
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 1/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

คู่มือการใช้งานระบบลงการลงทะเบียนผู้ขายผู้รับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา  

 สำหรับ บุคคลภายนอก สวทช. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผู้รับจ้างประเภทบุคคล

ธรรมดา  โดยการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนี้จะทำครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตนด้วย E-mail หรือช่องทางที่สำนักงานกำหนด  

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันตัวตนด้วยเบอร์มือถือ  

ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลตามบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เข้าระบบทีเ่ว็บไซต์ สวทช URL www.nstda.or.th จากเมนู ข้อมูลเผยแพร่ > จัดซื้อจัดจ้าง > ระบบ 

ลงทะเบียนผู้ขายผู้รับจ้าง   

 
 

2. เลือก บุคคลธรรมดา  จะแสดงหน้าจอ เพ่ือเลือกยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กดปุ่ม “ให้

ความยินยอม”  

 

http://www.nstda.or.th/


คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 2/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

 
 

3. เข้าสู่ขั้นตอน การยืนยันตัวตนด้วย E-mail หรือช่องทางอ่ืนที่สำนักงานกำหนด ระบบจะให้ท่านเลือก

รูปแบบการ login 4 รูปแบบ คือ Log in with E-mail, Log in with Google, Log in with Facebook 

และ Log in with Microsoft ดังภาพ 

 



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 3/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

หากท่านเลือก Log in with E-mail ระบบจะให้กรอก E-mail ที่ท่านต้องการใช้ จากนั้นระบบ

จะส่งรหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว (One Time Password หรือ OTP) ไปยัง E-mail ของท่าน กรณี

ไม่ได้รับ OTP รบกวนตรวจสอบที่ Junk Email แล้วนำรหัสผ่านที่ได้มากรอกที่หน้าจอเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

โปรดสังเกต OTP Ref: ในหน้าจอที่ให้กรอกรหัสผ่าน จะต้องตรงกับรหัสอ้างอิงใน E-mail เพ่ือ

ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ 

หากท่านเลือก Log in ด้วยช่องทางอ่ืน (Google, Facebook หรือ Microsoft) ระบบเชื่อมไปยัง

หน้า Log in ของ ระบบดังกล่าวตามที่ท่านเลือก โดยใช้บัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ของระบบนั้นๆ 

โดยการเลือกรูปแบบการ Log in จะเป็นการกำหนดวิธีการเข้าใช้งานระบบหลังจากท่ีท่านยืนยัน

ตัวตนทั้ง 3 ขั้นตอนเสร็จสิ้น หากท่านเลือกเป็น E-mail ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง ระบบจะส่ง OTP ไปยัง 

E-mail ของท่านเพ่ือใช้ในการ Log in เข้าใช้งาน หากท่านเลือกเป็น ช่องทางอ่ืน (Google, Facebook 

หรือ Microsoft) ท่านต้อง Log in ด้วย บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบนั้นๆ ตามที่ท่านเลือก 

 

4. ระบบ จะ แสดงข้อความเพ่ือให้ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กดปุ่ม “ให้ความยินยอม” ดังรูป 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 4/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

เข้าสู่ขั้นตอน การยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน เพ่ือรับ OTP ทาง SMS 

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในการยืนยันตัวตน โดยเบอร์โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ซ้ำกับผู้อ่ืนได้  

จากนั้น คลิก I’m not a robot และกดปุ่ม “ขอรหัส OTP” 

 
 

ระบบจะส่ง OTP ไปยัง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอก กรุณากรอกรหัส OTP ที่ได้รับ  
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สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

5. ระบบ จะแสดงข้อความการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

กดปุ่ม “ให้ความยินยอม” ดังรูป 

 

6. เข้าสู่ขั้นตอน การยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง  โดยข้อมูล วันเดือนปีเกิด 

และ Laser ID หลังบัตรประชาชน ไม่มีการเก็บไว้ในระบบ เป็นการส่งข้อมูลตรงไปยัง ระบบยืนยันตัวตน

ของกรมการปกครองเท่านั้น กรอกรายละเอียด และกดปุ่ม “ลงทะเบียนยืนยันตัวตน” 

 
 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 6/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแจ้งว่า การยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนสำเร็จ ดังภาพ 

 
 

7. จากนั้น กดปุ่ม “ไปหน้า Login”  หรือรอตามระยะเวลาที่แสดงในหน้าจอ เพ่ือให้ระบบกลับไปสู่หน้าจอ 

Login  โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยจะแสดงหน้าจอเพ่ือเลือกยินยอมให้เก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กดปุ่ม “ให้ความยินยอม” ดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 7/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

 

8. การ Log in เข้าใช้งานระบบ ตามรูปแบบที่ท่านเลือก คือ E-mail หรือช่องทางอ่ืน ที่ท่านใช้ในการ

ลงทะเบียนขั้นตอนแรก (หากเป็น E-mail ระบบจะส่ง OTP ไปยัง E-mail ของท่าน) 

 
 

9.  หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะแสดง “การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานเว็บ

แอปพลิเคชัน ระบบลงทะเบียนผู้ขายผู้รับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา จากนั้น กดปุ่ม Save  



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 8/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

 
 

10. จากนั้น ระบบจะ ไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ท่านกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น คำ

นำหน้าชื่อ, ที่อยู่, สำเนาบัตรประชาชน  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่ม “Save” และกดปุ่ม “ยืนยัน

ข้อมูล” 

 
 

          หมายเหตุ ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นด้วยข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ เบอร์โทรศัพท์ ที่มี

การยืนยันตัวตนด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้   



คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ขายผูร้ับจ้างประเภทบุคคลธรรมดา   หน้าที่ 9/9 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 31 ต.ค. 2565 

             ช่องที่อยู่ตามบัตรประชาชน สามารถ ระบุ รหัสไปรษณีย์ ระบบจะแสดงข้อมูล ที่อยู่ตามที่ระบุ

รหัสไปรษณีย์  และจะแสดงข้อมูลที่อยู่ด้านล่างให้  หลังจากนั้น ระบุ เลขท่ี,ถนน เพ่ิมเติม  พร้อมทั้งแนบ

สำเนาบัตรประชาชน เพ่ือให้ทีมพัสดุ สวทช. ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

 

 


