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กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

งานบริหารงานพสัดุงานบริหารงานพสัดุ



ระเบยีบการเบิกเงนิจากคลงั การรับเงนิ การจ่ายเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ ระเบยีบการเบิกเงนิจากคลงั การรับเงนิ การจ่ายเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ 
และการน าเงนิส่งคลงั  พและการน าเงนิส่งคลงั  พ..ศศ. . ๒๕๒๕6262

““ข้อมูลหลกัผู้ขายข้อมูลหลกัผู้ขาย” ” 
หมายความวา่ ขอ้มูลของหน่วยงานผูเ้บิกหรือเจา้หน้ีหรือหมายความวา่ ขอ้มูลของหน่วยงานผูเ้บิกหรือเจา้หน้ีหรือ

ผูมี้สิทธิรับเงินเก่ียวกบั ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัประชาชน เลขผูมี้สิทธิรับเงินเก่ียวกบั ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัประชาชน เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษี ช่ือและเลขท่ีบญัชีธนาคารเลขท่ีสัญญา เง่ือนไขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ช่ือและเลขท่ีบญัชีธนาคารเลขท่ีสัญญา เง่ือนไข
การช าระเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจ าเป็นแลว้แต่กรณี เพื่อใชส้ าหรับการช าระเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจ าเป็นแลว้แต่กรณี เพื่อใชส้ าหรับ
การรับเงินขอเบิกจากคลงัการรับเงินขอเบิกจากคลงั



 ข้อมูลหลกัผู้ขาย ข้อมูลหลกัผู้ขาย คือ คือ รายละเอียดเก่ียวกบัคู่สัญญาทั้งหมด ไดแ้ก่ รายละเอียดเก่ียวกบัคู่สัญญาทั้งหมด ไดแ้ก่ 
ช่ือ ช่ือ –– สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
ช่ือร้าน หรือบริษทัและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลช่ือร้าน หรือบริษทัและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล
ตลอดจนท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร ตลอดจนท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร 
รวมถึงขอ้มูลทางดา้นการจดัซ้ือและขอ้มูลผูรั้บเงินแทน กรณีมีการรวมถึงขอ้มูลทางดา้นการจดัซ้ือและขอ้มูลผูรั้บเงินแทน กรณีมีการ
โอนสิทธิการรับเงิน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลกลางในระบบ โอนสิทธิการรับเงิน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลกลางในระบบ GFMIS GFMIS 
ส าหรับการจดัซ้ือ หรือจดัจา้งท่ีมีมูลค่า ตั้งแต่ ส าหรับการจดัซ้ือ หรือจดัจา้งท่ีมีมูลค่า ตั้งแต่ 55,,000000  บาท ข้ึนไป บาท ข้ึนไป 
เพื่อจ่ายตรงใหก้บัผูข้ายหรือผูมี้สิทธิรับเงินเพื่อจ่ายตรงใหก้บัผูข้ายหรือผูมี้สิทธิรับเงิน
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กลุ่มบัญชีผู้ขายกลุ่มบัญชีผู้ขาย
8 กลุ่ม

1000    1000    
นิตบุิคคล

2000 

บุคคลธรรมดา

2000 

บุคคลธรรมดา

3000      

ให้ บุคคลภายนอก

3000      

ส่วนราชการจ่าย
ให้ บุคคลภายนอก

4000 ส่วน

น าไปใช้จ่าย
ในหน่วยงาน

4000 ส่วน
ราชการ

น าไปใช้จ่าย
ในหน่วยงาน

6000 6000 
ต่างประเทศ

7000 เบกิ7000 เบกิ
หักผลักส่ง

5000 ที่
จ่ายตรงได้
5000 ที่
จ่ายตรงได้

8000 8000 
อปท.
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การค้นหาผู้ขายการค้นหาผู้ขาย

•• ผูข้ายนิติบุคคล ผูข้ายนิติบุคคล เป็นเลขประจ าตวัผูเ้สียเป็นเลขประจ าตวัผูเ้สีย

••

•• ผูข้ายนิติบุคคล ผูข้ายนิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนนิติบคุคล ใช้เลขทะเบียนนิติบคุคล 13 13 หลกั หลกั เป็นเลขประจ าตวัผูเ้สียเป็นเลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรภาษีอากร

•• คน้หาโดย ระบุคน้หาโดย ระบุเลขทะเบียนนิติบคุคล เลขทะเบียนนิติบคุคล 13 13 หลัก หลัก ((หนงัสือรับรองการหนงัสือรับรองการ
            จดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนพาณิชย)์ ) รวมถึงรวมถึงผูข้ายท่ีเป็นคณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั    ผูข้ายท่ีเป็นคณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั    
            ((หนงัสือจดทะเบียนกรมสรรพากร หนงัสือจดทะเบียนกรมสรรพากร เลข เลข 1313  หลกั จะขึน้ต้นด้วยเลข    หลกั จะขึน้ต้นด้วยเลข    
            099099xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx))
•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ยเลข รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ยเลข 11xxxxxxxxxxxxxxxxxx

••

••

•• ผูข้ายบุคคลธรรมดา ผูข้ายบุคคลธรรมดา ใช้เลขประจ าตัวประชาชน ใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 13 หลกั หลกั เป็นเป็น
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร

•• คน้หาโดย ระบุคน้หาโดย ระบุเลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน 13 13 หลกัหลกั
•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย 99xxxxxxxxxxxxxxxxxx

กลุ่ม กลุ่ม 10001000

กลุ่ม กลุ่ม 20002000
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••

••

•• ผูข้ายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินผา่นส่วนราชการ และผูข้ายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินผา่นส่วนราชการ และ
น าไปจ่ายต่อใหผู้ข้ายน าไปจ่ายต่อใหผู้ข้าย  และการซ้ือขายระหวา่งส่วนราชการดว้ยกนัและการซ้ือขายระหวา่งส่วนราชการดว้ยกนั

•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ค  าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบรุหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบรุหัสหน่วยเบิกจ่าย 13 13 
หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย VyyyyzzzzzVyyyyzzzzz

••

••

•• ขายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินผา่นส่วนราชการ ขายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินผา่นส่วนราชการ 
และน าไปและน าไปจ่ายภายในหน่วยงานจ่ายภายในหน่วยงาน  เช่น การเบิกเช่น การเบิกชดใชใ้บส าคญัชดใชใ้บส าคญั

•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
10 10 หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย AyyyyzzzzzAyyyyzzzzz

กลุ่ม กลุ่ม 30003000

กลุ่ม กลุ่ม 40004000

การค้นหาผู้ขายการค้นหาผู้ขาย
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••

••

•• กลุ่มเจา้หน้ีอ่ืนท่ีสามารถท าการจ่ายตรงได ้กรมบญัชีกลางกลุ่มเจา้หน้ีอ่ืนท่ีสามารถท าการจ่ายตรงได ้กรมบญัชีกลาง
สร้างใหทุ้กหน่วยงานสร้างใหทุ้กหน่วยงาน

•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุเลขประจ าตัวผู้ เสียเลขประจ าตัวผู้ เสีย
ภาษี ภาษี 13 13 หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ยรหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย 88xxxxxxxxxxxxxxxxxx

•••• ผูข้ายต่างประเทศท่ีเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาผูข้ายต่างประเทศท่ีเป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ระบุเลขทะเบียนนิติเลขทะเบียนนิติ
บุคคลไทย บุคคลไทย 13 13 หลกัหลกั//เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี 13 13 หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ยรหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย 77xxxxxxxxxxxxxxxxxx

กลุ่ม กลุ่ม 50005000

กลุ่ม กลุ่ม 60006000

การค้นหาผู้ขายการค้นหาผู้ขาย
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••

••

••

•• ผูข้ายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกหกัผลกัส่งไม่รับตวัเงินผูข้ายส่วนราชการ ส าหรับการเบิกหกัผลกัส่งไม่รับตวัเงิน
•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ระบุค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ระบุรหัสหน่วยรหัสหน่วย
เบิกจ่าย เบิกจ่าย 10 10 หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย OyyyyzzzzzOyyyyzzzzz  

กลุ่มกลุ่ม  70007000

กลุ่ม กลุ่ม 80008000

••

••

•• ผูข้าย ผูข้าย อปทอปท. . เช่น เช่น อบจอบจ. . เทศบาล เทศบาล อบตอบต. . ส าหรับการเบิกส าหรับการเบิก
จ่ายเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม

•• ค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ระบุค าคน้หาและเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ระบุรหัสหน่วยรหัสหน่วย
เบิกจ่าย เบิกจ่าย 10 10 หลกัหลกั

•• รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย รหสัผูข้ายข้ึนตน้ดว้ย CC15881588xnnnnxnnnn

การค้นหาผู้ขายการค้นหาผู้ขาย
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กลุ่ม 1000

กลุ่ม 2000

กลุ่ม 3000

กลุ่ม 4000

กลุ่ม 5000

กลุ่ม 6000

9 9 X X XX XX XX XX XX XX XX XX9 9 X X XX XX XX XX XX XX XX XX

A A Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZA A Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZ

1 1 X X XX XX XX XX XX XX XX XX1 1 X X XX XX XX XX XX XX XX XX

V V Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZV V Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZ

8 8 X X XX XX XX XX XX XX XX XX

7 7 X X XX XX XX XX XX XX XX XX

X = Running Number  X = Running Number  จากระบบจากระบบX = Running Number  X = Running Number  จากระบบจากระบบ

Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลกั)Y = รหัสหน่วยงาน (4 หลกั)

Z = Z = 5 5 หลกัสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายหลกัสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายZ = Z = 5 5 หลกัสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่ายหลกัสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย

กลุ่ม 7000 O O Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZO O Y Y YY YY YY Z Z ZZ ZZ ZZ ZZ

รหัสผู้ขายรหัสผู้ขาย

กลุ่ม 8000 C 1 5 8 8 x n n n nC 1 5 8 8 x n n n n
x = ประเภทของ อปท.
n = Running No
x = ประเภทของ อปท.
n = Running No
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ประเภท
ของผู้ขาย

   ผู้ขายทีเ่ป็นส่วนราชการ

   ผู้ขายทัว่ไป 

   ผู้ขายทีเ่ป็นรัฐวสิาหกจิ
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    มี  มี  33    กลุ่ม  คอืกลุ่ม  คอื

    11. . กลุ่ม กลุ่ม 1000  1000  ผู้ขายนิตบุิคคล ผู้ขายนิตบุิคคล ((11xxxxxxxxxxxxxxxxxx))
22. . กลุ่ม กลุ่ม 2000  2000  ผู้ขายบุคคลธรรมดา  ผู้ขายบุคคลธรรมดา  ((99xxxxxxxxxxxxxxxxxx))
    33. . กลุ่ม กลุ่ม 6000  6000  ผู้ขายต่างประเทศ  ผู้ขายต่างประเทศ  ((77xxxxxxxxxxxxxxxxxx))

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
   แบบขออนุมัตข้ิอมูลหลกัผู้ขายแบบขออนุมัตข้ิอมูลหลกัผู้ขาย                                                                  

-- ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร/ / ปกเช็คปกเช็ค
-- ส าเนาหน้าเคลือ่นไหวบัญชีเงนิฝากส าเนาหน้าเคลือ่นไหวบัญชีเงนิฝาก/Statement /Statement ย้อนหลงัไม่เกนิ ย้อนหลงัไม่เกนิ 6 6 เดอืนเดอืน
-- ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษีส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษี//บัตรประจ าตัวประชาชนบัตรประจ าตัวประชาชน// PassportPassport
-- ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า//หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
--    เอกสารอืน่ ๆ เอกสารอืน่ ๆ ((ถ้ามีถ้าม)ี ) เช่น เช่น ภภ..พพ..2020    หนังสือส าคญัการเปลีย่นช่ือ หนังสือมอบ หนังสือส าคญัการเปลีย่นช่ือ หนังสือมอบ 
      อ านาจ อ านาจ ((ติดอากรติดอากร)  )  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  

**โดยผู้ขายต้องรับรองส าเนาทุกฉบบัโดยผู้ขายต้องรับรองส าเนาทุกฉบบั   

ขอ้มลูหลกั

ผ ูข้ายท่ัวไป

ขอ้มลูหลกั

ผ ูข้ายท่ัวไป

������ҧẺ����ѵԢ�������ѡ�����.doc
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ขอ้ควรระวงั

บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นบัญชีเงินฝาก ประเภท
                      ออมทรัพย์ออมทรัพย์//กระแสรายวันเท่าน้ัน กระแสรายวันเท่าน้ัน 
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธกสธกส. . ต้องเป็นเลข ต้องเป็นเลข 

                      1212  หลกัเท่าน้ันหลกัเท่าน้ัน
ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจ าห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจ า/ / เผือ่เรียกพเิศษเผือ่เรียกพเิศษ



 กรณีการโอนสิทธิผู้รับเงินแทน
หลักฐานที่เกีย่วข้อง

- แบบขออนุมัติข้อมูลหลกัผู้ขาย
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจ าตัวประชาชน
- ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- ส าเนาสัญญาการโอนสิทธิรับเงนิ หรือส าเนาหนังสือบอกกล่าวการโอน   

                    สิทธิเรียกร้อง
- ส าเนาหนังสือของธนาคารแจ้งเลขที่ธนาคาร (กรณหีนังสือสัญญา 

                    ไม่ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร)

1-14
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11. . กลุ่ม กลุ่ม 3000  3000  ส่วนราชการเพือ่จ่ายต่อบุคคลภายนอก  ส่วนราชการเพือ่จ่ายต่อบุคคลภายนอก  ((VxxxxxxxxxVxxxxxxxxx))
22
    33 ))

11. . กลุ่ม กลุ่ม 3000  3000  ส่วนราชการเพือ่จ่ายต่อบุคคลภายนอก  ส่วนราชการเพือ่จ่ายต่อบุคคลภายนอก  ((VxxxxxxxxxVxxxxxxxxx))
22. . กลุ่ม กลุ่ม 4000  4000  ส่วนราชการเพือ่จ่ายภายในหน่วยงาน  ส่วนราชการเพือ่จ่ายภายในหน่วยงาน  ((AxxxxxxxxxAxxxxxxxxx))
    33. . กลุ่ม กลุ่ม 7000  7000  ส่วนราชการส าหรับเบิกหักผลกัส่งไม่รับตัวเงิน  ส่วนราชการส าหรับเบิกหักผลกัส่งไม่รับตัวเงิน  ((OxxxxxxxxxOxxxxxxxxx))

หลกัฐานที่เกีย่วข้องหลกัฐานที่เกีย่วข้อง
   แบบขออนุมัตข้ิอมูลหลกัผู้ขายแบบขออนุมัตข้ิอมูลหลกัผู้ขาย
 แบบขอเปลีย่นแปลงข้อมูลหลกัผู้ขาย แบบขอเปลีย่นแปลงข้อมูลหลกัผู้ขาย ((กรณีเพิม่บัญชีธนาคารกรณีเพิม่บัญชีธนาคาร)  )    
      -- ส าเนาใบค าขอเปิดบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัส าเนาใบค าขอเปิดบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั//ส าเนาปกเช็ค ส าเนาปกเช็ค ((ต้องระบุช่ือหน่วยงาน   ต้องระบุช่ือหน่วยงาน   
                  และช่ือบัญชีธนาคารเป็นภาษาองักฤษและช่ือบัญชีธนาคารเป็นภาษาองักฤษ) ) โดยส่วนราชการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยส่วนราชการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

ขอ้มลูหลกัผ ูข้าย

ท่ีเป็นสว่นราชการ

15
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1.องคก์ารเภสชักรรม รหัสผู้ขาย  8000000016 
2.การประปาส่วนภูมิภาค  รหัสผู้ขาย 8000001576 
3.การประปานครหลวง  รหัสผู้ขาย 8000001051
4.การไฟฟ้านครหลวง รหัสผู้ขาย  8000001315 
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รหัสผู้ขาย  8000001038 
6.บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั รหัสผู้ขาย  8000001675
7.บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) รหัสผู้ขาย 8000001314 
8.บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) รหัสผู้ขาย 8000001031 
9.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) รหัสผู้ขาย 8000001313

ขอ้มลูหลกัผ ูข้าย

รัฐวสิาหกจิ (กลุ่ม 5000)



10. องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์    รหัสผู้ขาย   8000000028 
11. องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์ รหัสผู้ขาย  8000001406
12. องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) รหัสผู้ขาย  8000000003
13. องคก์ารแบตเตอร่ี กระทรวงกลาโหม รหัสผู้ขาย 8000000014
14. ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รหัสผู้ขาย  8000000026
15. องคก์ารคา้ของคุรุสภา (สกสค.) รหัสผู้ขาย 8000000036
16. กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าฯ รหัสผู้ขาย 8000000996
17. องคก์ารสหประชาชาติ รหัสผู้ขาย 8000001966

17

ขอ้มลูหลกัผ ูข้าย

รัฐวสิาหกจิ (กลุ่ม 5000) 
(ต่อ)



18

1. กรมบัญชีกลางประสานงานกบัหน่วยงานทีใ่ห้บริการสาธารณูปโภค   เช่น  การประปา
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และหน่วยงานอืน่ทีส่่วนราชการ  ใช้ข้อมูลผู้ขาย
ร่วมกนัในระบบ  เช่น องค์การเภสัชกรรม  ส านักพมิพ์คณะรัฐมนตรี  และราชกจิจา
นุเบกษา  และด าเนินการสร้างข้อมูลหลกัผู้ขายให้กบัทุกส่วนราชการ  โดยทีส่่วน
ราชการไม่ต้องขออนุมัติและยนืยนัข้อมูลหลกัผู้ขาย                                        

2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ขายกลุ่มนีไ้ด้จาก Website ของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th (อาจมกีารสร้างรายช่ือผู้ขายเพิม่เตมิ   โดยกรมบัญชีกลาง  จะเป็นผู้
พจิารณาความเหมาะสม)

3. ผู้ขายในกลุ่มนีไ้ม่อนุญาตให้ส่วนราชการขอแก้ไข หรือขอเพิม่บัญชีธนาคาร

4. กรณีทีม่ข้ีอมูลผู้ขายถูกสร้างอยู่ในกลุ่มนีก่้อนการจ ากดัสิทธิ กรมบัญชีกลางได้ประสาน
กบัส านักงานโครงการ GFMIS ให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยงักลุ่มผู้ขายทีถู่กต้อง    

ขอ้มลูหลกัผ ูข้ายที่
รัฐวสิาหกจิ (กลุ่ม 5000)
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11..การค้นหาข้อมูลหลกัผู้ขายการค้นหาข้อมูลหลกัผู้ขาย

1.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอืน่1.2 ค้นหาตามเงื่อนไขอืน่1.1 ค้นหาตามรหัสผู้ขาย1.1 ค้นหาตามรหัสผู้ขาย

2.การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย2.การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

22..1 1 กรณีทีไ่ม่กรณีทีไ่ม่มีการสร้างในระบบ22..1 1 กรณีทีไ่ม่กรณีทีไ่ม่มีการสร้างในระบบ
มาก่อน

22..22  กรณีทีม่ีการสร้างในระบบ  แต่เป็นกรณีทีม่ีการสร้างในระบบ  แต่เป็น22..22  กรณีทีม่ีการสร้างในระบบ  แต่เป็นกรณีทีม่ีการสร้างในระบบ  แต่เป็น
ของหน่วยงานอืน่ของหน่วยงานอืน่

การปฏิบัตงิานผ่าน Web Online



1-2020

เอกสารส่งให้กรมบญัชีกลางเอกสารส่งให้กรมบญัชีกลาง//คลังจังหวัดคลังจังหวัด



1-2121



1-2222



1-23

การเขา้สู่ระบบ
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การเข้าสูร่ะบบการเข้าสูร่ะบบ
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1.การค้นหาข้อมูลหลกัผู้ขาย
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1.การค้นหาข้อมูลหลกัผู้ขาย หน้าหลัก

11..11  การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามรหัสผู้ขายรหัสผู้ขาย
11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเง่ือนไขตามเง่ือนไข
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1.

2.

3.
4.

5.

11..11  การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามรหัสผู้ขายรหัสผู้ขาย : :   ตัวอย่าง ตัวอย่าง 10000004161000000416
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11..11การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามรหสัผูข้ายรหสัผูข้าย
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11..11การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามรหสัผูข้ายรหสัผูข้าย
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11..11การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามรหสัผูข้ายรหสัผูข้าย
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11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเงื่อนไขอื่ตามเงื่อนไขอืน่น::

1.
2.
3.

4.

ตัวอย่าง  รหัสประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ตัวอย่าง  รหัสประจ าตัวผู้เสียภาษ ี 08014523600801452360
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11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเง่ือนไขตามเง่ือนไข
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11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเง่ือนไขตามเง่ือนไข
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11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเง่ือนไขตามเง่ือนไข
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11..2 2 การคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายการคน้หาขอ้มูลหลกัผูข้ายตามเงื่อนไขอื่ตามเงื่อนไขอืน่น
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22. . การการสร้างสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายขอ้มูลหลกัผูข้าย
22..1 1 การการสร้างสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายขอ้มูลหลกัผูข้าย ท่ีท่ีไม่มีในระบบไม่มีในระบบ
2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบ 
แต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้
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22..1 1 การการสร้างสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายขอ้มูลหลกัผูข้าย ท่ีท่ีไม่มีในระบบไม่มีในระบบ

37

ระบุ
ส่วนที ่ 1

ระบุ
ส่วนท่ี  2

กดปุ่ มค้นหา
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22..1 1 การการสร้างสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายขอ้มูลหลกัผูข้าย ทีไ่ม่มีทีไ่ม่มีในระบบในระบบ

ระบุ
ส่วนท่ี  3

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และกดปุ่ม
ทุกคร้ัง
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กดปุ่ม
จ าลอง

22..1 1 การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายการสร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย ท่ีไม่มีในระบบท่ีไม่มีในระบบ
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22..1 1 การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายการสร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย ท่ีไม่มีในระบบท่ีไม่มีในระบบ
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2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบแต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

1.
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2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบ แต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

2.

3.

4.
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2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบแต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

5.
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ส่วนท่ี  2

2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบแต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

6.

ส่วนท่ี  1
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ปุ่มจ าลอง
จะปรากฎ

2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบแต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

7.

ส่วนท่ี  3
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รหสัผูข้ายเดิม

2.2  การสร้างขอ้มูลหลกัผูข้ายท่ีมีในระบบแต่หน่วยงานอ่ืนสร้างไว้

8.

9.
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การออกจากระบบขอ้มูลหลกัผูข้ายการออกจากระบบขอ้มูลหลกัผูข้าย

กลบัหนา้
หลกั

10.



สถานะการสถานะการรบัโอนเงนิเขา้บญัชีรบัโอนเงนิเขา้บญัชี

- เจา้หน้ี (ผูข้ายกลุ่ม 1000 2000 5000)
- หน่วยงาน (ผูข้ายกลุ่ม 3000 4000)

อนมุตัริายการเบิก : สถานะว่าง

โอนเงนิระบบ B/N

วนัท าการที่ 1

     (บก.ด าเนนิการ)

15.00 น.

10.00 น.

 วนัท าการที่ 2

        (โอนเงนิให ้ธปท. และ มีผลเขา้บัญชผีูม้ีสิทธิรบัเงนิ)

วนัท าการที่ 3

(วนัทีม่ีผลเขา้บัญชผีูม้ีสิทธิรบัเงนิ)

โอนเงนิระบบ Bulk

10.00 น.

Run Payment

วนัที่มผีลโอนเงนิเขา้บญัชผีูม้สีิทธิรบัเงนิ
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