สําเนา
ดวนที่สุด
ที่ กค 0427/ว 157

กรมบัญชีกลาง
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เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
เรียน ผูวา ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ เลขาธิการ ผูบ ัญชาการ อธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการสรางขอมูลหลักผูขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินใน
ระบบ GFMIS
2. แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
3. ขอพึงระวังเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
ดวยปรากฏวา การเบิกจายเงินใหเจาหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ไดดําเนินการในลักษณะจายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้ ซึ่งมี
เจาหนี้บางรายไดมีการโอนสิทธิการรับเงินใหผูอื่น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว เห็นวา เพือ่ ใหการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางขอมูลหลักผูขายกรณีโอนสิทธิการรับเงิน
ในระบบ GFMIS ตามสิ่งทีส่ งมาดวย 1
2. แนวทางปฏิบตั ิเกีย่ วกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
3. ขอพึงปฏิบัติเกีย่ วกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป อนึ่ง ทานสามารถ
เปดดูหนังสือนี้ไดที่เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th อีกดวย
2

สํานักบริหารโครงการฯ
โทร 0-2270-0399,0-2270-0370
โทรสาร 0-2271-2920
www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่สงมาดวย 1
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางขอมูลหลักผูขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว
ลงวันที่
เมษายน 2548

ขั้นตอน

สวนราชการ
การสรางขอมูลหลักผูขายผาน
การสรางขอมูลหลักผูขายผาน
Terminal
Excel Loader

1. ตรวจสอบรหัสผูขายที่เปนผูรับเงิน
แทนในระบบ
1.1 กรณีมีรหัสผูขายที่เปนผูรับเงิน •ใหใชรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน
แทนในรหัสหนวยงานของตนที่ผาน ระบุในขอมูลหลักผูขายที่เปนคูสัญญา
การอนุมัติและยืนยันแลว
ของสวนราชการได
(มีขอมูลครบ 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป
หมายเหตุ : ถาบัญชีธนาคารไมตรงกับ
ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ และขอมูล
บัญชีธนาคารที่ผูขายที่เปนคูส ัญญาแจง
รหัสหนวยงาน)
ใหกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักผูขาย พรอมแนบเอกสาร
เพื่อขอเพิ่มบัญชีธนาคาร แลวสงให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวัด
1.2 กรณีไมมีรหัสผูขายที่เปน
ผูรับเงินแทนในระบบ
(ไมมีขอมูลทั้ง 3 สวน)

1.3 กรณีมีรหัสผูขายทีเ่ ปนผูรบั เงิน
แทนในระบบ แตไมอยูใ นรหัส
หนวยงานของตน

•ใหใชรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน
ระบุในขอมูลหลักผูขายที่เปนคูสัญญา
ของสวนราชการได
หมายเหตุ : ถาบัญชีธนาคารไมตรงกับ
บัญชีธนาคารที่ผูขายที่เปนคูส ัญญาแจง
ใหกรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักผูขาย พรอมแนบเอกสาร
เพื่อขอเพิ่มบัญชีธนาคาร แลวสงให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวัด

•ฝายพัสดุสรางขอมูลทั่วไปและขอมูล •สรางขอมูลหลักผูขายโดยใชแบบ

องคกรทางการจัดซื้อของผูรับเงินแทน ขอสรางขอมูลหลักผูขาย ( ผข.01)
โดยใช Transaction Code : MK01
(เฉพาะกรณีไมมีรหัสผูขายที่เปนผูรับเงิน
แทนในระบบ)

•ฝายการเงินสรางขอมูลดาน

(มีขอมูลเพียง 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไป และ รหัสหนวยงานของผูรับเงินแทน
ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ)

โดยใช Transaction Code : XK01

•กรอกแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย • กรอกแบบขออนุมัติขอมูลหลักผูขาย
แลวสงใหกรมบัญชีกลาง/สํานักงาน
คลังจังหวัด

แลวสงใหกรมบัญชีกลาง/สํานักงาน
คลังจังหวัด

(รายละเอียดสามารถดูไดจากหนังสือ
(รายละเอียดสามารถดูไดจากหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374 กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว 374
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547)
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547)
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ขั้นตอน

สวนราชการ
การสรางขอมูลหลักผูขายผาน
การสรางขอมูลหลักผูขายผาน
Terminal
Excel Loader

2. ระบุรหัสผูขายที่เปนผูรับเงิน
แทนในขอมูลหลักผูขายที่เปน
คูสัญญาของสวนราชการ
2.1 กรณีขอมูลหลักผูขายที่เปน •กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
คูสัญญามีการสรางในรหัส
หลักผูขาย โดยทําเครื่องหมาย
หนวยงานของตนแลว
หนารายการ “ขอมูลผูรับเงินแทน”
พรอมทั้งกรอกรายละเอียดของ
ขอมูลผูรับเงินแทน แลวสงให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง
จังหวัด
2.2 กรณีขอมูลหลักผูขายที่เปน
คูสัญญายังไมมีการสรางในระบบ
2.3 กรณีขอมูลหลักผูขายที่เปน
คูสัญญามีการสรางในระบบแลว
แตยังไมมีในรหัสหนวยงานของตน

•กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักผูขาย โดยทําเครื่องหมาย
หนารายการ “ขอมูลผูรับเงินแทน”
พรอมทั้งกรอกรายละเอียดของ
ขอมูลผูรับเงินแทน แลวสงให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง
จังหวัด

•ฝายพัสดุสรางขอมูลทั่วไปและ •สรางขอมูลหลักผูขายโดยใช
ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อของ
ผูขายที่เปนคูสัญญา โดยใช
Transaction Code : MK01

แบบขอสรางขอมูลหลักผูขาย
( ผข.01)

(เฉพาะกรณียังไมมีการสรางขอมูลหลัก
ผูขายที่เปนคูสัญญาในระบบ)

•ฝายการเงินสรางขอมูลดาน

•กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูล

รหัสหนวยงานของผูขายที่เปน
คูสัญญาโดยใช Transaction Code :
XK01 และใหระบุขอมูลการรับเงิน
แทนในหนาจอรายการการชําระเงิน
ในสวนของ “ผูรับเงินรับอนุญาต”

หลักผูขาย โดยทําเครื่องหมาย
หนารายการ “ขอมูลผูรับเงินแทน”
พรอมทั้งกรอกรายละเอียดของ
ขอมูลผูรับเงินแทน แลวสงให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง
จังหวัด

•กรอกแบบขออนุมัติขอมูลหลัก • กรอกแบบขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขาย แลวสงใหกรมบัญชีกลาง/
สํานักงานคลังจังหวัด

ผูขาย แลวสงใหกรมบัญชีกลาง/
สํานักงานคลังจังหวัด

การสรางขอมูลหลักผูขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินผาน Excel Loader
ผูขาย A ใหผูขาย B เปนผูรับเงินแทน
1. ตรวจสอบรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน (ผูขาย B) ในระบบ
เริ่มตน

ไมมี

มีผูขาย B ใน

สรางขอมูลหลักผูขาย

กรณียังไมมีการสรางผูขาย B
ในระบบ ใหสรางขอมูลทั้ง 3 สวน

มี

กรณีมีการสรางผูขาย B ในระบบแลว
แตไมอยูในรหัสหนวยงานของตน
ใหสรางขอมูลในสวนที่ 3

ยื่นแบบขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขายใหกรมบัญชีกลาง/

จบ

เปลี่ยนแปลง
ไ เปลี
ไม
ป ย่ี น

เปลี่ยน
ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหลักผูขายให
กรมบัญชีกลาง/

ระบุรหัสผูขาย B
ในขอมูลหลักผูขาย A ได

2. ระบุรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน (ผูขาย B) ในขอมูลหลักผูขายที่เปนคูสัญญาของสวนราชการ (ผูขาย A)
เริ่มตน

มี

มีผูขาย A ใน

ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก
ผูขายโดยระบุผูรับเงินแทนให
กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด

ไมมี

กรณียังไมมีการสรางผูขาย A
ในระบบ ใหสรางขอมูลทั้ง 3 สวน
(แบบ ผข.01)

จบ

หมายเหตุ

สรางขอมูลหลักผูขาย

ขอมูลหลักผูขาย ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลรหัสหนวยงาน

กรณีมีการสรางผูขาย A ในระบบแลว
แตไมอยูในรหัสหนวยงานของตน
ใหสรางขอมูลในสวนที่ 3 (แบบ ผข.01)

ยื่นแบบขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขายใหกรมบัญชีกลาง/

การสรางขอมูลหลักผูขายกรณีโอนสิทธิการรับเงินผาน Terminal
ผูขาย A ใหผูขาย B เปนผูรับเงินแทน
1. ตรวจสอบรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน (ผูขาย B) ในระบบ
เริ่มตน

ไมมี

มีผูขาย B ใน

สรางขอมูลหลักผูขาย

กรณียังไมมีการสรางผูขาย B
ในระบบ ใหสรางขอมูลทั้ง 3 สวน

มี

กรณีมีการสรางผูขาย B ในระบบแลว
แตไมอยูในรหัสหนวยงานของตน
ใหสรางขอมูลในสวนที่ 3

ยื่นแบบขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขายใหกรมบัญชีกลาง/

จบ

เปลี่ยนแปลง
ไมเปลีย่ น
ไมเปลยน

เปลี่ยน
เปลยน
ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหลักผูขายให
กรมบัญชีกลาง/

ระบุรหัสผูขาย B
ในขอมูลหลักผูขาย A ได

2. ระบุรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทน (ผูขาย B) ในขอมูลหลักผูขายที่เปนคูสัญญาของสวนราชการ (ผูขาย A)
เริ่มตน

มี

ไมมี

มีผูขาย A ใน

ยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลัก
ผูขายโดยระบุผูรับเงินแทน
ใหกรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด

กรณียังไมมีการสรางผูขาย A ในระบบ
ใหสรางขอมูลทั้ง 3 สวน โดยระบุผูขาย
ที่เปนผูรับเงินแทนในสวนที่ 3

จบ
หมายเหตุ

สรางขอมูลหลักผูขาย

ขอมูลหลักผูขาย ประกอบดวย 3 สวน คือ
สว นทีี่ 1

ขอ มูลทั่วั ไป

สวนที่ 2

ขอมูลองคกรทางการจัดซื้อ

สวนที่ 3

ขอมูลรหัสหนวยงาน

กรณีมีการสรางผูขาย A ในระบบแลว
แตไมอยูในรหัสหนวยงานของตน
ใหสรางขอมูลในสวนที่ 3
โดยระบุผูขายที่เปนผูรับเงินแทน

ยื่นแบบขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขายใหกรมบัญชีกลาง/

สิ่งที่สงมาดวย 2
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548
..............................................
การตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS สวนราชการที่ใช Excel Loader ไมสามารถ
ตั้งเบิกผาน Excel Loader ได จะตองแจงใหสวนราชการตนสังกัดในสวนกลางที่ไดรับจัดสรร GFMIS Termianl
เปนผูตั้งเบิกผาน GFMIS Terminal แทนสวนราชการทีใ่ ช Excel Loaderโดยใหบันทึกขอมูลในการตั้งเบิกตามปกติ
และใหบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในหนาจอปอนใบกํากับสินคาเขา ในสวนของ Tab “การชําระ” ดังนี้
1. ผูรับเงิน : ระบุผูขายที่เปนผูรับเงินแทน
2. ธ.คูคา
: เลือกคียธ นาคารคูคาของผูขายที่เปนผูรับเงินแทน โดยกดปุม
ดังรูปภาพที่ AP-01

เลือก Tab “การชําระ”
ระบุผูขายที่เปนผูรับเงินแทน

เลือกคียธนาคารคูคาของผูขายที่เปนผูรับเงินแทน

รูปภาพที่ AP-01

-23. ระบบจะแสดงคียธนาคารคูคาของผูขายที่เปนผูรับเงินแทน ดังรูปภาพที่ AP-02

บัญชีผูขายที่เปนผูรับเงินแทน

รูปภาพที่ AP-02
4. เลือกคียธนาคารคูคาของผูขายที่เปนผูรับเงินแทนทีต่ องการ และกดปุม

รูปภาพที่ AP-03

ดังรูปภาพที่ AP-03

สิ่งที่สงมาดวย 3
ขอพึงระวังเกีย่ วกับการโอนสิทธิการรับเงินในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0427/ว 157 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548
รายการ

ขอควรระวัง

•รหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทนจะตองผานการอนุมัติ

1.การระบุรหัสผูขายที่เปนผูรับเงินแทนในขอมูล
หลักผูขายที่เปนคูสัญญาของสวนราชการ

และยืนยันจากกรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวัดแลว

2. การจัดทําPO กรณีโอนสิทธิการรับเงิน

•สวนราชการทีใ่ ช Excel Loader สามารถจัดทํา PO
ผาน Excel Loader ได โดยจะตองระบุรหัสผูขาย
และบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายที่เปนคูสัญญา

3. การบันทึกรายการตั้งเบิกกรณีโอนสิทธิการรับเงิน

• สวนราชการทีใ่ ช Excel Loader ไมสามารถตั้งเบิก
ผาน Excel Loader ได ตองแจงสวนราชการ
ตนสังกัดในสวนกลางที่ไดรับจัดสรร GFMIS
Terminal เปนผูตั้งเบิกผาน GFMIS Terminal
แทนสวนราชการที่ใช Excel Loader

• ระบุผูรับเงินในหนาจอ “ปอนใบกํากับสินคาเขา”
ในสวนของ Tab “ การชําระ” เปนรหัสผูขายที่เปน
ผูรับเงินแทน และระบุธนาคารคูคาของผูขายที่เปน
ผูรับเงินแทนที่ตองการใหกรมบัญชีกลางโอนเงิน
เขาบัญชี

