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ในขั้นตอนลงทะเบียน
การลงทะเบียน

บุคคลธรรมดาที่ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 1. สําเนาใบทะเบียน
จดทะเบียนกับ
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กระทรวงพาณิชย
2. สําเนาบัตรประชาชน
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หางหุนสวนสามัญ 1. สําเนาสัญญาจัดตั้ง
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1. หนังสือจัดตั้งคณะ
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1. หนังสือจัดตั้งคณะ
บุคคล

2. สําเนาบัตรประจํา
ตัวผูเสียภาษีอากร

2. สําเนาบัตรประจํา
ตัวผูเสียภาษีอากร
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ประชาชนผูจัดการ
คณะบุคคลผูมี
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ขอควรปฏิบัติ

เมื่อไดรับการอนุมัติการลงทะเบียน
การเขาใชงานครั้งแรก (First time login) :
เมื่อไดรับการอนุมัติการลงทะเบียนแลว ระบบจะสงรหัสใชงาน
สําหรับการเขาใชงานครั้งแรก ทาง e-mail ที่ผูคากับภาครัฐแจง
ไวตอนลงทะเบียน ใหดําเนินการเปลี่ยนรหัสใชงาน และกําหนด
รหัสผูใชถาวร ภายใน 10 วัน นับแตวันไดรับอนุมัติ เพื่อใชในการ
login เขาสูระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ตอไป
การพิมพแบบแสดงการลงทะเบียน :
ผูคากับภาครัฐสามารถพิมพแบบแสดงการลงทะเบียนไดดวย
 ชื่อของ
ตนเอง โดย login เขาสูระบบ e-GP ไปที่เมนู
ผูคากับภาครัฐ  กดปุมพิมพแบบแสดงการลงทะเบียน
การบันทึกขอมูลของผูคากับภาครัฐ :
ใหบันทึกขอมูลรายชื่อกรรมการผูจัดการ, ผูถือหุนรายใหญ, ขอมูล
สาขา ในระบบ e-GP ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดย login เขาสู
 ชื่อของผูคากับภาครัฐ  บันทึก
ระบบ e-GP ไปที่เมนู
ขอมูลขางตน  กดปุมบันทึก
การตรวจสอบและปรับปรุงไฟลเอกสารในระบบ e-GP :
ผูคากับภาครัฐจะตองตรวจสอบและปรับปรุงไฟลเอกสาร (เอกสาร
ตามตารางสรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ) ใหเปนปจจุบัน
กอนการเสนอราคาทุกครั้ง โดย login เขาสูระบบ e-GP ไปที่
เมนู
 ชื่อของผูคากับภาครัฐ  แกไขไฟล  กดปุมบันทึก
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
Call center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th

การลงทะเบียนผูคา

ระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP)
“ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ”

ทําไมตองลงทะเบียนเปนผูคากับภาครัฐ?
1. เพื่อเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี
e-market และ e-bidding
2. สามารถบันทึกขอมูลในระบบ e-catalog เพื่อเปน
ฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
3. ไดรับขาวสารประกาศจัดซื้อจัดจางตางๆ ตามที่
เลือกรับผาน e-mail
4. สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะโครงการ
จัดซื้อจัดจางวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด รวมทั้ง
สามารถดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของได

ขั้นตอนการลงทะเบียน
“ผูคากับภาครัฐ”
1

เขาสูเว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจาง www.gprocurement.
go.th กดปุม “ลงทะเบียนทีน่ ”ี่ เลือก “การลงทะเบียนผูค า กับภาครัฐ”
บันทึกขอมูลของผูประกอบการและขอมูลการติดตอ พรอมกับแนบ
ไฟลเอกสาร ดังตารางสรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับ
ภาครัฐ ซึ่งตองเปน ไฟลนามสกุล .pdf มีขนาดไมเกิน 2 MB และ
สามารถแนบไดหลายไฟล

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ประเภทผูคา : “นิติบุคคล”
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ประเภทผูคา:
นิติบุคคล การแนบไฟลเอกสาร สงพรอมแบบแจง
ในขั้นตอนลงทะเบียน การลงทะเบียนฯ
บริษัท หรือ 1. สําเนาหนังสือรับรอง 1. สําเนาหนังสือรับรอง
บริษัท จํากัด และรายละเอียด
และรายละเอียด
(มหาชน)
วัตถุประสงคฉบับ
วัตถุประสงคฉบับ
ลาสุด (ไมเกิน 60 วัน) ลาสุด (ไมเกิน 60 วัน)
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2. สําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ

2. สําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ
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3. สําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม
(ถามี)

3. สําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ถามี)

ตรวจสอบขอมูล วาบันทึกขอมูลถูกตองหรือไม หากพบวา
มีการบันทึกขอมูลผิดพลาด ใหทาํ การแกไข โดยคลิกปุม “แกไขขอมูล”

พิมพแบบแจงการ ลงทะเบียน พรอมหลักฐาน (ตามตาราง
สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ) สงตามทีอ่ ยูข องขัน้ ตอนที่ 4
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จบการลงทะเบียนออนไลน ใหจัดสงเอกสารภายใน 15 วัน
หลังจากลงทะเบียน ทางไปรษณียหรือมาสงดวยตนเอง
 สถานที่ตั้งประกอบการใน กทม. สงกรมบัญชีกลาง
 สถานทีต่ งั้ ประกอบการในตางจังหวัด สงสํานักงานคลัง
จังหวัดทีอ่ ยูใ นเขตพืน้ ที่

4. สําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
หางหุนสวน สําเนาหนังสือรับรอง 1. สําเนาหนังสือรับรอง
และรายละเอียด
จํากัด/หาง และรายละเอียด
วัตถุประสงคฉบับ
หุนสวนสามัญ วัตถุประสงคฉบับ
ลาสุด (ไมเกิน 60 วัน) ลาสุด (ไมเกิน 60 วัน)
นิติบุคคล
2. สําเนาบัตรประชาชน
ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
ผูประกอบการจะตองศึกษาคูมือการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ที่หนาเว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
www.gprocurement.go.th
หัวขอ “ดาวนโหลดแนะนํา” คูมือ สําหรับผูคากับภาครัฐ
การลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
คูมือการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ประเภทผูคา:
นิติบุคคล การแนบไฟลเอกสาร สงพรอมแบบแจง
ในขั้นตอนลงทะเบียน การลงทะเบียนฯ
องคกรธุรกิจ/ 1. สําเนาหนังสือจัดตั้ง 1. สําเนาหนังสือจัดตัง้
มูลนิธิ/
2. สําเนาบัตรประจําตัว 2. สําเนาบัตรประจําตัว
สหกรณ/
ผูเสียภาษีอากร
ผูเสียภาษีอากร
สมาคม/
หอการคา/ 3. สําเนาหนังสือคําสั่ง 3. สําเนาหนังสือคําสัง่
แตงตั้งผูมีอํานาจ
แตงตั้งผูมีอํานาจ
สภา/
ลงนาม
ลงนาม
รัฐวิสาหกิจ
4. สําเนาบัตร
ประชาชนผูมี
อํานาจลงนาม
หนวยงานภาค 1. สําเนาหนังสือ พ.ร.บ. 1. สําเนาหนังสือ
พ.ร.บ. จัดตั้ง
รัฐที่เบิกเงิน
จัดตั้ง
ผานระบบฯ 2. สําเนาบัตรประจําตัว 2. สําเนาบัตรประจําตัว
GFMIS
ผูเสียภาษีอากร
ผูเสียภาษีอากร
3. สําเนาหนังสือคําสั่ง 3. สําเนาหนังสือคําสัง่
แตงตั้งผูมีอํานาจ
แตงตั้งผูมีอํานาจ
ลงนาม
ลงนาม
4. สําเนาบัตร
ประชาชนผูมี
อํานาจลงนาม
เอกสารที่ ใ ช ป ระกอบการลง
ทะเบียนทุกฉบับ จะตองลงลายมือ
ชื่อ และประทับตรา (ถามี) กรณีการ
แนบไฟลเอกสารในขั้นตอนการลง
ทะเบียน หามขีดครอมขอความ

