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สิ่งที่สงมาดวย 1

วิธีปฏิบัติในการสรางและการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
การซื้อสินคา/บริการที่มีมูลคาตั้งแต 5,000.- บาทขึ้นไป กรมบัญชีกลางจะทําการชําระเงิน
ดวยวิธีการจายตรง (Direct Payment) เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย โดยสวนราชการจะตองระบุ
รหัสผูขาย (Vendor Code) ในขั้นตอนการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง และขั้นตอนการขอเบิกในระบบ
GFMIS เพื่ออางอิงขอมูล
ขอมูลหลักผูขายดังกลาว ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ
1. ขอมูลทั่วไป เชน ชื่อ ที่อยู รหัสประจําตัวผูเสียภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร
2. ขอมูลทางดานการจัดซื้อ เชน สกุลเงินในใบสั่งซื้อ
3. ขอมูลทางดานการบัญชี(รหัสหนวยงาน) เชน บัญชีกระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จาย
สว นราชการจะตอ งสรา งขอ มูล หลัก ผู ข ายในระบบกอ นทํา ใบสั่ง ซื ้อ /สั ่ง จา ง(PO) กรณี
มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายในภายหลัง เชน เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู หรือเพิ่มเติมเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร สวนราชการตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวในระบบ GFMIS เชนเดียวกัน ทั้งนี้
ไม ว า จะเป น การสร า งขอ มูล หลั ก ผู ข าย หรื อ การเปลี่ ย นแปลงข อมู ลหลั ก ผู ข ายในระบบ GFMIS
สวนราชการจะตองสงคําขอใหกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการอนุมัติรายการ
ดังกลาวตอไป

การสรางและการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย กรณีที่ใช GFMIS Terminal
โดยระบบไดกําหนดสิทธิการสรางขอมูลหลักผูขายเปนดังนี้
1. ฝายพัสดุ ดําเนินการการสรางขอมูลทั่วไป และขอมูลดานการจัดซื้อ
2. ฝายการเงินและบัญชี ดําเนินการสรางขอมูลทางดานการบัญชี(รหัสหนวยงาน)
การสรางขอมูลหลักผูขายในสวนของฝายพัสดุ
1. เมื่อสวนราชการคัดเลือกผูขายในการทําสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจางไดแลว ใหผูขายจัดเตรียม
เอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสําเนาถูกตองจากผูขาย) ดังนี้
1.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี/บัตรประจําตัวประชาชน
1.3 สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคา
1.4 เอกสารอื่นๆ(ถามี)
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ทั้งนี้ ตองตรวจสอบรายชื่อผูทิ้งงาน(Back List) จาก Web site ของสํานักพัฒนามาตรฐานพัสดุภาครัฐ
ที่ http://www.gprocurement.go.th เสียกอน แลวจึงดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาสั่งซื้อ/สั่งจาง
ที่ประทับตราและลงนามยินยอมใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
2. คนหาขอมูลผูขายดังกลาวในระบบ GFMIS วามีขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS หรือไม
จาก Transaction Code : MK01-สราง ซึ่งสามารถคนหาโดยอางอิงจากคําที่ใชคนหา(เลขที่ประจําตัวผู
เสียภาษี รหัสหนวยเบิกจาย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย เมือง ชื่อผูขาย ประเภทผูขาย
(มี 7 ประเภทตามกลุมบัญชีผูขาย*)
*กลุมบัญชีผูขาย ประกอบดวย 7 กลุม คือ
1) กลุม 1000 สําหรับผูขายนิติบุคคล
2) กลุม 2000 สําหรับผูขายบุคคลธรรมดา
3) กลุม 3000 สําหรับสวนราชการ เพื่อจายชําระเงินใหบคุ คลภายนอก
4) กลุม 4000 สําหรับสวนราชการ เพื่อนําไปใชจายภายในหนวยงาน
5) กลุม 5000 สําหรับผูขายที่สามารถทําการจายตรงได
6) กลุม 6000 สําหรับผูขายตางประเทศ
7) กลุม 7000 สําหรับผูขายที่เบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
ผลจากการคนหาปรากฏวา
1) พบข อมู ล หลั ก ผู ข าย ใหต รวจสอบต อว า ขอ มู ลหลัก ผู ข ายนั้ น มี ขอ มูล ครบทั้ง 3 ส ว น
หรือไม อยางไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง
1.1) ถาขอมูลหลักผูขายมีครบทั้ง 3 สวน แสดงวา รายการดังกลาวเมื่อดําเนินการ
เรียบรอยแลวสามารถตั้งเบิกได
1.2) ถาขอมูลหลักผูขายมีเฉพาะ 2 สวนแรก แสดงวา สามารถดําเนินการสราง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจางได แตยังไมสามารถตั้งเบิกได ดังนั้น ตองสงรหัสผูขายรายนั้นใหฝายการเงินและ
บัญชี ดําเนินการสรางในสวน “ขอมูลทางดานการบัญชี(รหัสหนวยงาน)” จึงจะสามารถตั้งเบิกได
2) ไมพบขอมูลหลักผูขาย แสดงวายังไมมีการสรางผูขายรายนี้ในระบบ จะตองดําเนินการ
สรางใหม โดยใช Transaction Code : MK01-สราง โดยบันทึกขอมูล ดังนี้
องคกรทางการจัดซื้อ : ระบุ “THAI”
กลุมบัญชีผูขาย
: 1000 คือ กลุมผูขายนิติบุคคล
2000 คือ กลุมผูขายบุคคลธรรมดา
3000 คือ สวนราชการ เพื่อการจายชําระเงินบุคคลภายนอก
4000 คือ สวนราชการ เพื่อใชในการตั้งเบิกจากสวนกลาง
และนํามาใชภายในหนวยงาน
5000 คือ เจาหนี้อื่นที่สามารถทําการจายตรงได
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6000 คือ กลุมผูขายตางประเทศ ที่ไดลงทะเบียนผูขายกับ
สวนราชการแลว
7000 คือ เจาหนี้อื่นที่ตองทําการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
ขอมูลทั่วไป
1) บันทึกขอมูลผูขายในสวนของที่อยู
ชื่อ
: ระบุ ชื่อผูขายภาษไทยและภาษาอังกฤษ
คําคนหา
: ผูขายกลุม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี
ผูขายกลุม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหนวยเบิกจาย
ผูขายกลุม 6000 ระบุ Passport Number
ที่อยู
: ระบุ บานเลขที่ ถนน อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย และ
ประเทศของผูขาย
การติดตอสื่อสาร: ระบุ หมายเลขโทรศัพท โทรสารของผูขาย (ถามี)
2) บันทึกขอมูลผูขายในสวนของควบคุม(Internal)
เลขที่ภาษี 1 : ผูขายกลุม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี
ผูขายกลุม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหนวยเบิกจาย
ผูขายกลุม 6000 ระบุ Passport Number
3) บันทึกขอมูลผูขายในสวนของรายการชําระเงิน
ประเทศ
: ระบุ “TH”
คียธนาคาร
: ระบุ คียธนาคาร ซึ่งสามารถคนหาไดจากระบบ มี 7 หลัก
โดย 3 หลักแรกแทน “ธนาคาร”
และ 4 หลักทายแทน “สาขา” เชน 0060001 คือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช เปนตน
บัญชีธนาคาร : ระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ผูถือบัญชี
: ระบุ ชื่อผูถือบัญชีที่เปดบัญชีกับธนาคาร เปนภาษาอังกฤษเทานั้น
Bnk.T
: ระบุ ลําดับที่(Running NO.)ของเลขที่บัญชีธนาคารของผูขาย
จํานวน 4 หลัก เชน 0001, 0002, ....
รายละเอียดอางอิง: ระบุ ชื่อธนาคาร-สาขา (แบบยอ) เชน กรุงไทย-เยาวราช
ขอมูลทางดานการจัดซื้อ
สกุลเงินในใบสั่งซื้อ
: ระบุ “THB”
เงื่อนไขการชําระเงิน
: ระบุ “0001”
ตรวจใบกํากับตามรับสินคา : ใหทําเครื่องหมาย “ถูก” (3)
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3. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บขอมูล แลวระบบจะแสดง “รหัสผูขาย (Vendor
Code)” เพื่อยืนยันการสรางขอมูลหลักผูขายดาน “ขอมูลทั่วไป” และ “ขอมูลทางดานการจัดซื้อ”
4. สงรหัสผูขายที่ไดจากระบบตามขอ 3. พรอมเอกสารและบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ใหฝายการเงินและบัญชี เพื่อดําเนินการสรางขอมูลดานการบัญชี (รหัสหนวยงาน) ตอไป
การสรางขอมูลหลักผูขายในสวนของฝายการเงินและบัญชี
1. ระบุหรือคนหาผูขายที่ตองการสรางวา มีอยูในระบบหรือไม จาก Transaction Code :
XK01- สราง ซึ่งสามารถคนหาโดยอางอิงจาก คําที่ใชคนหา(เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี รหัสหนวย
เบิกจาย หรือ Passport Number) รหัสไปรษณีย เมือง ชื่อผูขาย ประเภทผูขาย(มี 7 ประเภทตามกลุม
บัญชีผูขาย**)
**กลุมบัญชีผูขาย ประกอบดวย 7 กลุม คือ
1) กลุม 1000 สําหรับผูขายนิติบุคคล
2) กลุม 2000 สําหรับผูขายบุคคลธรรมดา
3) กลุม 3000 สําหรับสวนราชการ เพื่อจายชําระเงินใหบุคคลภายนอก
4) กลุม 4000 สําหรับสวนราชการ เพื่อนําไปใชจายภายในหนวยงาน
5) กลุม 5000 สําหรับผูขายที่สามารถทําการจายตรงได
6) กลุม 6000 สําหรับผูขายตางประเทศ
7) กลุม 7000 สําหรับผูขายที่เบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
ผลจากการคนหาปรากฏวา
1) พบขอมูลหลักผูขาย ใหตรวจสอบตอวา ขอมูลหลักผูขายนั้นมีขอมูลครบทั้ง 3 สวนแลว
หรือไม อยางไร จาก Transaction Code : XK03-แสดง
1.1) ถาขอมูลผูขายมีครบทั้ง 3 สวน นั่นแสดงวา สามารถดําเนินการสรางใบสั่งซื้อ/
สั่งจาง และตั้งเบิกได ไมจําเปนตองสรางใหม
1.2) ถาขอมูลผูขายมีเฉพาะ 2 สวนแรก นั่นแสดงวา สามารถดําเนินการสราง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจางได แตยังไมสามารถตั้งเบิกได ใหดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในสวนของ
“ขอมูลทางดานการบัญชี(รหัสหนวยงาน)” กอน จึงจะสามารถตั้งเบิกได
2) ไมพบขอมูลผูขาย แสดงวายังไมมีการสรางผูขายรายนี้ในระบบ จะตองแจงใหฝายพัสดุ
ดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในสวนของ “ขอมูลทั่วไป” และ “ขอมูลทางดานการจัดซื้อ” กอน
โดยการสรางขอมูลหลักผูขายในสวนของ “ขอมูลทางดานการบัญชี(รหัสหนวยงาน)” ไดจาก
Transaction Code : XK01-สราง โดยระบุ
รหัสผูขาย
: ระบุ รหัสผูขาย 10 หลักที่ไดจากระบบ (ตามที่ฝายพัสดุแจง)
รหัสหนวยงานองคกรทางการจัดซื้อ
: ระบุ “THAI”
กลุมบัญชี
: 1000 คือ กลุมผูขายนิติบุคคล
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2000 คือ กลุมผูขายบุคคลธรรมดา
3000 คือ สวนราชการ เพื่อการจายชําระเงินบุคคลภายนอก
4000 คือ สวนราชการ เพื่อใชในการตั้งเบิกจากสวนกลาง
และนํามาใชภายในหนวยงาน
5000 คือ เจาหนี้อื่นที่สามารถทําการจายตรงได
6000 คือ กลุมผูขายตางประเทศ ที่ไดลงทะเบียนผูขายกับ
สวนราชการแลว
7000 คือ เจาหนี้อื่นที่ตองเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
ขอมูลในสวนขอมูลทางการบัญชี
บัญชีกระทบยอด: กลุม 1000 สําหรับผูขายนิติบุคคล
ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102
กลุม 2000 สําหรับผูขายบุคคลธรรมดา
ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102
กลุม 3000 สําหรับสวนราชการ เพื่อจายชําระเงินให
บุคคลภายนอก ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102
กลุม 4000 สําหรับสวนราชการ เพื่อนําไปใชจายภายใน
หนวยงาน ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2102040102
กลุม 5000 สําหรับผูขายที่สามารถทําการจายตรงได
ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198
กลุม 6000 สําหรับผูขายตางประเทศ
ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101010102
กลุม 7000 สําหรับผูขายที่เบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
ใหระบุบัญชีแยกประเภท คือ 2101020198
กลุมจัดการเงินสด
: ระบุ “C0” (ซีศูนย)
ขอมูลในสวนของรายการชําระเงิน
เงื่อนไขชําระเงิน
: ระบุ “0001”
Chk.d.inv
: ใหทําเครื่องหมาย “ถูก” (3)
ขอมูลในสวนของขอมูลภาษีตามประเภทผูขาย โดยระบุตามกรณีดังนี้
กลุมบัญชี
1000

With.t.type
01
10

รหัสภาษี
B1
A1

ภาระ
3
3

Rec.ty
ภงด. 01
ภงด. 53
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กลุมบัญชี
2000
3000

4000
5000
6000
7000

With.t.type
01
11
01
10
11
13
01
10
01
10
10

รหัสภาษี
B1
A2
B1
A1
A2
A4
B1
A1
B1
A1
A1

ภาระ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rec.ty
ภงด. 01
ภงด. 03
ภงด. 01
ภงด. 53
ภงด. 03
ภงด. 01-เงินเดือน

ภงด. 01
ภงด. 53
ภงด. 01
ภงด. 53
ภงด. 53

2. เลือกกด “บันทึก” (SAVE) เพื่อจัดเก็บขอมูล โดยระบบจะแสดงรหัสผูขาย เพื่อยืนยันการ
สรางขอมูลหลักผูขายดาน “ขอมูลทางดานการบัญชี (รหัสหนวยงาน)”
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในระบบเรียบรอยแลว ใหสงแบบคําขอสราง
ขอมูลหลักผูขาย (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมเอกสารและหลักฐาน (ที่มีการรับรองสําเนาถูกตองจาก
ผูขาย) ที่ฝายพัสดุรับไวตามขอ 1. สงกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทํา
การอนุมัติขอมูลหลักผูขายตอไป
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย
กรณีผูขายมีความประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักของผูขาย ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ
กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย (ตามสิ่งที่สงมาดวย 3) สงใหกองคลัง(ฝายการเงินและ
บั ญ ชี ) เพื่ อ รวบรวมส ง ให ก รมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด แล ว แต ก รณี เพื่ อ ทํ า การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายรายดังกลาวตอไป
เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายแลว
ใหสวนราชการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายรายดังกลาวในระบบจาก Transaction
Code : XK03-แสดง
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การสรางและการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย กรณีที่ใช Excel Loader
การสรางขอมูลหลักผูขายโดยใช Excel Loader ใหสวนราชการบันทึกขอมูลในแบบขอสราง
ขอมูลหลักผูขาย GFMIS ผข.01(ตามสิ่งที่สงมาดวย 4) ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลเฉพาะในสวนของ
“ข อ มู ล ทั่ ว ไป” เท า นั้ น ส ว น “ข อ มู ล ทางด า นการจั ด ซื้ อ ” และ “ข อ มู ล ทางด า นการบั ญ ชี
(รหัสหนวยงาน)” ระบบจะสรางใหโดยอัตโนมัติ (จากการอางกลุมบัญชีผูขาย)
การสรางขอมูลหลักผูขาย
1. ให คนหาผู ขายที่ ตองการสรางจาก Web Report ผานทางระบบ Internet ที่
http://gfmisreport.mygfmis.com ซึ่ ง สามารถค น หาโดยอ า งอิ ง เลขประจํ า ตั ว ผู เ สี ย ภาษี ห รื อ
เลขประจําตัวประชาชน
ผลจากการคนหาปรากฏวา
1.1 พบขอมูลหลักผูขาย แสดงวา หนวยงานสามารถดําเนินการสรางใบสั่งซื้อ/สั่งจางได
แตยังไมสามารถตั้งเบิกได ตองสงแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย(ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)ใหกรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการอนุมัติและยืนยันขอมูลหลักผูขายรายนั้นกอน จึงจะสามารถตั้งเบิกได
1.2 ไมพบขอมูลหลักผูขาย แสดงวายังไมมีการสรางขอมูลหลักผูขายรายดังกลาวใน
ระบบ GFMIS หนวยงานจะตองดําเนินการตามขอ 2.
2. สรางขอมูลหลักผูขาย โดยบันทึกขอมูลในแบบขอสรางขอมูลหลักผูขาย GFMIS ผข.01(
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4) ซึ่งสามารถ Down Load จาก Web Report ในรูปของ Excel File โดยมีขอมูลที่
ตองบันทึกดังนี้
ขอมูลสวนแรก
รหัสหนวยงาน
: ระบุ รหัสหนวยงาน 4 หลัก
หนวยเบิกจาย
: ระบุ รหัสหนวยเบิกจาย 10 หลัก
ประเภทกลุมผูขาย
: กลุม 1000 สําหรับผูขายนิติบุคคล
กลุม 2000 สําหรับผูขายบุคคลธรรมดา
กลุม 3000 สําหรับสวนราชการ เพื่อจายชําระเงินให
บุคคลภายนอก
กลุม 4000 สําหรับสวนราชการ เพื่อนําไปใชจาย
ภายในหนวยงาน
กลุม 5000 สําหรับผูขายที่สามารถทําการจายตรงได
กลุม 6000 สําหรับผูขายตางประเทศ
กลุม 7000 สําหรับผูขายที่เบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
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รหัสผูขายจากระบบ GFMIS : 1) ถายังไมมีรหัสผูขายในระบบ ไมตองระบุ
2) ถามีรหัสผูขายในระบบแลว ใหระบุรหัสผูขาย
จํานวน 10 หลัก
เลขที่อางอิง
: ระบุเลขที่อางอิงภายในของหนวยงาน (ถามี)
ชื่อ (ภาษาไทย)
: ระบุ ชื่อผูขายภาษาไทย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
: ระบุ ชื่อผูขายภาษาอังกฤษ
รหัสประจําตัวผูเสียภาษี : ผูขายกลุม 1000, 2000 และ 5000 ระบุ เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ผูขายกลุม 3000, 4000 และ 7000 ระบุ รหัสหนวยเบิกจาย
ผูขายกลุม 6000 ระบุ Passport Number
: ระบุ อาคาร/ชั้น บานเลขที่ ถนน อําเภอ/เขต จังหวัด
ขอมูลที่อยูของผูขาย
รหัสไปรษณีย ประเทศ และหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร
ของผูขาย
ขอมูลทางธนาคารของผูขาย
รหัสธนาคาร
: ระบุ รหัสธนาคาร จํานวน 7 หลัก (ซึ่งใชแทนชื่อและ
สาขาของธนาคาร โดยคนหาจาก Web Report)
ทั้งนี้ เฉพาะผูขายกลุม 6000 ใหระบุ 9999999
ชื่อธนาคาร
: ระบุ ชื่อธนาคาร
หมายเลขบัญชีธนาคาร : ระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ทั้งนี้ เฉพาะผูขายกลุม 6000 ใหระบุ 9999999999
ชื่อสาขาของธนาคาร : ระบุ ชื่อสาขาธนาคาร
ชื่อเจาของบัญชี
: ระบุ ชื่อผูถือบัญชี เปนภาษาอังกฤษเทานั้น
และบันทึก (Save) ขอมูลดังกลาว พรอมทั้งปองกันการเปลี่ยนแปลง/แกไขเอกสาร (Encrypt File)
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แผน Diskettes
( หมายเหตุ : การสรางขอมูลหลักผูขาย โดยอางรหัสผูขายซึ่งมีอยูแลวในระบบ ใหบันทึกขอมูล
เฉพาะในสวนของขอมูลสวนแรก สวนขอมูลที่อยูของผูขายและขอมูลทางธนาคารของผูขายไมตอง
บันทึก)
3. จัดทําแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมเอกสารและหลักฐาน
(ที่มีการรับรองสําเนาถูกตองจากผูขาย) ดังนี้
4.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี/บัตรประจําตัวประชาชน
4.3 สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคา
4.4 เอกสารอื่นๆ(ถามี)
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ส ง กรมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด แล ว แต ก รณี เพื่ อ ทํ า การอนุ มั ติ ข อ มู ล หลั ก ผู ข าย
รายดังกลาว พรอมทั้งนําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปนําเขาขอมูล (Upload) ในระบบ GFMIS ที่เครื่อง
GFMIS Terminal ของหนวยงาน กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย
กรณีผูขายมีความประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักของผูขาย ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ
กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย (ตามสิ่งที่สงมาดวย 3) สงใหกองคลัง(ฝายการเงินและ
บั ญ ชี ) เพื่ อ รวบรวมส ง ให ก รมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด แล ว แต ก รณี เพื่ อ ทํ า การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายรายดังกลาวตอไป
เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายแลว
ใหสวนราชการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขายรายดังกลาวในระบบจาก Transaction
Code : XK03-แสดง
............................................................................................
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