
กองระบบการคลังภาครฐั  กรมบัญชีกลาง

การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai 

สําหรับ อปท. ท่ีไมใชหนวยรับงบประมาณโดยตรง



พทัยา

กทม.
อบจ.

ทน.

ทม.

ทต.

อบต.

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในระบบ GFMIS



โครงสรางรหัสที่เก่ียวของ

รายการ
อปท. ที่เปน

หนวยรับงบประมาณตรง

อปท. ที่ไมเปน

หนวยรับงบประมาณตรง

รหัสหนวยงาน HNNN/75NNN 1588/15088

รหัสหนวยเบิกจาย

รหัสศูนยตนทนุ

75NNN00000

ตวัอยาง 
  7500200000 = กรงุเทพมหานคร

  752HV00000 = เทศบาลนครแมสอด

15088XNNNN

ตัวอยาง 
  1508851345 = ทต.บานตาก

  1508864126 = อบต.ทาสองยาง

4 = ทม.
5 = ทต.
6 = อบต.
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โครงสรางรหัสที่เก่ียวของ

รายการ
อปท. ที่เปน

หนวยรับงบประมาณตรง

อปท. ที่ไมเปน

หนวยรับงบประมาณตรง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

กทม.
00556 

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

หนวยอ่ืนๆ

1X556

1 = เมืองพทัยา
2 = อบจ.
3 = ทน.
4 = ทม.
5 = ทต.
6 = อบต.
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โครงสรางรหัสที่เก่ียวของ

รายการ
อปท. ที่เปน

หนวยรับงบประมาณตรง

อปท. ที่ไมเปน

หนวยรับงบประมาณตรง

ขอมูลหลักผูขาย

AHNNN00000/VHNNN00000

ตัวอยาง 

กรุงเทพมหานคร = AH00200000/VH00200000 

เทศบาลนครแมสอด = AH2HV00000/VH2HV00000

C158851345

ตัวอยาง 

  ทต.บานตาก = C158851345

  อบต.ทาสองยาง = C158864126 
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 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ อปท. ที่ไมใชหนวยรับงบประมาณ

 การเปดบัญชีเงินฝากคลังและการสรางขอมูลหลักผูขาย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน กรมบญัชีกลางกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน สาํนักงานคลงัจงัหวดั

รวบรวมรายละเอียด
สง่กรมบญัชีกลาง

รวบรวมเอกสาร
ขอ้มูลหลกัผูข้าย

แจง้รายละเอียดทยีกฐานะ
  

เปิด/ปิดหน่วย
บญัชีเงินฝากคลงั

สรา้ง/อนุมตัิ
ขอ้มูลหลกัผูข้าย

จดัทาํ Token Keyสง่ Token Key/รายละเอียด
ทตีอ้งดาํเนินการให ้อปท.

ดาํเนินการ
ตามทีไดร้บัแจง้จาก 

สนง.คลงัจงัหวดั

รบัแจง้ผลการดาํเนินการ
จากกรมบญัชีกลาง
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รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเบิกผานระบบ GFMIS

1. เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

   ประจําปงบประมาณ (เงินอุดหนุนท่ัวไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

2. เงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต

3. เงินภาษีมูลคาเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

   การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

4. เงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัล ฯ 

5. รายไดคาซ้ือซอง
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กรมการขนส่งทางบกกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน

กรมบญัชีกลาง/
สาํนกังานคลงัจงัหวดั

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน

สนง.คณะกรรมการการ
กระจายอาํนาจ

คาํนวณสดัส่วน
การจดัสรรเงินให ้อปท.

รบัขอ้มูลสดัส่วน/คาํนวณ
การจดัสรรเงินให ้อปท.

โอนขายบิลเขา้บญัชี
เงินฝากคลงัของ อปท.

รบัแจง้การโอนเงิน
ให ้อปท.

หนังสือแจง้

หนังสือแจง้

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงั

ตรวจสอบและ
ผ่านรายการโอนขายบิล

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงัในระบบ GFMIS

บนัทึกขอเบิกเงิน/
อนุมตัิรายการขอเบิกผ่าน GFMIS

ตรวจสอบและ
อนุมตัิรายการขอเบิกเงิน

ประมวลผล/สงัโอนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของ อปท.

เงินเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารของ อปท.

 เงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต



เงนิภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
กรมสรรพากรกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิน
กรมบญัชีกลาง/

สาํนกังานคลงัจงัหวดั
องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน
สนง.คณะกรรมการ
การกระจายอาํนาจ

คาํนวณสดัส่วน
การจดัสรรเงินให ้อปท.

รบัขอ้มูลการจดัสรรเงิน
ให ้อปท.

ถอนคืนรายไดแ้ผ่นดิน
ผลกัส่งเขา้เงินฝากคลงั

ของกรมสรรพากร

รบัแจง้การโอนเงินให ้อปท.

หนังสือแจง้

หนังสือแจง้

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงั

ตรวจสอบและ
ผ่านรายการโอนขายบิล

ประชาสมัพนัธก์ารโอนเงิน
ให้ อปท. ผ่านเวปไซด์

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงัในระบบ GFMIS

บนัทึกขอเบิกเงิน/
อนุมตัิรายการขอเบิกผ่าน GFMIS

ตรวจสอบและ
อนุมตัิรายการขอเบิกเงิน

ประมวลผล/สงัโอนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของอปท.

เงินเขา้บญัชี
เงินฝากธนาคารของ อปท.

นาํเขา้ขอ้มูลสดัส่วน
การจดัสรรในระบบ GFMIS

โอนขายบิล
เขา้บญัชีเงินฝากคลงั อปท.

รบัแจง้สดัส่วนการจดัสรรหนังสือแจง้
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เงนิอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัล
สนง.เลขาธิการ
นายกรฐัมนตรี

กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิน

กรมบญัชีกลาง/
สาํนักงานคลงัจงัหวดั

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

สนง.คณะกรรมการ
การกระจายอาํนาจ

ประกาศรายชือ อปท. 
ทีไดร้บัรางวลั

เบิกหกัผลกัส่งเงินงบประมาณ
เป็นเงินฝากคลงั

รบัแจง้การโอนเงิน
ให ้อปท.

หนังสือแจง้

หนังสือแจง้

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงั

ตรวจสอบและ
ผ่านรายการโอนขายบิล

ตรวจสอบรายงาน
เงินฝากคลงัในระบบ GFMIS

บนัทึกขอเบิกเงิน/
อนุมตัิรายการขอเบิกผ่าน GFMIS

ตรวจสอบและ
อนุมตัิรายการขอเบิกเงิน

ประมวลผล/สงัโอนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของ อปท.

เงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร
ของ อปท.

โอนขายบิลเขา้
บญัชีเงินฝากคลงั อปท.
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การเขาใชงานระบบ New GFMIS Thai

เปด Google Chrome    

    

พิมพ URL : https://portal.gfmis.go.th
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การเขาใชงานระบบ New GFMIS Thai
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การเขาใชงานระบบ New GFMIS Thai
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การบันทึกรายการขอเบิก



 การเบิกจายเงินฝากกระทรวงการคลัง (1X556)

15

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน
ทีไม่เป็นหน่วยรบังบประมาณตรง กรมบญัชีกลางสาํนักงานคลงัจงัหวดั

บนัทึกรายการขอเบิกเงิน
(ขบ.08-1)  

ตรวจสอบและอนุมตัิ
รายการขอเบิกเงิน

(อม08)
ตรวจสอบและอนุมตัิ
รายการขอเบิกเงิน

ประมวลผลและสงัจา่ยเงิน
เขา้บญัชีธนาคารของหน่วยงาน

เรียกรายงานแสดงการเคลือนไหว
เงินฝากกระทรวงการคลงั
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การอนุมัติรายการขอเบกิ
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การเรียกดูรายงาน
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ชองทางตดิตอ สอบถาม และแจงปญหา

Contact Center โทร 0 2032 2636 

Line ID: @gfmiscc – ปญหาการใชงานระบบ

Line ID: @gfitsupport – ปญหาการติดตั้ง การทดสอบระบบเครือขาย และทดสอบ Token Key 

Chat Bot ผาน Website ของ New GFMIS Thai

https://newgfmisthai.gfmis.go.th/

gfmiscc@gfmis.go.th


