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1 การเขา้สูร่ะบบ  
ในการใช้งานระบบการนําส่งข้อมูลการเงินและบัญชี สําหรับผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้  
1.1 ระบุ  URL https://glportal-soe.gfmis.go.th/ ไปท่ี ระบบงานที่เกี่ยวข้อง > ระบบ ข้อมูลทางการเงินการบัญช ี 

ภาครัฐวิสาหกิจ > FIN ตามรูปท่ี 1.1-1 

 
รูปท่ี 1.1-1 : หน้าจอแรกเพื่อเข้าสู่ระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ภาครัฐวิสาหกิจ 

1.2 ระบุรหัสผ่านสําหรับโทเค็น 

 
รูปท่ี 1.2-1 : หน้าจอเข้าสู่ระบบโทเค็น 
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปท่ี 1.2-1) 

1. ชื่อโทเค็น แสดงรหัสผู้ใช้งาน ท่ี สคร. กําหนดให้เพื่อการนําเข้าระบบ  

2. รหัสผ่านโทเค็น * ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้องที่ สคร. กําหนดให้

3.  
คลิกปุ่ม  เพื่อทําการเข้าสู่ระบบตาม (รูปท่ี 1.2-2) 

  หมายเหตุ:  * หมายถึง ผู้ใช้งานจําเป็นต้องระบุข้อมูล 
 

 
รูปท่ี 1.2-2 : หน้าจอแรกตอนเข้าระบบ 
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2 การนําเขา้ข้อมูลผ่าน WEB และการตรวจสอบผล 

2.1 การนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB  
 การนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB เป็นการนําเข้าข้อมูลงบทดลอง งบการเงินประเภทต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ เข้าสู่ WEB                     
เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ (Layout file) ท่ีเป็นมาตรฐานรอนําส่งเข้าระบบ SAP ในขั้นตอนต่อไป                     

2.1.1 ลักษณะของข้อมูล เป็นข้อมูลงบทดลอง งบการเงินประเภทต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบต่างๆ  
(file ต้นฉบับของรัฐวิสาหกิจ) โดยยกเลิกไม่ต้องบันทึกขอ้มูลใน Template ท่ี สคร. กําหนดไว้เดิม  

2.1.2 รูปแบบต่างๆ (file ต้นฉบับของรัฐวิสาหกิจ) ของงบทดลอง งบการเงินประเภทต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ  
ต้องมีรูปแบบของ file (Layout file) ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค.  

 2.1.3 ไปท่ีเมนู การนําเข้าข้อมูล -> นําข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.1-1   
 

 
รูปท่ี 2.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ นําเข้าข้อมูลผ่าน WEB” 

 

2.1.4 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขของข้อมูลท่ีต้องการนําเข้า WEB ตามรูปท่ี 2.1-2  
             

 
รูปท่ี 2.1-2 : หน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไขของข้อมูลท่ีต้องการนําเข้า WEB 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1-2) 

1. เดือน * คลิกเลือก   เดือน ท่ีต้องการนําส่ง  

2. ปี (ค.ศ.) * คลิกเลือก   ปีท่ีต้องการนําส่ง 

3. ประเภทรายการ * คลิกเลือก   ประเภทรายการ  

• รายการปกติ (N) 

• รายการปรับปรุง (A) 

 ระบบแสดงหน้าจอสําหรับแนบไฟล์ตามรูปท่ี 2.1-3 
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 หมายเหตุ:  * หมายถึง ผู้ใช้งานจําเป็นต้องระบุข้อมูล 
            

 
รูปท่ี 2.1-3 : หน้าจอสําหรับแนบ file ข้อมูลต่างๆ ท่ีต้องการนําเข้า WEB 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1-3) 

4. งบดุล 
4.1 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลงบดุลท่ีต้องการนําส่ง 

4.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

5. งบกําไรขาดทุน 
5.1 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลงบกําไรขาดทุนที่ต้องการนําส่ง 

5.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

6. งบกระแสเงินสด 
6.1 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลงบกระแสเงินสดที่ต้องการนําส่ง 

6.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

7. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
7.1 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลรายการคู่ค้าท่ีต้องการนําส่ง 

7.2 คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

 
เมื่อแนบ file ในแต่ละประเภทข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ม  ระบบแสดง
หน้าจอสําหรับเลือกไฟล์ตามรูปท่ี 2.1-4 
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รูปท่ี 2.1-4 : หน้าจอสําหรับเลือกข้อมูลเพื่อนําส่งข้อมูลเข้า WEB 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1-4) 

8.  คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการนําส่งข้อมูลผ่าน WEB โดยไฟล์ท่ีต้องการนําส่งผ่าน 
WEB ต้องมีสกุลของไฟล์เป็น .TXT เท่านั้น 
หมายเหตุ: 1. รูปแบบ file (Layout file) การนําเขา้ไฟล์ตามภาคผนวก ค.  
             2. File ต้องมีสกุลของไฟล์เป็น .TXT โดยวิธี Save file  
                ให้มีสกุลเป็น *.txt (Tab Delimited) ตามภาคผนวก ง. 

9.  
คลิก  เพื่อทําการเลือกไฟล์นั้น แสดงตามรูปท่ี 2.1-5 

                

 
รูปท่ี 2.1-5 : หน้าจอเมื่อเลือกไฟล์ท่ีต้องการนําเข้า WEB เรียบร้อยแล้ว 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1-5) 

10.  
คลิกปุ่ม  เพื่อนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB 

11.  เมื่อนําส่งข้อมูลผ่านเข้า WEB เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ        
“นําข้อมูลงบการเงินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว” ท้ังนี้การนําส่งข้อมูลผ่าน 
WEB เป็นการนําข้อมูลเข้า WEB เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่แสดงผลว่า 
นําส่งผ่านหรือไม่ ตามภาพรูปท่ี 2.1-6 

12.  ข้อควรระวัง : กรณีท่ีแนบ file ข้อมูลเพื่อนําส่งเข้า WEB ตามรูปแบบ file 
(Layout file) ท่ีกําหนด ให้แนบ file ข้อมูลท่ีต้องการนําส่งให้ถูกต้อง              
ตามประเภทของข้อมูล เนื่องจาก รูปแบบ file (Layout file) อาจเหมือนกัน 
เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน เป็นต้น  

 

 
รูปท่ี 2.1-6 : หน้าจอแสดงสถานะการนําข้อมูลเข้า WEB  
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2.2 รายงานสถานะผลการนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB  
 รายงานสถานะผลการนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB เป็นรายงานที่แสดงผลการนําเข้าข้อมูลผ่านเข้า WEB ว่าผ่านหรือไม่  

พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่นําเข้าข้อมูล สาเหตุ ไฟล์ท่ีนําเข้า เป็นต้น  
  2.2.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ -> ผลการนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.2-1 
     

 
รูปท่ี 2.2-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ผลการนําเข้าข้อมูลเข้าWEB” 

 

2.2.2 ระบบแสดงหน้าจอผลการนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.2-2 
      

 
รูปท่ี 2.2-2 : หน้าจอแสดงผลการนําข้อมูลเข้า WEB 

              

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-2) 

1. ผู้นําเข้าข้อมูล แสดงรัฐวิสาหกิจท่ีนําเข้าข้อมูล

2. ผลการนําเข้าข้อมูล แสดงผลการนําสง่ข้อมูล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

• ผ่าน หมายถึง นําส่งข้อมูลเข้า WEB เรียบร้อยแล้ว  

• ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่สามารถนําส่งข้อมูลผ่าน WEB ได้  

3. วันที่นําเข้าข้อมูล ระบบแสดงผลวันที่และเวลา ท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB 

4. สาเหตุ ระบบจะแสดงผล/สาเหตุข้อผิดพลาด

• กรณีผ่าน ระบบแสดงข้อความ “นําข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ
เรียบร้อย” 

• กรณีไม่ผ่าน ระบบแสดงสาเหตุข้อผิดพลาดของไฟล์ข้อมูลท่ีไม่สามารถ
นําส่งผ่าน WEB ได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-2) 

5. ไฟล์ท่ีนําเข้า ระบบจะแสดงชือ่ไฟล์ท่ีนําเข้า
หมายเหตุ: สามารถคลิกท่ีชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน WEB ได้ 

6. จํานวนแถว/หน้า: คลิก   เลือกจํานวนแถว / หน้า ท่ีต้องการได้ ระบบจะแสดงข้อมูลตาม
จํานวนแถว/หน้าตามท่ีระบุ 

 

2.3  การแก้ไขข้อมูลที่นําส่งผ่าน WEB  
 การแก้ไขข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน WEB เป็นการแก้ไข และ/หรือตรวจสอบข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน web และก่อนที่จะมีการนําข้อมูล

ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ SAP 
    2.3.1 ไปท่ีเมนูการแก้ไข ตรวจสอบ ข้อมูล ->แก้ไขข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.3-1          

 
รูปท่ี 2.3-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB” 

 
2.3.2 ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล ตามรูปท่ี 2.3-2 

 
รูปท่ี 2.3-2 : หน้าจอระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-2) 

กรณีที่มีจํานวนรายการเป็นจํานวนมากสามารถค้นหาเฉพาะรายการที่ต้องการได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขที่ต้องการ
ดังต่อไปนี้หรือไม่ระบุเพ่ือแสดงรายการทั้งหมด 

1. เดือน คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามเดือนข้อมูลท่ีนําส่ง 

2. ปี (ค.ศ.) คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามปีข้อมูลท่ีนําส่ง 

3. ประเภทรายการ คลิกเลือก   เพื่อทําการค้นหาประเภทรายการตามที่ต้องการ 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-2) 

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง (A) 

4. วันที่ Upload From / To 
ระบุวันที่ Upload From /To ตามวันที่ต้องการค้นหา (ระบุวันเดือนปี
คศ.)  

5.  
คลิก เพื่อทําการค้นหารายการที่ต้องการ  
เมื่อระบบแสดงรายการค้นหาตามที่ต้องการ สามารถดูรายละเอียดรายการ 
เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ ตามรูปท่ี 2.3-3 

 

 
รูปท่ี 2.3-3 : หน้าจอแสดงรายการข้อมูลต่างๆ ท่ีนําส่งผ่าน web เพื่อแก้ไขข้อมูล 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-3) 

6. View 

6.1 ปุ่มสําหรับดูรายละเอียด   เพื่อดูข้อมูลท่ีนําส่ง  
และแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูล ดังรูปท่ี 2.3-4  

6.2 ปุ่มลบข้อมูล  เพื่อยกเลิกข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน web  
โดยระบบฟ้อง ดังรูป 

 

คลิก    เพื่อทําการลบข้อมูลของรายการนั้น 
หมายเหตุ: ปุ่มลบข้อมูลจะแสดงเฉพาะข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน web  
แต่ยังไม่นําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP  

7. ประเภทงบที่นําเข้า 

แสดงประเภทงบของไฟล์ท่ีนําเข้า

• BS – งบดุล 

• PL – งบกําไรขาดทุน 

• CF – งบกระแสเงินสด 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-3) 

• TP – รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

8. เดือน แสดงเดือนของข้อมูลท่ีนําเข้า 

9. ปี แสดงปีของข้อมูลท่ีนําเข้า 

10. งวด 

แสดงงวดของข้อมูลท่ีนําเข้า

• เดือน 

• ไตรมาส 

11. ประเภทรายการ 

แสดงประเภทรายการที่นําเข้า

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง (A) 

12. วันที่ Upload แสดงวัน/เวลาที่ Upload ข้อมูล

 

  
รูปท่ี 2.3-4 : หน้าจอสําหรับแก้ไขข้อมูลแยกตามข้อมูลประเภทต่างๆ  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-4) 

13. แถบประเภทงบการเงิน 

สามารถคลิกแถบเพื่อเลือกประเภทข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขได้ ประกอบด้วย
13.1 งบดุล  
13.2 งบกําไรขาดทุน  
13.3 งบกระแสเงินสด  
13.4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน  
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่มีการนําส่งเท่านั้น  
โดยจะแสดงตามรหัสบัญชีท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนําส่งผ่าน WEB  
โดยมีรายละเอียดตามนัยข้อ 14 – 17 

14. รหัสบัญชีรัฐวิสาหกิจ แสดงรหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีการนําส่งข้อมูล 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-4) 

15. ชื่อรายการบัญชีรัฐวิสาหกิจ แสดงคําอธิบายรหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 

16. รายการคู่ค้า แสดงชื่อบริษัทคู่ค้า 
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะในข้อมูลงบรายละเอียดรายการระหว่างกัน 

17. จํานวนเงิน 
แสดงจํานวนเงินในแต่ละรายการสามารถแก้ไขได้ 
หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทันทีท่ีเปลี่ยนฟิลด์ข้อมูล 

18. ผลรวม 
แสดงจํานวนเงินผลรวม
หมายเหตุ: กรณงีบดุลผลรวมต้องเท่ากับ 0 เท่านั้น 

19.  
กรณีต้องการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้คลิก 

20.  

กรณีท่ีต้องการดูรายงานงบทดลอง, งบการเงินประเภทต่างๆ และ รายงาน 
Mapping รหัสบัญชีรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีสคร.  โดยให้คลิก 

  ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบงบการเงินตาม
รูปท่ี 2.3-5 ท้ังนี้ รายงานดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขได้ (read only)  

 

 
รูปท่ี 2.3-5 : หน้าจอแสดงรายงานต่างๆ ตามรูปแบบ สคร. สําหรับการตรวจสอบ  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-5) 

21. แถบประเภทรายงาน สามารถคลิกแถบเพื่อเลือกประเภทข้อมูลท่ีต้องการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
21.1 งบดุล   
21.2 งบกําไรขาดทุน 
21.3 งบกระแสเงินสด  
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-5) 

21.4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
21.5 ตรวจสอบรหัสบัญชีรส. และ สคร.   
หมายเหตุ: ระบบจะแสดงรายงานเฉพาะข้อมูลท่ีมีการนําส่งเท่านั้น  
โดย งบการเงินประเภทต่างๆ ในรูปแบบของ สคร. (ภายหลังจากการ 
mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานของ สคร.) 
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายการรหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ี mapping เข้าสู่รายการรหัสบัญชีมาตรฐาน  

22. เลือกหน้ารายงาน เลือกหน้ารายงานที่ต้องการแสดงหรือไปหน้าถัดไปได้โดยการกดปุ่ม
หรือคีย์ข้อมูลเลขที่หน้าในช่องดังรูป 

23. ย่อ/ขยายหน้ารายการ เลือกย่อ/ขยายหน้ารายงานได้ในช่องดังรูป

 
24. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ค้นหารหัสบัญชีหรือข้อมูลท่ีต้องการได้จาก

 
25. บันทึกข้อมูลรายการ 

บันทึกข้อมูลรายงานโดยการกดปุ่ม  
โดยมี 3 ประเภทไฟล์ให้เลือก Excel , PDF , Word 

26. Refresh กดปุ่ม  เมื่อต้องการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

27. พิมพ์รายงาน 
กดปุ่ม  เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน 

28.  

คลิก  เมื่อต้องการออกจากรายงาน 
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2.4 การตรวจสอบข้อมูลที่นําเข้าข้อมูลผ่าน WEB   
การตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB เป็นการตรวจสอบข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน WEB ท้ังหมด ท้ังที่เคยนําเข้าระบบ SAP 

และยังไม่นําเข้าระบบ SAP โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ (Read only)  
  2.4.1 ไปท่ีเมนูการแก้ไข ตรวจสอบ ข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.4-1 

   
       รูปท่ี 2.4-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB” 

 
 

2.4.2 ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB ตามรูปท่ี 2.4-2 

 
       รูปท่ี 2.4-2 : หน้าจอระบุเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการตรวจสอบ 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.4-2) 

กรณีที่มีจํานวนรายการเป็นจํานวนมากสามารถค้นหาเฉพาะรายการที่ต้องการได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขที่ต้องการ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ระบุเพ่ือแสดงรายการทั้งหมด 

1. เดือน คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามเดือนข้อมูลท่ีนําส่ง 

2. ปี (ค.ศ.) คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามปีข้อมูลท่ีนําส่ง 

3. ประเภทรายการ 
คลิกเลือก   เพื่อทําการค้นหาประเภทรายการตามที่ต้องการ 

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง (A) 

4. วันที่ Upload From / To 
ระบุวันที่ Upload From / To ตามวันที่ต้องการค้นหา (ระบุวันเดือนปี
คศ.)  
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.4-2) 

 

คลิก เพื่อทําการค้นหารายการที่ต้องการ  
เมื่อระบบแสดงรายการค้นหาตามที่ต้องการ สามารถดูรายละเอียดรายการ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (Read only) ตามรูป
ท่ี 2.4-3  

 

 
รูปท่ี 2.4-3 : หน้าจอแสดงรายการข้อมูลต่างๆ ท่ีนําส่งผ่าน web เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.4-3) 

5. View 
ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลท่ีนําส่งผ่าน WEB พร้อมตรวจสอบข้อมูล 
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (Read only) ดังรูปท่ี 2.4-4 (หน้าจอ
ตรวจสอบงบการเงิน)  

6. ประเภทงบที่นําเข้า 

แสดงประเภทงบของไฟล์ท่ีนําเข้า

• BS – งบดุล 

• PL – งบกําไรขาดทุน 

• CF – งบกระแสเงินสด 

• TP – รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

7. เดือน แสดงเดือนของข้อมูลท่ีนําเข้า 

8. ปี แสดงปีของข้อมูลท่ีนําเข้า 

9. งวด 

แสดงงวดของข้อมูลท่ีนําเข้า

• เดือน 

• ไตรมาส 

10. ประเภทรายการ 

แสดงประเภทรายการที่นําเข้า

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง (A) 

11. วันที่ Upload แสดงวัน/เวลาท่ี Upload ข้อมูล 
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รูปท่ี 2.4-4 : หน้าจอแสดงรายงานต่างๆ ตามรูปแบบ สคร. สําหรับการตรวจสอบ 

         

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-5) 

12. แถบประเภทรายงาน
 

สามารถคลิกแถบเพื่อเลือกประเภทข้อมูลท่ีต้องการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
13.1 งบดุล 
13.2 งบกําไรขาดทุน 
13.3 งบกระแสเงินสด  
13.4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
13.5 ตรวจสอบรหัสบัญชี รส. และ สคร.   
หมายเหตุ: ระบบจะแสดงรายงานเฉพาะข้อมูลท่ีมีการนําส่งเท่านั้น  
โดย งบการเงินประเภทต่างๆ ในรูปแบบของ สคร. (ภายหลังจากการ 
mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานของ สคร.) 
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายการรหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ี mapping เข้าสู่รายการรหัสบัญชีมาตรฐาน 

13. เลือกหน้ารายงาน เลือกหน้ารายงานที่ต้องการแสดงหรือไปหน้าถัดไปได้โดยการกดปุ่ม
หรือคีย์ข้อมูลเลขที่หน้าในช่องดังรูป 

14. ย่อ/ขยายหน้ารายการ เลือกย่อ/ขยายหน้ารายงานได้ในช่องดังรูป

 
15. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ค้นหารหัสบัญชีหรือข้อมูลท่ีต้องการได้จาก
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.3-5) 

16. บันทึกข้อมูลรายการ 

บันทึกข้อมูลรายงานโดยการกดปุ่ม  
โดยมี 3 ประเภทไฟล์ให้เลือก Excel , PDF , Word 

17. Refresh กดปุ่ม  เมื่อต้องการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

18. พิมพ์รายงาน 
กดปุ่ม  เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน 
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3 การนําส่งข้อมูลเขา้ระบบ SAP และการตรวจสอบผล 
3.1  การนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 

    3.1.1 ไปท่ีเมนูการนําเข้าข้อมูล -> การนําส่งขอ้มูลเข้าระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.1-1 

 
รูปท่ี 3.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “นําข้อมูลเข้าระบบ SAP” 

 
 3.1.2 ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขเพื่อนําไฟล์ท่ีถูกนําเข้าผ่าน WEB เรียบร้อยแล้ว มาสร้าง Text file  
สําหรับนําส่งเข้าระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.1-2 

   
รูปท่ี 3.1-2 : หน้าจอให้ระบุเงื่อนไขเพื่อนําไฟล์ท่ีถูกนําเข้าผ่าน WEB มาสร้าง Text file สําหรับนําส่งเข้าระบบ SAP 

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.1-2) 

1. เดือน * คลิกเลือก   เดือน ท่ีต้องการนําส่ง  

2. ปี (ค.ศ.) * คลิกเลือก   ปีท่ีต้องการนําส่ง 

3. ประเภทรายการ * 
คลิกเลือก   ประเภทรายการ  

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง (A) 

4. ส่งรายการปรับปรุงจนถึงเดือนสุดท้าย เลือก   กรณีท่ีนําส่งข้อมูลรายการปรับปรุงและต้องการให้ระบบ
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.1-2) 

สร้างไฟล์ข้อมูลสําหรับนําส่งเข้าระบบ SAP ให้จนถึงเดือนสุดท้าย            
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
4.1 เมื่อเลือกประเภทรายการเป็น “รายการปรับปรุง” เท่านั้น 
4.2 การส่งรายการปรับปรุงของเดือนใด ไม่กระทบต่อข้อมูลเดือนอื่นๆ 
เช่น การปรับเปลี่ยนยอดเงินของเดือนใด ไม่กระทบต่อยอดเงิน 
ของเดือนอื่นๆ และไม่กระทบกับหน้างบการเงิน (รายการบัญชีเท่าเดิม
หรือไม่เปลี่ยนแปลง) 
หมายเหตุ : ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลเปน็ข้อมูลล่าสุดของเดือนนั้นๆ          
ท่ีเคยนําส่งเข้าระบบ SAP แล้ว 

5. วันที่สร้างข้อมูล * 
เลือกข้อมูลท่ีต้องการนําส่งเข้าระบบ SAP จากชุดข้อมูลทุกรายการ
ท่ีมีการนําเข้า ผ่าน WEB เรียบร้อยแล้ว 

6. ประเภทพื้นที่ * คลิกเลือก    ประเภทพื้นที่   
หมายเหตุ: ระบบ Default ค่าให้อัตโนมัติ 

7. พื้นที่ * คลิกเลือก   พื้นที่ 
หมายเหตุ: ระบบ Default ค่าให้อัตโนมัติ 

8. หน่วยธุรกิจ  * คลิกเลือก   หน่วยธุรกิจ 
หมายเหตุ: ระบบ Default ค่าให้อัตโนมัติ 

9. สร้างข้อมูล * 

เลือก    ข้อมูลท่ีนําเข้าผ่าน WEB และต้องการสร้างไฟล์  
สําหรับนําส่งเข้าระบบ SAP ดังนี ้

• งบดุล  

• งบกําไรขาดทุน  

• งบกระแสเงินสด 

• รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
หมายเหตุ: ท้ังนี้ การสร้าง Text File ประเภทต่างๆ ได้ สําหรับใช้เพื่อ
นําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ขึ้นอยู่กับว่า มีการนําเข้าข้อมูลผ่าน WEB 
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากไม่มีการนําเข้าผ่าน WEB ก็ไม่สามารถสร้าง 
Text File ข้อมูลประเภทนั้นได้  

 เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม   
ระบบจะแสดงหน้าจอตามรูปท่ี 3.1-3 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ผู้ใช้งานจําเป็นต้องระบุข้อมูล 
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รูปท่ี 3.1-3 : หน้าจอแสดงรายงานต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบก่อนการส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1-3) 

10. แถบรายงานตรวจสอบ สามารถคลิกแถบเพื่อเลือกประเภทข้อมูลท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนการนําส่งเข้าระบบ SAP (ไม่สามารถแก้ไขได้ (Read only))  
ประกอบด้วย 
10.1 งบดุล  
10.2 งบกําไรขาดทุน 
10.3 งบกระแสเงินสด  
10.4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน  
10.5 ตรวจสอบรหัสบัญชีรส. และ สคร.   
หมายเหตุ : ระบบจะแสดงรายงานเฉพาะข้อมูลท่ีมีการนําส่งเท่านั้น  
โดยจะแสดงข้อมูลงบการเงินประเภทต่างๆ ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ (ภายหลัง
จากการ mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานของ สคร.) 
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายการรหัสบัญชี 
ของรัฐวิสาหกิจท่ี mapping เข้าสู่รายการรหัสบัญชีมาตรฐาน 

12.  เลือกหน้ารายงาน เลือกหน้ารายงานที่ต้องการแสดงหรือไปหน้าถัดไปได้โดยการกดปุ่ม 
หรือคีย์ข้อมูลเลขที่หน้าในช่องดังรูป 

 
13. ย่อ/ขยายหน้ารายการ  เลือกย่อ/ขยายหน้ารายงานได้ในช่องดังรูป
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1-3) 

14. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ค้นหารหัสบัญชีหรือข้อมูลท่ีต้องการได้จาก

 
15. บันทึกข้อมูลรายการ 

บันทึกข้อมูลรายงานโดยการกดปุ่ม  
โดยมี 3 ประเภทไฟล์ให้เลือก Excel , PDF , Word 

16. Refresh กดปุ่ม  เมื่อต้องการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

17. พิมพ์รายงาน 
กดปุ่ม  เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน 

18.  
เมื่อตรวจสอบรายงานต่าง  ๆเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม    
เพื่อนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ระบบจะแสดงหน้าจอตามรูปท่ี 3.1-4 

หมายเหตุ : ประเภทไฟล์ เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
รายละเอียดรายการระหว่างกัน เป็นต้น และลําดับการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ 
SAP ตามภาคผนวก ข. 

 

 
รูปท่ี 3.1-4 : หน้าจอแสดงสถานะการนําข้อมูลเข้าระบบ SAP 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1-4) 

19. ลําดับ ระบบจะแสดงลําดับไฟล์ท่ีนําส่งเข้าระบบ SAP 

20. ชื่อไฟล์ ระบบจะแสดงชือ่ไฟล์ท่ีนําส่งเข้าระบบ SAP 

21. ส่งไฟล์ ระบบจะแสดงสถานะการสร้างไฟล์เพื่อนําส่งเข้าระบบ SAP 

• “สําเร็จ” หมายถึง สร้างไฟล์สําเร็จและส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 
เรียบร้อยแล้ว 

• “ไม่สําเร็จ” หมายถึง ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้ โดยข้อผิดพลาดจะ
แสดงในช่องสาเหตุ 

22. สาเหตุ แสดงข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถสร้างไฟล์ส่งเข้าระบบ SAP ได้ 

23. 
คลิกปุ่ม   หรือ  เพื่อกลับสู่หน้าจอเดิม 

24.  

คลิกปุ่ม   
เพื่อไปยังหน้าตรวจสอบผลการนําส่งเข้าระบบ SAP ตามรายละเอียด 
ในหัวข้อ 3.2 

 

3.2 รายงานสถานะผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 
รายงานสถานะผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAPเพื่อตรวจสอบผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ว่าผ่านหรือไม่  

         3.2.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ->ผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.2-1 

 
รูปท่ี 3.2-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP” 

 

3.2.1 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไขสําหรับค้นหาผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.2-2 

 
รูปท่ี 3.2-2 : หน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไขสําหรับค้นหาผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 3.2-2) 

กรณีที่มีจํานวนรายการเป็นจํานวนมากสามารถค้นหาเฉพาะรายการที่ต้องการได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขที่ต้องการ
ดังต่อไปนี้หรือไม่ระบุเพ่ือแสดงรายการทั้งหมด 

1. เดือน คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามเดือนข้อมูลท่ีนําส่ง 

2. ปี (ค.ศ.) คลิกเลือก  เพื่อทําการค้นหาข้อมูลตามปีข้อมูลท่ีนําส่ง 

3. ประเภทรายการ คลิกเลือก   เพื่อทําการค้นหาประเภทรายการตามที่ต้องการ 

• รายการปกติ (N) 

• รายการปรับปรุง (A) 

4. ประเภทงบ คลิกเลือก   เพื่อทําการค้นหาประเภทงบตามที่ต้องการ 

• งบดุล 

• งบกําไรขาดทุน 

• งบทดลอง 

• รายละเอียดรายการระหว่างกัน  

• งบกระแสเงินสด 

5.  
คลิก เพื่อทําการค้นหารายการที่ต้องการ           
ตามรูปท่ี 3.2-3 

 

 
รูปท่ี 3.2-3 : หน้าจอแสดงรายงานผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 26) 

6. ประเภทงบ 

ระบบแสดงประเภทงบการเงิน

• งบดุล 

• งบกําไรขาดทุน 

• งบทดลองส่วนงบดุล 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 26) 

• งบทดลองส่วนงบกําไรขาดทุน 

• รายละเอียดรายการระหว่างกัน  

• งบกระแสเงินสด 

7. งวด/ประเภทไฟล์ ระบบแสดงเดือน/ปี/งวด/เวอร์ชั่น/ประเภทไฟล์ ท่ีนําเข้า 

8. ชื่อไฟล์ 
ระบบแสดงชื่อไฟล์
หมายเหตุ : สามารถคลิกไฟล์เพื่อ Download ไฟล์เพื่อจัดเก็บได้ 

9. ผลการนําส่งข้อมูล 

ผลการนําส่งข้อมูล 

• ผ่าน  - หมายถึง ข้อมูลนําส่งเข้าระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว 

• ไม่ผ่าน – หมายถึง ไม่สามารถนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ได้ 

10. วันที่ส่งข้อมูล ระบบแสดงวันที่นําส่งข้อมูล 

11. View คลิกปุ่มแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการดูข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกรณีไม่ผ่าน 

 
3.3 รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล (Status)  

รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล (Status) เป็นการตรวจสอบว่านําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP เป็นไปตามกําหนดเวลาหรือไม่   
3.3.1 ไปท่ีคลิกท่ีเมนูรายงานสถานะการนําส่ง (Status) ตามรูปท่ี 3.3-1   

 
รูปท่ี 3.3-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงานสถานะการนําส่ง (Status)” 

 

3.3.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขสําหรับการเรียกดูรายงานสถานะการนาํส่ง ตามรูปท่ี 3.3-2 
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รูปท่ี 3.3-2 : หน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขสําหรับการเรียกดูรายงานสถานะการนําส่ง 
 
 

 หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.3-2) 

1. ปี (ค.ศ.) * คลิกเลือก  ปีท่ีต้องการเรียกรายงาน 

2. แสดงรายงานตามปีบัญชี เลือก   เมื่อต้องการแสดงรายงานตามปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ หรือ ไม่เลือก
เมื่อต้องการแสดงรายงานตามปีปฏิทิน  

3.  
เมื่อใส่เงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม             
ระบบจะแสดงผลรายงานตามรูปท่ี 3.3-3 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ผู้ใช้งานจําเป็นต้องระบุข้อมูล 
 

 
รูปท่ี 3.3-3 : รายงานสถานะการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP (Status)  

 

3.4 รายงานตรวจสอบงบการเงินในระบบ SAP  
รายงานตรวจสอบงบการเงินในระบบ SAP เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีนําเข้าระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว   
3.4.1 ไปท่ีคลิกท่ีเมนูตรวจสอบรหัสบัญชี หน้างบการเงิน -> รายงานตรวจสอบงบการเงินในระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.4-1 
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รูปท่ี 3.4-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงานตรวจสอบงบการเงินในระบบ SAP 

 
 

 3.4.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อเรียกรายงานงบการเงินที่อยู่ในระบบ SAP ตามรูปท่ี 3.4-2 และ Double คลิกเลือกรายงาน 
ZGLR_003 รายงานงบทดลอง/งบการเงิน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังรูปท่ี 3.4-3 

 
รูปท่ี 3.4-2 : หน้าจอเพื่อเรียกรายงานงบการเงินที่อยู่ในระบบ SAP 
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รูปท่ี 3.4-3 : หน้าจอเพื่อระบุเงื่อนไขสําหรับการเรียกรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.4-3) 

1. รหัสบริษัท* ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจ 

2. เวอร์ชั่นงบการเงิน* 

ระบุรูปแบบหน้างบการเงินที่ต้องการให้แสดง 
หมายเหตุ : ให้ระบุ  
NB01 – งบแสดงฐานะการเงินบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 
โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IFRS  
NP01 – งบกําไรขาดทุนบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 
โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IFRS  

เงื่อนไขงวดรายงาน  

3. ปีรายงาน* ระบุปี ค.ศ. ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงาน 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.4-3) 

4. งวดรายงาน* ระบุช่วงเดือน ของข้อมูลท่ีต้องการการเรียกรายงาน 

5. เวอร์ชั่นของปีรายงาน* ระบุเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีต้องการการเรียกรายงาน เช่น TB1 , 1 เป็นต้น 

เงื่อนไขงวดเปรียบเทียบ กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบกับงวดรายงานก่อนหน้า 

6. ปีท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ระบุปี ค.ศ. ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงานและเปรียบเทียบกับรายงาน
งวดก่อนหน้า 

7. งวดที่ใช้เปรียบเทียบ 
ระบุช่วงเดือน ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงานและเปรียบเทียบกับรายงาน
งวดก่อนหน้า 

8. เวอร์ชั่นปีท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ระบุเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงานและเปรียบเทียบ
กับรายงานงวดก่อนหน้า เช่น TB1 , 1 เป็นต้น 

การประเมินค่าพิเศษ  

9. บัญชีท่ีมียอดคงเหลือเป็น 0  เลือกเมื่อต้องการให้แสดงรายการบัญชีท่ีมียอดคงเหลือเป็น 0  

10. แสดงรหัสบัญชี  เลือกเม่ือต้องการให้รายงานแสดงรหัสบัญชี 

 
กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน ระบบแสดงหน้าจอรายงาน 
ดังรูปท่ี 3.4-4 

 
กดปุ่ม  ,  ,  เพื่อกลับไปยังหน้าเมนู 
ก่อนหน้า 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ผู้ใช้งานจําเป็นต้องระบุข้อมูล 
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รูปท่ี 3.4-4 : หน้าจอแสดงรายงานงบการเงิน 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.4-4) 

11. ชื่อรายงาน แสดงชื่อรายงานงบทดลอง/งบการเงิน

12. หน่วยงาน แสดงชื่อหน่วยงานที่เรียกรายงาน

13. งวดรายงาน แสดง ปี.งวดเดือน ท่ีเรียกรายงาน

14. งวดเปรียบเทียบ แสดง ปี.งวดเดือน ท่ีเรียกรายงานเปรียบเทียบ

15. งวดรายงานเวอร์ชั่น 
แสดงงวดรายงานเวอร์ชั่น เช่น Z2-TB1 
หมายเหตุ: Z2 คือ แสดงตามปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
             TB1 คือ แสดงจํานวนเงินก่อนสอบทาน 

16. งวดเปรียบเทียบเวอร์ชั่น 
แสดงงวดรายงานเวอร์ชั่น เช่น Z2-001 
หมายเหตุ: Z2 คือ แสดงตามปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
             001 คือ แสดงจํานวนเงินหลังสอบทาน 

17. วันที่เรียก/เวลา แสดงวันที่/เวลาท่ีเรียกรายงาน

 คลิก ปุ่ม   หรือ  เพื่อออกจากรายงาน 
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4 การตรวจสอบรหัสบญัชี หนา้งบการเงนิ 

4.1 ตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐาน 
ตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานเป็นการตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชี 

ของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานของ สคร.  
 4.1.1 ไปท่ีคลิกท่ีเมนูตรวจสอบรหัสบัญชี หน้างบการเงิน -> ตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชี

มาตรฐาน ตามรูปท่ี 4.1-1 

 
รูปท่ี 4.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐาน” 

 

4.1.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขในการค้นหารายงาน Mapping รหัสบัญชี ตามรูปท่ี 4.1-2 

 
รูปท่ี 4.1-2 : หน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขในการค้นหารายงาน Mapping รหัสบัญชี 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.1-2) 

สามารถค้นหาเฉพาะรหัสบัญชีที่ต้องการได้ โดยสามารถระบุเงื่อนไขที่ต้องการดังต่อไปนี้หรือไม่ระบุเพ่ือแสดงทั้งหมด 

1. รหัสบัญชี ระบุรหัสบัญชีรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการค้นหา 

2. วันที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
ระบุวันที่แก้ไขรหัสบัญชี
หมายเหตุ ระบบจะแสดงรายการรหัสบัญชีท่ีมีการแก้ไขตั้งแต่วันที่ท่ีระบุ
จนถึงวันที่ ณ ปัจจุบัน 

3. ปี (ค.ศ.) ท่ีมีผล คลิกเลือก   ปีท่ีมีการ Mapping รหัสบัญชีมีผล 

4. เดือนที่มีผล คลิกเลือก   เดือนที่มีการ Mapping รหัสบัญชีมีผล 

5.  คลิก เพื่อทําการค้นหารายการที่ต้องการ 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.1-2) 

สามารถดูรายละเอียดรายการและตรวจสอบข้อมูลได้ ตามรูปท่ี 4.1-3

 
รูปท่ี 4.1-3 : หน้าจอแสดงการ Mapping รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐานของ สคร.  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.1-3) 

1. เลือกหน้ารายงาน เลือกหน้ารายงานที่ต้องการแสดงหรือไปหน้าถัดไปได้โดยการกดปุ่ม 
หรือคีย์ข้อมูลเลขที่หน้าในช่องดังรูป 

 
2. ย่อ/ขยายหน้ารายการ  เลือกย่อ/ขยายหน้ารายงานได้ในช่องดังรูป

3. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ค้นหารหัสบัญชีหรือข้อมูลท่ีต้องการได้จาก

 
4. บันทึกข้อมูลรายการ 

บันทึกข้อมูลรายงานโดยการกดปุ่ม  
โดยมี 3 ประเภทไฟล์ให้เลือก Excel , PDF , Word 

5. Refresh กดปุ่ม  เมื่อต้องการดึงข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

6. พิมพ์รายงาน 
กดปุ่ม  เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน 
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4.2 รายงานรหัสบัญชีหน้างบการเงิน  
รายงานรหัสบัญชีหน้างบการเงิน เป็นการตรวจสอบรายการหน้างบการเงินต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยู่ในระบบ SAP 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบรหัสบัญชีก่อนนาํข้อมูลเข้าระบบ หรือ ก่อนมีการเพิ่ม/ลด/แก้ไข สาํหรับรายการงบดุล/งบกําไรขาดทุน 
4.2.1 ไปท่ีคลิกท่ีเมนูตรวจสอบรหัสบัญชี หน้างบการเงิน -> รายงานรหัสบัญชีหน้างบการเงิน ตามรูปท่ี 4.2-1 

 

 
รูปท่ี 4.2-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงานรหัสบัญชีหน้างบการเงิน” 

 
 4.2.2 ระบบแสดงรายการหน้างบการเงินต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยู่ในระบบ SAP ตามรูปท่ี 4.2-2 

 

 
รูปท่ี 4.2-2 : หน้าจอแสดงรายงานหน้างบการเงินต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยู่ในระบบ SAP 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.2-2) 

1. แถบรายงาน  สามารถคลิกแถบเพื่อเลือกรายงาน ประกอบด้วย  
1.1 งบดุล แสดงรายการหน้างบดุลของรัฐวิสาหกิจ 
1.2 งบกําไรขาดทุน แสดงรายการหน้างบกําไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ 
1.3 งบกระแสเงินสด แสดงรายการหน้างบกระแสเงินสดที่รัฐวิสาหกิจ 
ต้องนําส่งตามรูปแบบท่ี สคร. กําหนด 
1.4 รหัสบัญชี สคร. สําหรับรายการระหว่างกัน แสดงรหัสบัญชีมาตรฐาน 
สคร. ท่ีใช้ในการจัดทํารายละเอียดรายการระหว่างกัน(รหัสบัญชี สคร.  
ท่ีต้องระบุรหัสคู่ค้า) 
1.5 รหัสคู่ค้า แสดงรหัสคู่ค้า เพื่อระบุในข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกัน 

2. เลือกหน้ารายงาน เลือกหน้ารายงานที่ต้องการแสดงหรือไปหน้าถัดไปได้โดยการกดปุ่ม
หรือคีย์ข้อมูลเลขที่หน้าในช่องดังรูป 

3. ย่อ/ขยายหน้ารายการ เลือกย่อ/ขยายหน้ารายงานได้ในช่องดังรูป

 
4. ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ ค้นหารหัสบัญชีหรือข้อมูลท่ีต้องการได้จาก

 
5. บันทึกข้อมูลรายการ 

บันทึกข้อมูลรายงานโดยการกดปุ่ม  
โดยมี 3 ประเภทไฟล์ให้เลือก Excel , PDF , Word 
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ภาคผนวก ก.  ลําดับการดําเนินการในระบบ WEB-GL  
 
 ลําดับการดําเนินการในระบบ WEB-GL ตามรูปท่ี ก-1 

 
รูปท่ี ก-1 

จากรูปท่ี ก-1 อธิบายลําดับการดําเนินการใน ระบบ WEB-GL อ้างอิงคู่มือตามรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ลําดับ ขั้นตอน อ้างอิงคู่มือหัวข้อ

1 นําข้อมูลเข้า Web  2.1 

2 ตรวจสอบและ/หรือแก้ไขข้อมูลท่ีนําเข้า WEB ดังนี้
2.1 ตรวจสอบผลการนําเข้า WEB 
2.2 แก้ไขข้อมูลท่ีนําเข้า WEB 
2.3 ตรวจสอบรายงานข้อมูลท่ีนําเข้า WEB  

 
2.2 
2.3 
2.4 

3 นําส่งข้อมูลจาก WEB เข้าระบบ SAP 3.1 

4 ตรวจสอบผลการนําส่งเข้าระบบ SAP (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 3.2 

5 ตรวจสอบรายงานสถานะจากระบบ SAP (Status) 3.3 

6 ตรวจสอบรายงานงบการเงินจากระบบ SAP 3.4 

7* ตรวจสอบการ Mapping รหัสบัญชีรัฐวิสาหกิจกับรหัสบัญชีมาตรฐาน 4.1 

8* ตรวจสอบรายงานรหัสบัญชีหน้างบการเงิน 4.2 

หมายเหตุ: * ข้อ 7,8 การตรวจสอบรหัสบัญชีหน้างบการเงินควรตรวจสอบเมื่อมีการขอเพิ่มแก้ไขการ Mapping รหัสบัญชีรัฐวิสาหกิจ
กับ สคร. หรือหน้างบการเงินก่อนดําเนินการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ WEB-GL 
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ภาคผนวก ข. ลําดบัการนําข้อมูลเข้าระบบ SAP 
 

1. ประเภทงบการเงินและประเภทไฟล์ ท่ี  WEB-GL สร้างเพื่อใช้สําหรับนําส่งเข้าระบบ SAP 

ประเภทงบการเงิน เวอร์ชั่น งวด ประเภทไฟล์

งบดุล ก่อนรับรอง /หลังรับรอง รายไตรมาส BQ1,BQ2,TB4,TB7
งบกําไรขาดทุน ก่อนรับรอง /หลังรับรอง รายไตรมาส PQ1,PQ2,TB5,TB8
งบกระแสเงินสด ก่อนรับรอง /หลังรับรอง รายไตรมาส CQ1,CQ2
รายละเอียดรายการระหว่างกัน ก่อนรับรอง /หลังรับรอง รายไตรมาส TB3,TB6

 
2. ลําดับการนําส่งขอ้มูลเข้าระบบ SAP 

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ระบบได้ออกแบบให้มีการตรวจสอบระหว่างงบทดลองและงบการเงิน                 
โดยจะตรวจสอบยอดเงินในหมวดบัญชีต่างๆ ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และกําไรสุทธิ ว่ามียอดเงินคงเหลือ 
ตรงกันหรือไม่ ดังนั้น จึงกําหนดให้นําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP ตามลําดับ ดังนี้  

 

 
 

รูปท่ี ข-1 
จากรูปท่ี  ข-1 สามารถอธิบายประเภทของงบการเงินและลําดับการนําเข้าระบบ SAP โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ลําดับการนําส่ง ประเภทงบการเงิน สําหรับข้อมูลงวดที่

1 งบดุล (BQ1,BQ2) 3 6 9 12

2 งบกําไรขาดทุน (PQ1,PQ2) 3 6 9 12

3 งบกระแสเงินสด (CQ1,CQ2) 3 6 9 12

4 งบทดลองรายเดือน (TB4,TB5,TB7,TB8) 3 6 9 12

5 รายละเอียดรายการแยกประเภทคู่ค้ารายเดือน (TB3,TB6) 3 6 9 12
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่าง Layout ไฟล์ สําหรับใชใ้นการนําส่งข้อมูลเขา้ WEB 
ไฟล์ท่ีใช้ในการนาํส่งข้อมูลเขา้ WEB จะต้องเป็นไฟล์สกุล Text (Tab delimited) *.txt และเป็นไปตามรูปแบบ file (Layout file)                    

ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น  

• งบดุล มีรูปแบบ file (Layout file) ดังนี้  

ลําดับท่ี ชื่อ fileld R/O คําอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 GL R รหัสบัญชีหน้างบการเงิน FS1XXXSxxx : FS_รหัสหมวดสินทรัพย์ 4 หลัก_รหัส
รัฐวิสาหกิจ 
FS2XXXSxxx : FS_รหัสหมวดหนี้สิน 4 หลัก_รหัส
รัฐวิสาหกิจ 
FS3XXXSxxx : FS_รหัสหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น 4 
หลัก_รหัสรัฐวิสาหกิจ 

2 Description O คําอธิบายรหัสบัญชี รายละเอียดของรหัสบัญชี เช่น เงนิสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เป็นต้น 

3 Amount R จํานวนเงินคงเหลือสะสม จํานวนเงินคงเหลือสะสม ณ สิ้นไตรมาส               
(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ : 1.ต้องเป็นไปตามรูปแบบ file (Layout file) ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเว้นวรรคระหว่าง column หรือ row ได้  
 2.“R/O”  R = Required (จําเป็นต้องมีข้อมูล) , O = Optional (ไม่จําเป็นต้องมีข้อมูล) 
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• งบกําไรขาดทุน มีรูปแบบ file (Layout file) ดังนี้ 

ลําดับท่ี ชื่อ field R/O คําอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 GL R รหัสบัญชีหน้างบการเงิน FS4XXXSxxx : FS_รหัสหมวดรายได้ 4 หลัก_รหัส
รัฐวิสาหกิจ 
FS5XXXSxxx : FS_รหัสหมวดค่าใช้จ่าย 4 หลัก_รหัส
รัฐวิสาหกิจ 

2 Description O คําอธิบายรหัสบัญชี รายละเอียดของรหัสบัญชี เช่น เงนิสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เป็นต้น 

3 Amount R จํานวนเงินคงเหลือสะสม จํานวนเงินคงเหลือสะสม ณ สิ้นไตรมาส               
(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ :  1.ต้องเป็นไปตามรูปแบบ file (Layout file) ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเว้นวรรคระหว่าง column หรือ row ได้  
                 2.“R/O”  R = Required (จําเป็นตอ้งมีข้อมูล) , O = Optional (ไม่จําเป็นต้องมีข้อมูล) 
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• งบกระแสเงินสด มีรูปแบบ file (Layout file) ดังนี้  

ลําดับท่ี ชื่อ field R/O คําอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 GL R รหัสบัญชีหน้างบการเงิน รหัสบัญชี CFPNXXX (ตารางรหัสบัญชีงบกระแส
เงินสดตามมาตรฐาน สคร.) 

2 Description O คําอธิบายรหัสบัญชี รายละเอียดของรหัสบัญชี เช่น กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ
เป็นต้น 

3 Amount R จํานวนเงินคงเหลือสะสม จํานวนเงินคงเหลือสะสม ณ สิ้นไตรมาส               
(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ :  1.ต้องเป็นไปตามรูปแบบ file (Layout file) ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเว้นวรรคระหว่าง column หรือ row ได้  
   2,“R/O”  R = Required (จําเป็นต้องมีข้อมูล) , O = Optional (ไม่จําเป็นต้องมีข้อมูล) 
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ตารางรหัสบัญชีงบกระแสเงินสดตามมาตรฐาน สคร. 

รหัสบญัชีมาตรฐาน ช่ือรายการบัญชีมาตรฐาน

CFPN0001 กําไร (ขาดทุน) สทุธิ

CFPN0051 ภาษีเงินได้นติิบุคคล

CFPN0002 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหนา่ย

CFPN0003 (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหนา่ยเงินลงทุน

CFPN0004 (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหนา่ยทรัพย์สิน

CFPN0067 สินทรัพย์รอการรบัรู้

CFPN0005 รายได้รอการรับรูต้ัดบัญชี

CFPN0006 (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

CFPN0007 สํารองสินค้าและพัสดุเสือ่มสภาพ

CFPN0008 ค่าเผื่อหนี้สญู ด้อยค่าของสินทรัพย์

CFPN0068 (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

CFPN0011 กําไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสว่นน้อย

CFPN0052 ดอกเบี้ยจา่ย 

CFPN0069 เงินปันผลและสว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน

CFPN0010 รายการอื่น จากกจิกรรมดาํเนินงานอื่นๆ

CFPN0012 เงินใหกู้้ระยะสั้น 

CFPN0013 ลูกหนีก้ารคา้ 

CFPN0014 ลูกหนี้อื่น 

CFPN0015 สินค้าและพัสดุคงเหลือ

CFPN0009 สินทรัพย์รอการตดับัญชี

CFPN0016 ค่าใช้จา่ยสะสมรอการตดับญัชี

CFPN0017 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

CFPN0049 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

CFPN0018 เจ้าหนี้การค้า-ตั๋วสัญญาใช้เงิน

CFPN0019 เจ้าหนี้อื่น 

CFPN0020 รายได้รอนาํสง่คลงั

CFPN0070 หนี้สินรอการรับรู้

CFPN0021 หนี้สินหมุนเวียนอืน่

CFPN0078 หนี้สินผลประโยชน์ พนง.

CFPN0050 หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น

CFPN0053 เงินสดรบัจากดอกเบี้ย - กจิกรรมดาํเนินงาน

CFPN0054 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - กิจกรรมดําเนนิงาน

CFPN0055 เงินสดจ่ายภาษีเงนิได้ - กิจกรรมดาํเนินงาน

CFPN0022 เงินสดจ่ายเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวธิีส่วนได้เสี

CFPN0024 เงินสดรบัจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

CFPN0057 เงินใหกู้้ระยะสั้น - กิจกรรมลงทุน

CFPN0058 เงินใหกู้้ระยะยาว - กิจกรรมลงทุน
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รหัสบญัชีมาตรฐาน ช่ือรายการบัญชีมาตรฐาน

CFPN0059 รับคืนเงินให้กู้ระยะสั้น - กิจกรรมลงทุน

CFPN0060 รับคืนเงินให้กู้ระยะยาว - กิจกรรมลงทุน

CFPN0071 เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว

CFPN0023 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว

CFPN0072 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม

CFPN0073 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย

CFPN0074 เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

CFPN0075 เงินสดจ่าย-เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

CFPN0076 เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

CFPN0025 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอืน่

CFPN0026 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์

CFPN0077 เงินสดรบั-จําหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน+สินทรัพย์อื่น

CFPN0028 เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนและสินทรัพย์อื่น

CFPN0029 เงินปันผลรับ 

CFPN0061 เงินสดรบัจากดอกเบี้ย - กจิกรรมลงทุน

CFPN0062 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - กิจกรรมลงทนุ

CFPN0063 เงินสดจ่ายภาษีเงนิได้ - กิจกรรมลงทุน

CFPN0030 รายการอื่น จากกจิกรรมลงทุน

CFPN0031 รับจากเงินกู้ระยะสั้น

CFPN0032 รับจากเงินกู้ระยะยาว

CFPN0033 ชําระคืนหนี้สินระยะสั้น

CFPN0034 ชําระคืนหนี้สินระยะยาว

CFPN0035 ชําระคืนเงินกู้สญัญาเช่า

CFPN0036 ประมาณการหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)

CFPN0037 รับเงินจากการออกพันธบตัร

CFPN0038 ไถ่ถอนเงินกู้พันธบัตร

CFPN0039 เงินรายได้นาํสง่คลัง

CFPN0040 เงินสดจากการเพิม่ทุน/งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นทุน

CFPN0041 เงินปันผลจา่ย 

CFPN0064 เงินสดรบัจากดอกเบี้ย - กจิกรรมจัดหาเงิน

CFPN0065 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - กิจกรรมจัดหาเงิน

CFPN0066 เงินสดจ่ายภาษีเงนิได้ - กิจกรรมจัดหาเงิน

CFPN0042 รายการอื่น จากกจิกรรมจัดหาเงิน

CFPN0043 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนของ

CFPN0044 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
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• รายละเอียดรายการระหว่างกัน มีรูปแบบ file (Layout file) ดังนี้  
 

ลําดับท่ี ชื่อ field R/O คําอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 GL R รหัสบัญชีมาตรฐาน รหัสบัญชีมาตรฐานของสคร. (รายละเอียดรหัสบัญชี
ตามตารางรหัสบัญชีรายละเอียดรายการระหว่างกัน
ขั้นต่ําตามท่ีสคร.กําหนด)  

2 Description O คําอธิบายรหัสบัญชี รายละเอียดของรหัสบัญชี 

3 Trading 
Partner 

R รหัสบริษัทคู่ค้า รายละเอียดคู่ค้าของรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นหน่วยงาน
ราชการและ/หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

4 Amount R จํานวนเงินคงเหลือสะสม จํานวนเงินคงเหลือสะสม ณ สิ้นงวด                     
(หน่วย : บาท)  

หมายเหตุ :  1. ต้องเป็นไปตามรูปแบบ file (Layout file) ท่ีกําหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเว้นวรรคระหว่าง column หรือ row ได้  
   2.“R/O” R = Required (จําเป็นต้องมีข้อมูล) , O = Optional (ไม่จําเป็นต้องมีข้อมูล) 
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ตารางรหัสบัญชีรายละเอียดรายการระหว่างกันขั้นต่ําตามท่ี สคร. กําหนด 

รหัสบัญชี รายการ 

1101511101 
บัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินของรัฐในประเทศระยะสั้นสกุลเงินบาท-กระแสรายวัน (เฉพาะ non-
finance) 

1101511102 
บัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินของรัฐในประเทศระยะสั้นสกุลเงินบาท-ออมทรัพย์ (เฉพาะ non-
finance) 

1104311001 บัญชีลูกหนี้การค้าในประเทศ - (หน่วยงานภาครัฐ) 

1201111001 บัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินของรัฐในประเทศระยะยาวสกุลเงินบาท-ประจํา (เฉพาะ non-finance) 

2101110101 บัญชีเจ้าหนี้การค้าในประเทศ-หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะ non-finance) 

2107111001 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของรัฐในประเทศสกุลเงินบาท (เฉพาะ non-finance) 

2107211001 บัญชีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินของรัฐในประเทศสกุลเงินบาท (เฉพาะ non-finance) 

2203110101 บัญชีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของรัฐในประเทศสกุลเงินบาท (เฉพาะ non-finance) 

4101010101 บัญชีรายได้จากการขายสินค้าสุทธิ-หน่วยงานภาครัฐ (เฉพาะ non-finance) 

4102010101 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมและการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ (เฉพาะ non-finance) 

5101100102 บัญชีซ้ือสินค้าสําเร็จรูปสุทธิ - หน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคผนวก ง.  การ Save  ไฟล ์Text (Tab delimited) *.txt   
 

1.1 การ Save ไฟล์ Text (Tab delimited) *.txt จาก Excel ตามรูปท่ี  ง-1 

 
รูปท่ี ง-1 

 

1.2 เลือก เมนู  File->Save As ปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี ง-2 

 
รูปท่ี ง-2 
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1.3 ระบุชื่อ ไฟล์ และ เลือก Save as type : Text Tab delimited (*.txt) จะได้ Text File ตามรูปท่ี ง-3 

 

 
รูปท่ี ง-3 
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ภาคผนวก จ. ตัวอย่างข้อความผิดพลาดในระบบ WEB-GL 
 

ลําดับ ข้อความ หน้าจอ คําอธิบาย 

1 รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ไฟล์ XXXXX  บรรทัดท่ี YY
 

นําเข้าข้อมูล
ผ่าน WEB 

รูปแบบไฟล์ท่ีนําเข้า WEB ไม่ถูกต้อง

2 ไม่พบข้อมูลรหัสบัญชีท่ีระบุ บนระบบ GFMIS-SOE 
(ไฟล์ XXXXX บรรทัดท่ี YY ZZZZZZZZZZ)  
 

นําเข้าข้อมูล
ผ่าน WEB 

รหัสบัญชีไม่ถูกต้องหรือรหัสบัญชี
ยังไม่ได้สร้างบนระบบ GFMIS-SOE 

3 ไฟล์งบทดลอง ระบุ Trading partner ไม่ถูกต้องตามประเภท
ข้อมูล (บรรทัดท่ี XX ZZZZZZZZ TTTT) 

นําเข้าข้อมูล
ผ่าน WEB 

ระบุข้อมูล Trading partner 
ไม่สัมพันธ์กับรหัสบัญชี มี 2 กรณี ดังนี้  
รหัสบัญชีต้องมีข้อมูล Trading 
partner และ รหัสบัญชีไม่ต้องมีข้อมูล 
Trading partner 

4 ยอดรวมของรายการ งบดุล/งบทดลองไม่เท่ากับ 0 
(ยอดรวม:XXXXXX) 

นําเข้าข้อมูล
ผ่าน WEB  

จํานวนเงนิรวมของไฟลง์บดุล/งบทดลอง
ท่ีนําเข้าไม่เท่ากับ 0 

5 พบข้อมูลรหัสบัญชีซํ้าในไฟล์ XXXXX (ประกอบด้วย
ZZZZZZZZZZ ) 

นําเข้าข้อมูล
ผ่าน WEB 

มีรหัสบัญชีในไฟล์ซํ้ามากกว่า 1 บรรทัด

6 ยอดรวมของรายการ งบดุล/งบทดลองไม่เท่ากับ 0 (ยอด
รวม:XXXXXX) 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

จํานวนเงินรวมของข้อมูลงบดุล/งบทดลอง
ท่ีนําเข้าไม่เท่ากับ 0 

7 ประเภทไฟล์ Normal ได้รับการ Upload แล้วหากต้องการ
เปลี่ยนแปลงกรุณา Upload ประเภท Adjust 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

ส่งข้อมูลประเภทรายการปกติซํ้า

8 "จํานวนเงินบัญชี  XXXXX = YYYYYY ไม่เท่ากับเงินในงบ
การเงินที่นําส่งสตง. ZZZZZZZ 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

จํานวนเงินงบทดลองที่นําเข้าไม่เท่ากับ
หน้างบการเงิน 

9 ระบบกําลังทําการอัพเดต Master คู่บัญชี กรุณากลับมาใช้
งานใหม่อีกครั้งในอีก 10 นาที 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

ระบบกําลัง Update ข้อมูล Master Data
(Mapping รหัสบัญชี) ยังไม่สามารถส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ SAP ได้ 

10 มีสถานะจาก SAP ท่ียังไม่ได้ผลการทํางาน กรุณากลับไปหน้า
ดูผลการทํางานจาก SAP 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

มีรายการที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP 
ยังไม่ได้รับผลให้ตรวจสอบที่หน้าผลการ
ทํางานจาก ระบบ SAP ก่อน 

11 ยังไม่มีการ Upload ไฟล์ข้อมูลแบบปกติ นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

ยังไม่มีการส่งไฟล์ข้อมูลแบบปกติ
ไม่สามารถส่งไฟล์แบบปรับปรุงได้ 

12 กรุณา Upload และผ่านรายการไฟล์ปรับปรุงตามลําดับเวลา
ให้ถูกต้อง 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

ยังส่งไฟล์ปรับปรุงไม่ครบถึงงวดสดุท้าย

13 ระบุรายการบัญชีไม่ครบถ้วน (ไม่เท่ากับรายการบัญชีในงวด
ก่อน) มีรายการดังนี้ (ZZZZZZZZZZ) 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

รายการรหัสบัญชีในไฟล์ไม่เท่ากับรหัส
บัญชีในงวดก่อน 

14 ไม่สามารถผ่านรายการข้ามงวดได้ งวดสุดท้ายเมื่อปี YYYY 
เดือน M 

นําส่งข้อมูล
เข้าระบบSAP 

ลําดับการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องส่งข้อมูล
ข้ามงวด 
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