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การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่1 
  

1. บทน า 
หน่วยงานภาครฐัในประเทศไทยได้รบัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อการจดัซื้อจดัจ้าง

สินค้าและบริการต่างๆ เป็นมูลค่าถึงร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งการ
ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งดงักล่าวมปีญัหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ปญัหาการรัว่ไหลจากการทุจรติ  ปญัหา
ความไรป้ระสทิธภิาพ   มคีวามผดิพลาดและล่าชา้ในการด าเนินการ และ ภาครฐัจ่ายค่าสนิคา้และบรกิาร
ในราคาสูง กรมบัญชีกลาง จึงได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) ลกัษณะของการเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูสารสนเทศดา้นการจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐั และเพื่อปรบัปรงุกลไกและวธิกีารเกี่ยวกบัการบรหิารพสัดุภาครฐั ใหส้ามารถด าเนินการดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้น้ี เพื่อความโปร่งใส ลดปญัหาทุจรติ คุ้มค่า มปีระสทิธิภาพ และหน่วยงาน
ภาครฐัสามารถจดัซือ้จดัจา้งพสัดุไดใ้นราคายตุธิรรม 

 
2. วตัถปุระสงค ์
   เพื่อใหเ้อกชน และหน่วยงานภาครฐั สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ทีม่ ี
ความถูกตอ้งรวดเรว็ ครบถ้วน และทัว่ถงึ และสามารถตดิตาม ตรวจสอบกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง     
ไดทุ้กขัน้ตอน 
  
3. เป้าหมาย 

การจดัซือ้จดัจา้งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสจ์ะช่วยประหยดังบประมาณไดห้รอืจดัซือ้จดัจา้งใน
ราคายตุธิรรม และจะช่วยสรา้งโอกาสใหผู้ข้ายและผูร้บัจา้งไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งอย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทยีมกนั และประชาชนทัว่ไปหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี ยงัสามารถเขา้มาตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
ของการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัไดอ้ยา่งโปรง่ใส อนัจะเป็นกลไกในการป้องกนัการทุจรติ คอรปัชัน่ไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพดว้ย 
 
4. การใช้งานในระบบ e-GP หลงัได้รบัอนุมติัการลงทะเบียน 

ผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขาทีเ่ขา้มาลงทะเบยีนจะตอ้งก าหนดรหสัผูใ้ช้ (username) และ
รหสัผ่าน (password) ดว้ยตนเอง ทัง้นี้ หลงัไดร้บัการอนุมตักิารลงทะเบยีนแลว้ ผูป้ฏบิตังิานส านกังาน
ใหญ่/สาขา สามารถน ารหสัดงักล่าว เพื่อด าเนินการดงันี้ 

• คน้หาประกาศจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 

 • ตดิตามสถานะโครงการจดัซือ้จดัจา้งว่าด าเนินการถงึขัน้ตอนใด  
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การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่2 
  

5. ลงทะเบียนผู้ปฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา 
กระบวนการลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา มลี าดบัขัน้ตอนการด าเนินงานหลกั 8 ขัน้ตอน
ดงันี้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  
 ผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา เขา้สู่เวบ็ไซต ์http://www.gprocurement.go.th  เพื่อเขา้สู่

หน้าจอ “ลงทะเบยีน”  
ขัน้ตอนท่ี 2 การบนัทึกข้อมลู 

ผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา ตอ้งบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบั ขอ้มลูผูป้ระกอบการ สถานที่
ปฏบิตังิาน บทบาทการปฏบิตังิาน ขอ้มลูการรบัส่งรหสัเขา้ใชง้าน ขอ้มลูแผนทีข่องสถานที่
ปฏบิตังิาน ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูล้งทะเบยีน 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนผู้ปฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา 
เมือ่บนัทกึขอ้มลูแลว้ แต่พบว่ามกีารบนัทกึขอ้มลูผดิพลาด ระบบฯ จะใหท้ าการแกไ้ข โดยคลกิปุม่ 
“แกไ้ขขอ้มลู” เพื่อท าการแก้ไขใหถู้กตอ้ง 

ขัน้ตอนท่ี 4 การพิมพแ์บบแจ้งการลงทะเบียนของผู้ปฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา 
 เมือ่ตรวจสอบว่าบนัทกึขอ้มลูถูกตอ้งทุกรายการแลว้ ใหพ้มิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีน เพื่อน าส่ง
 กรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการ 

ขัน้ตอนท่ี 5 จบการลงทะเบียนออนไลน์ 
 เมือ่ท าการพมิพแ์บบแจง้ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
ขัน้ตอนท่ี 6 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้ กรรมการผู้จดัการ/ผูจ้ดัการ 

 น าส่งแบบแจง้การลงทะเบยีนฯ ให ้กรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการ พรอ้มเอกสารประกอบ
 ตามทีร่ะบุทา้ยแบบฯ  

ขัน้ตอนท่ี 7 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ  
  กรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการรบัแบบแจง้การลงทะเบยีนฯ พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 ทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีนกบัแบบแจง้การ

ลงทะเบยีนฯ  
ขัน้ตอนท่ี 8 แจ้งผลการลงทะเบียน  

   เมือ่กรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการตรวจสอบและอนุมตักิารลงทะเบยีนแลว้ จะแจง้ผลการ 
 อนุมตัไิปยงั “e-mail” ตามทีผู่ล้งทะเบยีนไดร้ะบุไวใ้นขัน้ตอนลงทะเบยีน  

ขัน้ตอนท่ี 9 การเข้าใช้งานในระบบของผูค้้ากบัภาครฐั (First Time Login) 
เขา้สู่ระบบครัง้แรก ผูล้งทะเบยีนกรอกรหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ตาม e-mail ทีไ่ดร้บั 
 

 การท างานโดยละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน ดงัอธบิายขา้งล่างนี้  

http://www.gprocurement.go.th/
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การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่3 
  

5.1 ขัน้ตอนท่ี 1 การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน 
เขา้สู่เวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ระบบการจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐั” ดงัรปูที ่1 จากนัน้ใหผู้ล้งทะเบยีนคลกิที ่“ลงทะเบยีนเพื่อใชง้านทีน่ี่” จากนัน้ ระบบฯ จะแสดง
หน้าจอเพื่อใหเ้ลอืก ประเภทของการลงทะเบยีน แสดงดงัรปูที ่2 ใหเ้ลอืก “การลงทะเบยีนผูค้า้กบั
ภาครฐั” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั” ดงัรปูที ่3  
 

 
 

รปูที ่1 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

 
 

รปูที ่2 หน้าจอแสดง “ประเภทของการลงทะเบยีน” 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่4 
  

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา ตอ้งลงทะเบยีนนิตบิุคคลในฐานะ ผูค้า้กบัภาครฐั 
ก่อน จงึจะสามารถใหผู้ป้ฏบิตังิาน ส านกังานใหญ่/สาขาลงทะเบยีนได ้จากรปูที ่2 ใหเ้ลอืก  
“การลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดงัรปูที ่3 

 

 
 

รปูที ่3 หน้าจอหลกัแสดง “การลงทะเบยีนส าหรบัผูค้า้กบัภาครฐั” 
 

จากรปูที ่3 ใหเ้ลอืก “ลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการ
ลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านักงานใหญ่/สาขา ดงัรปูที ่4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่5 
  

5.2 ขัน้ตอนท่ี 2 การบนัทึกข้อมลู 
(1) ขอ้มลูผูป้ระกอบการ 
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร บนัทกึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 13 หลกั จากนัน้ 

คลกิทีร่ปู  แว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่า เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของ
ผูป้ระกอบการนัน้ไดล้งทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐัแลว้หรอืไม ่ดงัรปูที ่4  

 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอแสดง “บนัทกึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร” 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่6 
  

  ประเภทผูป้ระกอบการ ระบบฯ จะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 ประเภทผูค้า้  ระบบฯ จะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 ชื่อผูป้ระกอบการ ระบบฯ จะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 ทีอ่ยู ่ระบบฯ จะแสดงขอ้มลูใหโ้ดยอตัโนมตัิ 

(2) สถานทีป่ฏบิตังิาน 
 ผูล้งทะเบยีนเลอืกสถานทีป่ฏบิตังิานเป็น ส านักงานใหญ่ หรอืสาขา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่7 
  

(3) บทบาทการปฏบิตังิาน  
 บทบาทการปฏบิตังิานเลอืกอย่างน้อย 1 รายการ  ดงัตารางตวัอย่างขา้งล่างนี้ 

 

ผูก้ าหนด
รายการสนิคา้
และ 
บรกิารของ
บรษิทั/รา้นคา้ 

ผูก้ าหนด
สนิคา้และ 
บรกิารของ
สาขา 

ผูเ้สนอราคา
หรอื 
ผูม้อี านาจลง
นามผกูพนั 

อธบิายเพิม่เตมิ การอนุมตั ิ

-  - 
- สามารถเพิม่สนิคา้ในรา้นคา้สาขา แต่ตอ้งสง่
ค ารอ้งขออนุมตัสินิคา้ 

ส านกังานใหญ่ 

- -  
- ตวัแทนของรา้นคา้ ท าหน้าทีเ่สนอราคากบั
หน่วยงานราชการ 

กรมบญัชกีลาง 

 - - 

- สามารถเพิม่สนิคา้ในรา้นคา้ส านกังานใหญ่ 
โดยไม่ตอ้งผ่านการอนุมตัสินิคา้ 
- สามารถอนุมตัสินิคา้ ทีม่คี ารอ้งขอเพิม่
สนิคา้เขา้มา 

ส านกังานใหญ่ 

 
(4) ขอ้มลูการรบัส่งรหสัเขา้ใชง้าน 
 หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื บนัทกึหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื โดยบนัทกึตวัเลขเท่านัน้ ไม่

ตอ้งมเีครือ่งหมายใด ๆ 
 บนัทกึ e-mail ของผูล้งทะเบยีนทีจ่ะใชใ้นการรบัแจง้ผลการอนุมตักิารลงทะเบยีน 

(5) ขอ้มลูแผนทีข่องสถานทีป่ฏบิตังิาน 
 ละตจิดู ระบบจะแสดง ละตจิดู ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 ลองตจิดู ระบบจะแสดง ลองตจิดู ใหโ้ดยอตัโนมตัิ 

(6) ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูล้งทะเบยีน 

 บนัทกึเลขประจ าตวัประชาชนจ านวน 13 หลกัของผูล้งทะเบยีน จากนัน้ คลกิทีร่ปู  
แว่นขยาย เพื่อตรวจสอบว่า ในฐานขอ้มลูมเีลขประจ าตวัประชาชนดงักล่าวหรอืไม ่ 

 ค าน าหน้า เลอืกค าน าหน้าชื่อของผูล้งทะเบยีน 
 ชื่อ ระบุชื่อของผูล้งทะเบยีน 
 นามสกุล ระบุนามสกุลของผูล้งทะเบยีน 
 เพศ เลอืกเพศของผูล้งทะเบยีน จากทีร่ะบบก าหนดให ้ 
 ชาย หรอื  หญงิ 

 วนัเดอืนปีเกดิ บนัทกึวนัเดอืนปีเกดิ โดยระบุปีเกดิ เป็นพุทธศกัราชในรปูแบ 
(ววดดปปปป) 

 สถานทีต่ดิต่อ/ทีอ่ยูป่จัจบุนั (ระบุ เลขที ่หมู่ที ่ตรอก/ซอย ถนน) บนัทกึบา้นเลขที,่ 
ชื่ออาคาร/หมูบ่า้น, หมู่ที,่ ตรอก/ซอยหรอื ถนน ของผูล้งทะเบยีนทีส่ามารถตดิต่อไดโ้ดยไม่
รวมต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต และจงัหวดั 
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 จงัหวดั เลอืกจงัหวดั ทีผู่ล้งทะเบยีนอยู่ จากทีร่ะบบก าหนดให ้
 อ าเภอ/เขต เลอืกอ าเภอ/เขต ทีผู่ล้งทะเบยีนอยู่ จากทีร่ะบบก าหนดให ้ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบั

จงัหวดั 
 ต าบล/แขวง เลอืกต าบล/แขวง ทีผู่ล้งทะเบยีนอยู่  จากทีร่ะบบก าหนดให ้ซึง่ตอ้งสอดคลอ้ง

กบัอ าเภอ และจงัหวดั 
 รหสัไปรษณีย ์บนัทกึรหสัไปรษณียใ์หต้รงตามทีอ่ยู่ทีผู่ข้อลงทะเบยีนบนัทกึขา้งต้น 
 หมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัตดิต่อ บนัทกึหมายเลขโทรศพัทข์องผูล้งทะเบยีนทีส่ามารถ 

ตดิต่อได ้ตามรปูแบบทีก่ าหนด เช่น 0-2123-4567 ต่อ 1234 เป็นตน้ 
 หมายเลขโทรสาร บนัทกึหมายเลขโทรสารของผูล้งทะเบยีนทีส่ามารถตดิต่อได ้
 การลงทะเบยีน เลอืกการลงทะเบยีน จากทีร่ะบบก าหนดให ้
 ลงทะเบยีนครัง้แรกของบุคคล หรอื  
 เปลีย่นแปลงบุคคล (กรณทีีม่ขีอ้มลูในระบบ หรอื เป็นการลงทะเบยีน) 

 เลอืกค าน าหน้า (ผูป้ฏบิตังิานเดมิ) 
 บนัทกึชื่อ (ผูป้ฏบิตังิานเดมิ) 
 บนัทกึนามสกุล (ผูป้ฏบิตังิานเดมิ) 
 การบนัทกึใส่รหสัทีเ่หน็ ตอ้งบนัทกึใหต้รงกบัตวัอกัษรในรปูภาพทีแ่สดง (ตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ สามารถใชไ้ดท้ัง้ตวัพมิพเ์ลก็และตวัพมิพใ์หญ่) และทุกครัง้ทีม่กีารแกไ้ข
ขอ้มลู ตวัอกัษรในช่อง”ใส่รหสัทีเ่หน็” จะเปลีย่นแปลง ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัการลอบ
ลงทะเบยีนแบบอตัโนมตัจิากผูอ้ื่น   

 เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบถว้นแลว้ ให้กดปุม่ “ลงทะเบยีน” ระบบฯ จะแสดงขอ้ความค าถาม 
อกีครัง้ว่า “ตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนของเลขประจ าตวัประชาชน e-mail ใช่
หรอืไม่” ดงัรปูที ่5 เมือ่เลอืกเมนู “OK” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ “ขัน้ตอนที ่2 ตรวจสอบ
ขอ้มลู” ดงัรปูที ่6 แลว้ด าเนินการในขัน้ตอนที ่3 ต่อไป 
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รปูที ่5 หน้าจอแสดง “ขอ้ความค าถามใหย้นืยนัการจดัเกบ็ขอ้มลู” 
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รปูที ่6 หน้าจอแสดง “ขัน้ตอนที ่2 ตรวจสอบขอ้มลู” 
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5.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนผู้ปฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา 
(1) จากรปูที ่6 กรณตีรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีน แลว้ยงัมขีอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึผดิพลาดตอ้ง

แกไ้ข ใหก้ดปุม่ “แกไ้ขขอ้มลู” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบนัทกึขอ้มลูการลงทะเบยีน
ผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา แลว้ด าเนินการแกไ้ข หรอืด าเนินการในลกัษณะเดยีวกบั
ขัน้ตอนที ่2 ต่อไป  

(2) จากรปูที ่6 กรณตีรวจสอบขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูถูกตอ้งแลว้ใหก้ดปุม่ “ยนืยนั” ระบบฯ จะ
แสดงผล “ขัน้ตอนที ่3 พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีน” เพื่อใหพ้มิพ ์“พมิพแ์บบแจง้การ
ลงทะเบยีน”ดงัรปูที ่7 

 

 
 

รปูที ่7 หน้าจอแสดง “พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิาน” 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 
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5.4 ขัน้ตอนท่ี 4  การพิมพแ์บบแจ้งการลงทะเบียนของผูป้ฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา 
(1) กรณทีีพ่บว่ายงัมขีอ้มลูทีไ่ดล้งทะเบยีนผดิพลาดอกีใน “ขัน้ตอนที ่3 พมิพแ์บบแจง้การ

ลงทะเบยีน” ดงัรปูที ่7 ใหก้ดปุม่ “แกไ้ขขอ้มลู” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการบนัทกึขอ้มลู 
“ขัน้ตอนที ่1  บนัทกึขอ้มลู” ทีผู่ล้งทะเบยีนไดท้ าการบนัทกึแกไ้ขขอ้มลูครัง้ล่าสุด เพื่อใหผู้้
ลงทะเบยีนท าการแกไ้ขขอ้มลูการลงทะเบยีนอกีครัง้ แลว้ด าเนินแกไ้ข หรอืด าเนินการใน
ลกัษณะเดยีวกบั ขัน้ตอนที ่2 ต่อไป 

(2) จากรปูที ่7 กรณทีีข่อ้มลูปรากฏในหน้าจอแสดงผล “พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีน” ถูกตอ้ง
แลว้ ใหก้ดปุม่ “พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีน” ระบบฯ จะแสดงดงัรปูที ่8 
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รปูที ่8 หน้าจอแสดง “การสัง่พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิาน” 
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การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่14 
  

 
 

รปูที ่9 หน้าจอแสดง “พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิาน” 
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5.5 ขัน้ตอนท่ี 5 จบการลงทะเบียนออนไลน์  

(1) จากรปูที ่9 เมือ่ท าการพมิพแ์บบแจง้ฯ เรยีบรอ้ยแลว้  ระบบฯ จะยงัแสดงหน้าจอใน  
“ขัน้ตอนที ่3 พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีน” ผูล้งทะเบยีนสามารถสัง่พมิพแ์บบแจง้ฯ ไดไ้ม่
จ ากดัจ านวนในการพมิพ ์และเมือ่พมิพแ์บบแจง้ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดปุ่ม “ขัน้ตอนถดัไป” 
ระบบฯ จะแสดง “ขัน้ตอนที ่4 จบการลงทะเบยีนออนไลน์” ดงัรปูที ่10 ใหก้ดปุ่มกลบัสู่หน้า
แรกการลงทะเบยีน 

 

 
 

รปูที ่10 หน้าจอแสดง “จบการลงทะเบยีนออนไลน์” 
 

(2) กรณทีีพ่มิพ ์“แบบแจง้การลงทะเบยีนเพื่อเขา้ใชง้าน” ในระบบ e-GP แต่ยงัพบขอ้ผดิพลาด
จากการลงทะเบยีน สามารถแกไ้ขขอ้มลูไดด้งันี้ 
(2.1) กรณทีีย่งัไมอ่อกจากหน้าจอ ตามรปูที ่10 ใหก้ดเมนู “กลบัสู่หน้าแรกการลงทะเบยีน” 

ระบบฯ จะแสดงหน้าจอการลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั ดงัรปูที ่11 
 

 
 

รปูที ่11 หน้าจอหลกัแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
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จากนัน้กดปุม่ “ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูการลงทะเบยีน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอแกไ้ขขอ้มลูการ
ลงทะเบยีน ดงัรปูที ่12 

 

 
 

รปูที ่12 หน้าจอแสดง “แกไ้ขขอ้มลูการลงทะเบยีน” 
 

ใหบ้นัทกึล าดบัการลงทะเบยีน และเลขประจ าตวัประชาชนหากบนัทกึขอ้มลูเพยีงอยา่งใดอย่าง
หน่ึง ระบบฯ จะไม่ยอมรบัตอ้งท าการบนัทกึใหค้รบและเมือ่บนัทกึขอ้มลูครบ ใหก้ดปุ่ม “คน้หา” ระบบฯ 
แสดงหน้าจอการบนัทกึขอ้มลูการลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา ตามรปูที ่13 เพื่อใหท้ า
การแกไ้ขขอ้มลู หรอืด าเนินการในลกัษณะเดยีวกบัขัน้ตอนที ่2 ต่อไป 
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รปูที ่13 หน้าจอแสดง “แกไ้ขขอ้มลูการลงทะเบยีน” 
 

 หมายเหตุ 1.หากผูล้งทะเบยีนจ า “ล าดบัการลงทะเบยีน” ไม่ไดใ้หล้งทะเบยีนใหม่ โดยเริม่
      ด าเนินการตัง้แต่ ขัน้ตอนที ่1  
   2.หากผู้ลงทะเบียนไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ภายใน 15 วัน ระบบฯ     
      จะลบขอ้มลูการลงทะเบยีนออกจากระบบ  
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(2.2) กรณทีีอ่อกจากระบบฯ ไปแลว้ ใหเ้ขา้ทีเ่วบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ 
จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่1 ใหผู้ล้งทะเบยีนคลกิที ่
“ลงทะเบยีนเพื่อใชง้านไดท้ีน่ี่” จากนัน้ ระบบฯ จะแสดงหน้าจอเพื่อใหเ้ลอืก ประเภทของ
การลงทะเบยีน แสดงดงัรปูที ่2 ใหเ้ลอืก “การลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั” จากนัน้
ด าเนินการเช่นเดยีวกบัขอ้ (2.1) 

 

5.6 ขัน้ตอนท่ี 6 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ให้กรรมการผู้จดัการ/ผูจ้ดัการ  
 เมือ่พมิพแ์บบแจง้การลงทะเบยีนฯ และส่งแบบแจง้การลงทะเบยีนฯ ดงักล่าว ใหก้รรมการผูจ้ดัการ/
ผูจ้ดัการเพื่อตรวจสอบและอนุมตัต่ิอไป  
 - กรณเีลอืกสทิธกิารท างานเป็น ผูเ้สนอราคาหรอืผูม้อี านาจผกูพนั ใหส้่งเอกสารมาทีก่รมบญัชกีลาง  
 - กรณเีลอืกสทิธกิารท างานเป็น ผูก้ าหนดสนิคา้และบรกิารของสาขา และผูก้ าหนดรายการของ

บรษิทั/รา้นคา้ ใหส้่งเอกสารมาทีส่ านกังานใหญ่  
 - กรณเีลอืกสทิธกิารท างานเป็น ผูก้ าหนดสนิคา้และบรกิารของสาขา, ผูก้ าหนดรายการของบรษิทั/
   รา้นคา้ และผูเ้สนอราคาหรอืผูม้อี านาจผกูพนั ใหส้่งเอกสารมาทีก่รมบญัชกีลาง 
 

5.7 ขัน้ตอนท่ี 7 การตรวจสอบแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ  
 เมือ่กรมบญัชกีลาง หรอืกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการไดร้บัแบบแจง้การลงทะเบยีนฯ พรอ้มกบัส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ของผูข้อลงทะเบยีนซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
กรมบญัชกีลาง หรอืกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการ จะตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบยีน กบัแบบแจง้การ
ลงทะเบยีนฯ ทีไ่ดร้บัตามรายการ ดงันี้ 

 

ค าอธิบายรายการการตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียน กบั แบบแจ้งการ  
ลงทะเบียนผู้ปฏิบติังานส านักงานใหญ่/สาขา ตามรปูท่ี 8 

 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
แบบแจ้งการลงทะเบียนผูป้ฏิบติังาน 
1. ล าดบัการลงทะเบยีน 

 
ล าดบัการลงทะเบยีน ตอ้งตรงกบัขอ้มลูซึง่ไดล้งทะเบยีน
ไวใ้นระบบฯ 

2. วนัทีล่งทะเบยีนในระบบ วนัทีล่งทะเบยีน ตอ้งแสดงตรงกบัขอ้มลูซึง่ไดล้งทะเบยีน
ไวใ้นระบบฯ 

แบบแจ้งการลงทะเบียนเจา้หน้าท่ีของผูค้า้
ภาครฐัเพื่อเขา้ใช้งานในระบบ e-GP 
3. ที.่......../........ 

 
 
แบบแจง้การลงทะเบยีนฯ ตอ้งมเีลขทีห่นงัสอืออก และ
วนัเดอืนปี ทีอ่อกหนงัสอื 

4. วนัที ่ วนัที ่ตอ้งระบุวนัทีท่ีไ่ดร้บัเรื่องไว ้
5. ชื่อ แสดงชื่อทีท่ าธุรกรรมกบัภาครฐั 
6. ทีอ่ยู่ ทีต่ัง้ส านกังานของผูล้งทะเบยีน ตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีผู่้

ลงทะเบยีนไดบ้นัทกึไว ้(ขอ้มลูปรากฏตามทีร่ะบบฯ 
แสดงหน้าจอ) 

http://www.gprocurement.go.th/


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่19 
  

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
7. เรื่อง แสดงชื่อเรื่องการขอลงทะเบยีน 
8. ลงชื่อและต าแหน่ง ลงชื่อและต าแหน่งผูท้ีม่อี านาจในการลงลายมอืชื่อของ

บรษิทั 
9. โทรศพัทแ์ละโทรสาร หมายเลขโทรศพัทแ์ละหมายเลขโทรสารส าหรบัตดิต่อ 

ของผูล้งทะเบยีน ตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีผู่ล้งทะเบยีนได้
บนัทกึไว ้(ขอ้มลูปรากฏตามทีร่ะบบฯ แสดงหน้าจอ) 
 

ข้อมูลผูล้งทะเบียน แสดงขอ้มลูทีไ่ดล้งทะเบยีน 
10. การลงทะเบยีน ใหใ้ส ่ใน   เมื่อไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของผู้

ลงทะเบยีน 

 
5.8 ขัน้ตอนท่ี 8 แจ้งผลการลงทะเบียน  

 เมือ่กรมบญัชกีลาง หรอืกรรมการผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการตรวจสอบและอนุมตักิารลงทะเบยีนแลว้ 
จะแจง้ผลการอนุมตัไิปยงั “e-mail” ตามทีผู่ล้งทะเบยีนไดร้ะบุไวใ้นขอ้มลูการขอลงทะเบยีน ดงัรปูที ่14 

 

 
 

รปูที ่14 หน้าจอแสดง “แจง้การอนุมตักิารลงทะเบยีน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่20 
  

5.9  ขัน้ตอนท่ี 9 การเข้าใช้งานในระบบของผูค้้ากบัภาครฐั (First Time Login) 
 จากรปูที ่14 เมือ่ผูล้งทะเบยีนไดร้บัแจง้รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ทาง e-mail แลว้สามารถ login เขา้ใช้
งานในระบบครัง้แรก โดยกด Link เขา้สู่เวบ็ไซตเ์ขา้สู่เวบ็ไซต ์ 
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/html/mercfirstlogin.html  จาก e-mail ทีไ่ดร้บัแจง้ผล
อนุมตักิารลงทะเบยีนระบบฯ จะแสดงดงัรปูที ่15 และดงัรปูที ่16 

 

 
 

รปูที ่15 หน้าจอแสดง “การเขา้สู่ระบบครัง้แรก” 
 

จากรปูที ่15 เขา้สู่ระบบครัง้แรก ผูล้งทะเบยีนกรอกรหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ตาม e-mail ทีไ่ดร้บัและ
กดปุม่ “ตกลง” ดงัรปูที ่16 

 

 
 

รปูที ่16 หน้าจอแสดง “การ Log in เขา้สูร่ะบบครัง้แรก” 
 
 

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/html/mercfirstlogin.html


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่21 
  

ค าอธิบาย รายการการบนัทึกข้อมลูเข้าสู่ระบบครัง้แรก ตามรปูท่ี 16 
      

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
เข้าสู่ระบบครัง้แรก 
1. รหสัผูใ้ช ้

 
บนัทกึรหสัผูใ้ช ้ตามทีไ่ดร้บัแจง้ทาง e-mail  

2. รหสัผ่าน บนัทกึรหสัผ่าน ตามทีไ่ดร้บัแจง้ทาง e-mail  
 

 จากรปูที ่16 เมือ่บนัทกึรหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ทีไ่ดร้บัแจง้ทาง e-mail แลว้ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” ระบบฯ 
จะตรวจสอบขอ้มลูรหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน ดงันี้ 

(1) กรณีทีร่หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านถูกตอ้ง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ เพื่อใหก้ าหนด เพื่อใหก้ าหนดแกไ้ข
รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน โดยประกอบดว้ย “รหสัผูใ้ชถ้าวร”  “รหสัผ่านใหม่”  “ยนืยนัรหสัผ่าน”  แสดง
ดงัรปูที ่17 

(2) กรณทีีร่หสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านไมถู่กตอ้ง ระบบฯ จะแสดงขอ้ความ “คน้หารหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใน
ฐานขอ้มลูไมพ่บ” ใหใ้ส่รหสัผูใ้ชช้ัว่คราว และรหสัผ่านชัว่คราว ใหถู้กตอ้งอกีครัง้ 

  

 
 

รปูที ่17 หน้าจอแสดง “แกไ้ขรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” ส าหรบัการเขา้ใชง้านในครัง้ต่อไป 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่22 
  

ค าอธิบาย รายการการบนัทึกข้อมลูแก้ไขรหสัผู้ใช้และรหสัผ่าน 
ส าหรบัเข้าใช้งานครัง้ถดัไป ตามรปูท่ี 17 

 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
แก้ไขรหสัผูใ้ช้และรหสัผา่น 
1. รหสัผูใ้ชถ้าวร 

 
บนัทกึรหสัผูใ้ชถ้าวร ทีผู่ล้งทะเบยีนตอ้งการก าหนดใหม่ 
ส าหรบัการเขา้ใชง้านในระบบฯ ครัง้ต่อไป โดยมคีวามยาว
มากกว่า 6 ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 20 ตวัอกัษร หา้มมชี่องว่าง 
ตอ้งใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (a-z, A-Z) ตวัอกัขระ และตวัเลข 
(0-9) เครื่องหมายจุด และขดีเสน้ใต ้(Underscore) เท่านัน้ 

2. รหสัผ่านใหม ่ บนัทกึรหสัผ่านใหม ่ทีผู่ล้งทะเบยีนตอ้งการก าหนด ส าหรบัการ
เขา้ใชง้านในระบบฯ ครัง้ต่อไป โดยมคีวามยาวมากกว่า 7 
ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 15 ตวัอกัษร หา้มมชี่องว่าง ตอ้งใช้
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ (a-z, A-Z) ตวัอกัขระ และตวัเลข (0-9) 
เท่านัน้ 

3. ยนืยนัรหสัผ่าน บนัทกึยนืยนัรหสัผ่าน ทีผู่ล้งทะเบยีนตอ้งการก าหนด ส าหรบั
การเขา้ใชง้านในระบบฯ ครัง้ต่อไป ตอ้งก าหนดเหมอืนกบั
รหสัผ่านใหม่ ในขอ้ 2 

 
(3) จากรปูที ่17 เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบถว้น กดปุ่ม “ยนืยนั” ระบบฯ จะแสดงขอ้ความถาม“ตอ้งการ

แกไ้ขรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน ใช่หรอืไม่” ดงัรปูที ่18 หรอืไม่ เมือ่กดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการ
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่19 ให ้Log in โดยใชร้หสัผูใ้ชถ้าวร และรหสัผ่านใหม่ 

 

 
 

รปูที ่18 หน้าจอแสดง “ขอ้ความแจง้ ตอ้งการแกไ้ขรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน ใช่หรอืไม”่ 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่23 
  

 
 

รปูที ่19 หน้าจอหลกัแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่24 
  

6. การลืมรหสัผู้ใช้และรหสัผ่าน 
 กรณผีูใ้ชง้าน ลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1  การเข้าสู่ระบบลืมรหสัผ่าน 
  ใหเ้ขา้ทีเ่วบ็ไซต ์http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอหลกั “ระบบการ
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่20 ใหค้ลกิที ่“ลมืรหสัผ่าน” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรปูที ่21 
 

 
 

รปูที ่20 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

 
 

รปูที ่21 หน้าจอแสดง “ลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” 
 

http://www.gprocurement.go.th/


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่25 
  

 จากรปูที ่21 ใหเ้ลอืก “ลงทะเบยีนผูค้า้กบัภาครฐั” จากนัน้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่  เพื่อเขา้สู่ระบบฯ 
ดงัรปูที ่22 แลว้ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
 

 
 

รปูที ่22 หน้าจอแสดง “ลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” 
 

 จากรปูที ่22 บนัทกึเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร/เลขประจ าตวัประชาชน และ e-mail ของผู้
ลงทะเบยีน จากนัน้คลกิปุม่ “คน้หา” ระบบจะแสดงดงัรปู 23 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่26 
  

 
 

รปูที ่23 หน้าจอแสดงขอ้มลูการบนัทกึ “ลมืรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” 
 

  จากรปูที ่23 ใหบ้นัทกึ “รหสัทีเ่หน็” และคลกิปุม่ “ยนืยนั” ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืน 
“ตอ้งการใหแ้จง้ รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านทาง e-mail ใช่หรอืไม”่ ดงัรปู 24 และคลกิปุม่ “OK” ระบบจะส่ง  
e-mail รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูล้งทะเบยีนโดยอตัโนมตัิ 
 

 
 

รปูที ่24 หน้าจอแสดง “ยนืยนัการสง่รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่27 
  

7. ปรบัปรงุข้อมลูเม่ือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
7.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลผูป้ฏิบติังาน (กรณีต้องการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของ
ผูป้ฏิบติังาน)  

(1) เมือ่ผูล้งทะเบยีน ไดก้ าหนดรหสัผูใ้ชถ้าวร และรหสัผ่านใหมแ่ลว้ ใหเ้ขา้ทีเ่วบ็ไซต ์ 
http://www.gprocurement.go.th ระบบฯ จะแสดงหน้าจอระบบการจดัซือ้จดัจา้งภารรฐั      
ดงัรปูที ่25  

 

 
 

รปูที ่25 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

(2) บนัทกึ “เขา้สู่ระบบฯ” ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึขอ้มลูดงันี้ 
2.1 บนัทกึ “รหสัผูใ้ช”้ 
2.2 บนัทกึ “รหสัผ่าน”  

2.3 คลกิที ่   
  ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปู 26 

 

 
 

รปูที ่26 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 

http://www.gprocurement.go.th/


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่28 
  

(3) คลกิปุม่    
  ระบบฯแสดงหน้าจอแทบ็เมนูระบบงาน ใหผู้ล้งทะเบยีนเลอืกเมนู “ลงทะเบยีน” ระบบฯ
แสดงเมนู “ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” ดงัรปูที ่27 – 28 
 

 
 

รปูที ่27 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

 
 

รปูที ่28 หน้าจอแสดง “ขอ้มลูสว่นบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่29 
  

(4) จากรปูที ่28 คลกิทีเ่มนู “ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” ระบบฯจะแสดงหน้าจอ ดงัรปูที ่29 
ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน 

 

 
 

รปูที ่29 หน้าจอแสดง “ขอ้มลูสว่นบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” 
 

จากรปูที ่29 หน้าจอ “ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
(1) ผูล้งทะเบยีนท าการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล 
(2) บนัทกึรหสัทีเ่หน็ 
(3) คลกิปุม่ “บนัทกึ” 

  ระบบฯแสดงขอ้ความ “ตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีน” “กดปุ่ม OK” ดงัรปูที ่30 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่30 
  

 
 

รปูที ่30 หน้าจอแสดง “ขอ้ความยนืยนัตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่31 
  

7.2 เปล่ียนแปลงรหสัผ่าน 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลงรหสัผ่านได ้โดยมขีัน้ตอนการท างาน ดงันี้ 
 

(1) เขา้สู่เวบ็ไซต์  http://www.gprocurement.go.th ระบบฯแสดงหน้าจอระบบการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั ดงัรปูที ่31 

 

 
 

รปูที ่31 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

(2) บนัทกึ “เขา้สู่ระบบฯ”ผูใ้ช ้สามารถบนัทกึขอ้มลูดงันี้ 
2.1 บนัทกึ “รหสัผูใ้ช”้ 
2.2 บนัทกึ “รหสัผ่าน”  

2.3 คลกิที ่   
 ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” ดงัรปูที ่32 

 

 
 

รปูที ่32 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 

http://www.gprocurement.go.th/


กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่32 
  

(3) คลกิปุม่    
  ระบบฯ แสดงหน้าจอแทบ็เมนูระบบงาน ใหผู้ล้งทะเบยีนเลอืกเมนู “ลงทะเบยีน” ระบบฯ 
แสดงเมนู “ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” ดงัรปูที ่33 – 34 
 

 
 

รปูที ่33 หน้าจอแสดง “ระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั” 
 

 
 

รปูที ่34 หน้าจอแสดง “ขอ้มลูสว่นบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่33 
  

(4) จากรปูที ่34 คลกิทีเ่มนู “ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดงัรปูที ่35 
ขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ฏบิตังิาน 

 

 
 

รปูที ่35 หน้าจอแสดง “เปลีย่นแปลงรหสัผ่าน” 
 

(5) จากรปูที ่35 ใหผู้ล้งทะเบยีน คลกิที ่“เปลีย่นแปลงรหสัผ่าน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ  
ดงัรปูที ่36 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่34 
  

 
 

รปูที ่36 หน้าจอ “เปลีย่นแปลงรหสัผ่าน” 
 

ค าอธิบายรายการการบนัทึกข้อมูลการเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน  ตามรปูท่ี 36 
 

รายการข้อมูล ค าอธิบาย 
1. รหสัผ่านเดมิ  บนัทกึรหสัผ่านเดมิ มคีวามยาวมากกว่า 7 ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 15 ตวัอกัษร 

หา้มมชี่องว่าง ตอ้งใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (a-z, A-Z)  
ตวัอกัขระ และตวัเลข (0-9) เท่านัน้  

2.รหสัผ่านใหม่  บนัทกึรหสัผ่านเดมิ มคีวามยาวมากกว่า 7 ตวัอกัษร แต่ไม่เกนิ 15 ตวัอกัษร 
หา้มมชี่องว่าง ตอ้งใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ (a-z, A-Z)  
ตวัอกัขระ และตวัเลข (0-9) เท่านัน้ 

3.  ยนืยนัรหสัผ่าน บนัทกึใหเ้หมอืกบัรหสัผ่านใหม่  
 

 

จากรปูที ่36 ใหผู้ใ้ชบ้นัทกึขอ้มลูดงันี้ 
(1) รหสัผ่านเดมิ 
(2) รหสัผ่านใหม ่
(3) ยนืยนัรหสัผ่าน  
 เมือ่บนัทกึขอ้มลูรายการขา้งตน้แลว้ ระบบฯ จะแสดงรปูแบบการบนัทกึ  
 ดงัตวัอยา่งรปูที ่ 37 

 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่35 
  

 
 

รปูที ่37 หน้าจอแสดงตวัอย่างรปูแบบการบนัทกึขอ้มลู 
 

(4) จากรูปที่ 37 คลกิที่ปุ่ม “ยนืยนั” ระบบฯ จะแสดงข้อความ “ต้องการเปลี่ยนแปลง
รหสัผ่าน ใช่หรอืไม่” เพื่อยนืยนัการบนัทกึขอ้มลู ดงัรปูที ่38 

 

 
  

รปูที ่38 หน้าจอยนืยนัการบนัทกึขอ้มลู 
 

(5) จากรปูที ่38 คลกิทีปุ่ม่ OK เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงรหสัผ่าน  
 

   
 
 
 
 



กรมบญัชกีลาง              ส านักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั 

การลงทะเบยีนผูป้ฏบิตังิานส านกังานใหญ่/สาขา  หน้าที ่36 
  

8. การติดต่อสอบถาม 
หากมปีญัหาในการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ใชง้านในระบบฯ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ส านกัมาตรฐาน

การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั  กรมบญัชกีลาง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ   
โทร. 02-127-7000 ต่อ 4647, 6704, 6777, 6950-59       

.............................................................................. 


