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1. การเขา้สูร่ะบบ  

ในการใช้งานระบบการนําส่งข้อมูล Template สําหรับผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้  

1.1 ระบุ  URL https://glportal.soe.gfmis.go.th/ ไปท่ี ระบบงานที่เก่ียวข้อง > ระบบประมาณการรายได้ภาครัฐวิสาหกิจ > 
REV Template Loader ตามรูปท่ี 1-1 

 
รูปท่ี 1.1 : หน้าจอแรกเพื่อเข้าสู่ระบบประมาณการรายได้ภาครัฐวิสาหกิจ 

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 

 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 REV ต่างๆ   
 2.1.1 ไปท่ีเมนู การนําข้อมูลเข้า Web -> นําส่ง Template ตามรูปท่ี 2.1.1  

 
รูปท่ี 2.1.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ นําส่ง Template ” 

 

2.1.2 ระบบแสดงหน้าจอนําส่ง Template ตามรูปท่ี 2.1.2-1 โดยให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น 

 
รูปท่ี 2.1.2-1 : หน้าจอสําหรับการระบุเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับนําส่ง Template REV   

 

หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1.2-1) 

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)  
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หัวข้อ การระบุรายละเอียด (รูปที่ 2.1.2-1) 

- 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 
หมายเหตุ : ท้ังนี้ ข้อมูลรายได้ท่ีเปน็ตัวเงินที่นําสง่ผา่นระบบ web template 
loader จะเป็นขอ้มูลท่ีนําส่งรายไตรมาส และ/หรือ รายเดือน 
- ข้อมูลประมาณการ นําส่งขอ้มูลเป็นรายไตรมาส (version Q01 – Q04)  

1. รัฐวิสาหกจิปงีบประมาณ ให้เลอืกไตรมาสตามลาํดับ (กรณีนําสง่ข้อมูลปี 2014) 
ดังนี้  

    1.1 Q04 ปีของข้อมูล 2013  
    1.2 Q01 ปีของข้อมูล 2014 
    1.3 Q02 ปีของข้อมูล 2014 
    1.4 Q03 ปีของข้อมูล 2014 
2. รัฐวิสาหกจิปีปฏิทิน ให้เลือกไตรมาสตามลําดับ (กรณีนําสง่ข้อมูลปี 2014) ดังนี้ 
    2.1 Q01 ปีของข้อมูล 2014  
    2.2 Q02 ปีของข้อมูล 2014 
    2.3 Q03 ปีของข้อมูล 2014 
    2.4 Q04 ปีของข้อมูล 2014 

- ข้อมูลจริง นําสง่ข้อมูลเป็นรายไตรมาส และ/หรือรายเดือน (version 000) 
1. รัฐวิสาหกจิท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ให้เลือกเป็นรายไตรมาส  
2. รัฐวิสาหกจิท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ให้เลือกเป็นรายเดือน 

3. เลือกแฟ้มข้อมูลท่ีจะนําส่ง คลิก เพื่อเลือกแฟ้มข้อมูลท่ีนําส่ง
ระบบแสดงหน้าจอสําหรับแนบไฟล์ตามรูปท่ี 2.1.2-2 
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รูปท่ี 2.1.2-2 : หน้าจอสําหรับเลือกแฟ้มข้อมูลเพื่อนําส่งข้อมูล 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1.2-2) 

4. การเลือกแฟ้มข้อมูล เลือกไฟล์ข้อมูลท่ีต้องการนําส่ง

คลิกปุ่ม  เพื่อแนบไฟล์ 

5.  คลิกปุ่ม   เพื่อส่งไฟล์ท่ีเลือกไว้ 

ระบบแสดงหน้าจอสําหรับตรวจสอบไฟล์ก่อนเข้า web ดังนี้ 

 
โดยแสดงรายละเอียดให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบ ดังนี้  
5.1 รหัสรัฐวิสาหกิจ :  แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ เช่น S502 เป็นต้น 
5.2 ชื่อ Template :  แสดงชื่อ และรหัส Template ท่ีนําส่ง 
5.3 เวอร์ชั่น : แสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีนําส่ง  
      5.3.1 version Q01 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 1 (เดือนมกราคม 
– เดือนมีนาคม)   
      5.3.2 version Q02 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 2 (เดือนเมษายน 
– เดือนมิถุนายน)   
      5.3.3 version Q03 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 3 (เดือน
กรกฎาคม – เดือนกนัยายน)   
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1.2-2) 

     5.3.4 version Q04 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส ภ (เดือนตุลาคม –
เดือนธันวาคม)   
      5.3.5 version 000 : ข้อมูลจริง  
5.4 ปีข้อมูล/วันเดือนปีของข้อมูล : แสดง ปี หรือ วันเดือนปีของข้อมูล 
ท่ีนําส่งเข้าระบบ 
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  2.1.2-3 

 

 
รูปท่ี 2.1.2-3 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 2.1.2-3) 

7.  เมื่อนําส่งข้อมูลเข้า web และไปรอคิวเพื่อนําส่งเข้าระบบ SAP BW 
เรียบร้อย ตามภาพรูปท่ี 2.1-4 ให้ดําเนินการ 

7.1 เลือก  เพื่อดูสถานะการนําส่งข้อมูลเข้า web  
และระบบ SAP BW หรือ  

7.2 เลือก  เพื่อจบการทํางาน 
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3. รายงานสถานะผลการนาํเข้าข้อมูล  
    3.1 รายงาน Monitor (นําเข้า web และระบบ SAP BW)   

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) 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.1.2-1) 

1. ลําดับการนําเข้า แสดงลําดับการนําเข้าของข้อมูลท่ีรัฐวิสาหกิจนําส่ง 

2. วันนําส่ง แสดงผลวันที่และเวลา ท่ีนําส่งข้อมูล 

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 จะต้องแสดงเป็นสีเขียว
เท่านั้น จึงถือว่า นําส่งข้อมูลโดยสมบูรณ์ 
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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 REV

เข้าระบบ SAP BW ตามรูปท่ี 3.2.2-1  
 

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

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-1) 

1. File type ระบุ ชนิด Template เช่น R01 หรือ R* เพื่อดูผลทุกชนิด Template เป็นต้น 

2. Template 
ระบุ ชื่อ Template ท่ีต้องการ เช่น REV-P01 หรือ REV*  
เพื่อดูผลการนําเข้าข้อมูล Template REVท้ังหมด 

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

4. เวอร์ชั่น 

ระบุ เวอร์ชั่นของข้อมูล ประกอบด้วย
- version Q01 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 1 (เดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม) 
- version Q02 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 2 (เดือนเมษายน – เดือน
มิถุนายน)   
- version Q03 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม – เดือน
กันยายน)   
- version Q04 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส ภ (เดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม)   
- version 000 : ข้อมูลจริง 

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

6. สถานะ ระบุ สถานะผลการนําส่งที่ต้องการ หรือเลือก All เพื่อดูทุกสถานะ 

7.  
เลือก search เพื่อค้นหา
ระบบแสดงหน้าจอสถานะผลการนําส่งข้อมูลในระบบ BW ตามรูปท่ี  
3.2.2-2 

             

 
รูปท่ี 3.2.2-2 : รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template เข้าระบบ SAP BW (Monitor) 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-2) 

1. Template Name แสดงรหัส Template ท่ีนําส่งข้อมูล 

2. Upload User แสดงชื่อผู้ใช้งานระบบ (User) 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปที่ 3.2.2-2) 

3. SOE แสดงรหัสรัฐวิสาหกิจ 

4. Year แสดงปีของข้อมูลท่ีนําส่ง 

5. Version แสดงเวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีนําส่ง 

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 รูปแบบข้อมูลไม่
ถูกต้อง เช่น กรอกข้อมูลตัวหนังสือในช่องที่ต้องกรอกตัวเลข ให้
ตรวจสอบ Excel Template ว่าได้มีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว 
และสร้าง Text File ใหม่ แล้วจึงลองนําข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

  
แสดงว่า เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนที่ 2 ซ่ึงหมายถึง Text File นั้น
สามารถเก็บในระบบได้ถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล เช่น 
การ Upload ข้อมูลตัวเลขแผนงบลงทุนก่อนการนําเข้าข้อมูลหลักรหัสงบ
ลงทุน ทําให้ระบบไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีกรอกใน Excel Template และทบทวนกระบวนการนําเข้าข้อมูล
ตามคู่มือ ว่าต้องมีการทํารายการก่อนหน้าหรือไม่ 

9. SAP User แสดงชื่อ user ในระบบ SAP  
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4. รายงานสถานะ (zstatus) 
4.1 ไปท่ีเมนูรายงานสถานะ (zstatus) ตามรูปท่ี 4.1  

 
รูปท่ี 4.1: หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “รายงานสถานะ (Zstatus)” 

 

4.2 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุเงื่อนไขที่จําเป็น โดยระบบจะแสดงรายงานสถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ  
ว่านําส่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ (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 ให้อัติโนมัติ                    
โดยจะแสดง ดังนี้ 
2.1 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ รายงานแสดงตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน  
2.2 รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน รายงานแสดงตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม  
2.3 รัฐวิสาหกิจปีเกษตร รายงานแสดงตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมีนาคม  
ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจไม่ระบุให้แสดงรายงานตามปีบัญชี รายงานจะแสดงเป็นปีปฏิทิน
ท้ังหมด คือ ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม  

3. Template ระบุ ชื่อ Template ท่ีต้องการ เช่น REV-P01 หรือ REV* เพื่อดูผลสถานะสถานะ
การนําส่งข้อมูล Template ท่ีเข้าระบบ SAP BW  

 เลือก search เพื่อค้นหา
ระบบแสดงหน้าจอสถานะการนําส่งข้อมูล Template ต่างๆ เข้าระบบ SAP BW  
ว่านําส่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ (ZSTATUS) ตามรูปท่ี  4.2-2 
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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 
โดยจะแสดงผล 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 
โดยจะแสดงผล ดังนี้ 
1. แสดงวันที่ครบกําหนดให้นําส่งข้อมูล  
2. แสดงวันที่รัฐวิสาหกิจนําส่งข้อมูล 

5. สถานะสี 

แสดงสถานะการส่งข้อมูล 

• สีเขียว    นําส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด 

• สีเหลือง  นําส่งข้อมูลช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 

• สีแดง     ไม่นําส่งข้อมูลเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดนําส่งข้อมูล 

6. SAP User แสดงชื่อ user ในระบบ SAP  

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ ข้อมูลประมาณการรายได้ (Template REV).doc หน้า 14 

5. รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ 

5.1 ไปท่ีเมนูรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ ตามรูปท่ี 5.1  

 
รูปท่ี 5.1 : หน้าจอเพื่อเลือกเมนู “ รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ ” 

 
5.2 ระบบแสดงหน้าจอรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ ตามรูปท่ี 5.2-1   

 
รูปท่ี 5.2-1 : หน้าจอสําหรับเลือกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
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5.3 ไปท่ีเมนูรายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลด้านรับ รัฐวิสาหกิจ ตามรูปท่ี 5.3-1   
 

 
 

รูปท่ี 5.3-1 : หน้าจอรายงานข้อมูลด้านรายรับของรัฐวิสาหกิจ 
 

รัฐวิสาหกิจสามารถเรียกรายงานที่รับผิดชอบนําส่ง Template ข้อมูลเข้าระบบได้ ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
 

Template คําอธิบาย 
รายงานข้อมูลรายรับ 

ของรัฐวิสาหกิจ 

1) REV-P01 ประมาณการรายรับท่ีเป็นตัวเงิน แยกตาม
แหล่งที่มาของเงิน 

> ประมาณการรายรับท่ีเป็นตัวเงิน แยกตาม
แหล่งที่มาของเงิน 

2) REV-A01 ข้อมูลรายรับ ท่ีเป็นตัวเงิน รายเดือน แยก
ตามแหล่งที่มา 

> ผลรายรับท่ีเป็นตัวเงินรายเดือน 
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5.4   วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล 
5.4.1 รายงานประมาณการรายรับท่ีเป็นตัวเงิน แยกตามแหล่งที่มาของเงิน 
        1) เลือกรายงานประมาณการรายรับท่ีเป็นตัวเงิน แยกตามแหล่งที่มาของเงิน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลด้านรายรับ > ประมาณการรายรับท่ีเป็นตัวเงิน แยก
ตามแหล่งที่มาของเงิน 

 
2) เมื่อเลือกรายงานระบบจะขึ้นหน้าจอให้ใส่เงื่อนไขของรายงาน ดังรูปท่ี 5.4.1-1 

 
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 ปีของข้อมูลท่ีต้องการเรียกดูประมาณการ
เช่น ปี 2014 คือ ปีของข้อมูลประมาณการประจําปี 2014 เป็นต้น 

2.  Version (Single value, Required)  (*) เงื่อนไขบังคับ * ระบุ เวอร์ชั่นของข้อมูลท่ีต้องการเรียกรายงาน
ประกอบด้วย 
- version Q01 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 1  
(เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) 
- version Q02 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 2  
(เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)   
- version Q03 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 3  
(เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน)   
- version Q04 : ข้อมูลประมาณการไตรมาส 4  
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)   
- version 000 : ข้อมูลจริง 

3.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

4.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.1-2
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รูปท่ี  5.4.1-2 

 

รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.1-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

แหล่งที่มาของเงิน รายละเอียดรายรับท่ีเป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน  

Calendar year/quarter  ข้อมูลไตรมาสปี ค.ศ เช่น ข้อมูลไตรมาส 4 ปี 2013 (แสดงตามปีปฏิทิน :
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2013)  

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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5.4.2 รายงานผลรายรับท่ีเป็นตัวเงินรายเดือน 
        1) เลือกรายงานผลรายรับท่ีเป็นตัวเงินรายเดือน 

เมนู : รายงานสําหรับรัฐวิสาหกิจ > รายงานข้อมูลด้านรายรับ > ผลรายรับท่ีเป็นตัวเงินรายเดือน 

 
 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.  รัฐวิสาหกิจ (Selection option) ระบุรหัสรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการเรียกรายงาน 

2.  เดือน.ปี ปฏิทิน (ระบุได้หลายค่า) (*) เงื่อนไขบังคับ * 
2.1 ระบุเดือน และปีปฏิทินที่ต้องการเรียกรายงาน เช่น เดือน
ธันวาคม 2013 ก็ระบุเป็น 12.2013 เป็นต้น 
2.2 สามารถระบุเดือน.ปี ปฏิทิน ได้มากกว่า 1 ค่า โดยกดคําว่า         
“insert row” เพื่อเพิ่มบรรทัด แล้วใส่เดือน. ปีปฏิทิน ท่ีต้องการ
เพิ่มเติม 

3.  กดปุ่ม  เพื่อเรียกรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูปท่ี 5.4.2-2

 

 
รูปท่ี  5.4.2-2 
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รายงาน รายละเอียด (รูปที่ 5.4.1-2) 

รัฐวิสาหกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ

แหล่งที่มาของเงิน รายละเอียดรายรับท่ีเป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน  

เดือน.ปี  ข้อมูลเดือน ปี ค.ศ เช่น ข้อมูลเดือนธันวาคม ปี 2013 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  
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ภาคผนวก ก. ตารางแสดงความถี่ในการนําเข้าข้อมูลระบบข้อมูลประมาณการรายได้ ประจําปี 2557 สําหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed)  
และบริษัทที่จดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed) (กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NonFin)  

 

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

2. ระบบการประมาณการรายได ภาครัฐวิสาหกิจ (Revenue Planning System)
ขอมูลรายได

REV-P01
ประมาณการรายรับทีเ่ปนตัวเงิน แยกตาม
แหลงทีม่าของเงิน

SOE Qtr ขอมูลเปนรายเดือน 12 เดือน ตาม Template Q0X BoQ-30 Q0X BoQ-30 Q0X BoQ-30 Q0X BoQ-30

REV-A01 ขอมูลรายรับ ทีเ่ปนตัวเงิน รายเดือน แยก
ตามแหลงทีม่า

SOE Mth ขอมูลเปนรายเดือน  ตาม Template 0 EoM+30 0 EoM+30

Qtr ขอมูล 3 เดือน เปนรายไตรมาสตาม Template 0 EoQ+45 0 EoQ+45 0 EoQ+45 0 EoQ+45

Listed-NonFin NonListed-NonFin NonListed-NonFin 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)

 
 
 
หมายเหตุ – รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินไม่ต้องนําส่งข้อมูลประมาณการรายได้   
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ภาคผนวก ข. ตารางแสดงเวอร์ชั่น ความสัมพันธ์และลําดับการส่งข้อมูลประมาณการรายได้ 

ลําดับ
ที่ 

REV version ความหมาย 
งวดการ
นําส่ง 

ลําดับและ การตรวจสอบ 

1 REV-P01 

Q01 
Q01-แผนสําหรับ 

มกราคม ถึง ธันวาคม 
Quarter 

(ห้ามข้ามปี)

ลําดับท่ี  1
ส่งตามลําดับ ปี, ไตรมาส 

รส.ปีปฏิทิน 
เริ่ม Q01 

ลําดับท่ี  2 

Q02 
Q02-แผนสําหรับ

เมษายน ถึง มีนาคม 
Quarter 

(ห้ามข้ามปี)
ลําดับท่ี  2 ลําดับท่ี  3 

Q03 
Q03-แผนสําหรับ 

กรกฎาคม ถึง มิถุนายน 
Quarter 

(ห้ามข้ามปี)
ลําดับท่ี  3 ลําดับท่ี  4 

Q04 
Q04-แผนสําหรับ 

ตุลาคม ถึง กันยายน 
Quarter 

(ห้ามข้ามปี)
ลําดับท่ี  4 

ลําดับท่ี  1
ส่งตามลําดับ ปี, ไตรมาส

รส.ปีงบประมาณ 
เริ่ม Q04 

2 REV-A01 0 000 : ฉบับข้อมูลจริง 
Month 

(ห้ามข้าม
ปี,เดือน) 

ส่งตาม ลําดับ ปี, เดือน 
หมายเหตุ- สําหรับท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

3 REV-A01 0 000 : ฉบับข้อมูลจริง 
Quarter 

(ห้ามข้ามปี)

ส่งตาม ลําดับ ปี, ไตรมาส
หมายเหตุ- สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

 




