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1. การเขา้สูร่ะบบ  

ในการใช้งานระบบการนําส่งข้อมูล Template สําหรับผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้  

1.1 ระบุ  URL https://glportal.soe.gfmis.go.th/  ไปท่ี ระบบงานที่เก่ียวข้อง > ระบบ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
ภาครัฐวิสาหกิจ > FIN Template Loader  ตามรูปท่ี 1.1 

 
รูปท่ี 1.1 : หน้าจอแรกเพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ 

1.2 ระบุ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  

 
รูปท่ี 1.2-1 : หน้าจอสําหรับบันทึกรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่าน 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปท่ี 1.2-1) 

1. รหัสผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งาน จะปรากฏตาม Token ของรัฐวิสาหกิจ  

2. รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้องที่ สคร. กําหนดให้ 

3.  คลิกปุ่ม    เพื่อทําการเข้าสู่ระบบตาม (รูปท่ี 1.2-2) 
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รูปท่ี 1.2-2 : หน้าจอแรกตอนเข้าระบบ 
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2. ขั้นตอนการนําส่ง 

2.1 การนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ   
 2.1.1 ไปท่ีเมนู การนําข้อมูลเข้า Web -> นําส่ง Template ตามรูปท่ี 2.1.1-1   

 
รูปท่ี 2.1.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ นําส่ง Template ” 

 
2.1.2 ระบบแสดงหน้าจอนําส่ง Template ตามรูปท่ี 2.1.1-2 โดยให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น 

 
รูปท่ี 2.1.1-2 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับนําส่ง Template ต่างๆ  

 
 
 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 4 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1.1-2) 

1. ชนิดข้อมูล คลิกเลือก   ชนิดข้อมูล ปี หรือ ไตรมาส หรือ เดือน ท่ีต้องการนําส่ง  

2. ปี 

ไตรมาส/เดือน 

2.1 ปี (ค.ศ.) : พิมพ์ปีของข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง เช่น 2014 เป็นต้น

2.2 ไตรมาส/เดือน: คลิกเลือก   ไตรมาส หรือ เดือน ท่ีต้องการนําส่ง  
ไตรมาส 
 - ไตรมาส 01 (มกราคม – มีนาคม)  
 - ไตรมาส 02 (เมษายน – มิถุนายน)  
 - ไตรมาส 03 (กรกฎาคม – กันยายน)  
 - ไตรมาส 04 (ตุลาคม – ธันวาคม)  
เดือน  
- เดือน 01 – 12 คือ เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม เป็นต้น 

ท้ังนี้ ให้ระบุปีข้อมูลด้วย โดยพิมพ์ปี (ค.ศ.) ของข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง  
เช่น 2014 เป็นต้น 

3. เลือกแฟ้มข้อมูลท่ีจะนําส่ง คลิก เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูลท่ีจะนําส่ง 
ระบบแสดงหน้าจอสําหรับแนบไฟล์ตามรูปท่ี 2.1.1-3 

  

 
รูปท่ี 2.1.1-3 : หน้าจอสําหรับเลือกแฟ้มข้อมูลเพื่อนําส่งข้อมูล 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1.1-3) 

4. การเลือกแฟ้มข้อมูล เลือกไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง

คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์ 

5. กดคําว่า  คลิกปุ่ม   เพื่อส่งไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

ระบบแสดงหน้าจอสําหรับตรวจสอบไฟล์ก่อนนําเข้า web ดังนี้ 
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1.1-3) 

 
โดยแสดงรายละเอียดให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบ ดังนี้  
5.1 รหัสรัฐวิสาหกิจ :  แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ เช่น S313 เป็นต้น 
5.2 ชื่อ Template :  แสดงชื่อ และรหัส Template ท่ีนําส่ง 
5.3 เวอร์ชั่น : แสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีนําส่ง  
      5.3.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
      5.3.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
      5.3.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบัน
การเงิน)  
      5.3.4 version R01-R04 : ฉบับปรับปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  
      5.3.5 version 000 : ข้อมลูจริง  
      5.3.6 version TB1 : ข้อมูลการเงินและบัญชีก่อนสอบทาน 
      5.3.7 version TB2 : ข้อมูลการเงินและบัญชีหลังสอบ 
5.4 ปีข้อมูล/วันเดือนปีของข้อมูล : แสดง ปี หรือ วันเดือนปีของข้อมูลท่ี
นําส่งเข้าระบบ 
หมายเหตุ :  
Bar : แสดงการสถานะตรวจสอบเนื้อของข้อมูลในระบบ web เช่น  
0%     หมายถึง ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในระบบ web  
100%  หมายถึง ตรวจสอบเนื้อข้อมูลในระบบ web เรียบร้อยแล้ว  

6. การยืนยันข้อมูล 6.1 เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง พบว่าถูกต้องแล้ว

คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง 
6.2 เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง พบว่า ไม่ถูกต้อง 

คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีเลือกไว้ 
ระบบแสดงหน้าจอผลการนาํส่งข้อมูลเข้าคิวระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 2.1.1-4 
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รูปท่ี 2.1.1-4 : หน้าจอผลการนาํส่งข้อมูลเข้า web และเข้าคิวระบบ SAP BW 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1.1-4) 

7.  เมื่อนําส่งข้อมูลเข้า web และไปรอคิวเพื่อนําส่งเข้าระบบ SAP BW 
เรียบร้อย ตามภาพรูปท่ี 2.1.1-4 ให้ดําเนินการ 

7.1 เลือก  เพื่อดูสถานะการนําส่งข้อมูลเข้า web  
และระบบ SAP BW หรือ  

7.2 เลือก  เพื่อจบการทํางาน 
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  2.2 การนําส่งขอ้มูลเอกสารแนบ   
เช่น งบการเงินก่อนและหลังสอบทาน หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ/แผนระยะยาว (สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบัน

การเงิน)  
2.2.1 ไปท่ีเมนู การนําข้อมูลเข้า Web -> นําส่งเอกสารแนบ ตามรูปท่ี 2.2.1   

 
รูปท่ี 2.2.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ นําส่งเอกสารแนบ ” 

 
2.2.2 ระบบแสดงหน้าจอนําส่งเอกสารแนบ ตามรูปท่ี 2.2.2-1 โดยให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น 

 

 
 

รูปท่ี 2.2.2-1 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับนําส่งเอกสารแนบ 
 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.2.2-1) 
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.2.2-1) 

1. วันที่ข้อมูล  วันที่ข้อมูล : พิมพ์วันเดือนปีของข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง เช่น  
1.1 นําส่งข้อมูลงบการเงิน ให้ระบุวันเดือนปีของข้อมูล  เช่น นําสง่ขอ้มูล           
งบการเงินฉบับหลังสอบทาน สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2014 ดังนั้น วันเดือนปี 
ของข้อมูล คือ 31032014  
1.2 นําสง่ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการลงทุน/แผนระยะยาว 
ให้ระบุวันเดือนปีของข้อมูล  (สําหรับรัฐวิสาหกจิท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงนิ)  

2. เลือกแฟ้มข้อมูลท่ีจะนําส่ง คลิก เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูลท่ีจะนําส่ง 
ระบบแสดงหน้าจอสําหรับแนบไฟล์ตามรูปท่ี 2.2.2-2 

 หมายเหตุ : การนําส่งเอกสารแนบต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB  
วิธีการ save file ตามภาคผนวก จ. 

  

 
รูปท่ี 2.2.2-2 : หน้าจอสําหรับเลือกแฟ้มข้อมูลเพื่อนําส่งข้อมูล 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.2.2-2) 

3. การเลือกแฟ้มข้อมูล เลือกไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์ 

4. กดคําว่า  คลิกปุ่ม   เพื่อส่งไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

ระบบแสดงหน้าจอสําหรับตรวจสอบไฟล์ก่อนนําเข้า web ดังนี้ 

 
 

โดยแสดงรายละเอียดให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบ ดังนี้  
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.2.2-2) 

4.1 File type :  แสดง File type 
4.1.1 F98 : งบการเงินก่อนสอบทาน 
4.1.2 F99 : งบการเงินหลังสอบทาน 
4.1.3 F96 : ข้อมูล EVM 

4.2 รหัสรัฐวิสาหกิจ :  แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ เช่น S304 เป็นต้น 
4.3 ชื่อแฟ้มข้อมูล :  แสดงชื่อและรูปแบบ (Format) ของชื่อไฟล์ท่ีนําส่ง 
หมายเหตุ :  
Bar : แสดงการสถานะตรวจสอบเนื้อของข้อมูลในระบบ web เช่น  
0%     หมายถึง ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในระบบ web  
100%  หมายถึง ตรวจสอบเนื้อข้อมูลในระบบ web เรียบร้อยแล้ว  
ระบบแสดงหน้าจอผลการนาํส่งข้อมูลเข้าคิวระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 2.2.2-3 

 

 
รูปท่ี 2.2.2-3 : หน้าจอผลการนาํส่งข้อมูลเข้า web และระบบ SAP BW 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2.2-3) 

5.  เมื่อนําส่งข้อมูลเข้า web และระบบ SAP BW เรียบร้อย ตามภาพรูปท่ี 
2.2.2-3 ให้ดําเนินการ 

5.1 เลือก  เพื่อดูสถานะการนําส่งข้อมูลเข้า web และ
ระบบ SAP BW หรือ  

5.2 เลือก  เพื่อจบการทํางาน 

3. รายงานสถานะผลการนาํเข้าข้อมูล  

    3.1 รายงาน Monitor (นําเข้า web และระบบ SAP BW)   
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3.1.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ -> รายงาน Monitor (นําเข้า web และระบบ SAP BW) ตามรูปท่ี 3.1.1 

 
รูปท่ี 3.1.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ รายงาน Monitor (นําเข้า web และระบบ SAP BW) ” 

 
3.1.2 ระบบแสดงหน้าจอแสดงรายงาน Monitor (นําเข้า web และระบบ SAP BW) โดยรายงานดังกล่าวเป็นรายงาน                        

ท่ีแสดงผลการนําส่งข้อมูลเข้า web และเข้าระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 3.1.2-1  
 

 
รูปท่ี 3.1.2-1 : รายงานสถานะการนําเข้า web และระบบ SAP BW (Monitor) 

            

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1.2-1) 

1. ลําดับการนําเข้า แสดงลําดับการนําเข้าของข้อมูลท่ีรัฐวิสาหกิจนําส่ง 

2. วันนําส่ง แสดงผลวันที่และเวลา ท่ีนําส่งข้อมูล 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1.2-1) 

3. Template แสดงรหัส Template ท่ีนําส่งข้อมูล 

4. เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีนําส่ง 

5. วันที่ข้อมูล ระบบจะแสดงวันเดือนปีของข้อมูลท่ีนําส่ง  

6. ชื่อแฟ้มข้อมูล ระบบจะแสดงชือ่ไฟล์ท่ีนําเข้า 

7. สถานะ 

ระบบจะแสดงสถานะของไฟล์ท่ีนําเข้า ดังนี้

•   รอดําเนินการในระบบ web 

•  กําลังดําเนินการในระบบ SAP BW 

•  เสร็จสมบูรณ์ในระบบ SAP BW 

•  หยุดการทํางานในระบบ SAP BW 
หมายเหตุ :  
1. สถานะเหลือง เขียว แดง สามารถคลิกท่ีสีเพื่อตรวจสอบ                        
ผลการนําส่งข้อมูล หรือ ข้อผิดพลาด ในระบบ SAP BW ได้ 
2. ผลการนําส่งข้อมูลเข้า web และเข้าระบบ SAP BW จะต้องแสดงเป็นสี
เขียวเท่านั้น จึงถือว่า นําส่งข้อมูลโดยสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 12 

3.2  รายงาน Monitor (นําเข้าระบบ SAP BW)   
3.2.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ -> รายงาน Monitor (นําเข้าระบบ SAP BW) ตามรูปท่ี 3.2.1  

 
รูปท่ี 3.2.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงาน Monitor (นําเข้าระบบ SAP BW) 

 
3.2.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น โดยระบบจะแสดงรายงานสถานการณ์นําส่งขอ้มูล Template ต่างๆ

เข้าระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 3.2.2-1  
 

 
รูปท่ี 3.2.2-1 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อเรียกรายงาน Monitor (นําเข้าระบบ SAP BW) 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-1) 

1. File type เงื่อนไขบังคับ * โดยให้ระบุชนิด File type เช่น F01, F02 หรือ F* เพื่อดู
ผลทุกชนิด Template เป็นต้น 

2. Template ระบุ ชื่อ Template ท่ีต้องการ เช่น FIN-P01 หรือ FIN* เพื่อดู                  
ผลการนําเข้าข้อมูล Template FIN ท้ังหมด 

3. ปี ระบุ ปีของข้อมูลเป็น คศ. เช่น 2014
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-1) 

4. เวอร์ชั่น ระบุ เวอร์ชั่นของข้อมูล 
4.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
4.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
4.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบันการเงิน) 
4.4 version R01-R04 : ฉบับปรบัปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  
4.5 version 000 : ข้อมูลจริง  

5. วันที่นําส่ง ระบุ วันที่นําส่งข้อมูลเข้า web และเข้าระบบ SAP BW เช่น 24092014  
หรือเลือกวันจาก pop-up ปฏิทิน เป็นต้น 

6. สถานะ ระบุ สถานะผลการนําส่งที่ต้องการ หรือใส่ ALL เพื่อเรียกดูทุกสถานะ

 เลือก search เพื่อค้นหา
ระบบแสดงหน้าจอสถานะผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP BW  
ตามรูปท่ี  3.2.2-2 

              

 
รูปท่ี 3.2.2-2 : รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template เข้าระบบ SAP BW  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-2) 

1. Template Name แสดงรหัส Template ท่ีนําส่งข้อมูล 

2. Upload User แสดงชื่อผู้ใช้งานระบบ (User)

3. SOE แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ

4. Year แสดงปีของข้อมูลท่ีนําส่ง

5. Version แสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีนําส่ง 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-2) 

6. วันที่/เดือน/ไตรมาส/ปีของข้อมูล แสดงวันที่/เดือน/ไตรมาส/ปีของข้อมูลท่ีนําส่ง 

7. Entry ระบบจะแสดงวันเวลาท่ีนําส่ง 

8. Status 

แสดงสถานะของข้อมูลท่ีนําเข้า

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสําเร็จ จะต้องเห็นผลลัพธ์ดังนี้ 

 
 

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สําเร็จ สามารถเห็นผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

 
แสดงว่า เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนที่ 1 ซ่ึงคือการนําข้อมูลจาก Text 
File เข้าสู่ระบบ ความผิดพลาดที่เป็นไปได้ คือ รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง 
เช่น กรอกข้อมูลตัวหนังสือในช่องที่ต้องกรอกตัวเลข ให้ตรวจสอบ Excel 
Template ว่าได้มีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว และสร้าง Text File 
ใหม่ แล้วจึงลองนําข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

  
แสดงว่า เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนที่ 2 ซ่ึงหมายถึง Text File นั้นสามารถ
เก็บในระบบได้ถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล เช่น การ Upload 
ข้อมูลตัวเลขแผนงบลงทุนก่อนการนําเข้าข้อมูลหลักรหัสงบลงทุน ทําให้ระบบ
ไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอกใน Excel 
Template และทบทวนกระบวนการนําเข้าข้อมูลตามคู่มือ ว่าต้องมีการทํา
รายการก่อนหน้าหรือไม่ 

9. SAP User แสดงชื่อ user ในระบบ SAP  
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3.3   รายงาน Monitor เอกสารแนบ 
3.3.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ -> รายงาน Monitor เอกสารแนบ ตามรูปท่ี 3.3.1  

 
รูปท่ี 3.3.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ รายงาน Monitor เอกสารแนบ ”  

 

   3.3.2 ระบบแสดงหนา้จอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขที่จาํเป็น โดยระบบจะแสดงรายงานสถานการณ์นาํสง่ขอ้มูลเอกสารแนบต่างๆ 
เข้าระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 3.2.2-1  

 

 
รูปท่ี 3.3.2-1 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อเรียกรายงาน Monitor เอกสารแนบ 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.3.2-1) 

1. File type 

เงื่อนไขบังคับ * คลิกเลือก   ชนิด File type ประกอบด้วย  
1.1 F96 : ข้อมูล EVM  
1.2 F98 : งบการเงินก่อนสอบทาน  
1.3 F99 : งบการเงินหลังสอบทาน 

2. Template 
ระบุ ชื่อ Template ท่ีต้องการ เช่น งบการเงินกอ่นและหลังสอบทาน 
ปี_ไตรมาสที่นําส่ง เช่น 2014Q03 เป็นต้น  

3. วันที่นําส่ง 
ระบุ วันที่นําส่งข้อมูล เช่น 24092014 หรือเลือกวันจาก pop-up 
ปฏิทิน เป็นต้น 

4. สถานะ ระบุ สถานะผลการนําส่งที่ต้องการ หรือเลือก All เพื่อดูทุกสถานะ

 
เลือก search เพื่อค้นหา ระบบแสดงหน้าจอสถานะผลการนําส่งเอกสาร
แนบในระบบ SAP BW ตามรูปท่ี  3.3.2-2  
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รูปท่ี 3.3.2-2 : รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template เข้าระบบ SAP BW (Monitor) 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.3.2-2) 

1. Template Name แสดงรหัส Template ท่ีนําส่งข้อมูล

2. Upload User แสดงชื่อผู้ใช้งานระบบ (User)

3. SOE แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ

4. File date แสดงวัน/เดือน/ปีของข้อมูลท่ีนําส่ง

5. Entry แสดงวันเวลาท่ีนําส่งข้อมูล

6. File name แสดงชื่อไฟล์ท่ีนําส่ง

7. Status แสดงสถานะของข้อมูลท่ีนําเข้า

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสําเร็จ จะต้องเห็นผลลัพธ์ดังนี้ 

 
 

 กรณีท่ีนําข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สําเร็จ สามารถเห็นผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

 
แสดงว่า เกิดความผิดพลาด จากการนําข้อมูล เข้าสู่ระบบ ความ
ผิดพลาดที่เป็นไปได้คือ รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง รูปแบบชื่อไฟล์ไม่
ถูกต้อง ให้ตรวจสอบไฟล์ใหม่ว่า รูปแบบข้อมูล รูปแบบชื่อไฟล์
ถูกต้องแล้ว และสร้าง Text File ใหม่ แล้วจึงลองนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบอีกครั้ง 

8. SAP User แสดงชื่อ user ในระบบ SAP 

4. รายงานสถานะ (zstatus) 
4.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ (zstatus) ตามรูปท่ี 4.1  
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รูปท่ี 4.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ รายงานสถานะ (Zstatus) ” 

 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น โดยระบบจะแสดงรายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ ว่านําส่ง
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ (ZSTATUS) ตามรูปท่ี 4.2-1  

 
รูปท่ี 4.2-1 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อเรียกรายงานสถานะ (ZSTATUS) 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 4.2-1) 

1. ปี เงื่อนไขบังคับ * ระบุ ปีของข้อมูลเป็น คศ. เช่น 2014 เป็นต้น 

2. แสดงตามปีบัญช ี ระบุ เพื่อให้แสดงรายงานตามปีบญัชี ระบบจะ Default ให้อัตโนมัติ            
โดยจะแสดง ดังนี้ 
2.1 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ รายงานแสดงตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน 
2.2 รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน รายงานแสดงตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 
2.3 รัฐวิสาหกิจปีเกษตร รายงานแสดงตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมีนาคม  
ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจไม่ระบุให้แสดงรายงานตามปีบัญชี รายงานจะแสดง
เป็นปีปฏิทินทั้งหมด คือ ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม  

3. Template ระบุ ชื่อ Template ท่ีต้องการ เช่น FIN-P01 หรือ ไม่ใส่ค่า เพื่อดูผลสถานะ
สถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ ท่ีเข้าระบบ SAP BW  

4.  เลือก search เพื่อค้นหา

ระบบแสดงหน้าจอสถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ เข้าระบบ SAP 
BW ว่านําส่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ (ZSTATUS) ตามรูปท่ี  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 18 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 4.2-1) 

4.2-2

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.2-2 : รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่าง ๆ เข้าระบบ SAP BW (ZSTATUS) 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.2.-2) 

1. ข้อมูลท่ีรัฐวิสาหกิจนําส่ง แสดงรหัส Template ท่ีนําส่งข้อมูล และรายละเอียด 

2. Date/Adhoc Date : แสดงลักษณะของ Template ท่ีมีวันครบกําหนดที่ชัดเจน โดยจะ
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.2.-2) 

แสดงผล ดังนี้
1. แสดงวันที่ครบกําหนดให้นําส่งข้อมูล  
2. แสดงวันที่รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูล 
ท้ังนี้ 
Adhoc : แสดงลักษณะของ Template ท่ีกําหนดให้จัดส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะแสดงวันที่รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูลเท่านั้น 

3. Cal/Year 
สําหรับ Template ท่ีกําหนดให้นําส่งเป็นรายปี โดยจะแสดงผล ดังนี้
1. แสดงวันที่ครบกําหนดให้นําส่งข้อมูล  
2. แสดงวันที่รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูล 

4. Qtr/Month 

สําหรับ Template ท่ีกําหนดให้นําส่งเป็นรายไตรมาส/รายเดือน โดยจะ
แสดงผล ดังนี้ 
1. แสดงวันที่ครบกําหนดให้นําส่งข้อมูล  
2. แสดงวันที่รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูล 

5. สถานะสี 

แสดงสถานะการส่งข้อมูล 

• สีเขียว    นําส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด 

• สีเหลือง  นําส่งข้อมูลช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 

• สีแดง     ไม่นําส่งข้อมูลเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดนําส่งข้อมูล 

6. SAP User แสดงชื่อ user ในระบบ SAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ 

5.1 ไปท่ีเมนูรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ ตามรูปท่ี 5.1  
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รูปท่ี 5.1 หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ” 

 
5.2 ระบบแสดงหน้าจอรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ ตามรูปท่ี 5.2-1   

 
รูปท่ี 5.2-1 : หน้าจอสําหรับเลือกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
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5.3 ไปท่ีเมนูรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน ตามรูปท่ี 5.3-1  
 

 
รูปท่ี 5.3-1 : หน้าจอรายงานต่างๆ ของข้อมูลการเงินและบัญชี 

 
รัฐวิสาหกิจสามารถเรียกรายงานที่รับผิดชอบนําสง่ข้อมูลTemplate เข้าระบบ SAP BW ได้ ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

Template คําอธิบาย รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน

1) FIN-P01 ประมาณการงบดุล (รายปีล่วงหน้า 3 ปี) >ประมาณการงบประมาณ> ประมาณการงบดุล

2) FIN-P02 ประมาณการงบกําไรขาดทุน >ประมาณการงบประมาณ> ประมาณการงบกําไร
ขาดทุน 

3) FIN-P03 ประมาณการงบกระแสเงินสด >ประมาณการงบประมาณ> ประมาณการงบกระแส
เงินสด 

4) FIN-P04 ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) >ประมาณการงบประมาณ> ประมาณการเงินสด
เพื่อการลงทุน 

5) FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร >อื่นๆ> รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร

6) FIN-A01-4 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่า
ทางการเงิน 

>อื่นๆ> รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 
สัญญาเช่าทางการเงิน 

7) FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน >อื่นๆ> รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  

8) FIN-A02-2 งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ >อื่นๆ> งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ 
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Template คําอธิบาย รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน

หมายเหตุ - ให้เลือกตามประเภทธุรกิจ  
เช่น ถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินให้เลือก งบกําไรขาดทุน 
ตามพื้นที่(NONBANK)  

9) FIN-A02-3 งบกําไรขาดทุน ตาม BU(Business Unit) >อื่นๆ> งบกําไรขาดทุน ตามหน่วยธุรกิจ

หมายเหตุ – ให้เลือกตามประเภทธุรกิจ  
เช่น ถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินให้เลือก งบกําไรขาดทุน 
ตามหน่วยธุรกิจ (NONBANK)  

10) FIN-A02-4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน >อื่นๆ> รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 

11) FIN-A04 รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) >อื่นๆ> รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน 

12) FIN-A07 รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว >อื่นๆ> รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว

13) FIN-A08 รายงาน EVM >รายงาน EVM > โดยแบ่งเป็น 

>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (NF) 
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 
>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (F) 
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 

              
 
 

 

 

 

 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 23 

5.4   วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
5.4.1 รายงานประมาณการงบดุล 
        1) เลือกประมาณการงบดุล 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > ประมาณการงบการเงิน > 
รายงานประมาณการงบดุล 

 

        2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.2-1 

 
รูปท่ี 5.4.1-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.1-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. Budget Year (Single, Required) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดูประมาณการ
เช่น ปี 2014 คือ ปีของข้อมูลประมาณการประจําปี 2014 เป็นต้น  

2. รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3. Plan Version (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ Version ท่ีต้องการดูรายงาน 
3.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
3.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
3.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบัน
การเงิน)  
3.4 version R01-R04 : ฉบับปรบัปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  

4. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.1-2

 

รูปท่ี  5.4.1-2 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.1-2) 
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รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.1-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของประมาณการงบดุล

ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. - ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. V9 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. K4 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ V3 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีเกษตร (เมษายน – มีนาคม) 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  

5.4.2  รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุน 
1) เลือกรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > ประมาณการงบการเงิน > 
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 

2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.2-1 

 
รูปท่ี 5.4.2-1 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.2-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. Budget Year (Single, Required) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดูประมาณการ
เช่น ปี 2014 คือ ปีของข้อมูลประมาณการประจําปี 2014 เป็นต้น  

2. รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3. Plan Version (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ Version ท่ีต้องการดูรายงาน 
3.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
3.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
3.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบันการเงิน) 
3.4 version R01-R04 : ฉบับปรบัปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  

4. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.2-2
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รูปท่ี  5.4.2-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.2-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของประมาณการงบกําไรขาดทุน 

ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. - ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. V9 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. K4 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ V3 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีเกษตร (เมษายน – มีนาคม) 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
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5.4.3  รายงานประมาณการงบกระแสเงินสด 
1) เลือกรายงานประมาณการงบกระแสเงินสด 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > ประมาณการงบการเงิน > 
รายงานประมาณการงบกระแสเงินสด 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.3-1 

 
รูปท่ี 5.4.3-1 

 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.3-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1.  Budget Year (Single, Required) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดูประมาณ
การ เช่น ปี 2014 คือ ปีของข้อมูลประมาณการประจําปี 2014 เป็น
ต้น  

2.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3.  Plan Version (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ Version ท่ีต้องการดูรายงาน 
3.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
3.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
3.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบัน
การเงิน)  
3.4 version R01-R04 : ฉบับปรบัปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  

4.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.3-2
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รูปท่ี  5.4.3-2 

 
 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.3-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของประมาณการงบกระแสเงินสด 

ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. - ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. V9 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. K4 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ V3 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีเกษตร (เมษายน – มีนาคม) 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
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5.4.4  รายงานประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน 
1) เลือกรายงานการเงินสดเพื่อการลงทุน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > ประมาณการงบการเงิน > 
รายงานประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.4-1 

 
รูปท่ี 5.4.4-1 

 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.4-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1 . Budget Year (Single, Required) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกดู
ประมาณการ เช่น ปี 2014 คือ ปีของข้อมูลประมาณการประจําปี 
2014 เป็นต้น  

2.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3.  Plan Version (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ Version ท่ีต้องการดูรายงาน 
3.1 version P01 : ฉบับร่างที่เสนอสศช.  
3.2 version P02 : ฉบับครม. อนุมัติ  
3.3 version PLN : ฉบับประมาณการเบื้องต้น (สําหรับกลุ่มสถาบัน
การเงิน)  
3.4 version R01-R04 : ฉบับปรบัปรุงแผนครั้งที่ 1 – 4  

4.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.4-2
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รูปท่ี  5.4.4-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.4-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน 

ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. - ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. V9 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. K4 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ V3 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีเกษตร (เมษายน – มีนาคม) 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
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5.4.5  รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 
1) เลือกรายงานรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  รายการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.5-1 

 
รูปท่ี 5.4.5-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.5-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1.  เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า) (*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน.ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า            
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

2.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option)  ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.5-2

 

 
รูปท่ี  5.4.5-2 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.5-2) 
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รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.5-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Asset รหัสรายการและรายละเอียดแต่ละรหัสรายการ 

เดือน.ปีปฏิทิน เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  

 
5.4.6   รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าทางการเงิน 

1) เลือกรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าทางการเงิน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  รายการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าทางการเงนิ 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.6-1 

 
รูปท่ี 5.4.6-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.6-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า) (*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน.ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า            
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

2. รัฐวิสาหกิจ (Selection option)  ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.6-2
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รูปท่ี  5.4.6-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.6-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Asset รหัสรายการและรายละเอียดแต่ละรหัสรายการ 

เดือน.ปีปฏิทิน เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
 

5.4.7   รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1) เลือกรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  รายการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.7-1 

 
รูปท่ี 5.4.7-1 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.7-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1.  เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า)(*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน.ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า              
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการเพิ่มเติม 

2.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.7-2

 

 
รูปท่ี 5.4.7-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.7-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Asset รหัสรายการและรายละเอียดแต่ละรหัสรายการ 

เดือน.ปีปฏิทิน เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  

5.4.8   รายงานงบกําไรขาดทุน ตามพื้นที่ 
1) เลือกรายงานงบกําไรขาดทุน ตามพื้นที่ 
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เมนู : รายงานสาํหรับรฐัวิสาหกจิ > รายงานข้อมูลทางบญัชีและงบการเงนิ > อื่นๆ >  งบกําไรขาดทุน ตามพื้นที่
หมายเหตุ :   รัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน เลือก รายงาน งบกําไรขาดทุน ตามพื้นที่ (NONBANK) 
                รัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ีเป็นสถาบันการเงนิ เลือก รายงาน งบกําไรขาดทุน ตามพื้นที่  

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.8-1 

 
รูปท่ี 5.4.8-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.8-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

2. เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า)(*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน.ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า 
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

3. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.8-2

 
 

 
รูปท่ี  5.4.8-2 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.8-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของงบกําไรขาดทุน แยกตามพื้นที่ 
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รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.8-2) 

เดือน.ปีปฏิทิน  เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
 

5.4.9   รายงานงบกําไรขาดทุน ตามหน่วยธุรกิจ 
1) เลือกรายงานงบกําไรขาดทุน ตามหน่วยธุรกิจ 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  งบกําไรขาดทุน
ตามหน่วยธุรกิจ 
หมายเหตุ :   รัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน เลือก รายงาน งบกําไรขาดทุน ตามหน่วยธุรกิจ 
(NONBANK) 
                รัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ีเป็นสถาบันการเงนิ เลือก รายงาน งบกําไรขาดทุน ตามหน่วยธุรกิจ 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.9-1 

 
รูปท่ี 5.4.9-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.9-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

2.  เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า)(*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน .ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า 
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.9-2
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รูปท่ี  5.4.9-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.9-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของงบกําไรขาดทุน แยกตามหน่วยธุรกิจ 

เดือน.ปีปฏิทิน  เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
 

5.4.10 รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 
1) เลือกรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน
 

2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.10-1 

 
รูปท่ี 5.4.10-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.10-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.10-1) 

1.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

2.  เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า)(*) เงื่อนไขบังคับ * 
1.1 ระบุเดือน (เดือนสุดท้ายของไตรมาส) และปีปฏิทินที่ต้องการเรียก
รายงาน เช่น เดือนกันยายน 2014 ก็ระบุเป็น 09.2014 เป็นต้น 
1.2 สามารถระบุเดือน .ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า 
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.10-2

 

 
รูปท่ี  5.4.10-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.10-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Planning item รายการต่างๆ ของค่าใช้จ่ายพนักงานแยกตามรายการต่างๆ  

เดือน.ปีปฏิทิน  เดือน.ปีของข้อมูล แสดงเป็นปีปฏิทิน เช่น 09.2014 หมายถึง เดือน
กันยายน 2014 เป็นต้น 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  

5.4.11 รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน 
1) เลือกรายงานเงินสดเพื่อการลงทุน 
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เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  เงินสดเพื่อการ
ลงทุน 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.11-1 

 
รูปท่ี 5.4.11-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.11-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1.  Fiscal Year (Single, Required) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน เช่น 
ข้อมูลปี 2014 เป็นต้น 

2.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.11-2

 

 
รูปท่ี  5.4.11-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.11-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

รายการเงินสดเพื่อการลงทุน รายการต่างๆ ของรายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (ผลท่ีเกิดขึ้นจริง) 
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รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.11-2) 

ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. - ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. V9 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. K4 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) 
- ปีรัฐวิสาหกิจ ค.ศ V3 หมายถึง ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรอบปีบัญชี
ตามปีเกษตร (เมษายน – มีนาคม) 
ท้ังนี้ รายงานแสดงเป็นรายไตรมาส 1 – ไตรมาส 4 

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
 

5.4.12 รายงานรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรรายตัว 
1) รายงานรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรรายตัว 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > อื่นๆ >  รายละเอียด
สินทรัพย์ถาวรรายตัว 

 

2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.12-1 

 
รูปท่ี 5.4.12-1 

 
 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.12-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. Calendar Year ค.ศ.(Single, Required) (*) ระบุปีของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงาน

2. ข้อมูล ณ วันที่ (*) ระบุข้อมูล ณ วันเดือนปี ค.ศ ท่ีต้องการเรียกรายงาน ซ่ึงเป็นวันที่
รัฐวิสาหกิจนาํสง่ข้อมูล หากไม่แนใ่จ ให้ระบุวันเดือนปี ค.ศ. ท่ีเรียกรายงาน  

3. รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

4. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.12-2
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รูปท่ี  5.4.12-2 

 
5.4.13   รายงาน EVM   

5.4.13.1 รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM  
1) เลือกรายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (NF) หรือ รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการ

จัดทํา EVM (F) 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > รายงาน EVM โดยแบ่งเป็น
>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (NF)  
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 
>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (F)  
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.13.1-1 

 
 

รูปท่ี 5.4.13.1-1 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.13.1-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. Version (*)  เงื่อนไขบังคับ * ระบุ version ประกอบด้วย 
1.1 version TB1 : ก่อนสอบทาน 
1.2 version TB2 : หลังสอบทาน 

2. ไตรมาส (3 6 9 12) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบไุตรมาสปี ค.ศ. ท่ีต้องการเรียกรายงาน โดย
2.1 03.2014 คือ เดือนมีนาคม 2014 
2.2 06.2014 คือ เดือนมิถุนายน 2014 
2.3 09.2014 คือ เดือนกันยายน 2014 
2.4 12.2014 คือ เดือนธันวาคม 2014 

3. EVM Center (*)  เงื่อนไขบังคับ * ระบุ EVM Center รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 

4. รัฐวิสาหกิจ (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

5. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.13.1-2

  
 

 

 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 42 

 

 
 

รูปท่ี  5.4.13.1-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.13.1-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

Structure รายการต่างๆ ของรายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  

 

5.4.13.2 รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 
1) เลือกรายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน > รายงาน EVM โดยแบ่งเป็น
>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (NF)  
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 
>  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
   > รายงานแสดงรายการปรับปรุงเพื่อการจัดทํา EVM (F)  
   > รายงาน EVM แสดงรายการ Adjust อื่นๆ 

 

รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
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2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.13.2-1 

 
รูปท่ี 5.4.13.2-1 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด (รูปที่ 5.4.13.2-1) 

Variables for GFMIS-SOE Reports เพื่อระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน

1. ไตรมาส (3 6 9 12) (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุไตรมาสปี ค.ศ. ท่ีต้องการเรียกรายงาน โดย
2.1 03.2014 คือ เดือนมีนาคม 2014 
2.2 06.2014 คือ เดือนมิถุนายน 2014 
2.3 09.2014 คือ เดือนกันยายน 2014 
2.4 12.2014 คือ เดือนธันวาคม 2014 

2. รัฐวิสาหกิจ (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

3. Version (*)  เงื่อนไขบังคับ * ระบุ version ประกอบด้วย 
1.1 version TB1 : ก่อนสอบทาน 
1.2 version TB2 : หลังสอบทาน 

4. กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.13.2-2
 

 
รูปท่ี 5.4.13.2-2 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.13.2-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

version รายการปรับปรุงด้าน NOPAT และรายการปรับปรุงด้าน Invested 
Capital โดยแยกตาม GL Account ต่างๆ  

Variable screen  สําหรับกรณีท่ีต้องการกลับไปยังหน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขของรายงาน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียกรายงาน เช่น เปลี่ยนปี เปลี่ยน version 

Export to excel  เพื่อ save file ไว้ 
1. กดคําว่า Export to excel  
2. save file ไว้ใน path ท่ีต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ 

3. เปิด file  กด save as อีกครั้ง  เปลี่ยน file type เป็น excel 

 replace ข้อมูลเดิม  
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ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความถี่ในการนําเข้าข้อมูลระบบข้อมูลการบัญชีการเงิน ประจําปี 2557 สําหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed) และ
บริษัทที่จดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed) (กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NonFin))  

By Tm ลักษณะขอมูล
Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน

1. ระบบขอมูลทางการเงินการบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ  (Financial Accounting System)
ขอมูลงบการเงิน
FIN-P01 ประมาณการงบดุล (รายปลวงหนา 3 ป) SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย.
FIN-P02 ประมาณการงบกําไรขาดทุน SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย.
FIN-P03 ประมาณการงบกระแสเงินสด SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย.
FIN-P04 ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย. P01 30-เม.ย. P02 15-พ.ย.
FIN-A01 งบดุล (B/S)

FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+55 0 EoQ+45

FIN-A01-4 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร สัญญา SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร สัญญา SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+55 0 EoQ+45

FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยไมมีตัวตน SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยไมมีตัวตน SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+55 0 EoQ+45

FIN-A02 งบกําไรขาดทุน (P/L)
FIN-A02-2 งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+85 0 EoY+60 0 EoY+85 0 EoY+60

งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ SOE Qtr ขอมูลสะสม 0 EoQ+70 0 EoQ+45 0 EoQ+70 0 EoQ+45
FIN-A02-3 งบกําไรขาดทุน ตาม BU(Business Unit) SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+85 0 EoY+60 0 EoY+85 0 EoY+60

งบกําไรขาดทุน ตาม BU(Business Unit) SOE Qtr ขอมูลสะสม 0 EoQ+70 0 EoQ+45 0 EoQ+70 0 EoQ+45
FIN-A02-4 รายละเอียดคาใชจายพนักงาน SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60

รายละเอียดคาใชจายพนักงาน SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+55 0 EoQ+45
FIN-A04 รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60

SOE Qtr ขอมูลสะสม 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+55 0 EoQ+45
FIN-A07 รายการรายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักรายตัว SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+70 0 EoY+60
FIN-A08 รายการปรับปรุงเพื่อคํานวณคา EVM SOE Year ขอมูลสะสม TB2 EoY+85 TB1 EoY+75 TB2 OAG+25 TB2 EoY+85 TB1 EoY+75 TB2 OAG+25

Qtr ขอมูลสะสม EoQ+60 TB1 / TB2 EoQ+60 TB1 / TB2

Listed-NonFin NonListed-NonFin 

TB1 / TB2 EoQ+60 TB1 / TB2

NonListed-NonFin 

EoQ+60

Template ชื่อ Template Listed-NonFin

ตารางแสดงกําหนดเวลาในการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE สวนขยายระยะที่ 2 ประจําป 2557

ม.ค. - ธ.ค. (K4) ม.ค. - ธ.ค. (K4) ต.ค. -ก.ย. (V9) ต.ค. -ก.ย. (V9)
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ภาคผนวก ข. ตารางแสดงความถี่ในการนําเข้าข้อมูลระบบข้อมูลการบัญชีการเงิน ประจําปี 2557 สําหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed) และ
บริษัทที่จดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed) (กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (Fin))  

 

By Tm ลักษณะขอมูล
Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน Ver ภายใน

1. ระบบขอมูลทางการเงินการบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ  (Financial Accounting System)
ขอมูลงบการเงิน
FIN-P01 ประมาณการงบดุล (รายปลวงหนา 3 ป) SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template PLN BOD+10 PLN BOD+10 PLN BOD+10
FIN-P02 ประมาณการงบกําไรขาดทุน SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template PLN BOD+10 PLN BOD+10 PLN BOD+10
FIN-P03 ประมาณการงบกระแสเงินสด SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template
FIN-P04 ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) SOE Year ขอมูลเปนรายเดือน ณ ปปจจุบัน และ 3 ปลวงหนาตาม Template
FIN-A01 งบดุล (B/S)

FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+45

FIN-A01-4 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร สัญญา SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวร สัญญา SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+45

FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยไมมีตัวตน SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+60
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยไมมีตัวตน SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+45

FIN-A02 งบกําไรขาดทุน (P/L)
FIN-A02-2 งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+85 0 EoY+60 0 EoY+60

งบกําไรขาดทุน ตาม พื้นที่ SOE Qtr ขอมูลสะสม 0 EoQ+70 0 EoQ+45 0 EoQ+45
FIN-A02-3 งบกําไรขาดทุน ตาม BU(Business Unit) SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+85 0 EoY+60 0 EoY+60

งบกําไรขาดทุน ตาม BU(Business Unit) SOE Qtr ขอมูลสะสม 0 EoQ+70 0 EoQ+45 0 EoQ+45
FIN-A02-4 รายละเอียดคาใชจายพนักงาน SOE Year ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+60

รายละเอียดคาใชจายพนักงาน SOE Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาส 0 EoQ+55 0 EoQ+45 0 EoQ+45
FIN-A04 รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) SOE Year ขอมูลสะสม

SOE Qtr ขอมูลสะสม
FIN-A07 รายการรายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักรายตัว SOE Year ขอมูลสะสม 0 EoY+70 0 EoY+60 0 EoY+60
FIN-A08 รายการปรับปรุงเพื่อคํานวณคา EVM SOE Year ขอมูลสะสม TB2 EoY+85 TB1 EoY+75 TB2 OAG+25 TB1 EoY+75 TB2 OAG+25

Qtr ขอมูลสะสม

NonListed-Fin 

TB1 / TB2 EoQ+60 TB1 / TB2 EoQ+60 EoQ+60TB1 / TB2

Template ชื่อ Template Listed-Fin NonListed-Fin 

ตารางแสดงกําหนดเวลาในการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE สวนขยายระยะที่ 2 ประจําป 2557

ม.ค. - ธ.ค. (K4) ม.ค. - ธ.ค. (K4) เม.ย. - มี.ค. (V3)
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ภาคผนวก ค. ตารางแสดงเวอร์ชั่น ความสัมพันธ์และ ลําดับการส่งข้อมูลการเงินและการบัญชี  

# FIN version ความหมาย งวดการนําสง

P01 P01 : ฉบับรางท่ีเสนอสภาพัฒน Year
(หามขามป)

1 สงไดตลอด ถาไมมี P02

P02 P02 : ฉบับท่ีครม. อนุมัติ Year
(หามขามป)

2 สงไดครั้งแรกครั้งเดียว หามสงซ้ํา

R01-R04 R01-R04 : การปรับแผนครั้งท่ี 1 - 4 Adhoc (รายวัน) 3-6 สงตอจาก P01-P02 ตามลําดับเทาน้ัน

P01 P01 : ฉบับรางท่ีเสนอสภาพัฒน Year
(หามขามป)

1 สงไดตลอด ถาไมมี P02

P02 P02 : ฉบับท่ีครม. อนุมัติ Year
(หามขามป)

2 สงไดครั้งแรกครั้งเดียว หามสงซ้ํา

R01-R04 R01-R04 : การปรับแผนครั้งท่ี 1 - 4 Adhoc (รายวัน) 3-6 สงตอจาก P01-P02 ตามลําดับเทาน้ัน

P01 P01 : ฉบับรางท่ีเสนอสภาพัฒน Year
(หามขามป)

1 สงไดตลอด ถาไมมี P02

P02 P02 : ฉบับท่ีครม. อนุมัติ Year
(หามขามป)

2 สงไดครั้งแรกครั้งเดยีว หามสงซ้ํา

R01-R04 R01-R04 : การปรับแผนครั้งท่ี 1 - 4 Adhoc (รายวัน) 3-6 สงตอจาก P01-P02 ตามลําดับเทาน้ัน

P01 P01 : ฉบับรางท่ีเสนอสภาพัฒน Year
(หามขามป)

1 สงไดตลอด ถาไมมี P02

P02 P02 : ฉบับท่ีครม. อนุมัติ Year
(หามขามป)

2 สงไดครั้งแรกครั้งเดียว หามสงซ้ํา

R01-R04 R01-R04 : การปรับแผนครั้งท่ี 1 - 4 Adhoc (รายวัน) 3-6 สงตอจาก P01-P02 ตามลําดับเทาน้ัน

5 FIN-A01-3 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

6 FIN-A01-4 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

7 FIN-A01-5 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

8 FIN-A02-2 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

9 FIN-A02-3 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

10 FIN-A02-4 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

11 FIN-A04 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Quarter 
(หามขามป)

สงตามลําดับ 
Quarter

สงตามลําดับไตรมาส เชน
ถาปบัญชีเปนปงบประมาณ
ใหสง Q04 2014 กอน
แลวจึงสง Q01 2015 เปนตน

12 FIN-A07 0 000 : ฉบับขอมูลจริง Year สงตามลําดับป สงตามลําดับป

TB1 TB1 : ฉบับกอนสอบทาน Quarter 
(หามขามป)

สงตามลําดับ 
Quarter

TB2 TB2 : ฉบับหลังสอบทาน Quarter 
(หามขามป)

สงตามลําดับ 
Quarter

13 FIN-A08

FIN-P011

FIN-P02

FIN-P03

FIN-P04

2

3

4

สงตามลําดับไตรมาส เชน
ถาปบัญชีเปนปงบประมาณ
ใหสง Q04 2014 กอน
แลวจึงสง Q01 2015 เปนตน

ลําดับและ การตรวจสอบ

สงตามลําดับ 
Quarter

สงตามลําดับไตรมาส เชน
ถาปบัญชีเปนปงบประมาณ
ใหสง Q04 2014 กอน
แลวจึงสง Q01 2015 เปนตน

สงตาม ลําดับ
 Quarter

สงตามลําดับไตรมาส เชน
ถาปบัญชีเปนปงบประมาณ
ใหสง Q04 2014 กอน
แลวจึงสง Q01 2015 เปนตน

 
 
หมายเหตุ  : กรณีท่ีต้องการนําส่งข้อมูลซํ้า และระบบล๊อค กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
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ภาคผนวก ง. ตารางแสดง EVM Center แยกตามรัฐวิสาหกิจ สําหรับรายงาน EVM 

รหัสรัฐวิสาหกิจ ช่ือรัฐวิสาหกิจ EVM Center 

S101 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร AA00 

S102 องค์การสวนยาง AB00 

S103 องค์การสะพานปลา AC00 

S104 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย AD00 

S105 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ AE00 

S106 สํานักงานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง AF00 

S201 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย BA00 

S204 องค์การเภสัชกรรม BD00 

S205 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต BE00 

S206 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต BF00 

S207 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง BG00 

S208 โรงพิมพ์ตํารวจ BH00 

S301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย CA00 

S302 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ CB00 

S304 การท่าเรือแห่งประเทศไทย CD00 

S306 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) CF00 

S307 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) CG00 

S310 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด CJ00 

S311 สถาบันการบินพลเรือน CK00 

S312 การรถไฟแห่งประเทศไทย CL00 

S313 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย CM00 

S314 บริษัท ขนส่ง จํากัด CN00 

S315 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด CO00 

S316 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) CP00 

S317 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) CQ00 

S318 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) CR00 

S319 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด CS00 

S401 องค์การตลาด DA00 

S402 องค์การคลังสินคา้ DB00 

 
 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ_WEB Loader FIN.doc หน้า 48 

 

ภาคผนวก ง. ตารางแสดง EVM Center แยกตามรัฐวิสาหกิจ สําหรับรายงาน EVM (ต่อ)  

รหัสรัฐวิสาหกิจ ช่ือรัฐวิสาหกิจ EVM Center 

S403 สํานักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล DC00 

S404 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย DD00 

S405 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด DE00 

S501 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย EA00 

S502 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ EB00 

S503 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ EC00 

S504 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ED00 

S505 การไฟฟ้านครหลวง EE00 

S506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค EF00 

S507 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) EG00 

S510 องค์การจัดการน้าํเสีย EJ00 

S601 การประปานครหลวง FA00 

S602 การประปาส่วนภูมิภาค FB00 

S603 การเคหะแห่งชาติ FC00 

S604 การกีฬาแห่งประเทศไทย FD00 

S605 องค์การสวนสัตว์ FE00 

S606 สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ FF00 

S702 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) GB00 

S703 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร GC00 

S704 ธนาคารออมสิน GD00 

S705 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GE00 

S706 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย GF00 

S708 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย IA00 

S709 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IH00 

S710 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย IB00 

S711 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม IC00 

S904 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ID00 

 
 
 
 
 
 
 




