให้เลือก “ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการ
ลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา ดังรูปที่ 4

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 4

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.2 ขัน้ ตอนที่ 2 การบันทึกข้อมูล
(1) ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
 เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร บันทึกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 13 หลัก จากนัน้
คลิกทีร่ ปู
แว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่า เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของ
ผูป้ ระกอบการนัน้ ได้ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐแล้วหรือไม่ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอแสดง “บันทึกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 5

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 ประเภทผูป้ ระกอบการ ระบบฯ จะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
 ประเภทผูค้ า้ ระบบฯ จะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
 ชื่อผูป้ ระกอบการ ระบบฯ จะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
 ทีอ่ ยู่ ระบบฯ จะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
(2) สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
 ผูล้ งทะเบียนเลือกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านเป็น สานักงานใหญ่ หรือสาขา

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 6

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) บทบาทการปฏิบตั งิ าน
 บทบาทการปฏิบตั งิ านเลือกอย่างน้อย 1 รายการ ดังตารางตัวอย่างข้างล่างนี้
ผูก้ าหนด
รายการสินค้า
และ
บริการของ
บริษทั /ร้านค้า

ผูก้ าหนด
สินค้าและ
บริการของ
สาขา

ผูเ้ สนอราคา
หรือ
ผูม้ อี านาจลง
นามผูกพัน

-



-

-

-





-

-

อธิบายเพิม่ เติม

- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสาขา แต่ตอ้ งส่ง
คาร้องขออนุมตั สิ นิ ค้า
- ตัวแทนของร้านค้า ทาหน้าทีเ่ สนอราคากับ
หน่วยงานราชการ
- สามารถเพิม่ สินค้าในร้านค้าสานักงานใหญ่
โดยไม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั สิ นิ ค้า
- สามารถอนุมตั สิ นิ ค้า ทีม่ คี าร้องขอเพิม่
สินค้าเข้ามา

การอนุมตั ิ

สานักงานใหญ่
กรมบัญชีกลาง

สานักงานใหญ่

(4) ข้อมูลการรับส่งรหัสเข้าใช้งาน
 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ โดยบันทึกตัวเลขเท่านัน้ ไม่
ต้องมีเครือ่ งหมายใด ๆ
 บันทึก e-mail ของผูล้ งทะเบียนทีจ่ ะใช้ในการรับแจ้งผลการอนุ มตั กิ ารลงทะเบียน
(5) ข้อมูลแผนทีข่ องสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
 ละติจดู ระบบจะแสดง ละติจดู ให้โดยอัตโนมัติ
 ลองติจดู ระบบจะแสดง ลองติจดู ให้โดยอัตโนมัติ
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูล้ งทะเบียน
 บันทึกเลขประจาตัวประชาชนจานวน 13 หลักของผูล้ งทะเบียน จากนัน้ คลิกทีร่ ปู
แว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่า ในฐานข้อมูลมีเลขประจาตัวประชาชนดังกล่าวหรือไม่
 คานาหน้า เลือกคานาหน้าชื่อของผูล้ งทะเบียน
 ชื่อ ระบุช่อื ของผูล้ งทะเบียน
 นามสกุล ระบุนามสกุลของผูล้ งทะเบียน
 เพศ เลือกเพศของผูล้ งทะเบียน จากทีร่ ะบบกาหนดให้
 ชาย หรือ  หญิง
 วันเดือนปีเกิด บันทึกวันเดือนปีเกิด โดยระบุปีเกิด เป็ นพุทธศักราชในรูปแบ
(ววดดปปปป)
 สถานทีต่ ดิ ต่อ/ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ระบุ เลขที่ หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน) บันทึกบ้านเลขที,่
ชื่ออาคาร/หมูบ่ า้ น, หมู่ท,่ี ตรอก/ซอยหรือ ถนน ของผูล้ งทะเบียนทีส่ ามารถติดต่อได้โดยไม่
รวมตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต และจังหวัด
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 7

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 จังหวัด เลือกจังหวัด ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบกาหนดให้
 อาเภอ/เขต เลือกอาเภอ/เขต ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบกาหนดให้ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับ
จังหวัด
 ตาบล/แขวง เลือกตาบล/แขวง ทีผ่ ลู้ งทะเบียนอยู่ จากทีร่ ะบบกาหนดให้ ซึง่ ต้องสอดคล้อง
กับอาเภอ และจังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ บันทึกรหัสไปรษณียใ์ ห้ตรงตามทีอ่ ยู่ทผ่ี ขู้ อลงทะเบียนบันทึกข้างต้น
 หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผูล้ งทะเบียนทีส่ ามารถ
ติดต่อได้ ตามรูปแบบทีก่ าหนด เช่น 0-2123-4567 ต่อ 1234 เป็ นต้น
 หมายเลขโทรสาร บันทึกหมายเลขโทรสารของผูล้ งทะเบียนทีส่ ามารถติดต่อได้
 การลงทะเบียน เลือกการลงทะเบียน จากทีร่ ะบบกาหนดให้
 ลงทะเบียนครัง้ แรกของบุคคล หรือ
 เปลีย่ นแปลงบุคคล (กรณีทม่ี ขี อ้ มูลในระบบ หรือ เป็ นการลงทะเบียน)
 เลือกคานาหน้า (ผูป้ ฏิบตั งิ านเดิม)
 บันทึกชื่อ (ผูป้ ฏิบตั งิ านเดิม)
 บันทึกนามสกุล (ผูป้ ฏิบตั งิ านเดิม)
 การบันทึกใส่รหัสทีเ่ ห็น ต้องบันทึกให้ตรงกับตัวอักษรในรูปภาพทีแ่ สดง (ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้ทงั ้ ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) และทุกครัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
ข้อมูล ตัวอักษรในช่อง”ใส่รหัสทีเ่ ห็น” จะเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันการลอบ
ลงทะเบียนแบบอัตโนมัตจิ ากผูอ้ ่นื
 เมือ่ บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุม่ “ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงข้อความคาถาม
อีกครัง้ ว่า “ต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของเลขประจาตัวประชาชน e-mail ใช่
หรือไม่” ดังรูปที่ 5 เมือ่ เลือกเมนู “OK” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบ
ข้อมูล” ดังรูปที่ 6 แล้วดาเนินการในขัน้ ตอนที่ 3 ต่อไป

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 8

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 5 หน้าจอแสดง “ข้อความคาถามให้ยนื ยันการจัดเก็บข้อมูล”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 9

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 6 หน้าจอแสดง “ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 10

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ปฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา
(1) จากรูปที่ 6 กรณีตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน แล้วยังมีขอ้ มูลทีไ่ ด้บนั ทึกผิดพลาดต้อง
แก้ไข ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
ผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา แล้วดาเนินการแก้ไข หรือดาเนินการในลักษณะเดียวกับ
ขัน้ ตอนที่ 2 ต่อไป
(2) จากรูปที่ 6 กรณีตรวจสอบข้อมูลเมือ่ ข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุม่ “ยืนยัน” ระบบฯ จะ
แสดงผล “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” เพื่อให้พมิ พ์ “พิมพ์แบบแจ้งการ
ลงทะเบียน”ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ าน”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 11

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.4 ขัน้ ตอนที่ 4 การพิ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนของผูป้ ฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา
(1) กรณีทพ่ี บว่ายังมีขอ้ มูลทีไ่ ด้ลงทะเบียนผิดพลาดอีกใน “ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการ
ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 7 ให้กดปุม่ “แก้ไขข้อมูล” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล
“ขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” ทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ทาการบันทึกแก้ไขข้อมูลครัง้ ล่าสุด เพื่อให้ผู้
ลงทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนอีกครัง้ แล้วดาเนินแก้ไข หรือดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกับ ขัน้ ตอนที่ 2 ต่อไป
(2) จากรูปที่ 7 กรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏในหน้าจอแสดงผล “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ถูกต้อง
แล้ว ให้กดปุม่ “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงดังรูปที่ 8

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 12

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 8 หน้าจอแสดง “การสังพิ
่ มพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ าน”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 13

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 9 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ าน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 14

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.5 ขัน้ ตอนที่ 5 จบการลงทะเบียนออนไลน์
(1) จากรูปที่ 9 เมือ่ ทาการพิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะยังแสดงหน้าจอใน
“ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ผูล้ งทะเบียนสามารถสังพิ
่ มพ์แบบแจ้งฯ ได้ไม่
จากัดจานวนในการพิมพ์ และเมือ่ พิมพ์แบบแจ้งฯ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ขัน้ ตอนถัดไป”
ระบบฯ จะแสดง “ขัน้ ตอนที่ 4 จบการลงทะเบียนออนไลน์” ดังรูปที่ 10 ให้กดปุ่มกลับสู่หน้า
แรกการลงทะเบียน

รูปที่ 10 หน้าจอแสดง “จบการลงทะเบียนออนไลน์”

(2) กรณีทพ่ี มิ พ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน” ในระบบ e-GP แต่ยงั พบข้อผิดพลาด
จากการลงทะเบียน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดงั นี้
(2.1) กรณีทย่ี งั ไม่ออกจากหน้าจอ ตามรูปที่ 10 ให้กดเมนู “กลับสู่หน้าแรกการลงทะเบียน”
ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าจอหลักแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 15

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จากนัน้ กดปุม่ “ต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการ
ลงทะเบียน ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หน้าจอแสดง “แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน”

ให้บนั ทึกลาดับการลงทะเบียน และเลขประจาตัวประชาชนหากบันทึกข้อมูลเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ระบบฯ จะไม่ยอมรับต้องทาการบันทึกให้ครบและเมือ่ บันทึกข้อมูลครบ ให้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบฯ
แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่/สาขา ตามรูปที่ 13 เพื่อให้ทา
การแก้ไขข้อมูล หรือดาเนินการในลักษณะเดียวกับขัน้ ตอนที่ 2 ต่อไป

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 16

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 13 หน้าจอแสดง “แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน”

หมายเหตุ

1.หากผูล้ งทะเบียนจา “ลาดับการลงทะเบียน” ไม่ได้ให้ลงทะเบียนใหม่ โดยเริม่
ดาเนินการตัง้ แต่ ขัน้ ตอนที่ 1
2.หากผู้ล งทะเบียนไม่ส่ งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ภายใน 15 วัน ระบบฯ
จะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 17

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(2.2) กรณีทอ่ี อกจากระบบฯ ไปแล้ว ให้เข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ
จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 1 ให้ผลู้ งทะเบียนคลิกที่
“ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ทน่ี ่ี” จากนัน้ ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพื่อให้เลือก ประเภทของ
การลงทะเบียน แสดงดังรูปที่ 2 ให้เลือก “การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” จากนัน้
ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ (2.1)
5.6 ขัน้ ตอนที่ 6 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรรมการผู้จดั การ/ผูจ้ ดั การ
เมือ่ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ และส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ให้กรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การเพื่อตรวจสอบและอนุมตั ติ ่อไป
- กรณีเลือกสิทธิการทางานเป็น ผูเ้ สนอราคาหรือผูม้ อี านาจผูกพัน ให้ส่งเอกสารมาทีก่ รมบัญชีกลาง
- กรณีเลือกสิทธิการทางานเป็น ผูก้ าหนดสินค้าและบริการของสาขา และผูก้ าหนดรายการของ
บริษทั /ร้านค้า ให้ส่งเอกสารมาทีส่ านักงานใหญ่
- กรณีเลือกสิทธิการทางานเป็น ผูก้ าหนดสินค้าและบริการของสาขา, ผูก้ าหนดรายการของบริษทั /
ร้านค้า และผูเ้ สนอราคาหรือผูม้ อี านาจผูกพัน ให้ส่งเอกสารมาทีก่ รมบัญชีกลาง
5.7 ขัน้ ตอนที่ 7 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
เมือ่ กรมบัญชีกลาง หรือกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การได้รบั แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมกับสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน ของผูข้ อลงทะเบียนซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
กรมบัญชีกลาง หรือกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับแบบแจ้งการ
ลงทะเบียนฯ ทีไ่ ด้รบั ตามรายการ ดังนี้
คาอธิ บายรายการการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กับ แบบแจ้งการ
ลงทะเบียนผู้ปฏิ บตั ิ งานสานักงานใหญ่/สาขา ตามรูปที่ 8
รายการข้อมูล
แบบแจ้งการลงทะเบียนผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
1. ลาดับการลงทะเบียน
2. วันทีล่ งทะเบียนในระบบ
แบบแจ้งการลงทะเบียนเจ้าหน้ าที่ของผูค้ า้
ภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP
3. ที.่ ......../........
4. วันที่
5. ชื่อ
6. ทีอ่ ยู่

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

คาอธิ บาย
ลาดับการลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลซึง่ ได้ลงทะเบียน
ไว้ในระบบฯ
วันทีล่ งทะเบียน ต้องแสดงตรงกับข้อมูลซึง่ ได้ลงทะเบียน
ไว้ในระบบฯ

แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ต้องมีเลขทีห่ นังสือออก และ
วันเดือนปี ทีอ่ อกหนังสือ
วันที่ ต้องระบุวนั ทีท่ ไ่ี ด้รบั เรื่องไว้
แสดงชื่อทีท่ าธุรกรรมกับภาครัฐ
ทีต่ งั ้ สานักงานของผูล้ งทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลทีผ่ ู้
ลงทะเบียนได้บนั ทึกไว้ (ข้อมูลปรากฏตามทีร่ ะบบฯ
แสดงหน้าจอ)
หน้าที่ 18

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รายการข้อมูล
7. เรื่อง
8. ลงชื่อและตาแหน่ง
9. โทรศัพท์และโทรสาร

ข้อมูลผูล้ งทะเบียน
10. การลงทะเบียน

คาอธิ บาย
แสดงชื่อเรื่องการขอลงทะเบียน
ลงชื่อและตาแหน่งผูท้ ม่ี อี านาจในการลงลายมือชื่อของ
บริษทั
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสาหรับติดต่อ
ของผูล้ งทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้
บันทึกไว้ (ข้อมูลปรากฏตามทีร่ ะบบฯ แสดงหน้าจอ)
แสดงข้อมูลทีไ่ ด้ลงทะเบียน
ให้ใส่ ใน  เมื่อได้แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้
ลงทะเบียน

5.8 ขัน้ ตอนที่ 8 แจ้งผลการลงทะเบียน
เมือ่ กรมบัญชีกลาง หรือกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การตรวจสอบและอนุมตั กิ ารลงทะเบียนแล้ว
จะแจ้งผลการอนุมตั ไิ ปยัง “e-mail” ตามทีผ่ ลู้ งทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 หน้าจอแสดง “แจ้งการอนุมตั กิ ารลงทะเบียน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 19

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.9 ขัน้ ตอนที่ 9 การเข้าใช้งานในระบบของผูค้ ้ากับภาครัฐ (First Time Login)
จากรูปที่ 14 เมือ่ ผูล้ งทะเบียนได้รบั แจ้งรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ทาง e-mail แล้วสามารถ login เข้าใช้
งานในระบบครัง้ แรก โดยกด Link เข้าสู่เว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/html/mercfirstlogin.html จาก e-mail ทีไ่ ด้รบั แจ้งผล
อนุมตั กิ ารลงทะเบียนระบบฯ จะแสดงดังรูปที่ 15 และดังรูปที่ 16

รูปที่ 15 หน้าจอแสดง “การเข้าสู่ระบบครัง้ แรก”

จากรูปที่ 15 เข้าสู่ระบบครัง้ แรก ผูล้ งทะเบียนกรอกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ตาม e-mail ทีไ่ ด้รบั และ
กดปุม่ “ตกลง” ดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 หน้าจอแสดง “การ Log in เข้าสูร่ ะบบครัง้ แรก”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 20

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คาอธิ บาย รายการการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบครัง้ แรก ตามรูปที่ 16
รายการข้อมูล
เข้าสู่ระบบครังแรก
้
1. รหัสผูใ้ ช้
2. รหัสผ่าน

คาอธิ บาย
บันทึกรหัสผูใ้ ช้ ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail
บันทึกรหัสผ่าน ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail

จากรูปที่ 16 เมือ่ บันทึกรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ทีไ่ ด้รบั แจ้งทาง e-mail แล้วให้กดปุ่ม “ตกลง” ระบบฯ
จะตรวจสอบข้อมูลรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ดังนี้
(1) กรณีทร่ี หัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ เพื่อให้กาหนด เพื่อให้กาหนดแก้ไข
รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน โดยประกอบด้วย “รหัสผูใ้ ช้ถาวร” “รหัสผ่านใหม่” “ยืนยันรหัสผ่าน” แสดง
ดังรูปที่ 17
(2) กรณีทร่ี หัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงข้อความ “ค้นหารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านใน
ฐานข้อมูลไม่พบ” ให้ใส่รหัสผูใ้ ช้ชวคราว
ั่
และรหัสผ่านชัวคราว
่
ให้ถูกต้องอีกครัง้

รูปที่ 17 หน้าจอแสดง “แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” สาหรับการเข้าใช้งานในครัง้ ต่อไป

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 21

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คาอธิ บาย รายการการบันทึกข้อมูลแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สาหรับเข้าใช้งานครัง้ ถัดไป ตามรูปที่ 17
รายการข้อมูล
คาอธิ บาย
แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
บันทึกรหัสผูใ้ ช้ถาวร ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนดใหม่
1. รหัสผูใ้ ช้ถาวร
สาหรับการเข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป โดยมีความยาว
มากกว่า 6 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง
ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) ตัวอักขระ และตัวเลข
(0-9) เครื่องหมายจุด และขีดเส้นใต้ (Underscore) เท่านัน้
2. รหัสผ่านใหม่
บันทึกรหัสผ่านใหม่ ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนด สาหรับการ
เข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป โดยมีความยาวมากกว่า 7
ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9)
เท่านัน้
3. ยืนยันรหัสผ่าน
บันทึกยืนยันรหัสผ่าน ทีผ่ ลู้ งทะเบียนต้องการกาหนด สาหรับ
การเข้าใช้งานในระบบฯ ครัง้ ต่อไป ต้องกาหนดเหมือนกับ
รหัสผ่านใหม่ ในข้อ 2

(3) จากรูปที่ 17 เมือ่ บันทึกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯ จะแสดงข้อความถาม“ต้องการ
แก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ใช่หรือไม่” ดังรูปที่ 18 หรือไม่ เมือ่ กดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 19 ให้ Log in โดยใช้รหัสผูใ้ ช้ถาวร และรหัสผ่านใหม่

รูปที่ 18 หน้าจอแสดง “ข้อความแจ้ง ต้องการแก้ไขรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ใช่หรือไม่”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 22

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 19 หน้าจอหลักแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 23

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. การลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
กรณีผใู้ ช้งาน ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ให้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบลืมรหัสผ่าน
ให้เข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 20 ให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 21

รูปที่ 20 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 21 หน้าจอแสดง “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 24

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จากรูปที่ 21 ให้เลือก “ลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ” จากนัน้ ให้คลิกทีป่ มุ่
ดังรูปที่ 22 แล้วดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป

เพื่อเข้าสู่ระบบฯ

รูปที่ 22 หน้าจอแสดง “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

จากรูปที่ 22 บันทึกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร/เลขประจาตัวประชาชน และ e-mail ของผู้
ลงทะเบียน จากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงดังรูป 23

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 25

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 23 หน้าจอแสดงข้อมูลการบันทึก “ลืมรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

จากรูปที่ 23 ให้บนั ทึก “รหัสทีเ่ ห็น” และคลิกปุม่ “ยืนยัน” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
“ต้องการให้แจ้ง รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านทาง e-mail ใช่หรือไม่” ดังรูป 24 และคลิกปุม่ “OK” ระบบจะส่ง
e-mail รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูล้ งทะเบียนโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 24 หน้าจอแสดง “ยืนยันการส่งรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 26

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. ปรับปรุงข้อมูลเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
7.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิ บตั ิ งาน (กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน)
(1) เมือ่ ผูล้ งทะเบียน ได้กาหนดรหัสผูใ้ ช้ถาวร และรหัสผ่านใหม่แล้ว ให้เข้าทีเ่ ว็บไซต์
http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภารรัฐ
ดังรูปที่ 25

รูปที่ 25 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ” ผูใ้ ช้สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูป 26

รูปที่ 26 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 27

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) คลิกปุม่
ระบบฯแสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผลู้ งทะเบียนเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ
แสดงเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน” ดังรูปที่ 27 – 28

รูปที่ 27 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 28 หน้าจอแสดง “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 28

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(4) จากรูปที่ 28 คลิกทีเ่ มนู “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน” ระบบฯจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 29
ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน

รูปที่ 29 หน้าจอแสดง “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน”

จากรูปที่ 29 หน้าจอ “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน” ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) ผูล้ งทะเบียนทาการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
(2) บันทึกรหัสทีเ่ ห็น
(3) คลิกปุม่ “บันทึก”
ระบบฯแสดงข้อความ “ต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน” “กดปุ่ม OK” ดังรูปที่ 30
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 29

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 30 หน้าจอแสดง “ข้อความยืนยันต้องการจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 30

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.2 เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านได้ โดยมีขนั ้ ตอนการทางาน ดังนี้
(1) เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯแสดงหน้าจอระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

(2) บันทึก “เข้าสู่ระบบฯ”ผูใ้ ช้ สามารถบันทึกข้อมูลดังนี้
2.1 บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
2.2 บันทึก “รหัสผ่าน”
2.3 คลิกที่
ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ” ดังรูปที่ 32

รูปที่ 32 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 31

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) คลิกปุม่
ระบบฯ แสดงหน้าจอแท็บเมนูระบบงาน ให้ผลู้ งทะเบียนเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ระบบฯ
แสดงเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน” ดังรูปที่ 33 – 34

รูปที่ 33 หน้าจอแสดง “ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”

รูปที่ 34 หน้าจอแสดง “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน”

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 32

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(4) จากรูปที่ 34 คลิกทีเ่ มนู “ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 35
ข้อมูลส่วนบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ าน

รูปที่ 35 หน้าจอแสดง “เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน”

(5) จากรูปที่ 35 ให้ผลู้ งทะเบียน คลิกที่ “เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ
ดังรูปที่ 36

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 33

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 36 หน้าจอ “เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน”

คาอธิ บายรายการการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ตามรูปที่ 36
รายการข้อมูล
1. รหัสผ่านเดิม

2.รหัสผ่านใหม่

3. ยืนยันรหัสผ่าน

คาอธิ บาย
บันทึกรหัสผ่านเดิม มีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z)
ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9) เท่านัน้
บันทึกรหัสผ่านเดิม มีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ห้ามมีช่องว่าง ต้องใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z)
ตัวอักขระ และตัวเลข (0-9) เท่านัน้
บันทึกให้เหมือกับรหัสผ่านใหม่

จากรูปที่ 36 ให้ผใู้ ช้บนั ทึกข้อมูลดังนี้
(1) รหัสผ่านเดิม
(2) รหัสผ่านใหม่
(3) ยืนยันรหัสผ่าน
เมือ่ บันทึกข้อมูลรายการข้างต้นแล้ว ระบบฯ จะแสดงรูปแบบการบันทึก
ดังตัวอย่างรูปที่ 37

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 34

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รูปที่ 37 หน้าจอแสดงตัวอย่างรูปแบบการบันทึกข้อมูล

(4) จากรูปที่ 37 คลิก ที่ปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯ จะแสดงข้อ ความ “ต้อ งการเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่าน ใช่หรือไม่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 38

รูปที่ 38 หน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล

(5) จากรูปที่ 38 คลิกทีป่ มุ่ OK เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 35

กรมบัญชีกลาง

สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. การติ ดต่อสอบถาม
หากมีปญั หาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี สานักมาตรฐาน
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 02-127-7000 ต่อ 4647, 6704, 6777, 6950-59
..............................................................................

การลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั งิ านสานักงานใหญ่ /สาขา

หน้าที่ 36

