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เอกสารประกอบการฝึกอบรม การใช้งานระบบข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ  
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กระทรวงการคลัง 

 

หมายเหตุ :  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (Web SOE) น้ี เพื่อประกอบการฝึกอบรม และการใช้

งานระบบฯ  เท่าน้ัน  ห้ามมิให้น าข้อมูลตัวอย่างที่ปรากฎในเอกสาร ไปใช้เพื่อการอ้างอิงใดๆ ในทางธุรกิจหรือกฎหมาย  เน่ืองจากเป็นเพียง

ตัวอย่างสมมุติข้อมูล  และไม่ได้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน และยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล 
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สารบัญ 

                                                                                                                หน้า 

๑. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกจิ (Web SOE)      ๓ 
 

๒. ภาพรวมของระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกจิ (Web SOE)      ๕ 
 

๓. วิธีการใส่ข้อมูล 

 ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ         ๖ 

 ๓.๒ ข้อมูลการได้รับการยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพเิศษ      ๗ 

 ๓.๓ ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ รายป ี        ๘ 

 ๓.๔ ข้อมูลรายละเอียดบริษัททีร่ัฐวิสาหกจิเข้าไปถือหุน้      ๙ 

 ๓.๕ ข้อมูลสรปุ ยอดยานพาหนะ ณ สิ้นป ี        ๙ 

 ๓.๖ ข้อมูลประมาณการยอดยานพาหนะ        ๙ 

 ๓.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย/บริการ ณ สิ้นปี      ๑๐ 

 ๓.๘ ข้อมูลประมาณการ ข้อมูลการผลิตและการขาย/บริการ      ๑๒ 

 ๓.๙ ข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้น ๑๐ อันดับแรก        ๑๔ 

 ๓.๑๐ ข้อมูลการเพิม่ /ลดทุนของรัฐวิสาหกจิ       ๑๔ 

 ๓.๑๑ ข้อมูลรายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกจิ       ๑๕ 
 

๔. วิธีการเรียกรายงานข้อมลูและสง่ออกข้อมูลไปใช้งาน  

 ๔.๑ รายงานข้อมลูทั่วไปรฐัวิสาหกิจ (ตัวอย่าง)       ๑๖ 

 ๔.๒ การสง่ออกข้อมูลเป็น Excel (ตัวอย่าง)        ๑๖ 
 

๕. การน าสง่ และเรียกดสูถานะการน าส่งข้อมูล        ๑๗ 
 

๖. การยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ข้อมูล ณ สิ้นป ีและการเรียกดูรายงานการยืนยัน    ๑๘ 
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๑. การเขา้ใช้งานระบบฐานข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ (Web SOE) 

วิธีการเข้าใช้งานระบบฯ ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรม Google Chrome หรอื IE (Internet Explorer) เวอร์ช่ัน ๙ เป็นต้นไป 

ประกอบด้วย  ๖ ข้ันตอน  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

๑  พิมพ์ URL  : https://hrportal.soe.gfmis.go.th 

๒  คลิกที่ “ SOE” 

ข่าวกาศ / ข่าวประชาสมัพนัธ์ จากสว่นงานระบบฯ 

ให้ผู้ใช้งานติดตามข่าวสารได้ที่นี่ 

๓   เมื่อระบบแสดง Pop Up ให้ 

Confirm Certificate ให้คลิกปุม่ OK    

๔   ใส่รหสัผ่านอปุกรณ์ Token Key 

จากนั้นคลิกปุ่ม OK  

รูปที่ ๑ 

รูปที่ ๒ 

รูปที่ ๓ 
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๕   ใส่ช่ือผู้ใช้งาน และ รหสัผ่าน ทีผู่้ใช้งาน

ได้รับ จากนั้นคลกิปุม่ “เข้าระบบ” 

หลงัจากเข้าระบบแล้ว 

จะแสดงรายการตามภาพ 

รูปที่ ๔ 

รูปที่ ๕ 
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๒. ภาพรวมของระบบฐานข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ (Web SOE) 

ประกอบด้วย ๓ TAB กลุ่มเมนู ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

๑  TAB เมนู “ข้อมูลทั่วไป รส.” 

เป็นเมนูส าหรบัใช้ในการน าใส่

ข้อมูล ประกอบด้วย ๑๑ ข้อมูล 

๒  TAB เมนู “รายงานข้อมูลทั่วไป รส.” 

เป็นเมนูส าหรบัใช้ในการเรียกดรูายงาน 

ที่ได้ใส่ข้อมูลเข้าในระบบฯ แล้ว 

๓  TAB เมนู “การน าส่งข้อมูล” เป็นเมนูส าหรับใช้ในการเรียกดูรายงาน 

๑. รายงานแสดงสถานะการน าส่งข้อมูลทั่วไป รส. เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้งาน 

ได้ส่งข้อมูลตามก าหนดเวลาหรือไม่ โดยจะมีสถานะแสดงสี เขียว/เหลือง/แดง  

ก ากับไว้ด้วย  

๒. รายงานการยืนยันข้อมูลทั่วไป รส.  ใช้ส าหรับการยืนยันความถูกต้อง/

ครบถ้วน ของข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี และพร้อมเข้ารับการประเมินผล  

รูปที่ ๖ 

รูปที่ ๗ 

รูปที่ ๘ 
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๓. วิธีการใส่ข้อมลู 

 ๓.๑ ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 

---->รายละเอียด 

  (๑)  คลิกเพื่อเลือกชื่อ รัฐวิสาหกิจของผู้ใช้งาน ถ้าแสดงชื่อหน่วยงานอยู่แล้วให้คลิกปุ่ม “ค้นหา” ได้เลย 

  (๒)  ปุ่ม “น าส่งข้อมูล” จะคลิกปุ่มน้ี  เม่ือผู้ใช้งานใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้ว  ถ้าใส่รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน 

ให้คลิกปุ่ม “บันทึก”  ส าหรับปุ่มน าส่งข้อมูล ให้กดปุ่มน้ีทุกครั้ง เม่ือผู้ใช้งานใส่ข้อมูลใดๆ และพบว่าถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขอีกแล้ว  

เพราะวันที่ส่งจะไปแสดงในสถานะรายงานการน าส่งข้อมูล 

  (๓)  ปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” ใช้ส าหรับยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูล ณ สิ้นปีใดๆ จะกดปุ่มน้ี เม่ือได้ตรวจตรา

แล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน  ถ้าผู้ใช้งานกดปุ่มยืนยันแล้ว มีแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องมากดปุ่มยืนยันซ้ าด้วย   

(สคร. จะเปิดให้ยืนยันได้ปีละ ๑ ครั้ง) 

  (๔)  ปีที่ยืนยัน จะแสดงปีบัญชีปัจจุบัน ข้อมูลน้ี ไม่สามารถกดปุ่มน าส่งข้อมูลย้อนหลังได้จะแสดงข้อมูลในปีปัจจุบัน

เพื่อให้สามารถยืนยันข้อมูลได้ในปีที่เข้ารับการประเมินผลเท่าน้ัน  (ปีที่ยืนยันไม่ใช่ปีของข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลแสดงเพียงปีปัจจุบัน) 

 

 

 (๕)  ปุ่มแก้ไข  ใช้งานเม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ใส่ไว้ในระบบแล้ว  

 (๖)  ปุ่มบันทึก ใช้งานเม่ือผู้ใช้งานพิมพ์ข้อมูลใดๆ ไว้ชั่วคราว หรือไม่ต้องการให้มีวันที่น าส่ง ไปแสดงในรายงานสถานะการน าส่ง 

กรณีตรงข้าม ถ้าตลอดทั้งปีไม่ได้กดปุ่มน าส่งในรายงานน้ันๆ ท่านจะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลน้ันๆ ณ สิ้นปีบัญชีได้ 

 (๗)  ใส่รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เช่น ข้อมูลทั่วไป ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน (ชื่อเต็ม-ชื่อย่อ) ภาษาไทย-อังกฤษ กลุ่มธุรกิจ 

สังกัดกระทรวง เป็นต้น  ข้อมูลวิสัยทัศน์ หน้าที่และภารกิจหลัก  ที่อยู่  (ในปีที่ผ่านมาได้ใส่ข้อมูลไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อเดิมในระบบฯ 

ผู้ใช้งานเพียงแต่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดปุ่มน าส่ง เท่าน้ัน)  

 

 

๒ ๑ ๓ ๔ 

๕ ๖ 

๗ 

รูปที่ ๙ 
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 ๓.๒ ข้อมูลการได้รับการยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพิเศษ 

---->รายละเอียด : ใส่ข้อมลูรายละเอียดกฎระเบียบ เป็นข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ ด้านภาษี ที่ได้รับการยกเว้น

จากหน่วยงานภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี หรือ จากกระทรวงเจ้าสังกัด 

เช่น การบินไทย ได้รับการยกเว้นระเบียบว่าด้วยการก่อหนีข้องประเทศ เป็นต้น หรอื กฟผ. ไม่ต้องเสีย ภงด. นิติบุคคล 

แต่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อมูลสิทธิพิเศษ เป็นสิทธิพเิศษที่หน่วยงานได้รบัจากมติคณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานท่านเป็นผู้ได้รบัสิทธิพิเศษ 

ด้านต่างๆ (ถ้ามี) เช่น การใช้น้ ามันเช้ือเพลงิยานพาหนะของหน่วยงานรัฐทุกแหง่จะตอ้งใช้บรกิารน้ ามันจาก บริษัท ปตท. 

จ ากัด หรอื หน่วยงานเป็นผู้ได้รบัสิทธิใหผ้ลิตหรือบรกิารเพียงรายเดียวแกห่น่วยงานอื่นๆ ตัวอย่างเป็นต้น 

Remark : ถ้าหน่วยงานไม่มีข้อมลูดังกล่าวข้างต้น ไม่ต้องน าส่งข้อมลูนี้ ไม่ควรใส่ข้อมลูเปล่าหรือค่าศูนย์ “๐” หรอื ค าว่า 

“ไม่มี” เข้ามาในระบบฯ โดยให้มีแจ้งความประสงค์ขอ Inactive ประจ าป ีปลีะ ๑ ครั้ง 

 

 

 
 

 

 

ภาพตัวอย่าง แสดงการใส่รายละเอียดของข้อมลู รูปที่ ๑๐ 

รูปที่ ๑๑ 
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 ๓.๓ ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ รายปี 

---->รายละเอียด : รายงานให้ใส่ข้อมลูทั่วไปรัฐวิสากจิ รายปี ส่งเป็นประจ าทุกป ีได้แก่ 

ผลการด าเนินการตามมติ ครม. ในปีทีผ่่านมา (ถ้ามี) >> ในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามนโยบาย ครม. ในเรือ่ง

ใดบ้าง หรอื ตามแผนนโยบาย ครม. ด าเนินการในข้ันตอนใด หรือส าเรจ็แล้วกี่ % และผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 

ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน>> ข้อมูลตามภารกิจและแผนการด าเนินการประจ าปีขององค์กร 

มีทิศทางการด าเนินการอย่างไรตามข้อมลูแผนในแตล่ะปี 

ภาวะอุตสาหกรรมของประเทศ/ของโลก (Industrial Events) >> ที่มีผลกระทบกบัองค์การ เช่นกลุม่ธนาคาร  

จะมผีลกระทบจากค่าเงินบาท และค่าเงินต่างประเทศ และการเตบิโตของเศรษฐกจิหรือของโลก ในภาวะตลาดปัจจบุัน 

มีผลกระทบกับองค์กรเป็นอย่างหรือไม ่

ภาวะธุรกิจขององค์กร (Company Events) >> ปัจจบุันหน่วยงานก าลังท าอะไรอยูบ่้างที่จะสร้างมลูค่าหรือผลก าไรให้

หน่วยงาน หรืออยู่ระหว่างด าเนินการเรื่องในเรื่องใดเป็นส าคัญ ผลประกอบการเป็นอย่างไร 

 

 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๑๒ 
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 ๓.๔ ข้อมูลรายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

---->รายละเอียด : ข้อมูลรายละเอียดบริษัททีร่ัฐวิสาหกจิเข้าไปถือหุ้น  โดยน าส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รายละเอียดของ

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้นร่วมทุน  เช่น ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น สัดส่วนการถืหุ้น ราคาพาราคาตลาด  

ส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 

 

 

๓.๕ ข้อมูลสรุปยอดยานพาหนะ ณ สิ้นปี 

---->รายละเอียด : ใส่ข้อมูลสรุปยอดยานพาหนะ ณ สิ้นปีบัญชี ของรัฐวิสาหกิจ ส่งสรุปเป็นประจ าทุกปี 

รายงานเฉพาะยอดยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน  พร้อมจ านวนคงเหลือหรือในแต่ละปี  เช่น รถยนต์  รถบรรทุก เครื่องบิน 

เรือ จักรยานยนต์ เป็นต้น (ให้รายงานเฉพาะยอดยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ 

รูปที่ ๑๔ 
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๓.๖ ข้อมูลประมาณการยอดยานพาหนะ 

---->รายละเอียด : เป็นข้อมูลประมาณการยอดยานพาหนะที่เป็นทรัพย์ของหน่วยงานที่คาดว่า จะยังคงมียอดเท่าใด หรือ จัดซ้ือเพิ่มเติม

หรือ จัดซ้ือทดแทน เท่าใด  น าส่งปีละ ๒ ครั้ง (ส่งต้นปี และ ส่งปลายปี) คือครั้งที่ ๑ จะเป็นข้อมูลร่างแผนขออนุมัติของหน่วยงาน และ 

ครั้งที่ ๒ เป็นข้อมูลแผนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติไม่มีการแก้ไขแล้ว  ให้น าส่งปีล่วงหน้า เช่นปัจจุบันอยู่ในปี ๒๕๕๗ จะต้องน าส่งข้อมูล

ประมาณการของปี ๒๕๕๘  ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ 

 

 

๓.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย/บริการ ณ สิ้นปี 

---->รายละเอียด : ให้ใส่ข้อมูลการผลิตการขาย  หรือ บริการ (ที่หน่วยงานด าเนินการอยู่ปัจจุบัน)  ส่งเป็นประจ าทุกปี  

โดยข้อมูลแสดงแบบรายเดือน หากหน่วยงานไม่ได้น าส่งข้อมูลรายพื้นที่หรือสาขา ให้เลือกว่า “ไม่ระบุพื้นที่” 

วิธีการใส่ข้อมูลด าเนินการตาม ๓  ขั้นตอน ดังน้ี 

 

 

 

(๑)  สร้างประเภทสินค้า กรณีที่ยังไม่มีการสร้างประเภทสินค้าใดๆ เลย  กรณีที่สินค้ามีรายการเดียวกันในแต่ละปี  

ไม่ต้องสร้างใหม่ระบบฯ จะน ามาแสดงในรายการให้เลือกอัตโนมัติ (รูปที่ ๑๗) 

(๒)  สร้างประเภทพื้นที่ให้กับสินค้า (MAPPING) ว่าจะรายงานในระดับพื้นที่ใดบ้าง และ MAP กับเวอร์ชั่นการน าส่ง 

ทั้ง ๓ เวอร์ชั่น โดยจะต้อง MAP ทุกรายการ (รูปที่ ๑๘-๒๐) 

๑ ๒ 

รูปที่ ๑๕ 

รูปที่ ๑๖ 

รูปที่ ๑๗ 
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เม่ือ MAP ความสัมพันธ์รายการพื้นที่>>เวอร์ชั่น >> ประเภทสินค้า  แล้ว จะได้ผลลัพธ์รายการตามภาพด้านล่างน้ี และพร้อมส าหรับ 

ใส่ข้อมูลในหัวข้อเมนู “ข้อมูลเก่ียวกับผลิตการขายและบริการ” 

 

(ภาพแสดงตัวอย่างการ MAPPING รายการสินค้า/บริการ) 

 

(๓)  การใส่ข้อมูลการผลิตการขายและบริการ  ให้เลือกปี>>เลือกพื้นที่>>และคลิกปุ่มค้นหา 

จากน้ันให้เลือกพื้นที่>>พื้นที่>>ประเภทสินค้า  จากน้ันให้กดปุ่ม “เพิ่ม” ก็จะแสดงรายการข้อมูลตามชื่อสินค้าแยกรายเดือน 

 

 

 

 

๑ ๒ ๓ 

๔ 

รูปที่ ๑๘ 

รูปที่ ๑๙ 

รูปที่ ๒๐ 

รูปที่ ๒๑ 
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>> เข้าสู่หน้าจอแบบฟอร์มให้ใส่ค่า ตัวเงิน/รายละเอียด  โดยการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ทีละรายการ เพื่อใส่ตัวเลขรายเดือน ๑๒ เดือน 

ส่วนข้อมูลรวมรายปี ระบบจะค านวณอัตโนมัติ 

Remark : ถ้าหน่วยงานไม่ได้จัดท าแผนแยก ๑๒ เดือน ให้น าข้อมูลทั้งปี หารด้วย ๑๒ แล้วใส่ข้อมูลแยกแบบรายเดือน 

ส่วนข้อมูลต้นทุนและราคาขาย ยอดรวมคอลัมภ์ท้ายสุด จะเป็นยอดเฉลี่ยทั้งปี ต้นทุนและราคาขายในรายการสินค้าหรือบริการใดๆ เท่ากัน

ให้น าตัวเลขใส่ทุกเดือนเป็นค่าเดียวกัน  เช่น ต้นทุน 1 บาท ก็ให้ใส่ 1 บาท ตั้งแต่เดือนที่ ๑ - ๑๒ ส่วนคอลัมภ์ ปี รส. จะแสดงเลข ๑ 

เกิดจาก  ๑๒/๑๒=๑ ถ้าต้นทุนแต่ละเดือนไม่เท่ากันก็แสดงเป็นยอดเฉลี่ย SUM(๑-๑๒) / ๑๒ =X 

 

 

 

 

 

 ๓.๘ ข้อมูลประมาณการ ข้อมลูการผลิตและการขาย/บริการ 

---->รายละเอียด : เป็นข้อมูลประมาณการ ข้อมูลการผลิตและการขาย/บริการ ลักษณะการใส่ข้อมูลเหมือนกันกับการใส่ข้อมูล 

การผลิตการขาย/บริการ ณ สิ้นปี  เพียงแต่ผู้ใช้งาน จะต้องน าส่ง ๒ ครั้ง ต่อปี (ต้นปี (ร่างหน่วยงานฯ) และปลายปี (ร่างอนุมัติฯ))   

ข้อมูลทั้ง ๒ เวอร์ชั่นอาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่ทั้งน้ี ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละข้อมูลว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือไม่ ให้น าส่งข้อมูลปีประมาณ

การล่วงหน้า ๔ ปี  

 

 

รูปที่ ๒๒ 

แก้ไขเพื่อใส่ข้อมูล 
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หน้าแบบฟอร์มส าหรับการใส่ข้อมูลประมาณการ การผลิตการขาย/บริการ 

คลิก “แก้ไข” ใส่ข้อมูลทีละรายการ  ข้อมูลประมาณการรายเดือน ๑๒ เดือน และ แผนล่วงหน้าอีก ๓ ปี 

เช่นปัจจุบันอยู่ปี ๒๕๕๗ จะต้องส่งข้อมูลประมาณการปี ๒๕๕๘ (ราย ๑๒ เดือน) และประมาณการต่อไปอีกปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  เป็นต้น 

ส่วนข้อมูลต้นทุนและราคาขาย  ถ้าต้นทุนต่อปีเท่ากัน ก็ให้กระจายรายเดือนเท่าๆ กัน  แต่ถ้าต้นทุนแต่ละเดือนไม่เท่ากัน เม่ือเป็นยอดสรุป

ในปีใดๆ จะเป็นต้นทุนเฉลี่ยทั้งปี 

 

 

 

 

๑ ๒ 

๓ 

รายการประเภทสินค้าและประเภทพื้นที่
จะต้องถูกสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการ MAPPING 

๔ 

๕ 

รูปที่ ๒๓ 

รูปที่ ๒๔ 
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TIP :  ระบบฯ จะสีปุ่ม TAB คัดลอกให้เพื่ออ านวยความสะดวกไม่ต้องใส่ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างหลักเคยได้ใส่ข้อมูล 

ไว้แล้ว เช่น ต้องการคัดลอกแผนเวอร์ชั่น 1 (ร่างหน่วยงานฯ)  ไปยัง เวอร์ชั่น ๒ (ร่างอนุมัติฯ) ก็ให้ใช้ปุ่มคัดลอกได้เลย 

 
 

๓.๙ ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ๑๐ อันดับแรก 

---->รายละเอียด : ใส่ข้อมูลผู้ถือหุ้นของหน่วยงานท่านตามที่มีอยู่จริง แต่ถ้าพบว่าไม่มีหุ้น กระทรวงการคลังให้ทุนด าเนินงานเพียงราย

เดียว ก็ใส่กระทรวงการคลัง ถือจ านวน ๑ หุ้น สัดส่วน ๑๐๐% หรือ หน่วยงานได้รับเงินจากแหล่งอ่ืนที่มิใช่กระทรวงการคลัง  เช่นได้รับ

การให้ทุนอุดหนุนจัดตั้งโดยหน่วยงานต่างประเทศก็ให้ใส่ตามจริง เช่นกัน 

 

 ๓.๑๐ ข้อมูลการเพ่ิม /ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ 

---->รายละเอียด : ใส้ข้อมูลการการเพิ่ม/ลดทุนของกิจการ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเพิ่มแบบเป็นหุ้น และแบบจ านวนเงิน 

ถ้าเพิ่มเป็นจ านวนเงินก็ให้ใส่ตัวเลขในคอลัมภ์จ านวนเงินเพียงอย่างเดียว รายการอ่ืนๆ ไม่ต้องระบุ ส าหรับหน่วยงานที่มีการเพิ่มลด/ทุน ใน

ลักษณะของหุ้น ให้ระบุประเภทหุ้นเพิ่ม หรือ ลด  รายการเสนอขาย รวมถึงราคา PAR และ IPO/PO  

 

 

รูปที่ ๒๕ 

รูปที่ ๒๖ 

รูปที่ ๒๗ 
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 ๓.๑๑ ข้อมูลรายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 

---->รายละเอียด : ใส่รายละเอียดข้อมูลกองทุนรัฐวิสาหกิจ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนบ าเหน็จ (ถ้ามี) หรือ กองทุน

สวัสดิการอ่ืนๆ ของพนักงาน (ถ้ามี) ซ่ึงอาจจะมีเพียงกองทุนเดียว หรือ หลายกองทุน ให้น าส่งข้อมูลเป็นรายไตรมาส  

(เป็นข้อมูลทุกๆ ๓ เดือน) ปกติรัฐวิสาหกิจจะให้บริษัทฯ ภายนอกบริหารผลประโยชน์ของกองทุนและรายงานให้หน่วยงานท่านทราบ 

เป็นประจ าทุกๆ เดือนอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องน าเข้าระบบทุกเดือน ให้รายงานเป็นรายไตรมาสเท่าน้ัน 

(๑) น าส่งข้อมูลเป็นยอดสะสม 

(๒)  ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดบริหารกองทุนเป็นปีปฏิทินให้ตัดช่วงข้อมูลน าส่งเป็นแบบปีงบประมาณ  

ไตรมาส ๔ ของบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ  (หรือยอดปลายปีบริษัทฯ เป็น ยอดต้นปีของงบประมาณ) 

ส่วนรัฐวิสาหกิจเป็นปีบัญชีอยู่แล้ว ก็ให้น าส่งตามไตรมาสปกติ (ไตรมาส ๔ ปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ เท่ากับไตรมาส ๔ ของบริษัทฯ) 

(๓)  ในค านิยามของเงินต้น คือ สินทรัพย์ของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ  ดอกผลของกองทุน คือ ผลประโยชน์หรือผลก าไร ที่ได้จากการ

บริหารจัดการกองทุน (อาจจะเกิดทุกเดือน หรือปีละครั้ง) ภาระผูกพัน คือ ภาระค่าใช้จ่ายที่กองทุนจะต้องจ่ายให้สมาชิกในช่วงเวลา  

ที่รายงานเข้าระบบฯ  อัตราการจ่ายสมทบรายงานตามช่วงข้อมูลตามประกาศฯ จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๘ 
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๔. วิธีการเรียกรายงานข้อมูลและส่งออกข้อมูลไปใช้งาน 

 ๔.๑ รายงานข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ (ตัวอย่าง) 

ให้คลิกทีเ่มนู “รายงานข้อมลูทั่วไป รส.” จากนั้นเลือกรายงานตามช่ือที่ต้องการเปิดดูข้อมูล ลักษณะการเปิดรายงาน 

จะไม่ต่าง จากการเปิดเพื่อใส่ข้อมูล (เป็นวิธีเดียวกัน แตกต่างกันที่เมนูรายงานจะไมส่ามารถใส่ข้อมลูได้และส่งออกข้อมลู

เป็น Excel น าไปปรบัแต่งหน้าจอรายงาน ส าหรบัพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้) 

 

 

 

 ๔.๒  การส่งออกข้อมูลเป็น Excel (ตัวอย่าง) 

 ให้คลิกปุม่ “Excel” ในรายงานจากนั้นจะได้ไฟล์ Excel ตามรูปภาพที่ ๓๐ 

 

รูปที่ ๒๙ 

รูปที่ ๓๐ 
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๕. การน าส่ง และเรียกดสูถานะการน าส่งข้อมูล 
 

 

 
 

  ๕.๑   การน าส่งข้อมูล ผู้ใช้งานใส่รายละเอียดข้อมูลในรายงานใดๆ แล้ว ให้กดปุ่ม “น าส่งข้อมูล” ด้วยทุกครั้ง ถ้าลืมหรือ 

ยังไม่ได้กดปุ่มน าส่งข้อมูลรีบด าเนินการโดยเร็ว ภายในช่วงเวลาที่ สคร. ก าหนดไว้  โดยให้เปิดรายงานน าส่งมูลที่ต้องการ  เช่น ข้อมูล

กองทุนของรัฐวิสาหกิจ  ให้เปิดรายการรายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ >> จากน้ันเลือกปี (๑)  >> เลือกไตรมาส (๒) >>  

กดปุ่มค้นหา (๓) >> กดปุ่มน าส่งข้อมูล (๔)   

Remark : หากเป็นข้อมูลที่จะต้องน าส่งหลายครั้ง ได้แก่ข้อมูลประมาณการต่างๆ และ ข้อมูลกองทุน  จะต้องเลือกทีละเวอร์ชั่น หรือ  

ทีละไตรมาส และ กดปุ่มค้นหาก่อนทุกครั้ง และท าการกดปุ่มน าส่งข้อมูล (ห้ามน าส่งข้อมูลข้ามไตรมาส หรือ ข้ามเวอร์ชั่น) 

 

    ๕.๒  การเรียกดูรายงานผลการน าส่งข้อมูล ให้คลิกที่เมนู “การน าส่งข้อมูล” เลือกรายการ “รายงานสถานะการน าส่งข้อมูล

ทั่วไป รส.” >> เลือกปีที่ต้องการดูรายงานสถานะ 

 
 

Remark : รายงานสถานะจะแสดงก าหนดวันที่ต้องส่ง (Due) และ สขีองสถานะ ได้แก่ สีเขียวคือ ส่งตามก าหนดเวลา  สีแดง คือ ขาดส่ง

หรือรอการจัดส่ง  และสีเหลือง คือส่งล่าช้ากว่าก าหนด  ส่วนระยะเวลา M๑ – M๑๒  เป็นไปตามรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

เช่น กลุ่มปีงบประมาณ M๑ จะเท่ากับเดือนตุลาคม M๒ จะเท่ากับเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น  ปีเกษตร (ธกส.) จะเรียง M๑ คือ  

เดือนเมษายน  ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน จะเรียงตามเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ตามปกติ 

๒ ๓ ๔ ๑ 

รูปที่ ๓๑ 

รูปที่ ๓๒ 
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๖. การยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ข้อมูล ณ สิ้นปี และการเรียกดูรายงานการยืนยัน  

               ๖.๑ การยืนยันทุกรายงานจะมปีุ่ม “ยืนยันข้อมลู” ให้ท่านกดปุ่มนีเ้พื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลู

และเป็นการประเมินผลการน าส่งข้อมูล ณ สิ้นปีด้วย สคร. จะเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะเปิดระบบฯ ให้ยืนยันข้อมูลหลงัจากสิ้นปีบัญชีของรัฐวิสาหกจิ เปิดระบบฯ ให้ยืนยันภายใน ๓๐ วัน 

Remark :  

              (๑) ข้อมูลที่ก าหนดสง่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะแสดงปปีัจจุบันให้ท่านยืนยันไม่ต้องเลือกปี 

              (๒) ข้อมูลที่ก าหนดสง่แบบ Year จะต้องเลอืกปสี าหรับยืนยันความถูกต้อง 

              (๓) ถ้ากมีการแก้ไข้อมลูในช่วงที่ สคร. เปิดระบบให้ยืนยันฯ ท่านจะตอ้งยืนยันข้อมลูซ้ า 

              (๔) รวมถึงปีย้อนหลงั (ถ้ามีการกลบัไปแก้ไขข้อมูลในปีใดๆ) ท่านจะตอ้งเลือกปีเพื่อยืนยันข้อมลูใหส้มบูรณ์

ทุกๆ ป ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๓ 
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                ๖.๒  การดูรายงานผลการยืนยัน ให้เลือกเมนู “การน าส่งข้อมลู” >> เลือกรายการ “รายงานยืนยันข้อมูล

ทั่วไป รส.”  ให้เลือกปีที่ตอ้งการดูผลการยืนยัน 

Remark : 

(๑) คอลัมภ์ “ข้อมลูเปลี่ยนแปลง ณ วันที่” จะแสดงวันที่ที่ได้เข้ามาแก้ไขข้อมูลครัง้สุดท้าย อาจจะไม่ใช่ 

เป็นวันที่ของการกดปุ่มน าส่งข้อมลูเพียงอย่างเดียว  

(๒) คอลัมภ์ “ยืนยนัข้อมลู ณ วันที่”  เป็นวันที่ท่านได้กดปุ่มยืนยันข้อมูล 

(๓) คอลัมภ์ “โดย”  เป็นรหสัของผู้ใช้อุปกรณ์ Token Key 

(๔) คอลัมภ์ “ยืนยันข้อมลู/ไม่มีข้อมลู” แสดงสถานะ 

“ยืนยัน”  หมายความว่า ได้ยืนยันข้อมูลแล้ว 

“ไม่มีข้อมลู” หมายความว่า ยังไม่ได้ใส่หรือแก้ไขข้อมลูใดๆ ในปีนั้น 

“ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล” หมายความว่า น าส่งหรือแก้ไขข้อมูลในปีนั้นๆ แล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล 

 

 

 
รูปที่ ๓๔ 


