คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด One Stop Service
ของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
“การลงทะเบียน/อนุมัติ จนท.พัสดุ และผู้ค้าภาครัฐ”

ปรับปรุง 2565

การลงทะเบียน/อนุมัติ หัวหน้า จนท.พัสดุ และผู้คา้ ภาครัฐ
>> ผังกระบวนการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/

เจ้าหน้าที่ฯ รับเรื่อง

ตรวจสอบ/อนุมตั ิ

ผูค้ า้ ภาครัฐยื่น

ดาเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลในระบบ e-GP

เอกการลงทะเบียน

ความครบถ้วนของเอกสาร

(ไม่เกิน 5 นาที
เมื่อได้รับเอกสาร)

>> การเข้าสู่ระบบ และแนวทางการอนุมัติเบื้องต้น
1. เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
1.1 การลงทะเบียน ผู้ค้าภาครัฐ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ไปที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน”

เลือกประเภทรายการที่ต้องการสมัคร เมื่อเข้าไปแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรณี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เวลาสมั ค ร
email ต้ อ งลงท้ า ยด้ ว ย go.th ยกเว้ น
บางหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น ประปา
การไฟฟ้า ธนาคารที่อาจลงท้ายด้วย
co.th

1.2 การอนุมัติ โดยคลังจังหวัดต้องอนุมัติการลงทะเบียนในสถานะหัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)
และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ สำหรับการลงทะเบียนของ จนท.พัสดุ หัวหน้าจนท.พัสดุ เป็น
ผู้อนุมัติ สำหรับ User และ Password ของคลังจังหวัด
วิธีดำเนินการ : เลือก

>ลงทะเบียน> หัวหน้า จนท.พัสดุ หรือ ผู้ค้าภาครัฐ

ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ทั้งหมด (ที่สำคัญชื่อต้องตรงตามหนังสือรับรอง email ต้องถูกต้อง)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนบหนังสือรับรองและรายละเอียดวัตถุประสงค์ ถ้าเป็นบริษัทจำกัดให้แนบหนังสือบริคณห์สนธิ
2. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ให้แนบใบทะเบียนพาณิชย์
3. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้แนบบัตรประชาชน
4.

รายละเอียดขั้นตอน และแนวทางการตรวจสอบ
เพื่อการอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ค้าภาครัฐ
1. การอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1.1 การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบ/อนุมัติ
เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) แล้ว จะต้องส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้หน่วยงาน
ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ ดังนี้
(1) กรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยงาน
ภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง) ให้ ส ่ ง แบบแจ้ ง การลงทะเบี ย นฯ ไปที ่ ส ำนั ก มาตรฐานการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ
(2) กรณีห ัวหน้าเจ้าหน้ าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) ให้ส ่งแบบแจ้ งการ
ลงทะเบียนฯ ไปที่สำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานนั้นตั้งอยู่
ทั้งนี้ ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
1.2 การตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูลลงทะเบียน
เมื่อกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด ได้รับแบบแจ้งแล้ว ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนกับ แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดังตาราง
รายการข้อมูล
1. ที่......./..........วันที่..............
2. แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ

3. ลำดับการลงทะเบียน
4. ชื่อสำนักงาน
5. การลงนามของหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อมูลการลงทะเบียน
6. คำนำหน้า
7. นามสกุล

คำอธิบาย
แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ต้องมีเลขที่หนังสือออก
และวันเดือนปีที่ออกหนังสือ
แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ต้องตรงกับบทบาทและ
หน้าที่ของผู้ขอลงทะเบียน เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ต้องเป็น “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP”
ลำดับการลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลซึ่งได้
ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ
และรหัสหน่วยงานระดับกรม คือ
กรมบัญชีกลาง และรหัสหน่วยงาน 0304
ตามลำดับ เป็นต้น
แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ จะต้องมีการลงนาม
โดยหัวหน้าหน่วยงาน
คำนำหน้า ของผู้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับสำเนา
บัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่แนบ กรณี
ไม่ตรงกันต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้มีการ
เปลี่ยนแปลง คำนำหน้านั้นๆ
นามสกุลของผู้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่แนบ

รายการข้อมูล

คำอธิบาย
กรณีไม่ตรงกันต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่าได้มี
การเปลี่ยนแปลงนามสกุล นั้นๆ
8. ตำแหน่ง และระดับ
ตำแหน่ง และระดับ ต้องตรงกับข้อมูล
ที่ผู้ลงทะเบียน ได้บันทึกไว้ในระบบ
9. เลขประจำตัวประชาชน
ต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา
ทะเบียนบ้านที่แนบ
10. วันเดือนปีเกิด
ต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา
ทะเบียนบ้านที่แนบ
12. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ของผู้ลงทะเบียน
ต้องตรงกับข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกไว้ในระบบ
13. e-mail address
e-mail address ของผู้ลงทะเบียน ต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกไว้ในระบบ
14. การลงะทเบียน
ให้ใส่เครื่องหมาย  ใน  กรณีใดกรณีหนึ่ง
 ลงทะเบียนครั้งแรกของบุคคล
 เปลี่ยนแปลงบุคคล กรณีที่มีข้อมูลในระบบ
หรือ เป็นการลงทะเบียนครั้งแรกและมาปฏิบัติงาน
แทนบุคคลเดิม
15. เอกสารแนบ
ให้ใส่  ใน  เมื่อได้แนบสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้ลงทะเบียนมาด้วยแล้ว
หมายเหตุ : เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติไปยัง
“e-mail” ตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน
2. การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
2.1 การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบ/อนุมัติ
เมื ่ อ ผู ้ ค ้ า ภาครั ฐ ลงทะเบี ย นในระบบการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) แล้ ว จะต้ อ งส่ ง แบบแจ้ ง การลงทะเบี ย นฯ ให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนในระบบฯ ดังนี้
(1) กรณีผู้ค้ากับภาครัฐมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ส่วนกลาง ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
ไปที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ
(2) กรณีผู้ค้ากับภาครัฐมีสำนักงานตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ให้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ
ไปที่สำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานนั้นตั้งอยู่
ทั้งนี้ ให้ส ่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมแนบเอกสารให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
ดำเนินการ ตรวจสอบ/อนุมัติ โดยการแนบเอกสารตามประเภทผู้ค้าภาครัฐ ดังนี้
2.1.1 เอกสารแนบของบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์ บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ห่างหุ้นส่วนสามัญ
และ
คณะบุคคล โดยเอกรสารที่ต้องแนบในระบบการลงทะเบียน และเอกสารแนบที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ ประเภทผู้ค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้

ประเภทผู้ค้า
1) บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
3) ห้างหุ้นส่วนสามัญ

4) คณะบุคคล

เอกสารที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงาน
เอกสารที่ต้องแนบในระบบ
ตรวจสอบแนบพร้อมแบบแจ้ง
การลงทะเบียนฯ
การลงทะเบียนฯ
1.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 1.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
1.2) สำเนาบัตรประชาชน
2.1) สำเนาบัตรประชาชน
2.1) สำเนาบัตรประชาชน
3.1) สำเนาสัญญาจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนจำกัด
3.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

4.1) หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
4.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากร

3.1) สำเนาสัญญาจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนจำกัด
3.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
3.3) สำเนาบัตรประชาชน
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลง
นาม
4.1) หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
4.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
4.3) สำเนาบัตรประชาชน
ผู้จัดการคณะบุคคลผู้มีอำนาจ
ลงนาม

2.1.2 เอกสารแนบของนิติบุคคล
นิติบุคคล ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ บริษัท หรือ บริษัท จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล องค์กรธุรกิจ/มูลนิธิ/สหกรณ์/หอการค้า/สภา./รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานภาครัฐที่เบิกเงินผ่านระบบฯ GFMIS โดยเอกรสารที่ต้องแนบในระบบการลงทะเบียน และเอกสาร
แนบที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ประเภทผู้ค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้

ประเภทผู้ค้า
1) บริษัท หรือบริษัท จำกัด
(มหาชน)

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงาน
เอกสารที่ต้องแนบในระบบ
ตรวจสอบแนบพร้อมแบบแจ้ง
การลงทะเบียนฯ
การลงทะเบียนฯ
1.1) สำเนาหนังสือรับรอง และ 1.1) สำเนาหนังสือรับรอง และ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ฉบับ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ฉบับ
ล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
ล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
1.2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 1.2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
1.3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 1.3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1.4) สำเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทผู้ค้า
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

3) องค์กรธุรกิจ/มูลนิธิ/
สหกรณ์/สมาคม/หอการค้า/
สภา/รัฐวิสาหกิจ

4) หน่วยงานภาครัฐที่เบิกเงิน
ผ่านระบบฯ GFMIS

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงาน
เอกสารที่ต้องแนบในระบบ
ตรวจสอบแนบพร้อมแบบแจ้ง
การลงทะเบียนฯ
การลงทะเบียนฯ
2.1) สำเนาหนังสือรับรอง และ 2.1) สำเนาหนังสือรับรอง และ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ฉบับ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ฉบับ
ล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
ล่าสุด (ไม่เกิน 60 วัน)
2.2) สำเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1) สำเนาหนังสือจัดตั้ง
3.1) สำเนาหนังสือจัดตั้ง
3.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย 3.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษี
ภาษี
3.3) สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 3.3) สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้มีอำนาจลงนาม
3.4) สำเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4.1) สำเนาหนังสือ พ.ร.บ.
4.1) สำเนาหนังสือ พ.ร.บ.
จัดตั้ง
จัดตั้ง
4.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย 4.2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษี
ภาษี
4.3) สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 4.3) สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้มีอำนาจลงนาม
4.4) สำเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2.2 การตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูลลงทะเบียน
เมื่อกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด ได้รับแบบแจ้งแล้ว ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการลงทะเบียนกับ แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดังตาราง
รายการข้อมูล
แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
1. ลำดับการลงทะเบียน
2. วันที่ลงทะเบียน
3. เลขที่รับ
4. วันที่
5. เจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทาธุรกรรมกับภาครัฐ
6. ที.่ ......../........วันที่......................
7. ชื่อสถานประกอบการ
8. ที่ตั้งสานักงาน

คำอธิบาย
ลำดับการลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูล
ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ
วันที่ลงทะเบียน ต้องแสดงตรงกับข้อมูล
ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ
เลขที่รับ เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับเรื่องต้องระบุ
วันที่ ต้องระบุวันที่ที่ได้รับเรื่องไว้
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง
แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ต้องมีเลขที่หนังสือออก
และวันเดือนปี ที่ออกหนังสือ
แสดงชื่อสถานประกอบการที่ทำธุรกรรมกับภาครัฐ
ที่ตั้งสำนักงานของผู้ลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูล
ที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกไว้ในระบบ

รายการข้อมูล
12. ลงชื่อและตำแหน่ง

คำอธิบาย
ลงชื่อและตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจในการลงลายมือชื่อ
ของบริษัท
13. ประทับตรานิติบุคคล
ใช้ประทับตราสำคัญของบริษัท
14. โทรศัพท์และโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับ
ติดต่อ ของผู้ลงทะเบียน ต้องตรงกับข้อมูลที่ผู้
ลงทะเบียนได้บันทึกไว้ในระบบ
15. กรณีบุคคลธรรมดา
จะแสดงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด
และสัญชาติ
16. กรณีนิติบุคคล
แสดงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
วันเดือนปีที่จดทะเบียน จดทะเบียนที่ และในวันที่
ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เงินทุน
จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว)
17. ประเภทของการประกอบกิจการ
แสดงประเภทกิจการและประเภทสินค้าและหรือ
บริการ ทีท่ ำการระบุไว้ในการลงทะเบียน
หมายเหตุ : เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการอนุมัติไปยัง
“e-mail” ตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน
3. การเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้ค้าภาครัฐ
(1) เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ
ผู้อนุมัติของกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 1

1

รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ระบบ e-GP

(2) เลือกประเภทการลงทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ข้อมูล
การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ดังรูปที่ 2
เมื่อเข้าระบบ : เลือก

>ลงทะเบียน> หัวหน้าสำนักงาน หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ค้าภาครัฐ

2

รูปที่ 2 หน้าการเลือกประเภทการลงทะเบียน
(3) การค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน เมื่อเลือกประเภทการลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการ
ค้นหาผู้ลงทะเบียน ดังนี้
> กรณีข้อมูลการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน
> กรณีข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ให้ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน ถ้าเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือค้นหาด้วยเลขผู้เสียภาษีอากร ถ้าเป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบ ลำดับการลงทะเบียน ด้วยว่าตรงหรือไม่ ดังรูปที่ 3

3

4
รูปที่ 3 หน้าการค้นหาผู้ลงทะเบียน (ตัวอย่างของหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

(4) การตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน จากรูปที่ 3 ให้เลือกหัวข้อดำเนินการ
ที่แสดงสถานะ “ระหว่างพิจารณา” นวทางการตรวจตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใน
ข้อ 1.2 ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และข้อ 2.2 ของผู้ค้าภาครัฐ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอการตรวจสอบในระบบ e-GP (ตัวอย่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

รูปที่ 4 (ต่อ)หน้าจอการตรวจสอบในระบบ e-GP (ตัวอย่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่)
เมื่อตรวจสอบแล้วดำเนิน การบันทึกข้อมูล ผลการอนุมัติ จะส่ง ไปยัง “e-mail” ตามที่ผู้
ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน
……………………………………………

