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การสร้างรหสัต่างๆ

สิทธิการเข้าใช้งาน

การด าเนินงานในระบบ



เดิม ใหม่ (กระทรวง 23)

60 กรม 60 กรม1 : 1

2 กรม 1 กรม2 : 1

31 หน่วยงานในก ากับ 31 หน่วยงานในก ากับ1 : 1

7 องค์การมหาชน 7 องค์การมหาชน1 : 1
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การด าเนินการในระบบ GFMIS - การสร้างรหัสต่างๆ

กลุม่งานบริการและประชาสมัพนัธ์ กองระบบการคลงัภาครัฐ 0-2298-6660 gfmis1@cgd.go.th

รหัสหน่วยงาน หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน หน่วยรับงบประมาณ ของหน่วยงานใหม่

กรมบัญชีกลางสร้าง

• รหัสหน่วยงาน 5 หลักเป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น 23XXX
• รหัสหน่วยงาน 4 หลัก ใช้อักษร D แทนรหัส 23 อีก 3 หลักเป็น Running ตาม          

3 หลักท้ายของรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น DXXX



การด าเนินการในระบบ GFMIS – การสร้างรหัสต่างๆ

กลุม่งานบริการและประชาสมัพนัธ์ กองระบบการคลงัภาครัฐ 0-2298-6660 gfmis1@cgd.go.th

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม        

รหัสหน่วยงาน 5 หลัก คือ 23002 รหัสหน่วยงาน 4 หลัก คือ D002
เป็นต้น

• หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนหน่วยงานใช้ตามรหัสเดิมเป็นหลัก โดย
กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) จะท าการเปลี่ยนรหัสจากเดิม
น าหน้า ด้วย 19 เป็น 23 เป็นต้น นอกจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานต้องยืนยันกองระบบการคลังภาครัฐ เพื่อด าเนินการสร้างรหัสให้
เป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด

ตัวอย่าง 



การด าเนินการในระบบ GFMIS – สิทธิการเข้าใช้งาน

กลุม่งานบริการและประชาสมัพนัธ์ กองระบบการคลงัภาครัฐ 0-2298-6660 gfmis1@cgd.go.th

กรณีหน่วยงานใช้บัตรก าหนดสิทธิการใช้ (GFMIS) Smart Card)

ใช้บัตรก าหนดสิทธิการใช้เดิม ต้องน าบัตรมาเปลี่ยน กระทรวง และต้องกรอก
แบบฟอร์มตามที่ก าหนด โดยบัตรเดิมจะใช้ปรับปรุงรายการในรหัสหน่วยงาน
เดิม และใช้ท ารายการต่างๆ ตามรหัสหน่วยงานใหม่



การด าเนินการในระบบ GFMIS – สิทธิการเข้าใช้งาน

กลุม่งานบริการและประชาสมัพนัธ์ กองระบบการคลงัภาครัฐ 0-2298-6660 gfmis1@cgd.go.th

กรณีหน่วยงานใช้ TOKEN KEY

• ใช้ Token Key บันทึกเดิม (Token Key 10) ในการบันทึกรายการปรับปรุงของหน่วยงานเดิม
• ส่งคืน Token Key อม.01 และอม.02 (Token Key 01 และ 02) ของหน่วยงานเดิม
• ใช้ Token Key ชุดใหม่ (Token Key 10, 01 และ 02) ในการบันทึก อม.01 และ อม.02 ของ

หน่วยงานใหม่ 
ทั้งนี้ ต้องเข้ามาบันทึกลงทะเบียนในระบบบริหาร GFMIS Token key ด้วย                                                                                                                         
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ขั้นตอนการปฏิบัติด้านงบประมาณ



ขั้นตอนการปฏบิัติด้านงบประมาณ

1. ยกเลิกเอกสารส ารองเงิน ให้เงินอยู่ในรูปแบบงบประมาณคงเหลือ
2. คืนงบประมาณเบิกแทนกนั ไปยังเจ้าของงบประมาณ โดยหลังจากย้ายข้อมลู
ไปหน่วยงานใหมเ่รียบร้อยแลว้ ให้ท างบประมาณเบิกแทนกนัอกีครั้ง
3. ยกเลิก/สลาย PO ให้เงินอยู่ในรปูแบบงบประมาณคงเหลือ
4. จากข้อ 1 – 3 งบประมาณจะมีสองแบบ คืองบประมาณปีปัจจุบนั และ
งบประมาณปีเก่า ต้องด าเนินการดังนี้

4.1 งบประมาณปีปัจจุบัน (2562) แจ้งส านักงบประมาณในการโอน
ไปยังรหัสหน่วยงานใหม่

4.2 งบประมาณปีเก่า (ตั้งแต่ 2561 ลงไป) แจ้งกรมบัญชีกลางในการ
โอนไปยังรหัสหน่วยงานใหม่

1. ยกเลิกเอกสารส ารองเงิน ให้เงินอยู่ในรูปแบบงบประมาณคงเหลือ
2. คืนงบประมาณเบิกแทนกัน ไปยังเจ้าของงบประมาณ โดยหลังจากย้ายข้อมูลไปหน่วยงานใหม่
เรียบร้อยแล้ว ให้ท างบประมาณเบิกแทนกันอีกครั้ง (กค 0409.7/ว 355 ลว 12 ตค. 2550)
3. จากข้อ 1 – 2 งบประมาณจะมีสองแบบคืองบประมาณปีปัจจุบัน และงบประมาณปีเก่า ต้อง
ด าเนินการดังนี้

3.1 งบประมาณปีปัจจุบัน (2562) แจ้งส านักงบประมาณในการโอนงบประมาณ
ไปยังรหัสหน่วยงานใหม่

3.2 งบประมาณปีเก่า (ตั้งแต่ 2561 ลงไป) แจ้งกรมบัญชีกลางในการโอนงบประมาณ
ไปยังรหัสหน่วยงานใหม่

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านงบประมาณ



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

1. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (งบประมาณปี พ.ศ. 2562) ที่ต้องการเปลี่ยนไปยังหน่วยงานใหม่
ยกเลิก PO   โอนงบประมาณไปยังหน่วยงานใหม่  สร้าง PO ที่รหัสหน่วยงานใหม่ 

2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แหล่งเงินปีเก่า 
2.1 PO ยกยอด

สลาย PO  โอนงบประมาณไปยังรหัสหน่วยงานใหม่   สร้าง PO ที่รหัสหน่วยงานใหม่
2.2 PO ที่สร้างในปีงบประมาณปัจจุบัน แต่อ้างอิงเอกสารส ารองเงินยกยอด

ยกเลิก PO ยกเลิกเอกสารส ารองเงนิ โอนงบประมาณไปยังรหัสหนว่ยงานใหม่ 
สร้างเอกสารส ารองเงินทีร่หัสหน่วยงานใหม่  สร้าง PO ที่รหัสหน่วยงานใหม่

** PO ที่ผ่านการตรวจรับแล้วจะต้องยกเลิกตรวจรับ / ท ารายการขอเบิกให้แล้วเสร็จ แล้วแต่กรณี
** PO ที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า และได้ตั้งเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนั้น  ให้ยกเลิก PO โดยวิธี  Final Invoice ซึ่งจ านวนเงินที่คืนกลับ
เข้าไปในระบบงบประมาณจะเท่ากับยอดคงค้างที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายใน PO ใบนั้น ๆ



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบเบิกจ่าย

1. ด าเนินการเบิกจ่ายใหเ้สรจ็สิ้นกระบวนงานของการเบิกและจ่าย ในรหัสหน่วยงานเดิม
2. กรณีที่เป็นจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ ให้ด าเนินการท าขอจ่ายช าระเงินให้แลว้เสรจ็ในรหัสหน่วยงานเดิม
3. การเบิกเกินส่งคืน/การส่งคนืฝากคลัง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จทีร่หัสหนว่ยงานเดิม 
4. การล้างลูกหนีเ้งินยืม ให้ด าเนินการบันทึกรายการให้แล้วเสร็จทีร่หัสหน่วยงานเดิม 
5. เงินประกันผลงานคงค้างที่รอการจ่ายคืนเงนิประกันผลงาน ท าการย้ายข้อมูลไปที่รหัสหน่วยงานใหม่



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบรับและน าส่งเงิน

1. ตรวจสอบและบันทึกรายการรับและน าส่งให้แล้วเสร็จในรหสัหน่วยงานเดิม
2. ใบ Pay in slip : ระบบจะน าขึ้นใบ Pay in slip ของรหัสหน่วยงานใหม่



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบสินทรัพย์ถาวร

1. สินทรัพย์รายตัว : ท ารายการโอนสินทรัพย์จากรหสัหน่วยงานเดิมไปรหัสหน่วยงานใหม่
2. สินทรัพย์งานระหว่างท า

2.1 ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์งานระหว่างท าและบนัทึกเป็นสินทรพัย์รายตัวให้แล้วเสรจ็ 
แล้วโอนสินทรัพย์รายตัวจากรหัสหน่วยงานเดิมไปยังรหสัหน่วยงานใหม่

2.2 หากยังไม่สามารถบันทึกเป็นสินทรพัย์รายตัวได้ ให้ปรับปรุงรายการเป็นบัญชีพกัครภุัณฑ์
ตามประเภทแล้วจึงโอนข้อมูลทางบัญชี
3. บัญชีพักสินทรัพย์   

โอนบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้าง จากรหัสหน่วยงานเดิมไปยังรหัสหน่วยงานใหม่ บันทึกรายการ
ล้างบัญชีพักสนิทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวที่รหสัหน่วยงานใหม่



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบบัญชีแยกประเภท

การปรับปรุงรายการทางบัญชีและการโอนข้อมูลทางบัญชี
1. ปรับปรุงรายการบัญชใีห้แล้วเสรจ็ที่รหสัหน่วยงานเดิม
2. กรณีการปรับปรงุ J9 ต้องปรับในรหัสหน่วยงานเดิมให้แล้วเสร็จ
3. การปรับหมวดรายจ่าย J7 ด าเนินการให้แลว้เสรจ็ที่รหสัหน่วยงานเดิม
4. โอนข้อมูลทางบัญชีจากรหัสหนว่ยงานเดิมไปที่รหัสหน่วยงานใหม่ 

เงินฝากคลัง
1. สร้างรหัสเจ้าของเงินฝากคลงั และบัญชีเงินฝากคลงัทีร่หัสหน่วยงานใหม่
2. บันทึกรายการโอนขายบิล เงนิฝากคลงัจากรหสัหน่วยงานเดิมไปรหัสหน่วยงานใหม่



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบบัญชีแยกประเภท

เงินทดรองราชการ
1. เงินทดรองราชการ กรณีไม่ใช้เงินทดรองราชการต่อที่รหัสหนว่ยงานใหม่

1.1 บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) : ส่วนราชการบันทึกเพือ่ลดยอดเงินทดรองราชการ 
(1101010104) และน าส่งคืนเงนิทดรองราชการเข้าคลัง 

1.2 บัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ (รายตัว) ของหน่วยงาน 9999 และบัญชีเงินทดรองราชการ
รับจากคลังของส่วนราชการให้กรมบัญชีกลางบันทึกลดยอดบัญชีลูกหนีเ้งินทดรองราชการ และบัญชีเงิน
ทดรองราชการรบัจากคลังของสว่นราชการ 

1.3 กรณีเป็นรายการที่อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 แก้ไขวันที่สิ้นสุดของวงเงินทดรองราชการ
และระงับการใช้เลขทีว่งเงนิทดรองราชการดังกลา่ว



การด าเนินการในระบบ GFMIS – ระบบบัญชีแยกประเภท

เงินทดรองราชการ
2. เงินทดรองราชการ กรณยีังคงใช้เงนิทดรองราชการต่อไป ที่หน่วยงานใหม่

2.1 กรมบัญชีกลางสรา้งวงเงนิแบ่งสรร ให้กับหน่วยงานใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานเดิม 
2.2 กรมบัญชีกลางอนุมัติวงเงนิแบ่งสรร 
2.3 ส่วนราชการบันทึกเอกสารพักโอนแบ่งสรรเงินทดรองโดยอ้างอิงวงเงนิที่ได้รับจาก

กรมบัญชีกลาง
2.3.1 ส าหรับการบันทึกภายในกรม
2.3.2 ส าหรับการบันทึกขา้มกรม

2.4 กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูล และบันทึกผ่านรายการเอกสาร
2.5 ส าหรับวงเงนิทดรองที่รหัสหน่วยงานเดิม กรณีเป็นรายการทีอ่นุมัติวงเงนิตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551

แก้ไขวันที่สิ้นสุดของวงเงนิทดรอง และระงับการใช้เลขที่วงเงินทดรองดังกล่าว



แนวทางการด าเนินการในระบบ e-GP

โดย...กองระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัและราคากลาง



แนวทางการแก้ไขข้อมูลหน่วยงานในระบบ e-GP
กรณีที่ 1 หน่วยงานเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่และรหัสหน่วยงานใหม่ 

กรมบัญชีกลางจะด าเนินการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานในระบบ e-GP 
ตามที่ได้รับแจ้งจากกองระบบการคลังภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

***โดยในส่วนของรหัสหน่วยงานในระบบ e-GP ยังคงเป็นรหัสเดิม*** 



หน่วยงานภาครัฐ

แนวทางการแก้ไขข้อมูลหน่วยงานในระบบ e-GP
กรณีที่ 2 หน่วยงานได้รวมกับหน่วยงานอื่น เปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานใหม่ รหัสหน่วยงานใหม่ 

ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP 
กรณีเพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน/ หน่วยงานย่อย 
(หน่วยจัดซื้อ) (e - GP 01-0124) ทาง e-mail 

สร้างข้อมูลหน่วยงานใหม่ในระบบ e-GP

ส่งแบบฟอร์มการย้ายโอนข้อมูลใน
รูปแบบ file excel ไปยัง e-mail ของ
หน่วยงาน

ท าหนังสือแจ้งขอย้ายโอนข้อมูลในระบบ e-GP

ย้ายโอนข้อมูลจากชื่อหน่วยงานเดิม 
รหัสหน่วยงานเดิม มายังข้อมูลชื่อ
หน่วยงานใหม่ รหัสหน่วยงานใหม่

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการ
ย้ายโอนข้อมูลในรูปแบบ file 
excel ส่งกลับมายัง e-mail 
ของกรมบัญชีกลาง

ได้รับแจ้งผลการด าเนินการ
ทาง e-mail

- แบบแจ้งฯ กรณีเพิ่มข้อมูลหน่วยฯ
- ตารางเพิ่มข้อมูลหน่วยงานฯ เป็น file excel
- เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงาน, กฎหมาย/ค าสั่ง/ประกาศ/ 
หนังสือ แสดงการจัดต้ังองค์กร , หนังสือมอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างฯ

กรมบัญชีกลาง
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6



แนวทางการแก้ไขข้อมูลงบประมาณในระบบ e-GP

กรณีอยู่ในขั้นตอนจัดท าร่างสญัญา กรณีอยู่ในขั้นตอนบริหารสญัญา
1 2



แนวทางการแก้ไขข้อมูลงบประมาณในระบบ e-GP
คลิกปุ่ม “ข้อมูลงบประมาณโครงการ”

ขั้นตอนจัดท าร่างสัญญา

ขั้นตอนบริหารสัญญา



แนวทางการแก้ไขข้อมูลงบประมาณในระบบ e-GP

กรณีที่โครงการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน3

ขั้นตอนเพิ่มโครงการ



แนวทางการแก้ไขข้อมูลงบประมาณในระบบ e-GP
บันทึก รหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงนิใหม่ 



กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ

การโอนข้อมูลทางบัญชี

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


การโอนข้อมูลทางบัญชีระหว่างหน่วยงาน

ตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชีก่อนโอน

ปรับปรุงแกไ้ขบญัชีใหถู้กตอ้ง

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ

โอนปิดบญัชี



การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน

สินทรัพย์

หนีสิ้น

ส่วนทุนรายได้

ค่าใช้จ่าย



 สินทรัพย์
ไดแ้ก่  เงินสดในมือ เงินฝากคลงั เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ีเงินยมื สินทรัพย ์ เป็นตน้ 

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน

 หนีสิ้น
ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ ใบส าคญัคา้งจ่าย 

เบิกเกินส่งคืน  เงินรับฝากอ่ืน เงินประกนัอ่ืน เป็นตน้



 ส่วนทุน
ไดแ้ก่  ทุนของหน่วยงาน 

ผลสะสมจากการแกไ้ข - ขอ้ผดิพลาด 
รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายสุทธิ 
รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายสะสม

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน

 รายได้

 ค่าใช้จ่าย



ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน

 เงนิสด



ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน

 เงินฝากธนาคาร



 ลูกหนีเ้งนิยืม

ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนโอน



การส่งมอบข้อมูล
แบบการโอนข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
1101010101 เงินสดในมอื
1101xxxxxx เงินฝากธนาคาร
12xxxxxxxx ครุภัณฑ์..............
12xxxxxx03 ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์..............
3101010101 รายได้สูง(ต่่า)กวา่ค่าใช้จ่ายสุทธิ
3102010101 รายได้สูง(ต่่า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม
3105010101 ทุนของหน่วยงาน
4XXXXXXXXX รายได้
5XXXXXXXXX ค่าใช้จ่าย

รวมทัง้ส้ิน

หมายเหตุ : ข้อมลู ณ วนัที ่.............................

........................................................... ผู้โอน ...........................................................ผู้รับโอน
(..............................................................) (..............................................................)

ต ำแหน่ง .................................................................... ต ำแหน่ง ....................................................................
วนัท่ี .................................................................... วนัท่ี ....................................................................

บัญชีแยกประเภท
หน่วยงาน............................ (ผู้โอน) หน่วยงาน............................ (ผู้รับโอน)

รหสัหน่วยงาน ........... รหสัหน่วยงาน ...........
รหสัหน่วยเบิกจา่ย .................................... รหสัหน่วยเบิกจา่ย ....................................



การโอน “เงินฝากคลงั”

• เงนิฝากคลงั

หน่วยงานเดมิ

• เงนิฝากคลงั

หน่วยงานใหม่



การโอน “สินทรัพย์”

 พกัสินทรัพย์

 สินทรัพยร์ายตวั
 สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด
 สินทรัพย ์Interface

1

3



การโอน “สินทรัพย์”

 พกัสินทรัพย์
กรณสิีนทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึน้ไป 

เดบติ   สินทรัพย์  (ระบุประเภท)
เครดติ  พกัสินทรัพย์

บันทกึล้างเป็นสินทรัพย์รายตัว 
แบบ สท 13 (AA) / F-04 (AA)

สร้างสินทรัพย์รายตัว 
แบบ สท 01 / AS01

เดบิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)/
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต ่ากว่าเกณฑ์ 

เครดติ   พกัสินทรัพย์

กรณสิีนทรัพย์มูลค่าต ่ากว่า 5,000 บาท
หรือเป็นค่าใช้จ่าย

บันทกึล้างเป็นค่าใช้จ่าย
แบบ สท 13 (JV) / F-04 (JV)



การโอน “สินทรัพย์รายตัว”

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑)

หมวดสินทรัพย์ รหัสหน่วยงาน
จ านวนสินทรัพย์

ทีเ่หมือนกนั

ค าอธิบายของ

สินทรัพย์

ข้อความเลขที่

สินทรัพย์หลกั
หน่วยนับพื้นฐาน รหัสจังหวัด ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงนิ กจิกรรมหลกั

รหัส

งบประมาณ

แบบการสร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ในคราวเดยีวกนัหลายรายการ

แบบ สท. ๐๔

กรมผูรั้บโอน สร้างสินทรัพย์



การโอน “สินทรัพย์รายตัว”

แบบ สท. ๐๔

(๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗)

อายุการใช้งานทีว่างแผน

เป็นปี

อายุการใช้งานทีว่างแผน

เป็นปี

อายุการใช้งานทีว่างแผน

เป็นปี

อายุการใช้งานทีว่างแผนเป็น

เดือน

อายุการใช้งานทีว่างแผนเป็น

เดือน

อายุการใช้งานทีว่างแผนเป็น

เดือน

แบบการสร้างข้อมูลหลกัสินทรัพย์ในคราวเดยีวกนัหลายรายการ

สร้างสินทรัพย์



การโอน “สินทรัพย์รายตัว”

แบบ สท. ๐๕

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)
หน่วยงานผู้โอน เลขที่สินทรัพย์หลักผู้โอน เลขที่ย่อยสินทรัพย์ผู้โอน วนัที่เอกสาร วนัที่ผ่านรายการ วนัที่คดิมูลค่า ข้อความ เลขที่สินทรัพย์หลักผู้รับโอน เลขที่ย่อยสินทรัพย์ผู้รับโอน หน่วยงานผู้รับโอน เลขที่เอกสารอ้างอิง เลขที่การก าหนด

แบบการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมในคราวเดยีวกนัหลายรายการ

กรมผู้โอน

แจ้งกรมบัญชีกลาง



การโอนข้อมูลทางบัญชีระหว่างหน่วยงาน

 สินทรัพยไ์ม่ระบุรายละเอียด

กรณสิีนทรัพย์หมดอายุการงานแล้ว

สินทรัพย์ไม่ระบุ
รายละเอยีด

สินทรัพย์รายตัว

สินทรัพย์ อายุการใช้งาน 1 งวด

สินทรัพย์หลกั อายุการใช้งานทีเ่หลืออยู่

สินทรัพย์ย่อย อายุการใช้งาน 1 งวด

กรณสิีนทรัพย์ยงัมีอายุการใช้งานคงเหลือ 



การโอนข้อมูลทางบัญชีระหว่างหน่วยงาน

 สินทรัพย ์Interface

ผู้โอน ผู้รับโอน



การโอน “สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย”

ZGL_JS แบบ บช 05

ส่วนราชการ /
มหาลยัที่เป็น
ส่วนราชการ 

หน่วยงานในก ากบั /
องค์การมหาชน



เบอร์ตดิต่อ

กองระบบการคลงัภาครัฐ (GFMIS) 02-298-6660
กองระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐและราคากลาง (e-GP) 02-270-6400 กด 3
กองบญัชีภาครัฐ 02-1277407-10
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ

- เงินเดือน (e-Payroll) 02-1277309 และ 02-1277376
- บ าเหน็จบ านาญ 02-1277353

กองสวสัดิการรักษาพยาบาล 02-1277000 ต่อ 4100 และ 4371


