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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1

โครงสร้าง User ID ระบบ Agency System
15 หลัก ประกอบด้วย AXXXXXXXXXXGGNN

หลักที ่1 A คือ ระบบ Agency

หลักที ่2-11 XXXXXXXXXX คือ ระดับของหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
XXXXX00000 ระดับหน่วยงาน ใช้รหัสหน่วยงาน 5 หลัก และศูนย์ 5 หลัก
XXXXXXXXXX ระดับหน่วยเบิกจ่าย ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก
XXXXXXXXXX ระดับศูนย์ต้นทุน ใช้รหัสศูนย์ต้นทุน 10 หลัก

หลักที ่12-13 GG คือ ชื่อสิทธใินระบบงาน Agency
หลักที ่14-15 NN คือ Running No.

ชื่อสิทธิในระบบงาน Agency

GG ชื่อสิทธิในระบบงาน Agency ตัวอย่างเทียบกับสิทธิเดิมในระบบ GFMIS 
(SAP R/3 หรือ Web Online)

01 อนุมัติเบิก (อม.01) XXXXP01A หรือ XXXXXXXXXX01
02 อนุมัติจ่าย (อม.02) XXXXP01B หรือ XXXXXXXXXX02
10 บันทึกทุกประเภท (หน่วยเบิกจ่าย) XXXXXXXXXX10

11 บันทึกบัญชีการเงิน และงบประมาณ 
(ระดับหน่วยงาน)

XXXXA01 XXXXE01 XXXXQ01 XXXXK01

12 บันทึกทุกประเภท (ภูมิภาค/เขต) XXXXF01 XXXXS01 

14 บันทึกทุกประเภท (กลุ่มจังหวดั) G050X76001 G100X41001 G110X47001 
G120X40001 G130X34001 G140X30001 
G150X50001 G160X57001 G170X65001 
G180X60001 G190X73001 G200X14001 
G220X84001 G250X20001 G260X25001 
G210X70001 G230X83001 G240X95001 
หรือ XXXXXXXXXX10

ประเภทสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

user ระดับหน่วยงาน บันทึกรายการในทุกระบบ (โดยสามารถบันทึกโอนจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานภายใต้กลุ่มจังหวดัทีดู่แลได้)

ค าอธิบาย

ใช้ส าหรับการอนุมัติการขอเบิก
ใช้ส าหรับการอนุมัติการขอจ่าย
user ระดับหน่วยเบิกจ่าย บันทึกรายการในทุกระบบ ในหน่วยเบิกจ่ายทีก่ าหนดเท่านั้น

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ ทุกหน่วยเบิกจ่าย ยกเวน้ ระบบ
จัดซ้ือจัดจ้าง

user ระดับหน่วยเบิกจ่าย (ภูมิภาค/เขต โดยบันทึกได้มากกวา่ 1 หน่วยเบิกจ่าย) บันทึก
รายการในทุกระบบ ในหน่วยเบิกจ่ายทีดู่แลตามทีก่ าหนด



ชื่อสิทธิในระบบงาน Agency

GG ชื่อสิทธิในระบบงาน Agency ตัวอย่างเทียบกับสิทธิเดิมในระบบ GFMIS 
(SAP R/3 หรือ Web Online)

ค าอธิบาย

15 บันทึกทุกประเภท (กรมจังหวดั) เช่น G011X12001 G012X13001 หรือ 
XXXXXXXXXX10

20 บันทึกจัดซ้ือ + ทะเบียนสินทรัพย์ XXXXB01 XXXXE01 XXXXQ01  XXXXM01
 หรือ XXXXXXXXXX20

30 บันทึกบัญชีการเงิน (หน่วยเบิกจ่าย) XXXXXXXXXX30

31 บันทึกบัญชีการเงินและงบประมาณ 
(ระดับหน่วยงาน)

XXXXJ01

50 รายงานงบประมาณ (หน่วยเบิกจ่าย) XXXXXXXXXX50

51 บันทึกงบประมาณ (ระดับหน่วยงาน) XXXXR01 XXXXL01 

60 สิทธรัิฐวสิาหกิจ XXXXXXXXXX10

65 สิทธหิน่วยงานของรัฐสภา XXXXE01 หรือ XXXXXXXXXX10

66 สิทธหิน่วยงานของศาล หรือสตง. 
(ระดับหน่วยงาน)

XXXXXXXXXX10

67 สิทธหิน่วยงานส านักงานอัยการสูงสุด 
(ระดับหน่วยงาน)

XXXXA01 หรือ XXXXXXXXXX10

68 สิทธหิน่วยงานประเภทที ่3 (หน่วย
เบิกจ่าย)

XXXXXXXXXX10

70 สิทธอิงค์การมหาชน XXXXXXXXXX10

75 สิทธทิุนหมุนเวยีนทีม่ีฐานะเป็นนิติบุคคล XXXXXXXXXX10

76 สิทธทิุนหมุนเวยีน XXXXXXXXXX10

P0 บันทึกจัดซ้ือ (ศูนย์ต้นทุน) XXXXXXXXXXP0

Z0 ตรวจสอบภายใน (ระดับกรม) XXXXZ01

Z1 ตรวจสอบภายใน (ระดับกระทรวง) XXXXZ01

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ

user ระดับศูนย์ต้นทุนใช้ส าหรับการบันทึกในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง และสินทรัพย์

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ ในฐานะกรมจังหวดั

user ระดับหน่วยงาน  หรือระดับหน่วยเบิกจ่าย ใช้ส าหรับการบันทึกในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
และสินทรัพย์

user ระดับหน่วยเบิกจ่าย บันทึกรายการการเงินและบัญชี ใช้ส าหรับบันทึกในระบบเบิกจ่าย
 ระบบรับและน าส่งและระบบบัญชีแยกประเภท ในหน่วยเบิกจ่ายทีก่ าหนดเท่านั้น

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกหน่วยเบิกจ่ายในทุกระบบ เฉพาะระบบ
งบประมาณใช้ส าหรับการกันเงิน  ยกเวน้ ระบบจัดซ้ือจัดจ้างไม่สามารถด าเนินการได้

user ระดับหน่วยเบิกจ่าย ใช้ส าหรับการเรียกรายงานงบประมาณ

user ระดับหน่วยงานส าหรับเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในใช้ส าหรับดูรายงานเท่านั้น

user ส าหรับเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในระดับกระทรวง ใช้ส าหรับดูรายงานเท่านั้น

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในระบบงบประมาณ ทุกหน่วยเบิกจ่าย

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ ทุกหน่วยเบิกจ่าย ยกเวน้ ระบบ
จัดซ้ือจัดจ้าง

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ ทุกหน่วยเบิกจ่าย ยกเวน้ ระบบ
จัดซ้ือจัดจ้าง

user ระดับหน่วยงาน ใช้ส าหรับการบันทึกในทุกระบบ ทุกหน่วยเบิกจ่าย ยกเวน้ ระบบ
จัดซ้ือจัดจ้าง

user ระดับหน่วยเบิกจ่าย บันทึกรายการในทุกระบบ ในหน่วยเบิกจ่ายทีก่ าหนดเท่านั้น



๑ 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งาน 

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

1. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai 

   การเข้าปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน ด าเนินการผ่านเว็บไซต์ 
https://portal.gfmis.go.th โดยให้ผู้ใช้งานทุกประเภทลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai 
โดยให้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องในระบบ ดังนี้ 

- ค าสั่งหรือการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ที่มีผู้มีอ านาจลงนามแล้ว 
1.1 โดยเข้าระบบ New GFMIS Thai เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว เลือก แก้ไขข้อมูล Employee ตามรูป 

 

1.2 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูล ต าแหน่ง / 
สถานที่ท างาน หลังจากนั้น คลิก บันทึก ตามรูป 

 



๒ 
 

 

1.3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลิก บันทึก ตามรูป 
 

 



๓ 
 

1.4 พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน โดยเข้าที่เมนูข้อมูลส่วนตัว เลือก แก้ไขข้อมูล Employee 
จะแสดงรายการ หมายเลขค าร้อง ตามรูป คลิกพิมพ์แบบฟอร์ม ตามรูป 

 

1.5 พิมพ์แบบฟอร์ม PDF ไฟล์ ที่ได้จากระบบ พร้อมลงนามผู้ลงทะเบียนและเสนอให้
ผู้มีอ านาจลงนาม ตามรูป 

 

 

 



๔ 
 

1.6 น าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบ New GFMIS Thai ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว Scan บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.JPG) หรือ PDF ไฟล์ หลังจากนั้น เข้าระบบที่เมนูข้อมูลส่วนตัว 
แก้ไขข้อมูล Employee รายการหมายเลขค าร้อง คลิก แนบแบบฟอร์ม ตามรูป 

 

 

1.7 เลือกไฟล์แบบฟอร์มที่ต้องการแนบ คลิก Open  

 

  1.8 แนบเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ค าสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษรคลิกแนบเอกสารเพิ่มเติม ตามรูป 

 



๕ 
 

1.9 จากนั้น คลิก บันทึก ระบบจะส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพ่ืออนุมัติการลงทะเบียน 
ตามรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai 
   กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai โดยให้แนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ดังนี้  

- ค าสั่งหรือการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ที่มีผู้มีอ านาจลงนามแล้ว  

โดยเข้าระบบ New GFMIS Thai เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว เลือก แก้ไขข้อมูล Employee และด าเนินการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai (ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ด าเนินการเหมือน 
ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai) 

3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิใช้งาน   
   กรณีผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิใช้งานที่ต้องผ่านการอนุมัติของ 
กรมบัญชีกลาง ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนชื่อสกุล การเปลี่ยนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) 
การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ โดยให้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องในระบบ ดังนี้  

- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล   
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ที่มีผู้มีอ านาจลงนามแล้ว  

โดยเข้าระบบ New GFMIS Thai เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว เลือก แก้ไขข้อมูล Employee และด าเนินการแก้ไข 
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ และรอผลการอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง  

4. กรณี GFMIS Token key หมดอาย ุ  
   กรณี GFMIS Token key หมดอายุ สามารถด าเนินการต่ออายุได้ที่กรมบัญชีกลางหรือ 
ส านักงานคลังจั งหวัด กรณีหน่วยงานอยู่ ในส่วนกลางสามารถขอต่ออายุ  GFMIS Token key ได้ที่
กรมบัญชีกลาง กรณีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถขอต่ออายุ GFMIS Token key ได้ที่ ส านักงาน 
คลังจังหวัดที่เบิกจ่าย  

5. การปลดล็อค GFMIS Token key  
   กรณี GFMIS Token key โดนล็อค เนื่องจากใส่รหัสผิดเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
ให้ด าเนินการขอปลดล็อค GFMIS Token key โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

5.1 ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

5.2 กรอกข้อมูลในแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย  
5.3 ส่งแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย ที่มีผู้มีอ านาจ

ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาท่ี e-mail : gfmis1@cgd.go.th 
5.4 ติดต่อที่กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 6660 

เพ่ือด าเนินการปลดล็อคพร้อมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน 
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๗ 
 

6. กรณี GFMIS Token key ช ารุด  
   กรณี GFMIS Token key ช ารุด ให้ด าเนินการดังนี้ 
   6.1 ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

6.2 กรอกข้อมูลในแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย  
6.3 ส่งหนังสือและแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย 

ที่มีผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว และ GFMIS Token key ที่ช ารุดมาทางไปรษณีย์หรือติดต่อโดยตรงที่
กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถส่งส าเนาแบบค าร้องและหนังสือมาที่ e-mail : 
gfmis1@cgd.go.th เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เตรียมด าเนินการต่อไป 

7. กรณี GFMIS Token key สูญหาย  
กรณี GFMIS Token key สูญหาย ให้ด าเนินการดังนี้ 
7.1  ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานโทรศัพท์แจ้งให้กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ ทราบโดยดว่น 
7.2 ให้ด าเนินการแจ้งความโดยระบรุหัสผู้ใช้งานของอุปกรณ์ GFMIS Token key ที่สูญหาย 
7.3 ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
7.4 ส่งหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับ GFMIS Token key สูญหาย พร้อมทั้งแนบ

ใบแจ้งความ และแบบค าร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลดล็อค / ช ารุด / สูญหาย ที่มีผู้มอี านาจ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาทางไปรษณีย์หรือติดต่อโดยตรงที่กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ สามารถส่งส าเนาแบบค าร้อง
และหนังสือมาที่ e-mail : gfmis1@cgd.go.th เพ่ือให้เจ้าหน้าทีเ่ตรียมด าเนินการต่อไป 

8. การปลดล็อครหัสผ่านของรหัสผู้ใช้งาน ในระบบ New GFMIS Thai 
   กรณีรหัสผู้ใช้งาน (username) ถูกล็อค เนื่องจาก ใส่รหัสผ่าน (password) ผิดเกินจ านวน
ครั้งที่ก าหนด หรือลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผู้ใช้งานสูญหาย ให้ด าเนินการดังนี้ 

8.1 ดาวน์โหลดแบบค าร้องขอปลดล็อครหัสผ่าน (password) ของรหัสผู้ใช้งาน (username) 
ในระบบ New GFMIS Thai (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  

8.2 กรอกข้อมูลในแบบค าร้องขอปลดล็อครหัสผ่าน (password) ของรหัสผู้ ใช้งาน 
(username) ในระบบ New GFMIS Thai 

8.3 ส่งแบบค าร้องขอปลดล็อครหัสผ่าน (password) ของรหัสผู้ใช้งาน (username) 
ในระบบ New GFMIS Thai ที่มีผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว มาท่ี e-mail : gfmis1@cgd.go.th 

8.4 กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ส าหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่
ในส่วนกลางสามารถติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ 
กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ ส าหรับหน่วยงานที่ตั ้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อขอรับรหัส
ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่ส านักงานคลังจังหวัดที่เบิกจ่าย 

 กรณีมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ New GFMIS Thai กรมบัญชีกลาง
จะด าเนินการส่งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
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แบบค ำร้องขอใช้บริกำร GFMIS Token key                
กรณีปลดล็อค / ช ำรุด / สูญหำย  

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 
 

          ช่ือหน่วยเบิกจ่าย ................................................................................... 

รำยละเอียดผู้ยื่นค ำร้องขอใช้บริกำร GFMIS Token key 

ช่ือ – นามสกลุ .............................................................................................................................................................................................................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน               
e-mail ………………………………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ .................................................................................................... 
หน่วยงานสังกัด (ส านัก / กอง หรอืเทียบเท่า) ............................................................................................................................................................. 
ส่วนราชการ (กรมหรือเทียบเท่า) ................................................................. กระทรวง .............................................................................................. 
GFMIS Token key User ID    :                           

 

มีความประสงค ์

 ขอปลดล็อค GFMIS Token key  ทางโทรศัพท ์
 ขอ GFMIS Token key ใหม่ เนื่องจาก 
        ช ารุด  (ส่งคืน GFMIS Token key) 
        สูญหาย (แนบใบแจ้งความ) 
       
       

 
 
 

ลงนาม ............................................................................. 
ผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token key 

(................................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................................... 

วันท่ี .......... /........../.......... 
 
 
 

 
 
 

ลงนาม .......................................................................... 
หัวหน้าส่วนราชการ                                          

(.....................................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................................... 

วันท่ี .......... /........../.......... 
หมายเหต:ุ หัวหน้าส่วนราชการหมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่เบิกเงิน
กับกรมบัญชีกลาง หรือ ส านักงานคลังจังหวัด 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมบัญชีกลำง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ทะเบียน  GFMIS Token key 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ด าเนินการเปลีย่น/ออก GFMIS Token key 
 ด าเนินการปลดล็อค เรียบร้อยแล้ว  
 ส่ง GFMIS Token key  
 ตรวจสอบทะเบียนผู้มีสิทธิใช้ GFMIS Token key แล้ว     

 

ลงช่ือ ....................................................................... 
เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน 

 

(...............................................................) 
วันท่ี .......... /........../.......... 

 

ลงช่ือ ....................................................................... 
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน GFMIS Token key 

(................................................................) 

วันท่ี .......... /........../.......... 

                       Ver 1.0 



 รหสัหนว่ยเบกิจ่าย  ช่ือหนว่ยเบกิจ่าย

 ช่ือ - นามสกุล

 เลขบตัรประจ าตัวประชาชน

 e-mail เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 หนว่ยงานสังกัด (ส านกั / กอง หรือเทียบเท่า) 

 ส่วนราชการ (กรมหรือเทียบเท่า) กระทรวง

 รหสัผู้ใช้งาน

  ลงนาม   ลงนาม

( ) ( )

  ต าแหนง่   ต าแหนง่

วนัท่ี วนัท่ี

1. ท่านสามารถส่งแบบค าร้องมาที่  กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์  กองะบบการคลังภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง   ถ.พระราม 6   แขวงพญาไท   เขตพญาไท   กรุงเทพฯ   10400

e-mail : gfmis1@cgd.go.th  

2. หัวหน้าส่วนราชการ *  คือ  หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  หรือ  ผู้ปฎิบัติราชการแทน  หรือ  ผู้รักษาราชการแทน  หน่วยงานผู้เบิก

หรือ ผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า และ ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย

3. ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ โทร . 0-2298-6660 

แบบค ำร้องขอปลดล็อครหัสผ่ำน (password) 

ของรหัสผู้ใช้งำน (username) ในระบบ New GFMIS Thai

ส ำหรบักรมบญัชกีลำงส ำหรบัส่วนรำชกำร

Ver 1.0

รำยละเอียดผู้ยื่นค ำรอ้งขอใชบ้รกิำร username

หมายเหตุ :

ขอรับรองวา่  ข้อมูลข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ  ได้ตรวจสอบถูกต้องและด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว

หวัหน้ำส่วนรำชกำร *


