
สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู�ค�า
กับภาครัฐประเภทผู�ค�า : “บุคคลธรรมดา”

ประเภทผูคา :
บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

การแนบไฟลเอกสาร
ในขั้นตอนลงทะเบียน

สงพรอมแบบแจง
การลงทะเบียน

บุคคลธรรมดาที่

จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 1. สําเนาใบทะเบียน

 พาณิชย

2. สาํเนาบัตรประชาชน

บุคคลธรรมดาที่

ไมไดจดทะเบียน

กับกระทรวง

พาณิชย

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรประชาชน

หางหุนสวนสามัญ 1. สําเนาสัญญาจัดตั้ง

 หางหุนสวนสามัญ

2. สําเนาบัตรประจําตัว

 ผูเสียภาษีอากร

1. สําเนาสัญญาจัดตั้ง

 หางหุนสวนสามัญ

2. สําเนาบัตรประจํา

 ตัวผูเสียภาษีอากร

3. สําเนาบัตร

 ประชาชนหุนสวน

 ผูจัดการผูมีอํานาจ

 ลงนาม

คณะบุคคล 1. หนังสือจัดตั้งคณะ

 บุคคล

2. สําเนาบัตรประจํา

 ตัวผูเสียภาษีอากร

1. หนังสือจัดตั้งคณะ

 บุคคล

2. สําเนาบัตรประจํา

 ตัวผูเสียภาษีอากร

3. สําเนาบัตร

 ประชาชนผูจัดการ

 คณะบุคคลผูมี

 อํานาจลงนาม

การตรวจสอบและปรับปรุงไฟลเอกสารในระบบ e-GP :
ผูคากับภาครัฐจะตองตรวจสอบและปรับปรุงไฟลเอกสาร (เอกสาร

ตามตารางสรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ) ใหเปนปจจุบัน

กอนการเสนอราคาทุกครั้ง โดย login เขาสูระบบ e-GP ไปที่

เมนู   ชื่อของผูคากับภาครัฐ  แกไขไฟล  กดปุมบันทึก

การเขาใชงานครั้งแรก (First time login) :
เมื่อไดรับการอนุมัติการลงทะเบียนแลว ระบบจะสงรหัสใชงาน

สําหรับการเขาใชงานครั้งแรก ทาง e-mail ที่ผูคากับภาครัฐแจง

ไวตอนลงทะเบียน ใหดําเนินการเปล่ียนรหัสใชงาน และกําหนด

รหัสผูใชถาวร ภายใน 10 วัน นับแตวันไดรับอนุมัติ เพื่อใชในการ 

login เขาสูระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ตอไป

ข�อควรปฏิบัติ
เมื่อได�รับการอนุมัติการลงทะเบียน

การบันทึกขอมูลของผูคากับภาครัฐ :
ใหบันทึกขอมูลรายชื่อกรรมการผูจัดการ, ผูถือหุนรายใหญ, ขอมูล

สาขา ในระบบ e-GP ใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดย login เขาสู

ระบบ e-GP ไปที่เมนู   ชื่อของผูคากับภาครัฐ  บันทึก

ขอมูลขางตน  กดปุมบันทึก

การพิมพแบบแสดงการลงทะเบียน :

ผูคากับภาครัฐสามารถพิมพแบบแสดงการลงทะเบียนไดดวย

ตนเอง โดย login เขาสูระบบ e-GP ไปที่เมนู   ชื่อของ

ผูคากับภาครัฐ  กดปุมพิมพแบบแสดงการลงทะเบียน

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

Call center : 0-2270-6400
E-mail : opm@cgd.go.th

1. เพื่อเข�าสู�กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยวิธี 
 e-market และ e-bidding 

2. สามารถบันทึกข�อมูลในระบบ e-catalog เพื่อเป�น
 ฐานข�อมูลการจัดซื้อจัดจ�าง

3. ได�รับข�าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ�างต�างๆ ตามที่
 เลือกรับผ�าน e-mail 

4. สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะโครงการ
 จัดซื้อจัดจ�างว�าดําเนินการถึงขั้นตอนใด รวมทั้ง
 สามารถดาวน�โหลดเอกสารที่เกี่ยวข�องได�

“ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ”

การลงทะเบียนผู�ค�า

ทําไมตองลงทะเบียนเปนผูคากับภาครัฐ?

ระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอเิล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement : e-GP) 



ขั้นตอนการลงทะเบียน
“ผูคากับภาครัฐ” 

สรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู�ค�ากับภาครัฐ
ประเภทผู�ค�า : “นิติบุคคล”

ประเภทผูคา:
นิติบุคคล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

การแนบไฟลเอกสาร
ในขั้นตอนลงทะเบียน

สงพรอมแบบแจง
การลงทะเบียนฯ

บริษัท หรือ

บริษัท จํากัด 

(มหาชน)

1. สาํเนาหนงัสอืรบัรอง 

 และรายละเอียด

 วัตถุประสงคฉบับ

 ลาสุด (ไมเกนิ 60 วนั)

2. สําเนาหนังสือ

 บริคณหสนธิ

3. สําเนาหนังสือ

 บริคณหสนธิ ฉบับ

 แกไขเพิ่มเติม

 (ถามี)

1. สําเนาหนังสือรับรอง 

 และรายละเอียด

 วัตถุประสงคฉบับ

 ลาสดุ (ไมเกิน 60 วนั)

2. สําเนาหนังสือ

 บริคณหสนธิ 

3. สําเนาหนังสือ

 บริคณหสนธิ ฉบับ

 แกไขเพิ่มเติม (ถามี)

4. สําเนาบัตรประชาชน

 ของกรรมการผูมี

 อํานาจลงนาม

หางหุนสวน

จํากัด/หาง

หุนสวนสามัญ

นิติบุคคล

สําเนาหนังสือรับรอง 

และรายละเอียด

วัตถุประสงคฉบับ

ลาสุด (ไมเกิน 60 วัน)

1. สําเนาหนังสือรับรอง 

 และรายละเอียด

 วัตถุประสงคฉบับ

 ลาสดุ (ไมเกนิ 60 วนั)

2. สําเนาบัตรประชาชน

 ของกรรมการผูมี

 อํานาจลงนาม

ประเภทผูคา:
นิติบุคคล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

การแนบไฟลเอกสาร
ในขั้นตอนลงทะเบียน

สงพรอมแบบแจง
การลงทะเบียนฯ

องคกรธุรกิจ/

มูลนิธิ/

สหกรณ/

สมาคม/

หอการคา/

สภา/

รัฐวิสาหกิจ

1. สําเนาหนังสือจัดตั้ง 

2. สาํเนาบตัรประจําตวั 

 ผูเสียภาษีอากร

3. สําเนาหนังสือคําสั่ง

 แตงตั้งผูมีอํานาจ

 ลงนาม

1. สาํเนาหนงัสอืจดัตัง้

2. สาํเนาบตัรประจาํตวั 

 ผูเสียภาษีอากร

3. สาํเนาหนงัสอืคาํสัง่

 แตงตั้งผูมีอํานาจ

 ลงนาม

4. สําเนาบัตร

 ประชาชนผูมี

 อํานาจลงนาม

หนวยงานภาค

รัฐที่เบิกเงิน

ผานระบบฯ 

GFMIS

1. สาํเนาหนงัสอื พ.ร.บ.

 จัดตั้ง

2. สาํเนาบตัรประจาํตวั

 ผูเสียภาษีอากร

3. สําเนาหนังสือคําสั่ง

 แตงตั้งผูมีอํานาจ

 ลงนาม

1. สําเนาหนังสือ 

 พ.ร.บ. จัดตั้ง

2. สาํเนาบตัรประจาํตวั 

 ผูเสียภาษีอากร

3. สาํเนาหนงัสอืคาํสัง่

 แตงตั้งผูมีอํานาจ

 ลงนาม

4. สําเนาบัตร

 ประชาชนผูมี

 อํานาจลงนาม

ผูประกอบการจะตองศึกษาคูมือการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ที่หนาเว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

www.gprocurement.go.th
 หัวขอ “ดาวนโหลดแนะนํา”  คูมือ  สําหรับผูคากับภาครัฐ
 การลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
 คูมือการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ

เ อ ก ส า ร ท่ี ใ ช  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ง
ทะเบียนทุกฉบับ จะตองลงลายมือ
ชื่อ และประทับตรา (ถามี) กรณีการ
แนบไฟลเอกสารในขั้นตอนการลง
ทะเบียน หามขีดครอมขอความ

เขาสูเว็บไซตระบบจัดซื้อจัดจาง www.gprocurement.

go.th กดปุม “ลงทะเบยีนทีน่ี”่ เลอืก “การลงทะเบียนผูคากบัภาครัฐ”
บันทึกขอมูลของผูประกอบการและขอมูลการติดตอ พรอมกับแนบ

ไฟลเอกสาร ดังตารางสรุปเอกสารประกอบการลงทะเบียนผูคากับ

ภาครัฐ ซึ่งตองเปน ไฟลนามสกุล .pdf มีขนาดไมเกิน 2 MB และ

สามารถแนบไดหลายไฟล

ตรวจสอบขอมูล วาบันทึกขอมูลถูกตองหรือไม หากพบวา

มกีารบันทึกขอมลูผดิพลาด ใหทําการแกไข โดยคลกิปุม “แกไขขอมลู” 

1

2

3

4

พมิพแบบแจงการ ลงทะเบยีน พรอมหลกัฐาน (ตามตาราง

สรปุเอกสารประกอบการลงทะเบยีนฯ) สงตามทีอ่ยูของขัน้ตอนที ่4

จบการลงทะเบียนออนไลน ใหจัดสงเอกสารภายใน 15 วัน 

หลังจากลงทะเบียน ทางไปรษณียหรือมาสงดวยตนเอง 

 สถานที่ตั้งประกอบการใน กทม. สงกรมบัญชีกลาง

 สถานทีต้ั่งประกอบการในตางจงัหวดั สงสาํนกังานคลงั

   จงัหวดัทีอ่ยูในเขตพ้ืนที่


