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คู่มือการใช้งานระบบ OFAR 

เพื่อจัดส่งแบบรายงานหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“แบบ บ.ล. 4/2”) 

คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพื่อสรุปขั้นตอนกำรส่งแบบ บ.ล. 4/2 ผ่ำนระบบ OFAR เพื่อช่วยลดเวลำในกำรศึกษำ

ระบบของผู้ส่งข้อมูล  อย่ำงไรก็ดี ยังมีฟังก์ชันอีกหลำยตัวของระบบ OFAR ที่ไม่ได้กล่ำวถึงในคู่มือน้ี ผู้ใช้งำน

สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกคู่มือฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกหน้ำ Home ของระบบ OFAR 

แบบรำยงำน บ.ล. 4/2 ประกอบด้วย 2 แบบรำยงำนย่อย คือ รำยงำนหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน

สภำพคล่องสุทธิ (กำรออก / ท ำสัญญำ) – BL42ISSUE และรำยงำนหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 

สภำพคล่องสุทธิ (กำรช ำระคืน) – BL42REPAY ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ำที่จัดส่งแบบรำยงำน  

พร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

แบบรายงาน เงื่อนไขการจัดส่ง เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมแบบรายงาน 
BL42ISSUE ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ (T+1) 

1. บริษทัน ำหนี้สินด้อยสิทธิหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ออกจำกกำรค ำนวณหนี้สินรวม 

2. บริษทัค ำนวณเงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หรือภำระผูกพัน 
ที่นับรวมไว้ในกำรค ำนวณหนี้สนิพิเศษเป็นครั้งแรก 

1. ส ำเนำสัญญำหนี้สินในรปูแบบไฟล์ 
PDF ขนำดไม่เกิน 10 MB 

2. แบบรำยงำน บ.ล. 4/1 ฉบบัเตม็  
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

BL42REPAY ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ (T+1) 
1.  บริษทัช ำระคืนหนี้สิน 
2.  บริษทัแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญำ ซ่ึงรวมถึงกำรช ำระ

คืนบำงส่วน กำรเปลี่ยนแปลงวันครบก ำหนดอำยุ  
และกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ 

เฉพาะกรณีแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา 
1. ส ำเนำสัญญำหนี้สินในรปูแบบไฟล์ 

PDF ขนำดไม่เกิน 10 MB 
2. แบบรำยงำน บ.ล. 4/1 ฉบบัเตม็  
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

สารบัญ 

1. กำรเตรียมกำรก่อนเร่ิมใช้งำนระบบ OFAR เพื่อส่งแบบรำยงำนหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ 

2. ขั้นตอนกำรสร้ำง&ส่งแบบรำยงำน BL42-ISSUE 

3. ขั้นตอนกำรสร้ำง&ส่งแบบรำยงำน BL42-REPAY 

4. กำรแก้ไขแบบรำยงำน 

5. ค ำถำมที่พบบ่อย (FAQ) 
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1. การเตรียมการก่อนเร่ิมใช้งานระบบ OFAR เพื่อส่งแบบรายงานหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

1.1 User account  

1.1.1 กรณีม ีUser account ของระบบ OFAR แล้ว : 

ให้แจ้ง Account Administrator ของบริษัทท่ำน เพื่อให้สิทธิส่งแบบรำยงำน BL42-ISSUE และ 

BL42-REPAY ผ่ำนระบบ OFAR  

1.1.2 กรณีที่ยังไม่มี User account ของระบบ OFAR :  

1.1.2.1 คลิก  ที่หน้ำ Login ของระบบ OFAR (https://market.sec.or.th/ofar ) 

เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน 

1.1.2.2 เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ให้แจ้ง Account Administrator ของบริษัทท่ำน เพื่อ Enable account 

และให้สิทธิใช้ระบบ OFAR ในส่วนแบบรำยงำน BL42-ISSUE และ BL42-REPAY 

1.2 ส่งแบบ EF-3 หนังสือแสดงควำมตกลงในกำรน ำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร  

1.2.1 บริษัทท ำหนังสือแสดงควำมตกลงในกำรน ำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร  

(แบบ EF-3) ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท หรือผู้ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่

ปฏิบัติกำร ส่งถึงส ำนักงำน โดยส ำนักงำนจะบันทึกข้อมูลและก ำหนดสิทธิต่ำงๆ ตำมที่ได้แจ้ง 

ไว้บนระบบ EXAM ให้โดยอัตโนมัติ    

[ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรำยชื่อแบบรำยงำนทั้งหมดได้ที่ www.sec.or.th/ca 

และในกำรจัดส่งแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสำรส ำเนำบัตรประชำชน] 

1.2.2 กำรกรอกข้อมูลในช่องแบบรำยงำนของแบบฟอร์ม EF-3 

1.2.2.1 กรณีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรเป็นผู้ใช้งำนใหม่ :  

ให้ท่ำนกรอกชื่อของแบบรำยงำน BL42ISSUE และ BL42REPAY ลงในช่อง 

แบบรำยงำนหรือข้อมูลอ่ืนๆ (กรอกชื่อเต็มของแบบรำยงำน) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของ

ส ำนักงำนด ำเนินกำรเพิ่มสิทธิแล้ว ท่ำนจะได้รับอีเมลแจ้ง Username/Password  

และผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสิทธิกำรน ำส่งข้อมูลตำมที่ระบุในแบบ EF-3 จำกนั้น

สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ทันที 

 

 

 

 

https://market.sec.or.th/ofar
http://www.sec.or.th/ca
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1.2.2.2 กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรมีบัญชีเข้ำใช้งำนแล้ว :  

ให้ท่ำนกรอกชื่อของแบบรำยงำน BL42ISSUE และ BL42REPAY ลงในช่อง 

แบบรำยงำนหรือข้อมูลอ่ืนๆ (กรอกชื่อเต็มของแบบรำยงำน) พร้อมชื่อแบบรายงาน 

ท่ีท่านเคยมีสิทธิตาม EF-3 ทุกรายการ โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบสิทธิกำรยื่นแบบรำยงำน 

เดิมของท่ำนได้ที่ https://market.sec.or.th/exam ในเมนูตรวจสอบสิทธิ  

เมื่อท่ำนส่งแบบฟอร์ม EF-3 กับทำงส ำนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนด ำเนินกำร

เพิ่มสิทธิแล้ว ท่ำนจะได้รับแจ้งอีเมลแจ้งผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสิทธิกำรน ำส่ง

ข้อมูลตำมที่ระบุในแบบ EF-3 จำกนั้นสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ทันที 

 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ User account และ แบบ EF-3 สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

Helpdesk ของส านักงาน โทรศัพท์ (66) 1207 กด 3 

 

 

 

 

 

 

 

https://market.sec.or.th/exam%20ใน
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2. ขั้นตอนการสร้าง&ส่งแบบรายงาน BL42-ISSUE 

2.1 Login เข้ำระบบ OFAR   https://market.sec.or.th/ofar  โดยใช้ User account ที่ได้ลงทะเบียนใน

ขั้นตอนที่ 1 (Username คือ Email address) คีย์ Password แล้วคลิก “LOGIN” 

 
2.2 เมื่อ Login แล้วจะพบหน้ำ Home ของระบบ OFAR 

 
 

2.3 ให้เลือก “CREATE/SUBMIT REPORT” จำกนั้น ที่หน้ำ Create / Submit Report ให้เลือกแบบรำยงำน 

“BL42-ISSUE – รายงานหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (การออก / ท าสัญญา)” 

และคลิกที่แถบ “สร้างแบบรายงาน” 

 

 

  

❶ 

❷ 

❸ 

https://market.sec.or.th/ofar
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2.4 เมื่อเลือกแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ “สร้ำงแบบรำยงำน” ให้คลิกที่ช่อง “งวดการรายงาน” และระบุงวด 

กำรรำยงำน (DD/MM/YYYY) เป็นวันแรกที่มหีนีส้ินที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมหรือวันแรกที่ 

หนี้สินพิเศษมีผลต่อกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ จำกนั้นให้คลิกปุ่ม “Create” 

  
 

2.5 ที่ Tab “รายละเอียดการท าสัญญา” ให้เลือกประเภทของหนี้สิน เพื่อเข้ำสู่ส่วนถัดไป 

 
 

2.6 เมื่อเลือกประเภทหนี้สินแล้วจะปรำกฏหน้ำจอรำยละเอียด ซึ่งหนี้สินแต่ละประเภทจะก ำหนดข้อมูล 

ที่ต้องกรอกแตกต่ำงกันตำมตำรำงสรุปด้ำนล่ำง โดยให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ 

ส ำเนำสัญญำในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนำดไม่เกิน 10 MB และคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 

 

 

❶ 

❷ 
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ตำรำงสรุปข้อมูลที่ต้องรำยงำน 

ข้อมูล 
หนี้สินที่ไม่นับเป็น 

หนี้สินรวม 
หนี้สินพิเศษ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ประเภท ✓ ✓  
2. รูปแบบ ✓ ✓  
3. เจ้ำหนี้ ✓  

เฉพำะกรณีเงินกู้ยืม 
และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

✓ 
เฉพำะกรณีเงินกู้ยืม  
และภำระผูกพัน 

ให้ระบุ ชื่อ-นำมสกุล หรือชื่อนิติบุคคล ของเจ้ำหนี ้ 
เช่น บริษัท มัง่มี จ ำกัด พร้อมทั้งระบุสญัชำติ และเลข
ประจ ำตัวประชำชน / passport / เลขทะเบียนนิติบุคคล 

4. ควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหนี้ 

5. วันที่กู้ยืม/วันที่ออก ✓ ✓ ให้ระบุวันที่ท ำสัญญำ 
6. วันครบก ำหนดช ำระ ✓ ✓ ให้ระบุวันที่ครบก ำหนดช ำระคืนหนี้สนิ 
7. มูลค่ำหนี้สิน ✓ ✓ ให้ระบุเป็นสกลุเงินบำท ในกรณีหนี้สนิเป็นสกุลเงิน

ต่ำงประเทศ ใหแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้ spot rate  
ณ วันที่จัดท ำแบบรำยงำน หรืออัตรำที่ได้ป้องกันควำมเสี่ยง 

8. อัตรำดอกเบี้ย  ✓ ✓ กรณีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ :  
ให้ระบุด้วยตัวเลขในหน่วยร้อยละ เช่น 4.75%  
กรณีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว :  
ให้ระบุอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและ spread  
เช่น BIBOR + 2% 

9. เงื่อนไขกำรช ำระคืน ✓ ✓  
10. ประเภทหลักประกัน  ✓  
11. มูลค่ำหลักประกันหลัง

หักค่ำควำมเสี่ยง  
 ✓ ให้ระบุมูลค่ำหลักประกันหลงัหักค่ำควำมเสี่ยง ณ วันที่

จัดท ำแบบรำยงำน โดยใช้วิธีกำรค ำนวณในค ำอธิบำย
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมแบบ บ.ล. 4/1 
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2.7 จำกนั้นหน้ำจอจะปรำกฏข้อมูลหนี้สินที่ได้กรอกข้อมูลแล้ว ตำมกรอบในส่วนล่ำงของหน้ำจอ  

ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเพิ่มจ ำนวนหน้ีสินที่ต้องกำรแจ้งต่อส ำนักงำนได้รวมทั้งสิ้น 10 รำยกำร  

โดยกรอกข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 2.6  นอกจำกนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ได้จัดท ำตำมข้อ 2.6 ได้ 

โดยคลิกที่ไอคอน    หรือลบข้อมูลโดยคลิกที่ไอคอน  

 
 

2.8 เมื่อกรอกข้อมูลหนี้สินครบถ้วนแล้ว ให้เลือก tab “แบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

(บ.ล. 4/1)” และแนบ แบบ บ.ล. 4/1 ณ วันที่รำยงำน ในรูปแบบไฟล์ .xls, .xlsx เท่ำนั้น และคลิกปุ่ม 

“Upload” 

 

❶ 

❷ 

❸ 
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2.9 เมื่อ upload แบบ บ.ล. 4/1 ส ำเร็จแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน  เพื่อส่งแบบรำยงำน 

 
 

2.10 ที่หน้ำจอ “ส่งแบบรำยงำน” ให้คลิก “Verify” เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง (Simple Validation) 

 
 

2.11 ถ้ำไม่พบข้อผิดพลำดในขั้นตอน Simple Validation ระบบจะแสดงข้อควำม “Your selected report on 

….. passed validation, please press submit to continue” ให้คลิกปุ่ม “Submit” เพื่อส่งข้อมูล จำกนั้น

ระบบจะแสดง pop up เพื่อตรวจสอบสิทธิในกำรจัดส่งแบบรำยงำน ให้คลิกปุ่ม “OK” 
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2.12 ถ้ำไม่พบข้อผิดพลำดในกำรส่งข้อมูลระบบจะแสดงข้อควำม “Your submitted report passed 

validation process.” ให้คลิก “Continue” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ OFAR   
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หลังจำกที่ระบบ OFAR ได้รับข้อมูลที่ท่ำนส่งแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก (Complex 

Validation) หำกไม่พบข้อผิดพลำด ผู้ส่งข้อมูลจะได้รับเมลแจ้งยืนยันกำรรับข้อมูลภำยใน 10-15 นำที ขั้นตอน

กำรส่งข้อมูลจะถือว่ำแล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อท่ำนได้รับ E-mail แจ้งว่ำ “ส านักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดทางเทคนิคแล้ว” เท่ำนั้น 

 

หมายเหตุ: ท่ำนสำมำรถตรวจสอบผลกำรรับข้อมูลทำงหน้ำจอระบบ OFAR ได้อีกช่องทำงหนึ่ง  

ที่เมนู ‘SUBMISSION STATUS” 
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3. ขั้นตอนการสร้าง&ส่งแบบรายงาน BL42-REPAY 

3.1 Login เข้ำระบบ OFAR   https://market.sec.or.th/ofar  โดยใช้ User account ที่ได้ลงทะเบียนใน

ขั้นตอนที่ 1 (Username คือ Email address) คีย์ Password แล้วกดปุ่ม LOGIN 

 
3.2 เมื่อ Login แล้วจะพบหน้ำ Home ของระบบ OFAR 

 
 

3.3 ให้เลือก CREATE/SUBMIT REPORT จำกนั้น ที่หน้ำ Create / Submit Report ให้เลือกแบบรำยงำน 

BL42-REPAY – รำยงำนหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (กำรช ำระคืน)  

และคลิกที่แถบ “สร้างแบบรายงาน” 

 

 

  

❶ 

❷ 

❸ 

https://market.sec.or.th/ofar
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3.4 เมื่อเลือกแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ “สร้ำงแบบรำยงำน” ให้คลิกที่ช่อง “งวดการรายงาน”  

และระบุงวดกำรรำยงำน (DD/MM/YYYY) เป็นวันที่ช ำระคืนหน้ีสินหรือปรับปรุงสัญญำ  

จำกนั้นให้คลิกปุ่ม “Create” 

 
  

3.5 ที่ Tab “รายละเอียดการท าสัญญา” จะปรำกฏข้อมูลหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ

ที่คงค้ำงอยู่ทั้งหมด ให้เลือกหนี้สินที่ต้องกำรช ำระคืนหรือปรับปรุงสัญญำ โดยคลิกที่ไอคอน    

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลตรำสำรหนี้ได้โดยคลิกที่ไอคอน   

 
 

 

 

 

 

 

 

❶ 

❷ 
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3.6 เมื่อเลือกแจ้งช ำระคืนแล้ว จะพบหน้ำจอส ำหรับเลือกประเภทกำรช ำระคืน โดยในกรณีที่เลือก 

“ช าระตามก าหนด” หรือ “ช าระก่อนก าหนด” สำมำรถคลิกปุ่ม “ตกลง” โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล

เพิ่มเติม 

 
 

กรณทีี่เลือก “ปรับปรุงสัญญำ” ให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบส ำเนำสัญญำ  

ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนำดไม่เกิน 10 MB และคลิกปุ่ม “ตกลง”  
 

 
 

 

 

 

❶ 

❶ 

❷ 

❷ 

❸ 
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3.7 เมื่อแจ้งช ำระคืนแล้วจะปรำกฏสถำนะขึ้นในช่อง “สถำนะแจ้งช ำระคืน” โดยสำมำรถยกเลิก 

กำรช ำระคืนได้ โดยคลิกที่ไอคอน  

 
 

3.8 เมื่อกรอกข้อมูลช ำระคืนครบถ้วนแล้ว ให้เลือก tab “แบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

(บ.ล. 4/1)” และแนบ แบบ บ.ล. 4/1 ณ วันที่รำยงำน ในรูปแบบไฟล์ .xls, .xlsx เท่ำนั้น และคลิกปุ่ม 

“Upload” 

 
 

3.9 เมื่อ upload แบบ บ.ล. 4/1 ส ำเร็จแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน  เพื่อส่งแบบรำยงำน 

 
  

3.10  ด ำเนินกำรจัดส่งเช่นเดียวกับข้อ 2.10 – 2.12 ข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

❶ 

❷ 

❸ 
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4. การแก้ไขแบบรายงาน 

ถ้ำต้องกำรแก้ไขรำยงำนที่ส่งแล้ว ให้เข้ำไปที่แถบ “ค้นหำแบบรำยงำน” ในหน้ำ CREATE/SUBMIT REPORT 

ระบบจะแสดงแบบรำยงำน 3 งวดล่ำสุดมำให้ให้คลิกปุ่ม  ที่งวดกำรรำยงำนที่ต้องกำรเพื่อเข้ำสู่หน้ำจอส่งข้อมูลใหม่  

 
 

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขแบบรายงานที่จัดส่งแล้ว บริษัทท่านต้องแจ้งสาเหตุที่ต้องการแก้ไขแบบรายงาน 

พร้อมทั้งข้อมูลที่รายงานแล้ว และข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง โดยจัดส่งทาง email มาที่ kanokwun@sec.or.th และ 

insec@sec.or.th เพื่อให้ส านักงานเปิดระบบให้ท่านเข้าไปแก้ไขแบบรายงานตามขั้นตอนข้างต้นต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kanokwun@sec.or.th
mailto:insec@sec.or.th
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5. ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 

1. Register Account แล้ว แต่ไม่สำมำรถ Login ได้ ขึ้นข้อควำม “Please check your account permission 

for OFAR System” 

วิธีแก้ไข  ให้สอบถาม Account Administrator ของบริษัทท่านว่า ได้ด าเนินการให้สิทธิใช้ระบบงาน 

OFAR พร้อมทั้งให้สิทธิใช้งานแบบรายงานหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  

แล้วหรือไม่ 

 

2. หำกต้องกำรแก้ไขแบบรำยงำนที่เคยสร้ำงไว้แล้ว จะต้องท ำอย่ำงไร? 

วิธีแก้ไข  ให้เข้าฟังก์ชัน “CREATE/SUBMIT REPORT” -> เลือกแบบรายงานที่ต้องการ -> ที่แถบ 

“ค้นหาแบบรายงาน” ให้คลิกปุ่ม Edit 

 

3. ต้องกำรสร้ำงรำยงำนใหม่ พอเลือกงวดกำรรำยงำนแล้วขึ้นข้อควำม “Only working day of each 

month allowed (DD/MM/YYYY)   ”  

วิธีแก้ไข  ให้เลือกงวดการรายงานเป็นวันท าการ 

 

4. ต้องกำรสร้ำงรำยงำนใหม่ พอคลิกปุ่ม Create แล้วขึ้นข้อควำม “Selected report period for this report 

type already exist!” 

วิธีแก้ไข  แสดงว่าท่านเคยสร้างรายงานในงวดดังกล่าวแล้ว ให้ไปที่แถบ “ค้นหาแบบรายงาน” และ

คลิก Edit เพื่อส่งข้อมูลใหม่แทน หรือให้ลบรายงานที่เคยสร้างไว้และลอง Create ใหม่ 

 

5. กรณีกรอกข้อมูลกำรออก/ท ำสัญญำแล้ว พอคลิกปุ่ม ตกลง แล้วขึ้นข้อควำม “กรุณาแนบไฟล์เอกสารสัญญา” 

วิธีแก้ไข  ให้แนบไฟล์สัญญาในรูปแบบ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB ด้วย 

 

6. กรณี verify แล้วขึ้นข้อควำม “ไม่พบการอัพโหลดแบบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (บ.ล. 4/1)” 

วิธีแก้ไข  ให้แนบไฟล์แบบ บ.ล. 4/1 ในรูปแบบ .xls หรือ .xlsx ด้วย 


