
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส่วนของการน าสง่ข้อมูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
ข้อมูลทางการเงินการบัญช ี 
ส าหรับรฐัวิสาหกิจกลุ่มทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non-Listed) 



หัวข้อบรรยาย 
1. ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

2. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ  
ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

3. การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

4. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS-SOE 

5. แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

6. การแจ้งปัญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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1. 
 ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลทางการเงนิการบัญช)ี 
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1.  ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลทางการเงินการบัญชี) 

ข้อมูล ความถี ่ ก าหนดการน าส่ง (Non-Listed) 

ประมาณการงบการเงิน รายปี ประมาณการ  : 30 เม.ย.  
ครม. อนุมัติ  : 31 ต.ค.  

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน 

รายไตรมาส 
รายปี 

ก่อนสอบทาน : ภายใน 45 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส
ภายใน 60 วันนับถัดจากวันสิ้นป ี

หลังสอบทาน :  ภายใน 10 วันนับถัดจากวันที่ไดร้ับเอกสาร 
 การสอบทานจาก สตง. 

รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 
รายการระหว่างกัน (ของกรมบัญชีกลาง) 

รายไตรมาส 
รายปี 

ภายใน 45 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส 
ภายใน 60 วันนับถัดจากวันสิ้นป ี

ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้ รายจ่าย  
การจัดสรรก าไร การจ้างงาน และการผลิต  
(ข้อมูล SNA ของ สศช.) 

รายไตรมาส ภายใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส 
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หมายเหตุ : ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลจะนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ์ 
ในกรณีที่ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกล่าวตรงกันวันหยุดราชการหรือวันหยุดนกัขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกจิน าสง่ข้อมูลในวันท าการถดัไป 



2. 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
ประจ าปี 2562 

(ข้อมูลทางการเงนิการบัญช)ี 
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2.  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลในส่วนของการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 (ข้อมูลทางการเงินการบัญชี)  

ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ประมาณการงบการเงิน ฉบับคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสด 

Non-Listed 

งบการเงินก่อนสอบทาน ประกอบด้วย  

งบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 

งบการเงินหลังสอบทาน ประกอบดว้ย  

งบการเงินประจ าปี 2561 และงบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2562 

ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน 
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ข้อมูลไตรมาส 1-3 ปี 2562 และข้อมูลประจ าปี 2562 
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หมายเหตุ : งบการเงินหลังสอบทานเฉพาะที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก สตง. แล้วเท่านั้น 



3. 
การคิดคะแนน 

การน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 
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รัฐวิสาหกิจจะถูกหักคะแนน 
วันละ 0.03 คะแนน จนกระทั่งรัฐวิสาหกิจ
น าส่งข้อมูลตามท่ีก าหนด 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วน 

1. ข้อมูลที่น าส่งภายในรอบปีบัญชี 
หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
น าส่งก่อนวันสิ้นปีบัญชี 
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3.  การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 

รัฐวิสาหกิจจะถูกหักคะแนน 
รายการละ 0.30 คะแนน  

2. ข้อมูลที่น าส่งภายหลังสิ้นรอบปีบัญชี 
หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
น าส่งหลังวันสิ้นปีบัญช ี
ของรัฐวิสาหกิจ 

ระบบประเมินผล หัวข้อการประเมินผลของระบบ GFMIS-SOE 

ระบบการบริหารจัดการองค์กร  ตัวชี้วัดในหัวข้อการด าเนินงานตามนโยบาย โดยมีน้ าหนักร้อยละ 1  

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ตัวชี้วัดในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร โดยมีน้ าหนักร้อยละ 2 

     ทั้งน้ี น้ าหนักเป็นไปตามไปดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ทีจ่ะก าหนด 



4. 
แนวทางการด าเนินการ 

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 
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4.  แนวทางการด าเนินการในกรณทีีร่ัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 

 

• สคร. จะรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจเมื่อมีเหตุผล  
ความจ าเป็นที่เหมาะสม 

• การชี้แจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บรหิารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจใหน้ าเสนอ สคร. พิจารณาไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูล 
งวดนั้นๆ โดย สคร. จะพิจารณาจากวันท่ีที่ สคร. ได้รับหนังสือ 

• สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE  
ใหร้ัฐวิสาหกิจ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาในแตล่ะครัง้ 
จะต้องไม่เกิน 3 เดือน นับถัดจากวันครบก าหนดน าส่งข้อมลูงวดนั้นๆ  
แต่ไม่เกินวันสิ้นรอบปีบัญชขีองรัฐวิสาหกิจ หากระยะเวลาเกินวันสิ้นรอบปีบัญชี 
ของรัฐวิสาหกิจ สคร. จะด าเนินการตามขัน้ตอนของกรอบการประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิต่อไป 

1. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ 
และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูล
ดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น 
พร้อมระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลา 

• ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการแจ้งข้อขดัขอ้งทางเทคนิคให้ สคร./Helpdesk ทราบ 
ไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมลูงวดนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ Helpdesk จะแจ้ง
หมายเลข call log ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถน าหมายเลข call log เป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการคิดคะแนนประเมนิผลได้ 

2. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดโดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 



5. 
แนวทางการพิจารณาของ สคร.  
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5.   แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ 
อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น 

• รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ไม่ได้ 

• รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานระบบ GFMIS-SOE  

ระหว่างบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจเอง รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

• มีข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง  

รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเอง 
 



6. 
การแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและนโยบาย  
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6.   การแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและนโยบาย 

Helpdesk : 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228  
E-mail : helpdesk@sepo.go.th : gfmis-soe@sepo.go.th 

ปัญหาเชิงเทคนิค 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
โทร : 02-2985880-7 ต่อ 2176 (ศรีนรา)  
E-mail : srinara_k@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th 

ปัญหาเชิงนโยบาย 

ให้น าข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วัน  

หลังจากได้รับการแก้ไขปัญหาจาก Helpdesk หรือ สคร. 
การน าเข้าข้อมูล 

หลังจากการแก้ไขปัญหา 

จะแจ้งให้ทราบผ่าน 2 ช่องทาง คือ 
1. ผ่านทาง Website GFMIS-SOE : http://gfmis-soe.sepo.go.th  
2. ผ่านทาง E-mail เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 

การ Update ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE 



ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญช ี
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ข้อมูลทางการเงินการบัญชี มีแบบฟอร์มทั้งหมด 9 แบบฟอร์ม
ได้แก่ 
1. แบบฟอร์มข้อมูลประมาณการงบการเงิน 
2. แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน 
3. แบบฟอร์มงบก าไรขาดทุน 
4. แบบฟอร์มงบกระแสเงินสด 
5. แบบฟอร์มรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 
6. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายพนักงาน 
7. แบบฟอร์มอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน 
8. แบบฟอร์มข้อมูลระหว่างกัน (ของกรมบัญชีกลาง) 
9. แบบฟอร์ม ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้ รายจ่าย  
 การจัดสรรก าไร การจ้างงานและการผลิต (ของ สศช.) 
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แบบฟอร์มประมาณการงบการเงิน 

▷ ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน  

หมายเหตุ :  
1. หน่วย : ล้านบาท 
2. ระบุเป็นยอด (+) 
3. ข้อมูลยอดสะสม 
4. งบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมสินทรัพย์ต้องเท่ากับยอดรวมหนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้น 
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แบบฟอร์มประมาณการงบการเงิน (ต่อ) 
▷ ประมาณการงบก าไรขาดทุน  

หมายเหตุ :  
1. หน่วย : ล้านบาท 
2. ระบุเป็นยอด (+) 
3. ข้อมูลยอดสะสม 
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แบบฟอร์มประมาณการงบการเงิน (ต่อ) 
▷ ข้อมูลอื่นๆ 

หมายเหตุ :  
1. หน่วย : ล้านบาท 
2. ระบุเป็นยอด (+) 
3. ข้อมูลยอดสะสม 
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แบบฟอร์มประมาณการงบการเงิน (ต่อ) 
▷ Financial ratio และประมาณการงบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ :  
1. หน่วย : ล้านบาท 
2. ระบุเป็นยอด (+) 
3. ข้อมูลยอดสะสม 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 

หมายเหตุ :  
1. Sheet 1 : ค าแนะน าการใช้งานแบบฟอร์ม 
2. Sheet 2 : แบบฟอร์มงบการเงิน 
3. Sheet 3 : หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน  

ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
โดยยอดที่กรอกใน Sheet 2  
ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 3 

2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 2  

ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 3 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 

 

 ตัวอย่าง แบบฟอร์มงบก าไรขาดทุน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มหมายเหตุงบการเงิน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 3  

ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 2 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  

งบก าไรขาดทุน 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสยี และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 2 ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 3 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มหมายเหตุงบการเงิน  งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม/งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยี  
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 3  

ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 2 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 

 ตัวอย่าง แบบฟอร์มก าไรขาดทุน  งบการเงินรวม/งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 2  

ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 3 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มหมายเหตุงบการเงิน  งบก าไรขาดทุน  งบการเงินรวม/งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยี  
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ :   
1. Column หมายเหตุงบการเงิน ให้กรอกรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยยอดที่กรอกใน Sheet 3  

ต้องเท่ากับ ยอดใน Sheet 2 
2. กรอกเป็นยอด (+) 
3. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มงบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ :   
1. กรอกเป็นยอด (+) 
2. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มงบการเงิน 
▷ สคร. ด าเนินการสร้างรายการงบการเงินของรัฐวิสาหกิจในระบบ 
 ตัวอย่าง แบบฟอร์มงบกระแสเงินสด  

หมายเหตุ :   
1. กรอกเป็นยอด (+) 
2. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 

หมายเหตุ :  
1. กรอกเป็นยอด (+) 
2. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน 
หมายเหตุ :  
1. กรอกเป็นยอด (+) 
2. หน่วย (บาท) 
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แบบฟอร์มข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน 
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แบบฟอร์มข้อมูลรายการระหว่างกัน (ของกรมบัญชีกลาง) 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ กลุ่มรายงานการเงินรวมภาครัฐ  
 โทร. 0-2127-7000 ต่อ 68166510 E-mail : cfs@cgd.go.th 
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แบบฟอร์มตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้ รายจ่าย  
การจัดสรรก าไร การจ้างงานและการผลิต (ของ สศช.) 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม สศช. โทร 0-2280-4085 ต่อ 6510  
E-mail : supaporn_c@nesdb.go.th 
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• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 

• น าส่ง (อัพโหลด) ข้อมูล 2 

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3 

• ตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งข้อมูล 4 

ขั้นตอนการน าส่งข้อมูลทางการเงินการบัญช ี



“ 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

37 
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1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

▷ เมนูน าส่งข้อมูล  น าส่งข้อมูลงบการเงิน  กด       เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

• กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สคร. ก าหนด พร้อมบันทึกไฟล์ไว้เพื่อน าส่งข้อมูล 



“ 
2. น าส่ง (อัพโหลด) ข้อมูล 
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2. น าส่ง (อัพโหลด) ข้อมูล 

กดอัพโหลด กด Browse ไฟล์ เลือกไฟล์ที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ ระบบแจ้งไฟล์อัพโหลดเสร็จเรียบร้อย 

▷ เมนูน าส่งข้อมูล น าส่งข้อมูลงบการเงิน  กด       เพ่ืออัพโหลดข้อมูล   



“ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

41 
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3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

▷ เมนูน าส่งข้อมูล น าส่งข้อมูลงบการเงิน กด        เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล 

 

 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลด ว่าถูกต้องตามที่น าส่ง (อัพโหลด) หรือไม่ 



“ 
4. ตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งขอ้มูล 

43 
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4. ตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งข้อมูล 

▷ เมนูรายงานงบการเงิน  รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลงบการเงิน  

หมายเหตุ :  
1. ต้องตรวจสอบว่า วันที่น าส่งข้อมูลแสดงเป็นวันที่ที่ไดน้ าส่งข้อมูลเข้าระบบหรือไม่ 
2. หากมีการปรับปรุง/แก้ไขขอ้มูล วันที่น าส่งข้อมูลจะแสดงเป็นวันทีน่ าส่งครั้งแรกเสมอ 

 
 
 

รายงานสถานะการน าส่งข้อมูล 
1. สีเขียว : น าส่งทันตามก าหนด 
1. สีเหลือง : น าส่งล่าช้ากว่าก าหนด 
2. สีแดง : ถึงวันครบก าหนดน าสง่แล้ว 

          แตย่ังไม่ได้น าส่งข้อมูล 
 



กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

45 



3 

รัฐวิสาหกิจตรวจสอบรายการในระบบฯ  

ได้หลังจากที่ สคร. แจ้งให้ทราบ 

1 

รัฐวิสาหกิจแจ้งรายการงบการเงิน 

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และส่งให้ สคร.  

ผ่านทาง E-Mail : mapping@sepo.go.th หรือ 

kanittanapa_s@sepo.go.th หรือ  

srinara_k@sepo.go.th  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gfmis-soe.sepo.go.th/  

2 

สคร. ด าเนินการในระบบฯ  

พร้อมแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบ 

46 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการในงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

* รัฐวิสาหกิจไม่ต้องน าส่งหนังสือมายัง สคร. หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 


