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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุมัติการลงทะเบียนผูค ากับภาครัฐ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุมัตกิ ารลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) มติคณะรัฐมนตรี
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น, สถาบันการศึกษา, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตาม
กฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การอนุมัติการลงทะเบียนผูค ากับภาครัฐ 19/05/2558
16:32
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ1. สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ที่อยู: สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 02-1277000 ตอ 6704 , 6777
เว็บไซต : www.gprocurement.go.th
e-mail address : guarantee@cgd.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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2)

หมายเหตุ สถานทีใ่ หบริการ2. สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
ที่อยู: ศาลากลางจังหวัด
โทรศัพท:
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) หรือ ระบบ e-GP คือ
ศูนยกลางขอมูลการจัดซื้อจางภาครัฐ และเปนหนาตางในการใหบริการขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหกับผูคา
และผูสนใจโดยทั่วไป รวมถึงเปนระบบการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 กําหนดและเปนฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่สามารถมาวิเคราะหขอมูลการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการตางๆ ได
ทั้งนี้ ระบบการลงทะเบียนเปนระบบงานหนึง่ ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : e-GP) ที่มีความสําคัญ เนือ่ งจากเปนระบบแรกผูที่เขามาใชงานจะตองเขามาดําเนินการ ซึ่งการอนุมัติ
การลงทะเบียนจึงมีความจําเปนจะตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่เขามาใชงานในระบบ e-GP ใหอยางถูกตอง และ
ใหบริการผูรับบริการที่ตองการเขามาใชระบบอยางถั่วถึง และผูที่เขามาใชงานบริการในระบบ e-GP มี 3 ประเภท ไดแก
เจาหนาทีห่ นวยงานภาครัฐ ซึ่งเขามาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ใหเปนไประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิม่ เติม และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
ผูคากับภาครัฐ
ผูสนใจทั่วไป
ระบบ e-GP จะมีการอนุมัตกิ ารขอลงทะเบียนสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผูค ากับภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐ
(หัวหนาหนวยงานภาครัฐ , หัวหนาสํานักงาน (หนวยจัดซื้อ) , หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ) ซึ่งอํานาจการอนุมัติการ
ลงทะเบียนของเจาหนาที่ผูมอี ํานาจในการอนุมัติจะแตกตางกันไป โดยผูมีอํานาจในการอนุมติการลงทะเบียนสามารถ
ศึกษาขั้นตอนในการอนุมัติการลงทะเบียนไดจากคูมือนี้ เพื่อเปนแนวทางในการอนุมตั ิการลงทะเบียนตอไป
ระยะเวลาในการลงทะเบียน เมื่อผูคาทําการลงทะเบียนเปนผูคากับภาครัฐในระบบการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐเรียบรอย
แลว ผูคาฯ จะทําการพิมพแบบแจงการลงทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ สงกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
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ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทะเบียน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดในการลงทะเบียนครบ 15 วันแลว ผูคาที่ยงั ไมไดรับการ
อนุมัติจากกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด จะตองทําการลงทะเบียนใหมอีกครั้งหนึง่
ใหสงแบบแจงการลงทะเบียนฯ ซึง่ ลงลายมือชื่อโดยผูมอี ํานาจลงลายมือชื่อของสถานประกอบการ และไดประทับตรา
สําคัญของบริษัทแลว ใหกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบและอนุมัติตอไป ดังนี้
(1) ผูคากับภาครัฐ (สวนกลาง) สงไปยัง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(2) ผูคากับภาครัฐ (สวนภูมิภาค) สงไปยังสํานักงานคลังจังหวัดพื้นที่ ซึง่ สถานประกอบการ
ของผูคากับภาครัฐนั้นตัง้ อยู
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูคากับภาครัฐ ลงทะเบียน 15 นาที
ผานทางเว็บไซต และพิมพ
แบบแจงการลงทะเบียน สง
กรมบัญชีกลางหรือคลัง
จังหวัด/ ยื่นเอกสารการ
ลงทะเบียนพรอมสําเนา
เอกสารทีก่ รมบัญชีกลาง
หรือทางไปรษณีย /
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
การลงทะเบียนในระบบกับ
เอกสารแนบตาง ๆ ตามที่
กําหนดในระบบ กับสําเนา
เอกสารที่สง มา

การพิจารณา

พิจารณา และอนุมัติการ
ลงทะเบียนผูคา เอกสาร

1)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐาน (ตรวจสอบใน
การจัดซื้อจัดจาง ระบบ)
ภาครัฐ

สํานักมาตรฐาน (กรณีระยะเวลา
การจัดซื้อจัดจาง ในการลงทะเบียน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ถูกตอง หากเอกสารไม
ถูกตอง จะติดตอผูคาฯ ทาง
โทรศัพทเพื่อขอเอกสาร
เพิ่มเติม โดยทําแบบแจง
ปญหาไว/แจงผลการ
ลงทะเบียน ผานทาง e-mail
ของขอมูลการติดตอกรณี
ผูคากับภาครัฐที่ลงทะเบียน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ภาครัฐ

หมายเหตุ

หากผูคา ฯ ไมได
ยืนยันการใชงาน
ใน e-mail ภายใน
10 วัน ผูคาฯ จะ
ไมสามารถยืนยัน
รหัสไดและตอง
ดําเนินการติดตอ
สํานักมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ และคลัง
จังหวัดทีท่ ําทําการ
ลงทะเบียน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 นาที
14. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

แบบแจง สํานักมาตรฐาน
การลงทะเบียน การจัดซื้อจัดจาง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

ผูคากับภาครัฐ
สําเนาเอกสาร
หนังสือรับรอง
ฉบับลาสุดของ
นิติบุคคล

ภาครัฐ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือบริคณห
สนธิ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

3)

4)

หมายเหตุ
(หนังสือรับรอง
ฉบับลาสุดของนิติ
บุคคล (ไมเกิน 60
วัน) มีการลงนาม
ลงรับรองสําเนา
ถูกตอง พรอม
ประทับตรา )
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนามใน
แบบแจงฯ มีการ
ลงนามลงรับรอง
สําเนาถูกตอง
)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โทรศัพท 0 2127 7000 ตอ 6704 , 6777 , 6704 , 6950 – 6959 หรือ
เว็บไซต www.cgd.go.th
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

07/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
SUVEENA THASAKHUN
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

