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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุมัติกำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุมตั ิการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) มติ คณะรัฐมนตรี
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น, สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตาม
กฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 06/08/2015 13:40
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง เบอร์ โทรศัพท์ 0-54299682 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หรื อ ระบบ e-GP คือ
ศูนย์กลางข้ อมูลการจัดซื ้อจ้ างภาครัฐ และเป็ นหน้ าต่างในการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐให้ กบั ผู้ค้า
และผู้สนใจโดยทัว่ ไป รวมถึงเป็ นระบบการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
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ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กาหนดและเป็ นฐานข้ อมูลการจัดซื ้อจัดจ้ างที่สามารถมาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
ส่วนราชการต่างๆ ได้
ทังนี
้ ้ ระบบการลงทะเบียนเป็ นระบบงานหนึง่ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นระบบแรกผู้ที่เข้ ามาใช้ งานจะต้ องเข้ ามาดาเนินการ ซึง่ การอนุมตั ิ
การลงทะเบียนจึงมีความจาเป็ นจะต้ องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เข้ ามาใช้ งานในระบบ e-GP ให้ อย่างถูกต้ อง
และให้ บริ การผู้รับบริ การที่ต้องการเข้ ามาใช้ ระบบอย่างถัว่ ถึง และผู้ที่เข้ ามาใช้ งานบริ การในระบบ e-GP มี 3 ประเภท
ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ ซึง่ เข้ ามาดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในระบบ e-GP ให้ เป็ นไประเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ผู้ค้ากับภาครัฐ
ผู้สนใจทัว่ ไป
e ระบบ-ประเ 2 จะมีการอนุมตั ิการขอลงทะเบียนสามารถแบ่งได้ เป็ น PGภท คือ ผู้ค้ากับภาครัฐ และ หน่วยงานภาครัฐ
(หัวหน้ าหน่วยงานภาครัฐ , หัวหน้ าสานักงาน (หน่วยจัดซื ้อ) , หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ) ซึง่ อานาจการอนุมตั ิการ
ลงทะเบียนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจในการอนุมตั ิจะแตกต่างกันไป โดยผู้มีอานาจในการอนุมติการลงทะเบียนสามารถ
ศึกษาขันตอนในการอนุ
้
มตั ิการลงทะเบียนได้ จากคูม่ ือนี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุมตั ิการลงทะเบียนต่อไป
ระยะเวลาในการลงทะเบียน เมื่อผู้ค้าทาการลงทะเบียนเป็ นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ค้าฯ จะทาการพิมพ์แบบแจ้ งการลงทะเบียนพร้ อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งกรมบัญชีกลางหรื อคลังจังหวัด
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทะเบียน หากเกินระยะเวลาที่กาหนดในการลงทะเบียนครบ 15 วันแล้ ว ผู้ค้าที่ยงั ไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากกรมบัญชีกลาง หรื อคลังจังหวัด จะต้ องทาการลงทะเบียนใหม่อีกครัง้ หนึง่
ให้ สง่ แบบแจ้ งการลงทะเบียนฯ ซึง่ ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของสถานประกอบการ และได้ ประทับตรา
สาคัญของบริ ษัทแล้ ว ให้ กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิตอ่ ไป ดังนี ้
(1) ผู้ค้ากับภาครัฐ (ส่วนกลาง) ส่งไปยัง สานักมาตรฐานการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(2) ผู้ค้ากับภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) ส่งไปยังสานักงานคลังจังหวัดพื ้นที่ ซึง่ สถานประกอบการ
ของผู้ค้ากับภาครัฐนันตั
้ งอยู
้ ่
**ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ค้ากับภาครัฐลงทะเบียน 15 นาที
ผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์
แบบแจ้ งการลงทะเบียนส่ง
กรมบัญชีกลางหรื อคลัง
จังหวัด / ยื่นเอกสารการ
ลงทะเบียนพร้ อมสาเนา
เอกสารที่กรมบัญชีกลาง
หรื อทางไปรษณีย์/
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
การลงทะเบียนในระบบกับ
เอกสารแนบต่าง ๆ ตามที่
กาหนดในระบบ กับเอกสาร
ที่สง่ มา

การพิจารณา

พิจารณา และอนุมตั ิการ
10 นาที
ลงทะเบียนผู้ค้า เอกสาร
ถูกต้ อง หากเอกสารไม่
ถูกต้ อง จะติดต่อผู้ค้าฯ ทาง
โทรศัพท์เพื่อขอเอกสาร
เพิ่มเติม โดยทาแบบแจ้ ง
ปั ญหาไว้ /แจ้ งผลการ
ลงทะเบียน ผ่าน e-mail
ของข้ อมูลการติดต่อกรณี
ผู้ค้ากับภาครัฐที่ลงทะเบียน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

หมำยเหตุ

(ตรวจสอบใน
ระบบ)

(กรณีระยะเวลา
ในการลงทะเบียน
หากผู้ค้าฯ ไม่ได้
ยืนยันการใช้ งาน
ใน e-mail ภายใน
10 วัน ผู้ค้าฯ จะ
ไม่สามารถยืนยัน
รหัสได้ และต้ อง
ดาเนินการติดต่อ
สานักมาตรฐาน
การจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐ และคลัง
จังหวัดที่ทาการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ลงทะเบียน)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแจ้ ง
การลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ
สาเนาเอกสาร
หนังสือรับรอง
ฉบับล่าสุดของ
นิติบุคคล

สานักมาตรฐาน
การจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(หนังสือรับรอง
ฉบับล่าสุดของนิติ
บุคคล (ไม่เกิน 60
วัน) มีการลงนาม
ลงรับรองสาเนา
ถูกต้ อง พร้ อม
ประทับตรา )
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือบริ คณห์
สนธิ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามใน
แบบแจ้ งฯ มีการ
ลงนามลงรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก 422/1 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัด
ลาปาง 52180 (เบอร์ โทร 0-5429-9682 เบอร์ โทรสาร 0-5429-9452)
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน www.maephrik.net
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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06/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก
อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง สถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

