


G :         Government
F :         Fiscal
M :         Management

I :         Information

s :         System

GFMIS



ประเด็นที่นําเสนอประเด็นที่นําเสนอ

1. เหตผุลความจําเปน

2. ระบบงาน

6. เอกสารที่ใชและขอพิจารณาในการปฏิบัติผานExcel Loader

5. โครงสรางรหัสที่ใชในระบบ GFMIS

4. วิธีการนําขอมูลเขาระบบ

3. ภาพรวมการปฏิบัติงาน



ระบบการสื่อสาร

เครือขาย GFMIS 

ทั่วประเทศ 

1. เหตผุลความจําเปน



W
e e kl y

M
onthly

Q
uarterly

การเงนิ
บัญชี

งบประมาณ
ตนทุน

จัดซื้อจัดซื้อ
Yea rlyMIS FIFM

HR

PO

บุคลากร

เบิกจาย รับและนําสง

บริหารเงิน

บัญชีแยกประเภท

สินทรัพยถาวร

2. ระบบงาน



3. ภาพรวมการปฏิบัติงาน



เงินงบประมาณเงินงบประมาณ
อนุมตัแิละจดัสรร

เงินงบประมาณ

กอหนีผู้กพนั/ทําสัญญา

รับใบแจงหนี้

ขอเบิกเงนิ

ทะเบียนคุม

หลกัฐานขอเบิก

PO

AP

FM

FA

สินทรัพย                    

5,000 บาท                     

ขึ้นไป

GL

ทะเบียนคุม

งบประมาณ

GL

เพื่อ



รับเงิน

จายเงิน
ทะเบียนคุม
การรับจายเงิน

จายตรง

เจาหนี้ / ผูมีสิทธิ

เงินงบประมาณเงินงบประมาณ  ((ตอตอ))

ใหยืม
ตาม

ใบสําคัญ

จายผาน
บัญชีสวนราชการ

เบิกหกัผลกัสง

AP AP

AP

GL

AP

GL GL

GL



เงินรายไดแผนดินเงินรายไดแผนดิน

รับเงินรายได

-เงินสด

-เช็ค

เก็บรักษา นําสงคลัง

เอกสาร

ทะเบียนรับเชค็

GL GL
RP

RP



ขอถอนคืน

รายไดนําสง เงินงบประมาณ

ตกลง กค.

ขอเบิก

รับเงิน

จายเงิน

เอกสาร

ภายในป ขามป

เงินรายไดแผนดินเงินรายไดแผนดิน
AP GL

AP

GL



เงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ

รับเงินนอก

งบประมาณ

เก็บรักษา เอกสาร

นําฝาก

ฝากคลัง ฝากธนาคาร

GL

RP

RP
GLGL



ฝากคลัง

ขอเบิก

รับเงิน

จายเงิน

เอกสาร

เงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ

AP

AP

GL
GL

GL



EXCEL Form 

PC สวนราชการ

ศูนยคอมพิวเตอร 

และศูนยสํารอง

ระบบงาน 

GFMIS

ระบบเครือขาย
ความปลอดภัยสูง

4.วิธีการนําขอมูลเขาระบบ

Terminal

Encrypt

P1 , P2 , P3

Load
Internet

PC สวนราชการ

Report
Terminal

ระบบเครือขาย
ความปลอดภัยสูง



1. LXXXXXXXXXX

2. RXXXXXXXXXX

3. EXXXXXXXXXX

ใชนําเขาขอมูลใชนําเขาขอมูล

ใชเรียกรายงานใชเรียกรายงาน

ใชปองกนัแกไขใชปองกนัแกไข

รหัสผูใชงานและสิทธิในการปฏิบัติงาน



โครงสรางรหัสหนวยงาน

5. โครงสรางรหัสที่ใชในระบบ GFMIS

รหัสหนวยงาน

รหัสหนวยรบังบประมาณ

รหัสหนวยเบกิจาย

รหัสเจาของบญัชยีอย

รหัสพื้นที่ (จงัหวัด)

FM
PO
FI
CO
HR

โครงสรางรหัสมาตรฐานในการปฏิบัติงาน



รหัสหนวยงาน MMAAMMAA (4 หลกั)

รหัสหนวยรบังบประมาณ MMAAAMMAAAXXXXX (10หลกั)

รหัสหนวยเบกิจาย MMAAAMMAAAXXXXX (10 หลัก)

รหัสเจาของบญัชยีอย MMAAAMMAAAXXXXX (10 หลัก)

รหัสพื้นที่ (จงัหวัด) PPPP (4 หลัก)

การใหการใหเลเลขรหสัขรหสั



รหัสขอมูลหนวยนบั

รหัสหนวยจัดซื้อ

( Purchasing G.)

รหสั GPSC

POFM

รหัสงบประมาณ

( Fund Center)

รหัสแหลงของเงิน

( Fund)

รหสักิจกรรมหลัก

( Functional Area)

รหัสบัญชงีบประมาณ

( Commitment Item)

รหสัขอมลูหลกัผูขาย

( Vendor code)



การใหการใหเลเลขรหสัขรหสั

รหัสแหลงของเงิน

( Fund)

MMAAAXPPPPZZZZZZMMAAAXPPPPZZZZZZ : : 1616  หลักหลัก//1414  หลักหลัก

YYABCDD  : YYABCDD  : 77  หลักหลัก

MMAAAPPPPXXXXXMMAAAPPPPXXXXX : : 1414  หลักหลัก

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : : 1010  หลักหลัก

FM

รหัสงบประมาณ

( Fund Center)

รหัสแหลงของเงิน

( Fund)

รหสักิจกรรมหลัก

( Functional Area)

รหัสบัญชงีบประมาณ

( Commitment Item)



FI

รหัสบัญชยีอย

เงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

(General Ledger)

รหัสบัญชยีอย

เงินฝากธนาคารพาณิชย

รหัสบัญชยีอย

เงินอุดหนุน

CO

รหัสศนูยกําไร

(Profit Center)

รหัสศนูยตนทุน

(Cost Center)

รหัสบัญชตีนทุนหลัก

(Primary Cost 
Element)



ระบบจัดซื้อจัดจาง

ระบบเบิกจาย

ระบบรับและนําสง

ระบบบญัชีแยกประเภท

5. เอกสารที่ใชและขอพิจารณาในการปฏิบัติผานExcel Loader



1. การขอรับแบบ Excel Form

(ผาน Terminal หรอื Web Report)

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน Excel Loaderขั้นตอนการปฏบิัติงาน Excel Loader

2. การ Key ขอมูลใน Excel Form

(ตามประเภทการใชงาน)

3. การ Encrypt แบบ Excel Form

(ปองกันการแกไขแบบฟอรม Excel)

Lxxxxxxxxxx/

Exxxxxxxxxx

4. การนําสงแบบ Excel Form
(ทําการ Encrypt File เรยีบรอยแลว )

Lxxxxxxxxxx/

5. การแสดงรายงานการนําเขาขอมูล Rxxxxxxxxxx 

Rxxxxxxxxxx 

Rxxxxxxxxxx 



PO: Purchasing Order
ระบบจัดซื้อจัดจาง

ทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง

สําหรับจํานวนเงิน 

5,000 บาทขึ้นไป

ทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง

สําหรับจํานวนเงิน 

5,000 บาทขึ้นไป PO FA
มีมูลคา >= 5,000.-

FA
มีมูลคา >= 5,000.-

FM

ตรวจสอบงบประมาณ

FM

ตรวจสอบงบประมาณ

ขอมูลหลักผูขายในระบบ

(กลุม1000,2000,5000,6000)

ขอมูลหลักผูขายในระบบ

(กลุม1000,2000,5000,6000)

ประเภทการจัดซื้อประเภทการจัดซื้อ



*รหัสหนวยงาน *ศูนยตนทุน *หนวยเบิกจาย *หนวยจัดซื้อ S 41
เลขที่เอกสารสํารองเงิน

แหลงของเงิน รหัสเงินฝากคลัง รหัสเจาของเงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ รหัสบัญชียอย รหัสเจาของบัญชียอย

กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

*เลขที่ใบสั่งซื้อ /สัญญา *วันที่ใบสั่งซื้อ /สัญญา (วว /ดด /คศ )
*ประเภทการจัดซื้อจัดจาง K *วิธีการจัดซื้อจัดจาง
*ผูขาย (รหัสประจําตัวผูเสียภาษี ) *เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
*ธนาคาร
*วันที่สงมอบ (วว /ดด /คศ )

ราย

การ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ภาษีมูลคาเพิ่ม

01

4811220

20121100068258

คาใชจายของหนวยงาน

2012100000

15 ตลุาคม 2004

2012100000
*รหัสบัญชีแยกประเภท

2012110101000000

A121
5104010102

-

-

-
-

1423062767

ระบุรหัสพัสดุเดิม ( เฉพาะหนวยงานที่ตกลงกับโครงการ )

3011016788
บริษัท ฟลอรแคร จํากัด
ธ .กรุงไทย

30 ตลุาคม 2004

มูลคารวม

1 ,250 .00
-

5 ,000 .004 .00 EA

350 .00

5 ,350 .00รวมเงิน

7 %

หมายเหตุ :

#NAME?

-

อุปกรณเขาเลมยี่หอ MAX01007631000000

-

-
-

-

รหสั GPSC / 
รหสัพัสดเุดิม

บส 008 /47

(ลงชื่อ )(ลงชื่อ )

-
-

ใบสั่งซื้อ /จาง / เชา

ราคาตอหนวยรายละเอียดพสัดุ หนวยจํานวนทีส่ั่งซื้อ

-

-

((บสบส..0101))





((บสบส.02).02)



ผาน POผาน PO

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง
อนุมัติเปน จาก B เปน วาง

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง
อนุมัติเปน จาก B เปน วาง

บัญชีหนวยงาน
A, V

บัญชีหนวยงาน
A, V

บัญชีเจาหนี้/ผูมีสิทธิบัญชีเจาหนี้/ผูมีสิทธิ

AP : Account Payable
ระบบการเบิกจายเงิน 

Online

 ไมผาน PO ไมผาน PO

 กรมบัญชีกลาง
สั่ง Run Payment

 กรมบัญชีกลาง
สั่ง Run Payment

 กรมบัญชีกลาง
สง File ให B.O.T

 กรมบัญชีกลาง
สง File ให B.O.T

Bahtnet

Smart

Bahtnet

 ตองระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจาก
ระบบ GFMIS เสมอ

Online



เพื่อจายผูขาย/คูสัญญา รายการขอเบิกวงเงินทดรองราชการ แหลงของเงิน

เพื่อชดใชใบสําคัญ รายการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง

เพื่อจายคาจาง รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

เพื่อจายใหยืม

จายผานบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

2012100000 00901

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

วิธีการจายชําระเงิน

ขอเบิกเงินที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

5102020104

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ชื่อผูอนุมัติ

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูตรวจสอบ

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) #NAME?

100.00                     จํานวนเงินขอรับ บาท

1. ภาษีเงินได

2. คาปรับ

จํานวนเงินขอเบิก

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารแหงประเทศไทย

8976543679

บาท

20 พฤศจิกายน 2004

test

จายตรงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญา

ไมรับตัวเงิน

วันที่ผานรายการ20 พฤศจิกายน 2004

4826000

รหัสหนวยงาน

จังหวัด

หนวยเบิกจาย 2012100000

การอางอิง

วันที่เอกสาร

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร

คําอธิบายรายการ

ขอมูลผูรับเงิน

รายการ

ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี

แยกประเภท

รหัสกิจกรรม

หลัก
รหัสงบประมาณ

รหัสเจาของ

บัญชียอย

เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี 2012100000

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณขอเบิก

ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไมอางใบสั่งซือ้ฯ

คําขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก

ขอรับรองวาการเบิกเงินถกูตองตามวตัถปุระสงคและไดดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบขอบังคบัที่เกีย่วของทุกประการ  ตามรายการดงัตอไปนี้

รายละเอียดงบประมาณ

A121

1000

รหัสกิจ

กรรมยอย
จํานวนเงินขอเบิก

100.00                          201212012100000

รหัสเจาของเงินฝากคลัง

คาใชจายอบรม

รหัสบัญชี

ยอย
ศูนยตนทุน

รหัสเงิน

ฝากคลัง

100.00                     

เงินหักผลักสง จํานวนเงินที่หักไวฐานการคํานวน

((ขบขบ.03).03)





V.1.02

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

รหัสบัญชีธนาคารยอย จํานวนเงินที่จาย

10.00                                               

10.00                                                               

จํานวนเงิน(ตัวอักษร) #NAME?

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

10.00                                                                                        จํานวนเงิน

ชื่อบัญชี

2012100000

ศูนยตนทุน

11 พฤศจิกายน 2004วันที่เอกสาร

วันที่ผานรายการ

การอางอิง

11 พฤศจิกายน 2004

2005 3600000001

AA12100000

รวมจํานวนเงิน (บาท)

เงินสดในมือ

รหัสเจาหนี้

4811210

แหลงของเงิน

รหัสหนวยงาน

จังหวัด

หนวยเบิกจาย

A121

2012100000

1000

ขอมูลผูรับเงิน วิธีการจายชําระเงิน

8976543679

รหัสงบประมาณ

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย

ลายมือชื่อผูอนุมัติ

ขอมูลบัญชีธนาคาร

1101020603

รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท

เงินฝากธนาคาร

รายการบันทึกการจายชําระเงิน

วันที่วันที่

ชื่อผูตรวจสอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อผูอนุมัติ

((ขจขจ.01).01)





กองคลัง

กระบวนการจัดเก็บ

1. จัดเก็บเงิน  

2. ออกในเสร็จ(ดวยวิธีการเดิม)

ระบบ GFMIS

กระบวนการนําสง

กองคลัง กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
จัดทําใบนําสงและระบุรหัสอางอิง

ในใบนําฝากธนาคาร     

ระบบ GFMIS

รับเงินสด/เชค็เขาบัญชีเงนิฝาก
รับ Statement เพื่อกระทบยอดการ

นําสงรายได/เงินฝาก

RP: Receipt  Process
ระบบการรับและนําสงเงิน

บันทึกขอมูลเขาระบบ 

GFMIS

นําสงเงนิ

บันทึกขอมูลเขาระบบ GFMIS



รหัสศูนยตนทุนผูจัดเก็บ เลขที่อางอิง ตอ03/2547

รหัสพื้นที่ ประจําวันที่ 01 พฤศจิกายน 2004

หนวยเบิกจาย

รหัสหนวยงานเจาของเงินนอกงบประมาณ

ประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน

4313010199 100.00                             

รวมเงิน (ตัวอักษร) รวมบาท 100.00                             

ลายมือชื่อผูจัดทํา รายละเอียดสถานะเงินที่จัดเก็บ แหลงของเงิน จํานวนเงิน

ตําแหนง เงินสด 100.00                      

วันที่ เช็ค / อื่น ๆ

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS 100.00                             

ใบจัดเก็บรายได

1200500010

1300

1200500010

1205

ขาพเจาไดจัดเก็บเงินตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อรายได รายละเอียดเพิ่มเติม

เก็บรายไดเบ็ตเตล็ดรายไดที่ไมใชภาษีอื่น

V.1.03

รวมบาท

#NAME?

ใบจัดเก็บเ งินรายไดแผนดิน

ใบจัดเก็บเ งินนอกงบประมาณ

((นสนส.01).01)





รหัสศูนยตนทุนผูนําสง เลขที่อางอิง

รหัสพื้นที่

หนวยเบิกจาย

รหัสหนวยงานเจาของเงินนอกงบประมาณ รหัสงบประมาณ

ประเภท

รายละเอียดรายการนําฝาก แหลงของเงิน
บัญชีแยกประเภท

พักเงินฝากธนาคาร
วันที่ในใบนําฝาก

เลขที่ใบนําฝาก

 (Pay in)

รหัสเจาของเงิน

ฝาก
รหัสเงินฝาก จํานวนเงิน

1101020404 01 พฤศจิกายน 2004 1234567890123458 1200500000 00901 100.00                 

จํานวนเงินนําสง (ตัวอักษร)

ลายมือชื่อผูนําสง

ตําแหนง

วันที่

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

(บัญชีเงินฝากคลัง)

V.1.03

ขาพเจาขอนําเงินสงคลังตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน - ในงบประมาณ

ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน - นอกงบประมาณ

#NAME?

1200500010

ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน

ใบนําสงเงินนอกงบประมาณ

1205

ใบนําสงเงิน

ตอ04/25471200500010

1300

นําฝากดวยเงินสด

นําฝากดวยเช็คธนาคารกรุงไทยในพืน้ที่

นําฝากดวยเช็คธนาคารกรุงไทยตางพืน้ที่

นําฝากดวยเช็คธนาคารอื่นในพืน้ที่

นําฝากดวยเช็คธนาคารอื่นตางพืน้ที่

อื่น ๆ  เชน ดราฟท

((นสนส.02).02)







ระบบบัญชี

แยกประเภท

บันทึกรายการ

อัตโนมัติ

บันทึกรายการ

อัตโนมัติ

ปรับปรุง

รายการบัญชี

ปรับปรุง

รายการบัญชี

ระบบบัญชี

ตนทุน ระบบควบคุม

งบประมาณ

ระบบ

MIS

รายงานการรับ-จายเงิน

ระดบัจังหวัด

งบการเงนิระดับกรม

• รวบรวมขอมูลจัดทํางบการเงินรวมระดบัประเทศ

Interface Interface 

ระบบ GFMIS

GL : General Ledger

ระบบบญัชีแยกประเภท 



((บชบช.01).01)




