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คู�มือการปฏิบัติงาน (User Manual) 
 

สําหรับหน�วยงานของรัฐเจ'าของรายได' 
 

กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค�าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส4 (e - bidding) 
แทนหน�วยงานของรัฐเจ'าของรายได' และนําเงินส�งคลังเป;นรายได'แผ�นดิน  

รายได'หน�วยงานฝากคลัง หรือคืนให'หน�วยงานของรัฐ 

 
 
 
          

กลุ�มงานพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ 

           พฤศจิกายน 2560 



 

คํานํา 

 
กรมบัญชีกลางได�ดําเนินการจัดเก็บค�าซ้ือเอกสารจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส#แทนส�วนราชการและโอนเงินคืนให�ส�วนราชการเจ�าของรายได�เพ่ือนําส�งเป+นรายได�แผ�นดินต�อไป 
แนวทางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 68 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 109 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2558 (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 - 2) โดยมีวัตถุประสงค# เพ่ือป@องกันการมีปฏิสัมพันธ#กันระหว�างส�วนราชการและ
ผู�ค�ากับภาครัฐ และระหว�างผู�ค�ากับภาครัฐด�วย ตามหลักการของวิธีการจัดหาพัสดุด�วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# (e-bidding) ท่ีต�องการลดปJญหาการทุจริตคอร#รัปชั่น โดยการมีปฏิสัมพันธ#กันระหว�างผู�ค�าทํา
ให�ผู�ค�าภาครัฐสามารถรับรู�ได�ว�าใครมาขอรับหรือซ้ือเอกสารก�อน และเม่ือถึงข้ันตอนการยื่นซองจึงนําไปสู�การ
สมยอมราคากัน (ฮ้ัว) รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ#กันระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขายท่ีทําให�เกิดระบบอุปถัมภ#ท่ีสามารถทํา
ให�เกิดการทุจริต ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างได� นอกจากนี้ ยังช�วยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมทางเลือก
ให�กับผู�ค�ากับภาครัฐ สามารถชําระเงินได�หลากหลายธนาคาร และหลากหลายช�องทางการชําระเงิน ได�แก� 
ช�องทางเคาน#เตอร#ธนาคาร ATM และ Internet Banking ผ�านบริการ Bill Payment ซ่ึงปJจจุบันมีธนาคารท่ี
สามารถรับชําระค�าซ้ือเอกสารฯ ท้ังสิ้น 9 ธนาคาร ได�แก� ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย# ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และ
ธนาคารยูโอบี ท้ังนี้ แนวทางดังกล�าวเริ่มดําเนินการมาต้ังแต�เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 เป+นต�นมา 

ปJจจุบันกรมบัญชีกลางได�ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บค�าซ้ือเอกสารจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 171 ลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2560 ซ่ึงได�กําหนดหลักเกณฑ#วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนําเงินส�งคลังกรณีผู�เสนอราคาซ้ือ
เอกสารจัดซ้ือจัดจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# (e - bidding) โดยให�กรมบัญชีกลางนําเงินค�าซ้ือ
เอกสารฯ ท่ีเป+นรายได�แผ�นดินและเงินรายได�หน�วยงานฝากคลังนําส�งคลังแผ�นดินแทนส�วนราชการเจ�าของ
รายได� ส�วนเงินค�าซ้ือเอกสารฯ ท่ีเป+นรายได�ของหน�วยงานจะโอนเงินคืนให�ส�วนราชการเจ�าของรายได�ตาม
แนวทางเดิมต�อไป ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดังกล�าวข�างต�น จะช�วยให�การนําเงินส�งเข�าคลังเป+นรายได�แผ�นดินของ
ส�วนราชการมีความสะดวก คล�องตัว และเป+นการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของส�วนราชการ ทําให�การนําเงิน
ส�งเข�าคลังเป+นรายได�แผ�นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
  



 

สารบัญ 

 

 หน�า 
1. Flow ข้ันตอนการโอนเงินและกระจายเงินค�าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# 1 
2. ข้ันตอนการดําเนินการโดยภาพรวม 5 
3. ข้ันตอนสําหรับหน�วยงานของรัฐ  

• การบันทึกประเภทรายได�ค�าเอกสาร e-bidding ในระบบ e-GP 6 

• การตรวจสอบรายได�ค�าเอกสาร e-bidding (ตรวจสอบผู�ซ้ือเอกสารฯ) และ
ตรวจสอบสถานะการนําเงินส�งคลัง (กรณีเงินรายได�แผ�นดินและเงินนอกฝากคลัง) 
และการโอนเงินคืนส�วนราชการ (กรณีเงินรายได�ส�วนราชการ) 

9 

4. แบบแจ�งปJญหาการใช�งานในระบบ e-GP  
• กรณีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข�อมูลการจําหน�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#  

(e-bidding) (e-GP 01-0137) 
11 

 



ธนาคารต่างๆ
ระบบ e-GP ธนาคาร

กรงุไทย
ระบบ 
GFMISผูค้้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมบญัชีกลาง

กรณีจาํหน่ายเอกสาร
เลือกประเภทเงินค่าซื2อซอง

- เงินรายได้แผน่ดิน �ระบุศนูยต์้นทุนเจ้าของรายได้
- เงินรายได้หน่วยงาน ฝากคลงั �ระบุศนูยต์้นทุน
เจ้าของรายได้, รหสับญัชีเงินฝากคลงั
- เงินรายได้หน่วยงาน ฝากธนาคารพาณิชย ์�ระบุ
เลขที:บญัชี

ผูค้้าที:สนใจค้นหาโครงการ
ที:ต้องการซื2อเอกสาร

จดัทาํโครงการจดัซื2อจดัจ้าง

เลือกธนาคารที:ต้องการ

ประกาศเชิญชวน

พิมพใ์บชาํระเงิน 
(pay in slip) 

ไปชาํระเงินที:ธนาคาร

รบัชาํระเงินผา่น
ช่องทางต่างๆ 
ของธนาคาร

ได้รบัเอกสารที:ธนาคารออกให้
ไม่ว่าช่องทางใดๆ เป็นหลกัฐาน

ในการชาํระเงินของผูซ้ื2อ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ทนัที
ส่งข้อมูลการรบัชาํระ

เงินให้ระบบ e-GP
(real time)

เงินเข้าบญัชีธนาคารของ
กรมบญัชีกลาง (บญัชีที: 1)

1ขั 2นตอนการซื2อซองเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(กรมบญัชีกลางจดัเกบ็และนําส่งแทนส่วนราชการ) 

เริ:มต้น

ปัจจบุนัมี 9 ธนาคาร

ต่อ



ธนาคารต่างๆ
ระบบ e-GP ธนาคาร

กรงุไทย
ระบบ 

GFMISผูค้้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมบญัชีกลาง

ส่งรายการกระทบยอด 
(reconcile) 

ให้ระบบ e-GP 

โอนเงินจากบญัชีธนาคาร
พาณิชยท์กุแห่ง (บญัชีที: 1) 
เข้าบญัชีธนาคารกรงุไทย

(บญัชีที: 2)

โอนเงินคืนให้
หน่วยงานตามรายงาน

การกระจายเงิน 

ตรวจสอบการกระทบยอด

KTB กระจายเงินให้
หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ
เงินเข้าบญัชีของหน่วยงาน

- กรณบีญัชปีลายทางเป็น KTB เงนิจะเขา้บญัชี
หน่วยงานเจา้ของโครงการภายใน 15-20 นาที

- กรณบีญัชปีลายทางเป็น Other bank เงนิจะ
เขา้บญัชหีน่วยงานเจา้ของโครงการภายใน 2 
วนัทาํการถดัไป เวลา 4.00 น.

2

เงินเข้าบญัชี KTB 
ของกรมบญัชีกลาง

ตรวจสอบเงินเข้าบญัชี KTB

- กรณโีอนจาก KTB ไป KTB เงนิเขา้บญัชทีนัที
- กรณโีอนจาก Other Bank ไป KTB

� โอนก่อน 9.00 น. เงนิเขา้วนัถดัไป
� โอนหลงั 9.00 น. เงนิเขา้อกี 2 วนัถดัไป

เงนิรายไดแ้ผ่นดนิ และรายไดห้น่วยงานฝากคลงั

ประเภทเงิน

เงนิรายไดห้น่วยงาน ฝากธนาคารพาณชิย์

ขั 2นตอนการซื2อซองเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(กรมบญัชีกลางจดัเกบ็และนําส่งแทนส่วนราชการ) 

จาํแนกเงินเป็น 2  กอง 

จดัเกบ็เงินรายได้เข้าหน่วยงาน

ต่อ

โอนเงินเข้าบญัชี 
068 ของ บก. 

(บญัชีที: 3)

ระบบ Gen 
รหสั 16 หลกั

สิ2นสุด

ระบบ e-GP ประมวลผลเพืBอออกรายงานสถานะการซืEอซองฯ 
สาํหรบักรมบญัชกีลาง

บนัทึกนําเงิน
ส่งคลงัแทน
ส่วนราชการ

ตรวจสอบการรบัและนําส่ง
รายได้แทนกนั

ประมวลผลเพื:อออกรายงาน
ตรวจสอบสถานะการซื2อซอง
และนําส่งแทนส่วนราชการ

สิ2นสุด



3
ขั 2นตอนการรบัเงินค่าซื2อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละนําส่งคลงัแผ่นดิน 
(กรณีค่าซื2อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้แผ่นดินและรายได้หน่วยงานฝากคลงั) 

ผูค้้ากบัภาครฐั
ซื2อเอกสารที:

ธนาคารกรงุไทย

วนัทีB T

กรมบญัชีกลาง
โอนเงินจากบญัชี 1 

ไปยงับญัชี 2

เงินเข้า
บญัชี 2

หมายเหตุ :  บญัช ี1 คอื บญัชธีนาคารพาณิชย ์“เงนิรายไดค้่าเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส”์ (9 ธนาคาร)
บญัช ี2 คอื บญัชธีนาคารกรุงไทย “เงนิฝากเพืBอรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส”์ (เลขทีB 0686006445)
บญัช ี3 คอื บญัชธีนาคารกรุงไทย “กรมบญัชกีลางเพืBอรบัเงนิหน่วยงานภาครฐัสว่นกลาง” (เลขทีB 0686002288)
วนัทีB นบัเฉพาะวนัทาํการของสว่นราชการและธนาคารเท่านั Eน

วนัทีB T+1

ผูค้้ากบัภาครฐั
ซื2อเอกสารที:
ธนาคารอื:นๆ

วนัทีB T+1

เงินเข้า
บญัชี 2

วนัทีB T+3

E-GP วาง
ไฟลน์ําส่ง
ให้ KTB

วนัทีB T+2

วนัทีB T+4

กรมบญัชีกลาง
โอนเงินจากบญัชี 2 

ไปยงับญัชี 3

วนัทีB T+2

วนัทีB T+4
กรมบญัชีกลาง

โอนเงินจากบญัชี 2 
ไปยงับญัชี 3

E-GP วาง
ไฟลน์ําส่ง
ให้ KTB

เงินเข้า
บญัชี 3

วนัทีB T+2

เงินเข้า
บญัชี 3

วนัทีB T+4

E-GP วางไฟล์
ให้ GFMIS

วนัทีB T+3

วนัทีB T+5

E-GP วางไฟล์
ให้ KTB

สรก.ตรวจสอบ
เงินเข้าคลงัใน 

GFMIS

วนัทีB T+3

วนัทีB T+5
สรก.ตรวจสอบ
เงินเข้าคลงัใน 

GFMIS



4
ขั 2นตอนการรบัเงินค่าซื2อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละนําเงินส่งคืนหน่วยงานเจ้าของรายได้
(กรณีค่าซื2อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย)์ 

ผูค้้ากบัภาครฐั
ซื2อเอกสารที:

ธนาคารกรงุไทย

วนัทีB T

กรมบญัชีกลาง
โอนเงินจากบญัชี 1 

ไปยงับญัชี 2

เงินเข้า
บญัชี 2

หมายเหตุ :  บญัช ี1 คอื บญัชธีนาคารพาณิชย ์“เงนิรายไดค้่าเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส”์ (9 ธนาคาร)
บญัช ี2 คอื บญัชธีนาคารกรุงไทย “เงนิฝากเพืBอรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส”์ (เลขทีB 0686006445)
วนัทีB นบัเฉพาะวนัทาํการของสว่นราชการและธนาคารเท่านั Eน

วนัทีB T+1

ผูค้้ากบัภาครฐั
ซื2อเอกสารที:
ธนาคารอื:นๆ

วนัทีB T+1

เงินเข้า
บญัชี 2

วนัทีB T+3

กรมบญัชีกลางโอน
เงินจากบญัชี 2 ไปยงั

บญัชีหน่วยงาน

วนัทีB T+2

วนัทีB T+4
กรมบญัชีกลางโอน

เงินจากบญัชี 2 ไปยงั
บญัชีหน่วยงาน

เงินเข้าบญัชี
หน่วยงาน

(บญัชีปลายทางเป็น KTB)

วนัทีB T+2

เงินเข้าบญัชี
หน่วยงาน

(บญัชีปลายทางเป็น other bank)

วนัทีB T+4

เงินเข้าบญัชี
หน่วยงาน

(บญัชีปลายทางเป็น KTB)

วนัทีB T+4

เงินเข้าบญัชี
หน่วยงาน

(บญัชีปลายทางเป็น other bank)

วนัทีB T+6
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ข้ันตอนการดําเนินการโดยภาพรวม 

1. หน�วยงานของรัฐเจ�าของรายได�ระบุประเภทเงินค�าซ้ือเอกสารฯ โดยกําหนดว�าเป&นเงิน
รายได�แผ�นดิน เงินรายได�หน�วยงานฝากคลัง หรือเงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ ในข้ันตอนการร�าง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ (ระบบ e-GP)  

1.1 กรณีท่ีใช�จ�ายจากเงินงบประมาณและต�องนําเงินส�งคลังเป&นเงินรายได�แผ�นดินต�อง
ระบุรหัสและชื่อศูนย/ต�นทุนเจ�าของรายได�ให�ถูกต�อง 

1.2 กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากคลังต�องระบุรหัสศูนย/ต�นทุนและรหัสเจ�าของเงิน
ฝากคลัง สําหรับรหัสเงินฝากคลัง จะระบุรหัส 00798 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง “เงินรายได�จากการดําเนินงาน
ของส�วนราชการ” ให�โดยอัตโนมัติและไม�ให�แก�ไข 

1.3 กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ต�องระบุเลขท่ีบัญชี ชื่อธนาคาร 
ชื่อสาขา และประเภทบัญชี สําหรับรับเงินค�าซ้ือเอกสารฯ 

2. เม่ือหน�วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนเรียบร�อยแล�ว ผู�สนใจซ้ือเอกสารฯ พิมพ/ใบชําระ
เงิน (Pay in Slip) จากในระบบ e-GP ไปชําระเงินท่ีธนาคาร เม่ือชําระเงินเรียบร�อย เงินค�าซ้ือเอกสารฯ จะเข�า
มาท่ีบัญชี “เงินรายได�ค�าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/” ท่ีกรมบัญชีกลางเปOดบัญชีไว�กับธนาคาร
พาณิชย/ทุกแห�ง เพ่ือใช�รับเงินท่ีผู�เสนอราคาชําระค�าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ของทุกหน�วยงาน
ของรัฐ 

3. ในวันทําการถัดจากวันท่ีผู�ค�าซ้ือเอกสารฯ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินจากบัญชี “เงินรายได�
ค�าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/” ไปยังบัญชี “เงินฝากเพ่ือรวบรวมค�าเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส/” ท่ีกรมบัญชีกลางเปOดบัญชีไว�กับธนาคารกรุงไทย เพ่ือใช�รวบรวมเงินค�าซ้ือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส/ของทุกธนาคาร 

4. ในวันทําการถัดจากวันท่ีเงินค�าซ้ือเอกสารฯ เข�าบัญชี “เงินฝากเพ่ือรวบรวมค�าเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/” กรมบัญชีกลางจะจําแนกประเภทเงินตามข�อ 1 และดําเนินการดังนี้ 

4.1 กรณีเงินค�าซ้ือเอกสารฯ เป&นเงินรายได�แผ�นดินและเงินรายได�หน�วยงานฝากคลัง 
กรมบัญชีกลางจะดําเนินการบันทึกรับและนําส�งแทนหน�วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะยืนยันการนําส�งใน
ระบบ KTB Corporate Online ตามยอดเงินท่ีปรากฏในรายการโอนเงินจากบัญชีรวบรวมไปบัญชีนําส�งคลัง ใน
ระบบ e-GP เพ่ือให�ธนาคารกรุงไทยฯ โอนเงินไปยังบัญชี “กรมบัญชีกลางเพ่ือรับเงินหน�วยงานภาครัฐ
ส�วนกลาง” (เลขท่ีบัญชี 0686002288) และสร�างรหัส 16 หลักให�ตามไฟล/ข�อมูลท่ีได�รับจากระบบ e-GP 
(KTB ipay GFMIS Payment input File) เม่ือได�รับแจ�งยืนยันการนําส�งจากธนาคารกรุงไทยฯ ตามไฟล/ข�อมูล
ผลการนําส�ง (KTB ipay GFMIS Payment output File) แล�ว ระบบ e-GP จะประมวลข�อมูลการจัดเก็บและ
นําส�งรายได�ท้ังหมดแสดงผลในรายงานตรวจสอบสถานะการซ้ือซองและนําส�งแทนหน�วยงานของรัฐในระบบ e-GP 
พร�อมท้ังส�งข�อมูลให�ระบบ GFMIS เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐเจ�าของรายได�ตรวจสอบในระบบ GFMIS ต�อไป 

4.2 กรณีเงินค�าซ้ือเอกสารฯ เป&นเงินรายได�ของหน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ 
กรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินคืนให�หน�วยงานของรัฐเจ�าของรายได� โดยกรมบัญชีกลางจะยืนยันการ
กระจายเงินไปเข�าบัญชีเงินฝากของหน�วยงานของรัฐเจ�าของรายได�ทุกหน�วยงานของรัฐ ในระบบ KTB 
Corporate Online เพ่ือให�ธนาคารกรุงไทยฯ โอนเงินตามไฟล/ข�อมูลท่ีได�รับจากระบบ e-GP (KTB ipay 
input file) เข�าบัญชีเงินฝากธนาคารให�แก�หน�วยงานของรัฐเจ�าของรายได�ต�อไป เม่ือได�รับแจ�งยืนยันการโอน
เงินจากธนาคารกรุงไทยฯ ตามไฟล/ข�อมูลผลการกระจายเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน�วยงานของรัฐ
เจ�าของรายได� (KTB ipay output file) แล�วให�นําข�อมูลดังกล�าวมาจัดทํารายงานการตรวจสอบสถานะการซ้ือ
ซองและนําส�งแทนหน�วยงานของรัฐในระบบ e-GP เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐทําการตรวจสอบความถูกต�องของ
รายการท่ีรับชําระค�าซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ต�อไป 
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ข้ันตอนสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

• การบันทึกประเภทรายได ค�าเอกสาร e-bidding ในระบบ e-GP 
กรณีหน�วยงานของรัฐมีการจําหน�ายเอกสาร หน�วยงานของรัฐต�องระบุประเภทเงินค�าซ้ือเอกสารฯ 

ในข้ันตอนจัดทําร�างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ (ระบบ e-GP) โดยกําหนดว�าเป&นเงินรายได�แผ�นดิน 
เงินรายได�หน�วยงานฝากคลัง หรือเงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ กรณีท่ีเป&นเงินรายได�แผ�นดินต�อง
ระบุศูนย/ต�นทุนของหน�วยงานเจ�าของรายได� กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากคลังต�องระบุรหัสเงินฝากคลัง
และเจ�าของเงินฝากคลังของหน�วยงาน กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ต�องระบุเลขท่ีบัญชี
สําหรับรับเงินค�าซ้ือเอกสารฯ ด�วย 

1. เข�าสู�ระบบ e-GP ข้ันตอนร�างเอกสาร e-bidding/ประกาศข้ึนเว็บไซต/ 
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2. ข้ันตอน “จัดทําร�างเอกสารประกวดราคา” หัวข�อ “การจําหน�ายเอกสาร” หากเลือก 
“จําหน�าย” ให�กดปุgม   

 

 

 

 

3. เม่ือเข�าสู�หน�าจอบันทึกประเภทรายได� ให�หน�วยงานของรัฐดําเนินการดังนี้ 
3.1 ตรวจสอบรหัสศูนย/ต�นทุน ว�าถูกต�องหรือไม�  
3.2 ระบุ “เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ชุดละ......บาท” 
3.3 คลิกเลือก � ประเภทเงินรายได� ระบุอัตราส�วนเงินรายได� และจํานวนเงิน  

- กรณีท่ีเป&นเงินรายได�แผ�นดิน ต�องระบุรหัสศูนย/ต�นทุนของเจ�าของรายได� โดยเลือก
จาก  กรุณาตรวจสอบรหัสและชื่อศูนย/ต�นทุนท่ีระบุให�ถูกต�อง เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะดําเนินการนําเงิน
ส�งคลังตามศูนย/ต�นทุนท่ีหน�วยงานระบุในข้ันตอนนี้ 

- กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากคลัง ต�องระบุรหัสศูนย/ต�นทุนของเจ�าของรายได� 
และรหัสเจ�าของเงินฝากคลัง โดยเลือกจาก  กรุณาตรวจสอบรหัส ชื่อศูนย/ต�นทุน และรหัสเจ�าของเงินฝาก
คลังท่ีระบุให�ถูกต�อง เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะดําเนินการนําเงินส�งคลังตามศูนย/ต�นทุนท่ีหน�วยงานระบุใน
ข้ันตอนนี้ สําหรับรหัสเงินฝากคลัง จะระบุรหัส 00798 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง “เงินรายได�จากการดําเนินงาน
ของส�วนราชการ” ให�โดยอัตโนมัติและไม�ให�แก�ไข 

- กรณีท่ีเป&นเงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/ต�องระบุเลขท่ีบัญชี ชื่อธนาคาร 
ชื่อสาขา และประเภทบัญชี สําหรับรับเงินค�าซ้ือเอกสารฯ โดยเลือกจาก  
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หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีไม�สามารถเลือกประเภทเงินรายได� (ช�อง � ปOด ไม�สามารถคลิกเลือกได�) เนื่องจากระบบ
จะล็อคประเภทหน�วยงานท่ีเป&นส�วนราชการต�องนําเงินส�งคลังเป&นรายได�แผ�นดินท้ังหมด หาก
ส�วนราชการใดได�รับยกเว�นไม�ต�องนําเงินรายได�ส�งคลังเป&นรายได�แผ�นดิน ให�ส�งแบบแจ�งปiญหา
การใช�งานในระบบ e-GP กรณีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข�อมูลการนําเงินรายได�ค�าซ้ือเอกสารฯ ส�งคลัง
แทนหน�วยงานของรัฐ พร�อมแนบหนังสือสั่งการยกเว�นดังกล�าว 

2. กรณีหารหัสเจ�าของเงินฝากคลังของหน�วยงานไม�พบ (เงินรายได�หน�วยงานฝากคลัง) ให�ส�งแบบ
แจ�งปiญหาการใช�งานในระบบ e-GP กรณีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข�อมูลการจําหน�ายเอกสารราคา
อิเล็กทรอนิกส/ (e-bidding) (e-GP 01-0137) 

3. กรณีหาเลขท่ีบัญชีธนาคารไม�พบ (เงินรายได�หน�วยงานฝากธนาคารพาณิชย/) ให�ส�งแบบแจ�ง
ปiญหาการใช�งานในระบบ e-GP กรณีเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข�อมูลการจําหน�ายเอกสารราคา
อิเล็กทรอนิกส/ (e-bidding) (e-GP 01-0137) 
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• การตรวจสอบรายได ค�าเอกสาร e-bidding (ตรวจสอบผู ซ้ือเอกสารฯ) และตรวจสอบ
สถานะการนําเงินส�งคลัง (กรณีเงินรายได แผ�นดินและเงินนอกฝากคลัง) และการโอนเงินคืนหน�วยงานของ
รัฐ (กรณีเงินรายได หน�วยงานของรัฐ) 

หน�วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายได�ค�าเอกสาร e-bidding ได�ในระบบ e-GP ดังนี้ 
1. เข�าไปท่ีเมนู  เลือกเมนู “รายงาน” หัวข�อ “รายงานรายละเอียดจัดซ้ือจัดจ�าง” 

หัวข�อย�อย “รายงานตรวจสอบสถานะการซ้ือซองและนําส�งแทนหน�วยงานของรัฐ” 
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2. เม่ือเข�ามาท่ีหัวข�อ “รายงานตรวจสอบสถานะการซ้ือซองและนําส�งแทนหน�วยงานของ
รัฐ” หน�วยงานของรัฐสามารถค�นหาตามชื่อโครงการ หรือคลิกปุgมค�นหาข้ันสูง ค�นหาตามเลขท่ีโครงการ/ราย
ผู�ค�า/ธนาคาร/สถานะ/วันท่ีซ้ือซอง และสามารถเปOดดูเป&นไฟล/ pdf หรือ excel ได�  

 

หมายเหตุ : รายงานฯ ดังกล�าว จะแสดงหลังจากวันท่ีสิ้นสุดการเสนอราคา 



แบบแจง้ปัญหาการใชง้านในระบบ e-GP  
กรณีเพิ�มเติม/ปรบัปรุงขอ้มูลการจาํหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

                          กองการพสัดุภาครฐั 
               กรมบญัชีกลาง 

สําหรับกรมบญัชีกลาง 

Call No :  ................................ 
วนัที�แจ้ง   ................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   หมายเหตุ : 1. ให้สง่แบบแจ้งปรับปรุงฯ  ทาง E-mail : gpmaster@cgd.go.th  (หวัเรื�อง/subject  โปรดระบชืุ�อหนว่ยงานด้วย) 

                          หากมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัการกรอกข้อมลูสามารถโทรสอบถามได้ที� 9-;<;=-=999 ตอ่ ?@;A, 6976, ?@=A ,?@=@,?===,?=9F  
                                        ;. ข้อความที�มี *  หากไมก่รอกจะไมส่ามารถติดตอ่กลบัได้                                                     

e - GP 01-0137 

*ชื�อธนาคาร................................................................................ *ชื�อสาขาธนาคาร........................................................................... 
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วิธีการเรียกรายงานจัดเกบ็ น าส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS  
                        แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560             
 
    รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเรียก
รายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้ท่ีมีการจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนกัน ซึ่งสามารถเรียก
รายงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online ดังนี้ 

1. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน เป็นรายงานแสดงการจัดเก็บและน าส่งรายได้
แทนส่วนราชการอ่ืน 

2. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้ที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บแทน เป็นรายงานแสดงการที่ส่วนราชอ่ืน    
มีการจัดเก็บและน าส่งรายได้แทน   

การเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ ( SAP R3 ) 
 
วิธีการเรียกรายงาน 

1. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
1.1   รายได้แผ่นดิน 

  เข้าเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ส่วนเพ่ิมเติม – ระบบรายได้และการน าส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและน าส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานส าหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่    หรือพิมพ์ค าสั่งงาน 
ZRP_REV_003 ตามภาพท่ี 1 แล้วกด Enter หรือ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ”   
ตามภาพท่ี 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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ภาพที่ 1 
 

 
        

ภาพที่ 2 
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หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้ 
 -  รหัสหน่วยงาน   ระบรุหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 0304 
 -  ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก  
         ตัวอย่างระบุ 0300400009 
 -  หน่วยเบิกจ่าย   ระบหุน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 0300400004 
 -  ประเภทรายได้  คลิกเลือก  
 -  ปีบัญช ี    ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก  
         เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017   
 -  วันที่ผ่านรายการ  ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น

ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย   
เพ่ือระบุวัน เดือน ปี เพ่ิมเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง  

         ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017 
 -  ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก  
 
   จากนั้นกดปุ่ม        ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4  
 

 
 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 
 

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 
 -  การอ้างอิง    รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
         R คือ ค่าคงที่ 
         Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
         X คือ Running Number 7 หลัก  
 -  ประเภทเอกสาร  RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ  
 -  ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
    -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
 -  จ านวนเงิน    แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  
 -  ประเภทเอกสาร  R3 คือ การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน 
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ 
 -  ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
 -  จ านวนเงนิ    แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่ง 
 -  ผลรวม     แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง  
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1.2   เงินฝากคลัง 

  เข้าเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ส่วนเพ่ิมเติม – ระบบรายได้และการน าส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและน าส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานส าหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่    หรือพิมพ์ค าสั่งงาน 
ZRP_REV_003 ตามภาพท่ี 5 แล้วกด Enter หรือ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ”   
ตามภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 5 
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 ภาพที่ 6 
 

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 6 ดังนี้ 
 -  รหัสหน่วยงาน   ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 0304 
 -  ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก  
         ตัวอย่างระบุ 0300400009 
 -  หน่วยเบิกจ่าย   ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 0300400004 
 -  ประเภทรายได้  คลิกเลือก  
 -  ปีบัญช ี    ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก  
         เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017   
 -  วันที่ผ่านรายการ  ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น

ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย   
เพ่ือระบุวัน เดือน ปี เพ่ิมเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง  

         ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017 
 -  ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก  
 
   จากนั้นกดปุ่ม        ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8  
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ภาพที่ 7 
     

 
 

ภาพที่ 8 
 

 รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 
 -  การอ้างอิง    รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
         R คือ ค่าคงที่ 
         Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
         X คือ Running Number 7 หลัก  
 -  ประเภทเอกสาร  RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ  
 -  ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
    -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
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 -  จ านวนเงิน    แสดงจ านวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
 -  ประเภทเอกสาร  R4 คือ การน าส่งเงินเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น 
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ 
 -  ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
 -  จ านวนเงนิ    แสดงจ านวนเงินเงินฝากคลังที่น าส่ง 
 -  ผลรวม     แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง  
 

2. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
2.1   รายได้แผ่นดิน 

  เข้าเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ส่วนเพ่ิมเติม – ระบบรายได้และการน าส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและน าส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานส าหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่    หรือพิมพ์ค าสั่งงาน 
ZRP_REV_003 ตามภาพท่ี 9 แล้วกด Enter หรือ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ”   
ตามภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพที่ 9 
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ภาพที่ 10 
 

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 10 ดังนี้ 
 -  รหัสหน่วยงาน   ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ  A004 
 -  ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก  
         ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010 
 -  หน่วยเบิกจ่าย   ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 2000400004 
 -  ประเภทรายได้  คลิกเลือก  
 -  ปีบัญช ี    ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก  
         เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017   
 -  วันที่ผ่านรายการ  ระบุ วัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น

ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย   
เพ่ือระบุวัน เดือน ปี เพ่ิมเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง  

         ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017 
 -  ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก  
 
   จากนั้นกดปุ่ม        ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12  
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ภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 
 

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 
 -  การอ้างอิง    รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
         R คือ ค่าคงที่ 
         Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
         X คือ Running Number 7 หลัก  
 -  ประเภทเอกสาร  RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ  
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
    -  ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
 -  จ านวนเงิน    แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  
 -  ประเภทเอกสาร  R3 คือ การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน 
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ 
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก  
    -  ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
 -  จ านวนเงนิ    แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่ง 
 -  ผลรวม     แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง  
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2.2   เงินฝากคลัง 

  เข้าเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ส่วนเพ่ิมเติม – ระบบรายได้และการน าส่งรายได้  รายงาน
ระบบรับและน าส่งรายได้ (ส่วนขยาย)  รายงานส าหรับส่วนราชการ  ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ
น าส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่    หรือพิมพ์ค าสั่งงาน 
ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 13 แล้วกด Enter หรือ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ”   
ตามภาพท่ี 14 
 

 
 

ภาพที่ 13 
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ภาพที่ 14 
 

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 14 ดังนี้ 
 -  รหัสหน่วยงาน   ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ  A004 
 -  ศูนย์ต้นทุน    ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก  
         ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010 
 -  หน่วยเบิกจ่าย   ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 10 หลัก 
         ตัวอย่างระบุ 2000400004 
 -  ประเภทรายได้  คลิกเลือก  
 -  ปีบัญช ี    ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จ านวน 4 หลัก  
         เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017   
 -  วันที่ผ่านรายการ  ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็น

ค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม หน่วย   
เพ่ือระบุวัน เดือน ปี เพ่ิมเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง  

         ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017 
 -  ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก  
 
   จากนั้นกดปุ่ม        ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16 
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ภาพที่ 15 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16 
 

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 
 -  การอ้างอิง    รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
         R คือ ค่าคงที่ 
         Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
         X คือ Running Number 7 หลัก  
 -  ประเภทเอกสาร  RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ  
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก          

-  ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
 -  จ านวนเงิน    แสดงจ านวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
 -  ประเภทเอกสาร  R4 คือ การน าส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอ่ืน 
 -  เลขที่เอกสาร   แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
 -  เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีมีการกลับรายการ 
 -  ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก                     
    -  ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
 -  จ านวนเงนิ    แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่ง 
 -  ผลรวม     แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง  
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การเรียกรายงานในระบบ GFMIS Web Online   
 
วิธีการเรียกรายงาน 

1. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
1.1   รายได้แผ่นดิน 

การเข้าสู่ระบบ 
  เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพท่ี 17  

- กดปุ่ม                          (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online             
ตามภาพที่ 18 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 
 

 
 

ภาพที ่18 
 

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและน าส่งรายได้ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online           
ตามภาพที่ 19 
 

 
 

ภาพที ่19 
 

- กดเลือก          เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20 
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ภาพที ่20 
 

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน 
  - รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหสัหนว่ยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ 
  ทีเ่ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304   

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004  

- รหัสศูนย์ต้นทุน  ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก  
  ตัวอย่างระบุ 0300400009 
- ประเภทรายได้  ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     

เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง     
โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน  

- ปีบัญชี  ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560 

- วันที่ผ่านรายการ  กดปุ่ม       ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ   
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพ่ือให้ระบบแสดงค่า   
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง      
18 มกราคม 2560 

- ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก                กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 

  คลิกเลือก               กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ น าส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง 

   ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
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 กดปุ่ม                      เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 21  
 

 
 

ภาพที่  21   
 รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 
  - การอ้างอิง           รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
     R คือ ค่าคงที่ 
     Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ. 
     X คือ Running Number 7 หลัก    

- ประเภทเอกสาร   RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  
- ประเภทเอกสาร  R3 คือ การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขทีเ่อกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่ง  
-  ผลรวม   แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง 
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1.2   เงินฝากคลัง 

การเข้าสู่ระบบ 
  เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพท่ี 22  

- กดปุ่ม                          (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online             
ตามภาพที่ 23 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22   
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ภาพที ่23 
 

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและน าส่งรายได้ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online           
ตามภาพที่ 24 
 

 
 

ภาพที ่24 
 

- กดเลือก          เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25 
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ภาพที ่25 
 

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน 
  - รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหสัหนว่ยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ 
  ทีเ่ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304   

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004  

- รหัสศูนย์ต้นทุน  ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก  
  ตัวอย่างระบุ 0300400009 
- ประเภทรายได้  ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     

เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง     
โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง  

- ปีบัญชี  ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560 

- วันที่ผ่านรายการ  กดปุ่ม       ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ   
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกที่วันที่ เพ่ือให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง      
18 มกราคม 2560 

- ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก                กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 

  คลิกเลือก               กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ น าส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง 

   ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 
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 กดปุ่ม                      เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 26  
 

 
 

ภาพที่  26   
 การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน 
  - การอ้างอิง  รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
     R คือ ค่าคงที่ 
     Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ. 
     X คือ Running Number 7 หลัก    

- ประเภทเอกสาร   RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
- ประเภทเอกสาร  R4 คือ การน าส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินฝากคลังที่น าส่ง  

     - ผลรวม  แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง 
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2. รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้ที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บแทน 
2.1   รายได้แผ่นดิน 

การเข้าสู่ระบบ 
  เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพท่ี 27  

- กดปุ่ม                          (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online             
ตามภาพที่ 28 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่27  
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ภาพที ่28 
 

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและน าส่งรายได้ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online           
ตามภาพที่ 29 
 

 
 

ภาพที ่29 
 

- กดเลือก          เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 30 
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ภาพที ่30 
 

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน 
  - รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหสัหนว่ยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ 
  ทีเ่ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004  

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004  

- รหัสศูนย์ต้นทุน  ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก  
  ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010 
- ประเภทรายได้  ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     

เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง     
โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน  

- ปีบัญชี  ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560 

- วันที่ผ่านรายการ  กดปุ่ม       ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ   
โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพ่ือให้ระบบแสดงค่า   
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง      
18 มกราคม 2560 

- ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก                กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 

  คลิกเลือก               กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ น าส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง 

   ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้ทีห่น่วยงานอ่ืนจัดเก็บ
แทน 
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 กดปุ่ม                      เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 31  
 

 
 

ภาพที่  31   
 รายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน 
  - การอ้างอิง  รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
     R คือ ค่าคงที่ 
     Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ. 
     X คือ Running Number 7 หลัก    

- ประเภทเอกสาร   RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  
- ประเภทเอกสาร  R3 คือ การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินรายได้แผ่นดินที่น าส่ง  
-  ผลรวม   แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง 
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2.2   เงินฝากคลัง 

การเข้าสู่ระบบ 
  เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพท่ี 32  

- กดปุ่ม                          (เรียกรายงาน Online) เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online             
ตามภาพที่ 33 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่32   
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ภาพที ่33 
 

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและน าส่งรายได้ เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online           
ตามภาพที่ 34 
 

 
 

ภาพที ่34 
 

- กดเลือก          เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35 
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ภาพที ่35 
 

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน 
  - รหัสหน่วยงาน  ระบบแสดงรหสัหนว่ยงาน จ านวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ 
  ทีเ่ข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004  

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย   ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004  

- รหัสศูนย์ต้นทุน  ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จ านวน 10 หลัก  
  ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010 
- ประเภทรายได้  ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     

เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง     
โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง  

- ปีบัญชี  ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม     
เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560 

- วันที่ผ่านรายการ  กดปุ่ม       ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ   
โดยเลือก เดือน ปี และและคลกิเลือกวันที่ เพ่ือให้ระบบแสดงค่า
วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง      
18 มกราคม 2560 

- ระบุการเรียกรายงาน  คลิกเลือก                กรณี
ต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและน าส่งรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน 

  คลิกเลือก               กรณี
ต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ น าส่งรายได้แทน
หน่วยงานตนเอง 
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   ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ น าส่งรายได้ที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ
แทน 

 กดปุ่ม                      เพ่ือแสดงรายงาน ตามภาพที่ 36  
 

 
 

ภาพที่  36   
 รายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน 
  - การอ้างอิง  รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX 
     R คือ ค่าคงที่ 
     Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ. 
     X คือ Running Number 7 หลัก    

- ประเภทเอกสาร   RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
- ประเภทเอกสาร  R4 คือ การน าส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอ่ืน  
- เลขที่เอกสาร  แสดงเลขท่ีเอกสารตามประเภทเอกสาร 
- เอกสารกลับรายการ  แสดงเลขท่ีเอกสารกรณีท่ีมีการกลับรายการ 
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จ านวน 10 หลัก 
- ศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง  แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้น าส่ง จ านวน 10 หลัก 
- จ านวนเงิน  แสดงจ านวนเงินฝากคลังที่น าส่ง  
-  ผลรวม   แสดงจ านวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการน าส่ง 
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