
 
 

การน าส่งขอ้มูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 
(กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 

รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 



หวัขอ้บรรยาย 

▰ ขอ้มูลและระยะเวลาทีก่ าหนดใหน้ าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 

▰ แนวทางการด าเนินการในกรณีทีร่ฐัวสิาหกจิไม่สามารถน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ 

GFMIS-SOE 

▰ แนวทางการพจิารณาของ สคร. 

▰ การแจง้ปัญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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แนวทางการด าเนินการในกรณีทีร่ฐัวสิาหกจิ 

ไมส่ามารถน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 
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1. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด อันเน่ืองจากเกิดสถานการณ์ใดๆ และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลา 
ในการน าส่งข้อมูลดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการชี้แจง เหตุผล ความจ าเป็น  
พร้อมระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลา 

 

2. กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่
ก าหนดโดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 

 

 สคร. จะรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจเมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นที่
เหมาะสม 

 การชี้แจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
ให้น าเสนอ สคร. พิจารณาไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดน้ันๆ โดย สคร. จะพิจารณา 
จากวันที่ที่ สคร. ได้รับหนังสือ 

 

 ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการแจ้งข้อขัดข้องทางเทคนิคให้ สคร./Helpdesk ทราบไม่เกินวันครบก าหนด
น าส่งข้อมูลงวดน้ันๆ โดยเจ้าหน้าที่ Helpdesk จะแจ้งหมายเลข call log ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
สามารถน าหมายเลข call log เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคิดคะแนนประเมินผลได้ 

 



แนวทางการพจิารณาของ สคร. 
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สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ 
อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น 

• รฐัวสิาหกจิบนัทกึขอ้มูลไม่ครบถว้นท าใหส้ง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ไม่ได ้

• รฐัวสิาหกจิไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานตา่งๆ ภายในรฐัวสิาหกจิเอง 

• มคีวามผดิพลาดในการถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้านระบบ GFMIS-SOE  

ระหวา่งบุคลากรภายในรฐัวสิาหกจิเอง รวมไปถงึการขาดการประสานงานภายในรฐัวสิาหกจิเอง 

• มกีารโอนยา้ย/เปลีย่นแปลงเจา้หนา้ทีข่องรฐัวสิาหกจิในการน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 

• มขีอ้ขดัขอ้งหรอืความผดิพลาดของระบบฐานขอ้มูลของรฐัวสิาหกจิเอง  

รวมถงึการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศของรฐัวสิาหกจิเอง 

 



การแจง้ปัญหาดา้นเทคนิคและนโยบาย  
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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 (ขนิษฐนภา ส าเร็จดี)  

E-mail : Mapping@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 



ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

1. พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password 
    เพื่อสู่เขา้ระบบ   
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
3. บันทึกข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
4. น าส่งข้อมูล (upload)  
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
6. ตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งขอ้มูล 
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1. พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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แนะน าระบบในภาพรวม 
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ไปทีเ่มนูน าส่งข้อมูล 

ปุ่มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ปุ่มอพัโหลดแบบฟอร์ม 

ปุ่ มดาวน์โหลดข้อมูลหลงัจากอพัโหลด
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากท่านมกีารปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลระบบจะแสดง 

วนัทีน่ าส่งข้อมูลคร้ังแรก 

อย่าลืมเลือกปีนะจ๊ะ 
เดีย๋วส่งผดิปี 



2. ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ 
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กดปุ่มลูกศรใหญ่ 
ที่ช้ีลง เพ่ือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเปล่า 

เปิดไฟล์กด “Open” 
 

ด้านล่าง 





3.1 ขอ้มูลประมาณงบการเงิน 
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1. หน่วย : ล้านบาท 
2. ระบุเป็นยอด (+) 
3. ข้อมูลยอดสะสม 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องอตัโนมัติ 



3.2 ขอ้มูลแสดงฐานะทางการเงิน 
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1. รัฐวสิาหกจิแจ้งเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชีตามแบบ สตง./ผู้สอบบัญชี 
ผ่านช่องทาง E-mail : mapping@sepo.go.th 

2. สคร.ด าเนินการเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชี ในระบบเอง 
3. รัฐวสิาหกจิดาวน์โหลดแบบฟอร์มในระบบ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูล ดงันี ้
     3.1 เลือกชีทที ่2 กรอกหน่วย (บาท) 
     3.2 ไตรมาส 1 กรอก 3 เดือน          
           ไตรมาส 2 กรอกสะสม 6 เดือน 
           ไตรมาส 3 กรอกสะสม 9  เดือน 
            ไตรมาส 3 กรอกสะสม 12  เดือน 
     3.3 รัฐวสิาหกจิทีม่กีจิการลูก ให้กรอกทั้งงบรวม และงบเฉพาะกจิการ 
     3.4 รัฐวสิาหกจิทีไ่ม่กจิการลูก ให้กรอกเฉพาะงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

ส่งเฉพาะ 
หลงัสอบทานน่ะคะ 



 

3.2 (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บนัทกึหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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1. เลือกชีทที่ 3 
2. กรอกเลขหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยเรียงตามล าดบั 
3. กรอกช่ือรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
4. กรอกยอดเงนิ และต้องรวมให้เท่ากนัในแต่ละรายการ 
โดยตรงกบัหน้างบการเงนิ 

 

เลขหมายเหตุ 
ใหต้รงกบัหนา้

งบ ชีทท่ี 2 



3.3 งบก าไรขาดทุน 
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1. รัฐวสิาหกจิแจ้งเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชีตามแบบ สตง./ผู้สอบบัญชี 
2. สคร.ด าเนินการเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชี ในระบบเอง 
3. รัฐวสิาหกจิดาวน์โหลดแบบฟอร์มในระบบ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูล 
ดงันี ้
     3.1 เลือกชีทที่ 2 กรอกหน่วย (บาท) 
     3.2 ไตรมาส 1 กรอก 3 เดือน (ในช่องงบก าไรขาดทุนสะสม)          
           ไตรมาส 2 กรอก 3 เดือน และสะสม 6 เดือน  
           ไตรมาส 3 กรอก 3 เดือน กรอกสะสม 9  เดือน 
           ไตรมาส 3 กรอกสะสม 12  เดือน (ในช่องงบก าไรขาดทุนสะสม) 
     3.3 รัฐวสิาหกจิที่มีกจิการลูก ให้กรอกทั้งงบรวม และงบเฉพาะกจิการ 
     3.4 รัฐวสิาหกจิที่ไม่กจิการลูก ให้กรอกเฉพาะงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

ส่งเฉพาะ 
หลงัสอบทานน่ะคะ 



3.3 (1) งบก าไรขาดทุน 

บนัทกึหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เลขหมายเหตุ 
ใหต้รงกบัหนา้งบ 

ชีทท่ี 2 

1. เลือกชีทที่ 3 
2. กรอกเลขหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยเรียงตามล าดบั 
3. กรอกช่ือรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
4. กรอกยอดเงนิ และต้องรวมให้เท่ากนัในแต่ละรายการ 
โดยตรงกบัหน้างบการเงนิ 
 



3.4 งบกระแสเงินสด 
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1. รัฐวสิาหกจิแจ้งเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชีตามแบบ สตง./ผู้สอบบัญชี 
ผ่านช่องทาง E-mail : mapping@sepo.go.th 

2. สคร.ด าเนินการเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชี ในระบบเอง 
3. รัฐวสิาหกจิดาวน์โหลดแบบฟอร์มในระบบ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูล ดงันี ้
     3.1 ไตรมาส 1 กรอก 3 เดือน          
           ไตรมาส 2 กรอกสะสม 6 เดือน 
           ไตรมาส 3 กรอกสะสม 9  เดือน 
            ไตรมาส 3 กรอกสะสม 12  เดือน 
     3.2 รัฐวสิาหกจิทีม่กีจิการลูก ให้กรอกทั้งงบรวม และงบเฉพาะกจิการ 
     3.3 รัฐวสิาหกจิทีไ่ม่กจิการลูก ให้กรอกเฉพาะงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

ส่งเฉพาะ 
หลงัสอบทานน่ะคะ 



3.5 รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยพนกังาน 
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• กรอกข้อมูลเป็นยอด  3 เดือน ทุกไตรมาส 
• ตรวจสอบความถูกต้องช่อง “ค่าใช้จ่ายรวม” 
  

ระบบจะท าการรวม
ยอดเงนิโดยอตัโินมตั ิ



3.6 ขอ้มูลอืน่ๆ ประกอบการวเิคราะหง์บการเงิน 
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รัฐวสิาหกจิสามารถดูค าอธิบาย
รายการต่างๆ ได้ในแบบฟอร์ม 
(ไม่ต้องใส่สูตรการค านวณ) 



3.7 ขอ้มูลรายการระหวา่งกนั  

(แบบฟอรม์การรายงานทีส่ง่ใหก้รมบญัชกีลาง) 
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* กรอกข้อมูลรายไตรมาส 
* กรอกยอดสะสม  
* รัฐวสิาหกจิสามารถเพิม่รายการ โดยกดปุ่ ม แทรกบรรทดั ได้เอง 

บันทกึรูปแบบเดยีวกบั
กรมบัญชีกลาง 



3.8 (1) ขอ้มูล SNA (ตารางสถติฯิ) 
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Sheet 1 ประกอบด้วย 
 

หมวดที ่1 ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 
หมวดที ่2 เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ 
หมวดที ่3 ทรัพย์สินทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติได้ 
 
 
 
 

** กรอกข้อมูลรายไตรมาส (3 เดือน)** 
     รัฐวสิาหกจิสามารถเพิม่/ลด แก้ไขรายการ  
โดยกดปุ่ม “แทรก” 

ข้อมูลเดียวกบัแบบสอบถามรัฐวสิาหกจิและบริษัท
ในเครือทีรั่ฐวสิาหกจิทีส่่งให้ สศช. 



3.8 (2) ขอ้มูล SNA (ตารางสถติฯิ) 
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ข้อมูลเดียวกบัแบบสอบถามรัฐวสิาหกจิและบริษัท
ในเครือทีรั่ฐวสิาหกจิทีส่่งให้ สศช. 

 

Sheet 1 ประกอบด้วย 
 

                            1.รายได้ 
                            2. ค่าใช้จ่าย 

 
 

  

** กรอกข้อมูลรายไตรมาส (3 เดือน)** 



3.9 รายการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยถ์าวร 
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กรอกข้อมูลทุกไตรมาส  
โดยเป็นข้อมูลไตรมาสละ 3 เดือน 



4. น าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ 
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กดปุ่ม “อพัโหลด” 

1 2 

กดปุ่ ม “Choose File” 

3 

เลือกไฟล์ทีต้่องการอพัโหลด  
จากนั้นกดปุ่ ม “Open” 



5. อย่าลมื !! ตรวจสอบความถูกตอ้งหลงัการอพัโหลดขอ้มูล 
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กดปุ่มลูกศรช้ีลง 
จะได้ไฟล์ทีต้่องการ 

4 



6. รายงานสถานะการน าสง่ขอ้มูล 
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5 
1.ระบบจะแสดง วนัทีน่ าส่ง ไฟล์เป็นคร้ังแรกเสมอ 
2. ตรวจสอบรายงานสถานะ    สีเขียว  เหลือง  แดง 6 

ค าอธิบายแถบสีทีป่รากฏบนหน้าจอ 
สีเขียว    =  ส่งข้อมูลทนัตามเวลาทีก่ าหนด 
สีเหลือง  =  ส่งข้อมูลช้า 
สีแดง     =   ไม่มีการน าส่งข้อมูล 

YES Late NO 



THANK   YOU 


