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1. การเขา้สูร่ะบบ 
ในการใช้งานระบบการนําส่งข้อมูล Templateสําหรับผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้ 

1.1 ระบุ URL https://glportal.soe.gfmis.go.th/ ไปท่ี ระบบงานที่เก่ียวข้อง >ระบบ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี  
ภาครัฐวิสาหกิจ> FIN 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 ระบุรหัสผู้ใช้งาน เพื่อการนําเข้าระบบ

2. รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง

 
คลิกปุ่ม เพื่อทําการเข้าสู่ระบบตาม (รูปท่ี 1.2-2) 
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รูปท่ี 1.2-2 : หน้าจอแรกตอนเข้าระบบ 
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2. การแปลงไฟล ์xml เป็น text File 

2.1 การแปลงไฟล ์xml  เป็น Text file 
สําหรับใช้ในการแปลงไฟล ์xml เฉพาะไฟล์งบการเงิน-งบดุล (BLS) และงบการเงิน-งบกําไรขาดทุน (PNL)  

ให้เป็น text file เพื่อนําส่งเข้าระบบ SAP ต่อไปโดยโปรแกรมแปลงไฟล์xml ตัวใหม่นี้จะติดต้ังบน server ของระบบ WEB GL 
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถใชง้านได้ร่วมกัน และยังจัดเก็บไฟล์ xml ต้นฉบับและ text file ท่ีทําการแปลงแล้วไว้บน WEB GL ด้วย   
โดยโปรแกรมใหม่นี้จะใช้ทดแทนโปรแกรม SFIGenXML ตัวเดิมท่ีติดต้ังที่เครื่อง terminal ของรัฐวิสาหกิจ 

 

 
รูปท่ี 2.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ การแปลงไฟล์ xml ” 

 

ระบบแสดงหน้าจอการแปลงไฟล ์xml ตามรูปท่ี 2.1-2  
 

 
 

รูปท่ี 2.1-2 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการแปลงไฟล์ xml 
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รูปท่ี 2.1-4 : หน้าจอเพื่อแนบไฟล์ท่ีต้องการแปลงจาก xml เป็น text file  

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1-4) 

1. แปลงข้อมูล 
กดปุ่ม   เพื่อแปลงไฟล์ xml เมื่อระบบทําการแปลงเป็น text file 
ไฟล์เรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าจอ “สถานะการทํางาน” ดังนี้ 

 
2. การ Save text File สามารถ save เพื่อเก็บ text file ท่ีแปลงเสร็จแล้วโดยการกดท่ีชื่อ File    

ระบบแสดงตามรูปท่ี 2.1-5 

 

 
รูปท่ี 2.1-5 : หน้าจอสําหรับ save เพื่อเก็บ text file ท่ีแปลงเสร็จแล้ว 
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2.2 การตรวจสอบผลการแปลงไฟล์ xml 
 สําหรับใช้ตรวจสอบและค้นหาไฟล์xml และ text file ท่ีทําการแปลงจากโปรแกรม โดยสามารถ down load file  
เพื่อนําไปนําส่งเข้าระบบ SAP ได้จากหน้าจอนี้ โดยไปท่ีเมนูผลการแปลงไฟล์ xml ตามรูปท่ี 2.2-1 
 

 
รูปท่ี 2.2-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ ผลการแปลงไฟล์ xml ” 

 
ระบบแสดงหน้าจอผลการแปลงไฟล์xml ตามรูปท่ี 2.2-2  

 

 
 

รูปท่ี 2.2-2 : หน้าจอสําหรับระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับตรวจสอบผลการแปลงไฟล ์
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-2) 

1. ประเภทรายการ เลือกประเภทรายการที่ต้องการแสดงผล

• -ท้ังหมด- 

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง(A) 

2. เวอร์ชั่น เลือกเวอร์ชั่นของข้อมูล ท่ีต้องการแสดงผล

• -ท้ังหมด- 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-2) 

• ก่อนรับรองข้อมูลรายเดือน และ/หรือรายไตรมาส 

• หลังรับรอง เฉพาะข้อมูลรายไตรมาส ประกอบด้วย 
- เดือนมีนาคม (03) 
- เดือนมิถุนายน (06) 
- เดือนกันยายน (09) 
- เดือนธันวาคม (12) 

3. วันที่Upload From-to ระบุช่วงวันที่ทําการแปลงไฟล์ xml ท่ีต้องการแสดงผล (เลือกจากปฏิทิน)

4.  
กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก 
ระบบแสดงข้อมูล  ตามภาพรูปท่ี 2.2-3 
หมายเหตุ: ถ้าไม่ระบุเงื่อนไขใด ๆระบบจะแสดงข้อมูลท้ังหมด 

 

 
รูปท่ี 2.2-3 : หน้าจอแสดงผลการแปลงไฟล ์xml 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-3) 

5. เวอร์ชั่นการรับรอง แสดงเวอร์ชั่นการรับรอง ประกอบด้วย ก่อนสอบทาน กับ หลังสอบทาน

6. ประเภทรายการ แสดงประเภทรายการ ประกอบด้วย 

• รายการปกติ (N)  

• รายการปรับปรุง(A) 

7. วันที่แปลงไฟล์ แสดงวันที่แปลงไฟล์ xml

8. ชื่อไฟล์ xml แสดงชื่อไฟล์ xml ก่อนแปลง

9. ชื่อไฟล์ท่ีแปลงแล้ว แสดงชื่อไฟล์ xml หลังแปลงเป็น text file แล้ว 

10. ผลการแปลงไฟล ์ ผ่าน : สามารถแปลงเป็น text file ได้ถูกต้อง

ไม่ผ่าน :  ไม่สามารถแปลงเป็น text file ได้ 

อาจเกิดจากเลือกประเภท file ไม่ถูกต้อง 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.2-3) 

11. การเก็บบันทึก file ลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

สามารถเก็บบันทึกไฟล์ท้ังสองประเภท ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ 
โดยกดท่ี ชื่อไฟล์ xml หรือ ชื่อ text file ท่ีต้องการ แล้ว save ไปยัง folder ท่ี
ต้องการได้  

 หมายเหตุ : 
1.ระบบ WEB_GL ทําการเก็บไฟล์ xml และ text file ท่ีรัฐวิสาหกิจทําการ
แปลงในขั้นตอน 2.1 อยู่ใน WEB GL Server ซ่ึงทางรัฐวิสาหกิจสามารถเข้ามา
เรียกใช้ข้อมูลได้ 
2. ยกเลิกการใช้งานโปรแกรม SFIGenXMLท่ีเคยใช้แปลงไฟล์ xml ท่ีติดต้ังที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้น ธ.กรุงไทย ท่ียังต้องใช้ 
convert xml file daset ประเภทอื่น ๆ) 

 

2.3 Format file name ของ Text Fileที่นําส่งเข้าระบบ SAP 
 เนื่องจากโปรแกรมแปลงไฟล์ xml ท่ีปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการเปลี่ยนformat ชื่อ text file เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า  

ข้อมูลงบการเงินที่นําส่งนั้นเป็นข้อมูลก่อนสอบทานหรือหลังสอบทาน และประเภทรายการ เป็นข้อมูลรายการปกติ หรือ รายการ
ปรับปรุง  โครงสร้างชื่อ text file ใหม่ อธิบายได้ดังนี้ 
 

Format file name ของ XML File 
Bank Code+DS_ชนิดของข้อมูล+YYYYMMDD 
เช่น 030DS_BLS31012014.xml,030DS_PNL31012014.xmlเป็นต้น 
 

Format file name ของ Text File  
งบดุลBLS : Z13+YYYYMMDD+00SFIIF+เวอร์ชั่น (BL1,BLS)+Bank Code+ประเภทรายการ (N,A) 
งบกําไรขาดทุน PNL : Z19+YYYYMMDD+00SFIIF+เวอร์ชั่น (PN1,PNL)+Bank Code+ประเภทรายการ (N,A) 

หมายเหตุ: YYYYMMDD = วันที่<DataSetDate>ในfilexml   
 

ตัวอย่างชื่อ text file ที่ได้  ตามตารางด้านล่างดังนี้ 

ชื่อไฟล์ xml เวอร์ชั่น ประเภทรายการ ชือ text fileสําหรันําส่งเข้าระบบ SAP
 

งบดุล – BLS 
030DS_BLS31012014 

ก่อนสอบทาน
(BL1) 

ปกติ (N) Z132014013100SFIIF_BL1_030_N

ปรับปรุง (A) Z132014013100SFIIF_BL1_030_A

หลังสอบทาน
(BLS) 

ปกติ (N) Z132014013100SFIIF_BLS_030_N

ปรับปรุง (A) Z132014013100SFIIF_BLS_030_A

 
งบกําไรขาดทุน – PNL 
030DS_PNL31012014 

ก่อนสอบทาน
(PN1) 

ปกติ (N) Z192014013100SFIIF_PN1_030_N

ปรับปรุง (A) Z192014013100SFIIF_PN1_030_A

หลังสอบทาน
(PNL) 

ปกติ (N) Z192014013100SFIIF_PNL_030_N

ปรับปรุง (A) Z192014013100SFIIF_PNL_030_A
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3. การนําส่งข้อมูลเขา้ระบบ SAP และการตรวจสอบผล 
3.1 การเข้าระบบ SAPจากระบบ WEB GL 

เนื่องจากการปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยายระยะที่ 2 นี้ได้มีการเพิ่มระบบงานต่าง ๆ ท่ีเป็น WEB Application 
เพื่อทํางานเชื่อมโยงกับระบบ SAP เช่น ระบบWEB GL ดังนั้นเพื่อให้การทํางานบนWEB Application และ SAPเป็นมาตราฐาน
เดียวกันคือทํางานผ่าน WEB Browserการเข้าสู่ระบบ SAP เพื่อนําส่งข้อมูลงบการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงินจึงได้มี
การเชื่อมโยงเมนูการเข้าระบบ SAP ไว้ท่ีระบบ WEB GL และการใช้งานต่าง ๆ บนระบบ SAP จะเปลี่ยนเป็นใช้ WEB-GUI เพื่อใช้
งานผ่าน WEB browser แทนระบบ SAP GUI โดยไปท่ีเมนูการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ SAP เพื่อ login เข้าระบบ SAPตามรูปท่ี 3.1-1 
 

 
รูปท่ี 3.1-1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ การนําส่งขอ้มูลเข้าระบบ SAP ” 

 
ระบบจะ login เข้า SAP ให้อัตโนมัติ และแสดงหน้าจอหลักของ SAP และเมนูตามสิทธิของผู้ใช้งานเมนู สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
สถาบันการเงิน (ยกเว้น ธ.กรุงไทย)ตามรูปท่ี 3.1-2, 3.1-3 ตามลําดับ โดยแบ่งเป็น สถาบันการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เช่น ธนาคารออมสิน เป็นต้น)  และสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธนาคารกรุงไทย) 
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รูปท่ี 3.1-2 : หน้าจอแสดงเมนูเพื่อใช้งานในระบบ SAP สถาบันการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(เช่น ธนาคารออมสิน เป็นต้น)  

 
รูปท่ี 3.1-3 : หน้าจอแสดงเมนูเพื่อใช้งานในระบบ SAP สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ธนาคารกรุงไทย) 
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3.2 การนําข้อมูล งบทดลอง/งบการเงิน ในระบบ SAP 
การนําส่งข้อมูล งบทดลอง/งบการเงิน ในระบบ SAPสําหรับสถาบนัการเงินมี 2 ประเภท 
3.2.1 การการ Upload ข้อมูลงบทดลองจาก text file ที่มาจาก XML 

 

การ Upload ข้อมูลงบทดลองจาก text file ที่มาจาก XML 

วัตถุประสงค์ : เพื่อนําเข้าข้อมูลงบทดลองเข้าระบบSAP พร้อมผ่านรายการ SL และ GL ให้อัตโนมัติ

เมนู  : เมนู  SAP ส่วนเพิ่มเติม สาํหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน การนําเข้าข้อมูลงบ

ทดลอง/งบการเงิน Upload ข้อมูลงบทดลองจากtext file ท่ีมาจาก xml 
ตามรูปท่ี 3.2.1-1 (SFI) รูปท่ี 3.2.1-2 (KTB) ตามลําดับ 

Transaction Code : สําหรับสถาบันการเงินอื่น (SFI):  ZC_IF_ SFI 

 
สําหรับ ธ.กรุงไทย (KTB)  :  ZC_IF_KTB (code G) 

 
 

รูปท่ี 3.2.1-1(SFI) : หน้าจอแสดงเมนูสําหรับนําส่งข้อมูลงบทดลองของสําหรับสถาบันการเงินอื่น (SFI) 
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รูปท่ี 3.2.1-2 (KTB) : หน้าจอแสดงเมนูสําหรับนําส่งข้อมูลงบทดลองสําหรับ 

 ธ.กรุงไทย (KTB) 

เมื่อเลือก Transaction Code แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอการทํางาน ดังรูปท่ี 3.2.1-3 

 
 

รูปท่ี 3.2.1-3 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับนําส่ง 

ข้อมูลงบทดลองเข้าระบบ SAP 
 

  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ WEB_GL_FIN_21041014-1.docx หน้า 14 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

1. เลือกเวอร์ชั่น 
การนําส่งข้อมูล 
(ต้องระบุ) 

• ก่อนสอบทาน 

• หลังสอบทาน 

2. SFI DataSet Type 
(ต้องระบุ) 

ระบุSFI DataSet Typeท่ีนําส่ง

• ก่อนสอบทาน 
งบดุล ระบุ  : BL1 
งบกําไรขาดทุน ระบุ : PL1 

• หลังสอบทาน 
งบดุล ระบุ  : PN1 
งบกําไรขาดทุน ระบุ : PNL 

3. Organization ID 
(ต้องระบุ) 

ระบุ Organization ID ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย เป็น 006 ธนาคารออมสินเป็น 
030เป็นต้น 

4. ประเภทไฟล์ข้อมูล 
(ต้องระบุ) 

เลือก 
N :  รายการปกติ (N) 
A :  รายการปรับปรุง (A) 

5. เดือนที่ประมวลผล 
(ต้องระบุ) 

ระบุ เดือน/ปี (ตามปีปฏิทิน) ของข้อมูลท่ีนําส่งเช่น 01 2014 คือ เดือนมกราคมปี 
2014 เป็นต้น 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

6. PC Workstation  เลือก PC Workstation เพื่อเลือก Text File ท่ีจะประมวลผล จาก folder ท่ี
ต้องการ 

 

แล้วกดปุ่ม open 
หมายเหตุ :   

1. ควรตรวจสอบชื่อ text file ท่ีเลือกให้ตรงกับเงื่อนไขการส่งข้อมูลด้วย 
2. การนําส่งข้อมูลต้องเป็นไปตามลําดับการนําส่งข้อมูลตามภาคผนวก ก.  

7. Test Run ลําดับที่ 1ให้เลือกทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 

ตามรูปท่ี 3.2.1-4 
ลําดับที่ 2 : เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้อมูลถูกต้อง ในกรณีท่ีต้องการประมวลผล

จริง ไม่ต้องเลือก   และเมื่อ upload text file เสร็จแล้ว ระบบ
จะทําการ Post ข้อมูลไประบบ SL/GLให้อัตโนมัติ ตามรูปท่ี 3.2.1-4 

8. Reporting Option เป็นการแสดงผลลัพธ์จากการ run ซ่ึงจะเลือกทั้งหมดหรือไม่ก็ได้ 

 กด   เพื่อประมวลผลการทํางาน 

 

ผลท่ีได้จากการกด   เพื่อประมวลผลการทํางานดังรูปท่ี 3.2.1-4โดยแบ่งเป็น  
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กรณีทดสอบประมวลผล  
- กรณีทดสอบแล้ว แสดงผลว่า “ผ่าน” จะไม่มีการฟ้องข้อความใดๆ ให้ตรวจสอบยอดเงินอย่างเดียว 

 
รูปท่ี 3.2.1-4.1 : หน้าจอแสดงผลว่า “ผ่าน” 

 

- กรณีทดสอบแล้ว แสดงผลว่า “ไม่ผ่าน”จะแสดง “error flag  และerror message ให้ทราบ 

 
รูปท่ี 3.2.1-4.2 : หน้าจอแสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” 
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กรณีประมวลผลจริง ระบบจะทําการ Post ข้อมูลไประบบ SL/GL ให้อัตโนมัติโดยจะแสดงผล  

- กรณีท่ีประมวลผลจริงแล้วเนื่องจากข้อมูลถูกต้อง แสดงผลว่า “ผ่าน” จะไม่มีการฟ้องข้อความใดๆ ให้ตรวจสอบยอดเงิน
อย่างเดียว พร้อมแสดงเลขที่เอกสารที่ด้านล่างของหน้าจอ 

 
รูปท่ี 3.2.1-4.3 : หน้าจอแสดงผลว่า “ผ่าน” 

- กรณีท่ีประมวลผลจริงแล้วแสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” และจะแสดง “error flag  และ error message ให้ทราบ (เช่นเดียวกับ

กรณี error ตอนทดสอบประมวลผล )  โดยจะยังไม่มีข้อมูลการผา่นรายการบัญชี SL/GL  เกิดขึ้น  

จอภาพ / ฟลด รายละเอียด 

หน้าจอรายงานผลการ Upload ข้อมูล (รูปท่ี 3.2.1-
4.1 - 3.2.1-4.3) 

เพื่อแสดงผลการ Upload ข้อมูล

Summary Report 

1. Filename แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลท่ีได้ทําการ Upload

2. Generate Filename แสดงชื่อไฟล์ท่ีได้รับการแปลงรูปแบบเพื่อรอประมวลผล 

3. File Status แสดงสถานะการ Upload ไฟล์ และการแปลงไฟล์ในอยู่ในรูปแบบ
ท่ีพร้อมประมวลผล  

• S –  Upload และแปลงไฟล์สําเร็จ 

• E – พบข้อผิดพลาด 

Detail File report  

รายละเอียดจํานวนเงินในไฟล์ข้อมูล   

4.  G/L Account SOE แสดงรหัสบัญชีและคําอธิบายของรัฐวิสาหกิจ 

5.  G/L Account Standard แสดงรหัสบัญชีและคําอธิบายของมาตรฐาน 

6.  จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ทําการบันทึกรายการ
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3.2.2 การ upload ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน เข้าสู่ระบบจาก text file ที่มาจาก Excel Template 

การ upload ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน เข้าสู่ระบบจาก text file ที่มาจาก Excel Template 

วัตถุประสงค์ : เป็นการนําเข้าข้อมูล
- งบทดลองประเภทงบดุลและงบกําไรขาดทุน (code S) (ธนาคารกรงุไทย)  

(Template FIN-A06-1(TB-BS-S702) Template FIN-A06-1(TB-PL-S702)) 
- งบการเงินประเภทงบดุลและงบกําไรขาดทุน (สถาบัน การเงินอื่นและ

ธนาคารกรุงไทย (code G))  
 (Template FIN-A01-1-(BS-F)) Template FIN- A02-1-(PL-F) 
- รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า  

(Template FIN-A06-2)  
ข้อมูลท่ีนําเข้าเป็นการนําไฟล์ท่ีสร้างขึ้นจาก Excel Templateเข้าสู่ระบบGFMIS-SOE SAP 
R/3 โดยระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับตลอดจนทําการผ่านรายการบัญชีในระบบ 
SL/GL ให้อัตโนมัติ 

เมนู : เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน การนําเข้าข้อมูลงบ

ทดลอง/งบการเงิน  ZC_IF_P01_N – Upload ข้อมูลงบการเงินสตง.จาก excel file(ดังรู
ท่ี3.2.2-1รูปท่ี 3.2.2-2 ตามลําดับ) 

Transaction Code : ZC_IF_P01_N

   

 
 

รูปท่ี 3.2.2-1 : หน้าจอแสดงเมนูสําหรับนําส่งข้อมูลงบการเงินของสําหรับสถาบันการเงินอื่น (SFI) 
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รูปท่ี 3.2.2-2 : หน้าจอแสดงเมนูสําหรับนําส่งข้อมูลงบทดลอง(Code S)/งบการเงนิของธนาคารกรุงไทย (KTB) 

 

เมื่อเลือก Transaction Code แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอการทํางาน ดัง รูปท่ี 3.2.2-3  

 
รูปที่ 3.2.2-2 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับนําส่งข้อมูลงบการเงิน 

 

จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

หน้าจอระบุเงื่อนไขในการUpload ข้อมูล เพื่อเลือกกําหนดไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการ Upload

เงื่อนไขการเลือก  

7.  
Company code 
(ต้องระบุ) 
 

ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจ (Company Code) ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย 
เป็น S702 เป็นต้น 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

8.  Business area 
ระบุประเภทธุรกิจของตนเอง (EVM Center) เช่น ธนาคารกรุงไทย เป็น GB00
เป็นต้น (ระบุหรือไม่ก็ได้) 

9.  เขตพื้นที่ 
ระบุรหัสเขตพื้นที่ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย เป็น 1000 – ส่วนกลาง 
เป็นต้น (ระบุหรือไม่ก็ได้) 

10.  ระบบงาน 
(ต้องระบุ) 
 

ระบุรหัสระบบงาน ตามประเภทของข้อมูล ได้แก่ 
ก่อนสอบทาน 

• BQ1- งบดุลก่อนสอบทาน  

• PQ1- งบกําไรขาดทุนก่อนสอบทาน 

• TB3- รายละเอียดรายการคู่ค้าก่อนสอบทาน 

• TB4- งบทดลองกอ่นสอบทานในส่วนของงบดลุกลุ่มLISTED  (Code S) 

•  TB5–งบทดลองก่อนสอบทานในส่วนของงบกําไรขาดทุนกลุ่ม LISTED 
(Code S) 
หลังสอบทาน 

• BQ2- งบดุลหลังสอบทาน 

• PQ2- งบกําไรขาดทุนหลังสอบทาน 

• TB7- งบทดลองหลังสอบทานในส่วนของงบดุลกลุ่มLISTED  (Code S) 

• TB8-งบทดลองหลังสอบทานในส่วนของงบกําไรขาดทุนกลุ่ม LISTED 
(Code S) 

• TB6- รายละเอียดรายการคู่ค้าหลังสอบทาน 
หมายเหตุ 

- รายการคู่ค้า จะต้องนําส่งเป็นรายเดือน เช่นเดียวกับงบทดลอง 
ยกเว้นกลุ่มรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีต้องส่งรายการคู่ค้า 
เป็นรายไตรมาส 

- รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯจะต้องนํางบเดี่ยวและงบรวม
ของทุกงวดบัญชีเข้าระบบด้วย 

- ในกรณีท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงงบการเงินไตรมาส/ปี รัฐวิสาหกิจ 
ต้องนําส่งอีกครั้งหนึ่ง 

11.  ประเภทไฟล์ข้อมูล 
(ต้องระบุ) 
 

ระบุประเภทไฟล์ ได้แก่ 

• N – รายการปกติ 

• A  - รายการปรับปรุง 
 

12.  งวดการประมวลผล 
(ต้องระบุ) 
 

ระบุเงื่อนไขสําหรับงวดการประมวล 

• M -  รายเดือน 

• Q –  รายไตรมาส 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

เดือนที่ทําการประมวลผล  

13.  ปี 
(ต้องระบุ) 

ระบุปีท่ีต้องการประมวลผลข้อมูลเป็นปี ค.ศ. 
หมายเหตุ - ระบบจะระบุค่าต้ังต้นให้เป็นปีปัจจุบัน 

14.  เดือน 
(ต้องระบุ) 

ระบุเดือนที่ต้องการประมวลผลข้อมูล (ตามปีปฏิทิน) 
หมายเหตุ - ระบบจะระบุค่าต้ังต้นให้เป็นเดือนปัจจุบันเสมอ 

แหล่งข้อมูล  

15.  File name(PC)  กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกแฟ้มข้อมูล ดังรูป 

เลือก file ท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม  
ระบบจะกลับมายังหน้าจอหลัก และแสดงที่อยู่ของที่ต้ังไฟล์ข้อมูล ดังรูป 

 

16.  ทดสอบ ลําดับที่ 1ให้เลือกทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลถูกต้องหรือไม่  

ตามรูปท่ี 3.2.2-3 
ลําดับที่ 2 : เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้อมูลถูกต้อง ในกรณีท่ีต้องการ

ประมวลผลจริง ไม่ต้องเลือก   และเมื่อ upload text file  
เสร็จแล้ว ระบบจะทําการ Post ข้อมูลไประบบ SL/GLให้อัตโนมัติ  
ตามรูปท่ี 3.2.2-4 

  กด   เพื่อประมวลผลการทํางาน 
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ผลท่ีได้จากการกด   เพื่อประมวลผลการทํางานดังรูปท่ี 3.2.2-3- 3.2.2-4 โดยแบ่งเป็น  

กรณีทดสอบประมวลผล  
- กรณีทดสอบแล้ว แสดงผลว่า “ผ่าน”จะมีการฟ้องข้อความว่า “ การ upload file สมบูรณ์ สามารถ upload ได้

 
รูปท่ี 3.2.2-3.1 : หน้าจอแสดงผลว่า “ผ่าน” 

- กรณีทดสอบแล้ว แสดงผลว่า “ไม่ผ่าน”จะแสดง สถานะ “E” และ error message ท่ี ไม่ผ่าน 

 
 

รูปท่ี 3.2.2-3.2 : หน้าจอแสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” 
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กรณีประมวลผลจริง ระบบจะทําการ Post ข้อมูลไประบบ SL/GL ให้อัตโนมัติโดยจะแสดงผล  

- กรณีท่ีประมวลผลจริงแล้วเนื่องจากข้อมูลถูกต้อง แสดงผลว่า “ผ่าน” จะมีการฟ้องข้อความว่า “ การ upload file 
สมบูรณ์ สามารถ upload ได้” 

 
รูปท่ี 3.2.2-3.3 : หน้าจอแสดงผลว่า “ผ่าน” 

 

- กรณีท่ีประมวลผลจริงแล้วแสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” จะแสดง สถานะ “E” และ error message ท่ี ไม่ผ่าน 

 
 

รูปท่ี 3.2.2-3.4 : หน้าจอแสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

หน้าจอรายงานผลการ Upload ข้อมูล(รูปท่ี 3.2.2-
3.1-3.2.2-3.4) 

เพื่อแสดงผลการ Upload ข้อมูล

ผลการ Upload ข้อมูล 

17.  Filename แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลท่ีได้ทําการ Upload

18.  Generate Filename แสดงชื่อไฟล์ท่ีได้รับการแปลงรูปแบบเพื่อรอประมวลผล 

19.  File Status แสดงสถานะการ Upload ไฟล์ และการแปลงไฟล์ในอยู่ในรูปแบบ
ท่ีพร้อมประมวลผล  

• S –  Upload และแปลงไฟล์สําเร็จ 

• E – พบข้อผิดพลาด 

รายละเอียดจํานวนเงินในไฟล์ข้อมูล   

20.  G/L Account SOE แสดงรหัสบัญชีและคําอธิบายของรัฐวิสาหกิจ 

21.  G/L Account Standard แสดงรหัสบัญชีและคําอธิบายของมาตรฐาน

22.  จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ทําการบันทึกรายการ
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3.3 การเรียกรายงานข้อมลูทางการเงนิเพื่อตรวจสอบ 

3.3.1 รายงานสถานะการ Upload ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน 

รายงานผลการประมวลผลการนําเข้าข้อมูลการบัญชีการเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูล  
ทําให้ทราบถึงสถานะของข้อมูลโดยสามารถระบุงวดของรายการและสถานะของข้อมูล 
ท่ีต้องการติดตาม และตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error) ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยระบบจะแสดง
สถานะของข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น 

• ยังไม่ได้รับข้อมูล 

• ได้รับข้อมูลแล้ว 

• ข้อมูลมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการอัพโหลด 

• ทําการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ Interface แล้ว 

• ข้อมูลมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการบันทึกบัญชี 

• ทําการบันทึกรายการบัญชีแล้ว 

• จํานวนเงิน, จํานวนรายการ, ชื่อไฟล์ข้อมูล, ขนาดไฟล์ข้อมูล 

• วันเวลาท่ีเริ่มประมวลผล, เวลาที่ใช้ในการประมวลผล, ผู้ประมวลผล ฯลฯ 
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสอบถามข้อมูลในเชิงลึก (Drill Down) ในส่วนรายละเอียด 
ของสถานะข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อช่วยในการติดตามและตรวจสอบผลของการเชื่อมโยง
และข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถแก้ไขข้อผดิพลาดได้รวดเร็ว
และง่ายย่ิงขึ้น 

เมนู : เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน การนําเข้าข้อมูล

งบทดลอง/งบการเงิน  ZC_IF_M01 –รายงานสถานะการ Upload ข้อมูลงบทดลอง/งบ
การเงิน(ดังรูป 3.3.1-1) 

Transaction Code : ZC_IF_M01
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รูปท่ี 3.3.1-1 : เมนูรายงานสถานะการ Upload ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน (Monitor) 
เมื่อเลือก Transaction Code แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอการออกรายงาน ดังรูปท่ี 3.3-2 

 
รูปท่ี 3.3.1-2 : หน้าจอสาํหรับการระบุเงื่อนไขที่จาํเปน็ในการเรียกรายงานสถานะการ Upload ข้อมูลงบทดลอง/งบการเงนิ (Monitor) 
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

หน้าจอระบุเงื่อนไขการติดตามข้อมูล  

เงื่อนไขการพิมพ์  

1. ระบบงานหลัก ระบุระบบงานหลักท่ีต้องการติดตามการผ่านรายการ (ระบุหรือไม่ก็ได้)ได้แก่
GL -  ระบบบัญชี GL 
SL -  ระบบบัญชี SL 

2. Company Code 
ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจ (Company Code) ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย 
เป็น S702 เป็นต้น 

3. 
 
Business Area 

ระบุ Business Area(EVM Center) ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย 
เป็น GB00เป็นต้น(ระบุหรือไม่ก็ได้) 

4. 
 
เขตพื้นที่ 

ระบุเขตพื้นที่ของตนเอง เช่น ธนาคารกรุงไทย เป็น 1000-ส่วนกลาง เป็นต้น
(ระบุหรือไม่ก็ได้) 

5. ระบบงานภายนอกเพื่อการเชื่อมโยง ระบุรหัสระบบงาน ตามประเภทของข้อมูล ได้แก่
ก่อนสอบทาน 
BL1 - งบทดลอง-งบดุลก่อนการสอบทาน (จากไฟล์xml) 
PN1 - งบทดลอง-งบกําไรขาดทุนก่อนการสอบทาน (จากไฟล์ xml)  
BQ1 - งบดุลก่อนการสอบทาน  
PQ1 - งบกําไรขาดทุนก่อนการสอบทาน  
TB3 - รายละเอียดรายการคู่ค้า 
TB4 - งบทดลองก่อนสอบทานในสว่นของงบดุลกลุ่มLISTED (code S) 
TB5 - งบทดลองก่อนสอบทานในส่วนของงบกําไรขาดทุนกลุ่มLISTED(code S) 
หลังสอบทาน 
BLS - งบทดลอง-งบดุลหลังก่อนการสอบทาน (จากไฟล์xml)  
PNL-งบทดลอง-งบกําไรขาดทุนหลังการสอบทาน (จากไฟล์xml)  
BQ2- งบดุลหลังการสอบทาน  
PQ2- งบกําไรขาดทุนหลังการสอบทาน  
TB7 - งบทดลองก่อนสอบทานในสว่นของงบดุลกลุ่มLISTED (code S) 
TB8 – งบทดลองก่อนสอบทานในส่วนของงบกําไรขาดทุนกลุ่มLISTED (code S) 
TB6 -รายการบริษัทคู่ค้าหลังสอบทาน 

 ประเภทไฟล์ข้อมูล ระบุประเภทไฟล์ ได้แก่ 
N -รายการปกติ 
A - รายการปรับปรุง 

 งวดการประมวลผล ระบุงวดการประมวลผลทีต้องการตรวจสอบ
M -  รายเดือน 
Q –  รายไตรมาส 

รายการเคลื่อนไหว  
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จอภาพ / ฟิลด์ รายละเอียด 

 รายการเคลื่อนไหวปี ระบุปีเป็นปีค.ศ. ท่ีต้องการแสดงสถานะการ Upload ข้อมูล (Require Field 
ต้องระบุ) 
หมายเหตุ - ระบบจะระบุค่าต้ังต้นให้เป็นปีปัจจุบันเสมอ 

 รายการเคลื่อนไหวเดือน ระบุเดือนที่ต้องการแสดงสถานะการ Upload ข้อมูล (Require Field ต้องระบุ)
ตามปีปฏิทิน 
หมายเหตุ - ระบบจะระบุค่าต้ังต้นให้เป็นเดือนปัจจุบันเสมอ 

สถานะข้อมูล(ระบบการเชื่อมโยง)  

  ระบุสถานะของข้อมูลท่ีต้องการ
(ยังไม่ได้รับข้อมูลจากระบบ Front-End-Processing) 
 (ได้รับข้อมูลแล้ว) 
 (มีข้อผิดพลาดในการอัพโหลด (ไม่สามารถทําการอัพโหลด)) 
 (ทําการอัพโหลดข้อมูลแล้ว) 
 (มีข้อผิดพลาดในการผ่านบัญช ี(บางรายการ)) 
 (ทําการบันทึกรายการบัญชีแล้ว) 
(เลือกทั้งหมด) 

 (ยังไม่ได้ผ่านรายการบัญชี) 

 
 กด เพื่อทําการเริ่มต้นการทํางานผลของการประมวล 

จะปรากฏดังรูป3.3.1-3 

 
หน้าจอกรณีที่ยังไม่มีการ Upload ข้อมูล 

 
 

หน้าจอหลังจากที่มีการ Upload และมีการผ่านรายการแล้ว 
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รูปท่ี 3.3.1-3: หน้าจอแสดงผลการนําส่งข้อมูล 

3.3.2 รายงานสถานะการนาํสง่ข้อมูล (ZGLR_100) 

รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ของรัฐวิสาหกิจว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ 

เมนู : เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน ZGLR_100 –
รายงานสถานะการนําส่งข้อมูลแสดงผลตามรัฐวิสาหกิจ(ดังรูปท่ี3.3.2-1) 

Transaction Code : ZGLR_100 

 

 
รูปท่ี3.3.2-1 : หน้าจอเมนูรายงานสถานะการนําส่งข้อมูลแสดงผลตามรัฐวิสาหกิจ 
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รูปท่ี3.3.2-3 : หน้าจอแสดงรายงานสถานะการนําส่งข้อมูล (ZGLR_100) 
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3.3.3 ตรวจสอบรายงานงบการเงนิตามรูปแบบ สคร. 

 

รายงานงบการเงินตามรูปแบบ สคร. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบงบดุลงบกําไรขาดทุนรูปแบบของสคร.

เมนู : เมนู SAP ส่วนเพิ่มเติม ระบบงาน GF-SOE สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน

รายงานงบทดลอง/งบการเงิน ZGLR_003 –รายงานงบการเงินตามรูปแบบสคร./
สตง. 

Transaction Code : ZGLR_003

 

 
รูปท่ี 3.3.3-1 : หน้าจอเพื่อเรียกรายงานงบการเงนิที่อยู่ในระบบ SAP 
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รูปท่ี 3.3.3-2 : หน้าจอระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน (เปลี่ยนจุดด้วยค่ะ) 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.3.3-2) 

1. รหัสบริษัท ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจ 

2. เวอร์ชั่นงบการเงิน 

ระบุรูปแบบหน้างบการเงินที่ต้องการให้แสดง 
หมายเหตุ:  
ให้ระบุ IFRF – งบแสดงฐานะการเงินบริษัทท่ีเป็นสถาบันการเงิน - IFRS 
(สําหรับรูปแบบ FI01 : จะแสดงเป็นรูปแบบเดิมท่ีไม่ใช่ IFRS) 

เงื่อนไขงวดรายงาน  

3. ปีรายงาน ระบุปี ค.ศ. ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงาน 

4. งวดรายงาน ระบุช่วงเดือน ของข้อมูลท่ีต้องการการเรียกรายงาน 

5. เวอร์ชั่นของปีรายงาน 
ระบุเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีต้องการการเรียกรายงานเช่น 
กรณีก่อนสอบทาน ระบุเป็น  TB1  
กรณีท่ีต้องการดูหลังสอบทาน ระบุ เป็น 1  

เงื่อนไขงวดเปรียบเทียบ กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบกับงวดรายงานก่อนหน้า 

6. ปีท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ระบุปี ค.ศ. ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงานและเปรียบเทียบกับรายงาน
งวดก่อนหน้า 

7. งวดที่ใช้เปรียบเทียบ 
ระบุช่วงเดือน ของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงานและเปรียบเทียบกับรายงาน
งวดก่อนหน้า 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.3.3-2) 

8. เวอร์ชั่นปีท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ระบุเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีต้องการการเรียกรายงานเช่น 
กรณีก่อนสอบทาน ระบุเป็น  TB1  
กรณีท่ีต้องการดูหลังสอบทาน ระบุ เป็น 1  

การประเมินค่าพิเศษ  

9. บัญชีท่ีมียอดคงเหลือเป็น 0  เลือกเมื่อต้องการให้แสดงรายการบัญชีท่ีมียอดคงเหลือเป็น 0  

10. แสดงรหัสบัญชี เลือกเมื่อต้องการให้รายงานแสดงรหัสบัญชี 

 
กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน ระบบแสดงหน้าจอรายงาน 
ดังรูปท่ี 3.3.3-3 (เปลี่ยนเลขข้อด้วยค่ะ) 

 

 
 

รูปท่ี 3.3.3-3: หน้าจอแสดงรายงานงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ  

 

 

 

 

 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ WEB_GL_FIN_21041014-1.docx หน้า 35 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 4.3-4) 

รายงานงบทดลอง/งบการเงิน รายงานจะแสดงรปูแบบงบการเงนิเป็นส่วนๆ (ตามขอ้มูลท่ีได้มีการ upload )
ดังนี้ 

• งบดุลตามรูปแบบ สคร. 

• งบกําไรขาดทุนตามรูปแบบ สคร. 

• งบดุล/งบกําไรขาดทุน ตาม สตง. 

 คลิก ปุ่ม หรือ  เพื่อออกจากรายงาน 
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ภาคผนวก ก. ลําดับการนาํเข้าข้อมูลเขา้ระบบ SAP 
 
สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน-Non Listed 

 
สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน-Listed (ธ.กรุงไทย)  

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ WEB_GL_FIN_21041014-1.docx หน้า 37 

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-A01 งบดุล (B/S)
FIN-A01-1 งบดุล SOE Year ขอมูลสะสม BQ1 EoY+70 BQ2 EoY+70 BQ1 EoY+60 BQ2 OAG+10 BQ1 EoY+60 BQ2 OAG+10

งบดุล SOE Qtr ขอมูลสะสม BQ1 EoQ+55 BQ2 EoQ+55 BQ1 EoQ+45 BQ2 OAG+10 BQ1 EoQ+45 BQ2 OAG+10
FIN-A02 งบกําไรขาดทุน (P/L)
FIN-A02-1 งบกําไรขาดทุน SOE Year ขอมูลสะสม PQ1 EoY+70 PQ2 EoY+70 PQ1 EoY+60 PQ2 OAG+10 PQ1 EoY+60 PQ2 OAG+10

งบกําไรขาดทุน SOE Qtr ขอมูลสะสม PQ1 EoQ+55 PQ2 EoQ+55 PQ1 EoQ+45 PQ2 OAG+10 PQ1 EoQ+45 PQ2 OAG+10
FIN-A03 งบกระแสเงินสด (C/F)
FIN-A03 งบกระแสเงินสด SOE Year ขอมูลสะสม
FIN-A06 งบทดลอง
FIN-A06-1 งบทดลอง SOE Year ขอมูลสะสม BL1,PL1,

TB4,TB5 EoY+70 BLS,PNL,
TB7,TB8 EoY+70 BL1,PL1 EoY+60 BLS,PNL OAG+10 BL1,PL1 EoY+60 BLS,PNL OAG+10

งบทดลอง SOE Qtr ขอมูลสะสม BL1,PL1,
TB4,TB5 EoQ+55 BLS,PNL,

TB7,TB8 EoQ+55 BL1,PL1 EoQ+45 BLS,PNL OAG+10 BL1,PL1 EoQ+45 BLS,PNL OAG+10

งบทดลอง SOE Mth ขอมูลสะสม BL1,PL1 EoM+30 BL1,PL1 EoM+30

FIN-A06-2 รายละเอียดรายการแยกตามคูคา สําหรับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ SOE Year ขอมูลสะสม TB3 EoY+70 TB6 EoY+70 TB3 EoY+60 TB6 OAG+10 TB3 EoY+60 TB6 OAG+10
รายละเอียดรายการแยกตามคูคา สําหรับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ SOE Qtr ขอมูลสะสม TB3 EoQ+55 TB6 EoQ+55 TB3 EoQ+45 TB6 OAG+10 TB3 EoQ+45 TB6 OAG+10
รายละเอียดรายการแยกตามคูคา สําหรับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ SOE Mth ขอมูลสะสม TB3 EoM+30 TB3 EoM+30

ม.ค. - ธ.ค. (K4)

ตารางแสดงกําหนดเวลาในการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE สวนขยายระยะที่ 2 ประจําป 2557

Template ชื่อ Template Listed-Fin
ม.ค. - ธ.ค. (K4)
NonListed-Fin 

เม.ย. - มี.ค. (V3)
NonListed-Fin 


