
 
 

การนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE 
เพื่อใชประกอบการพิจารณาประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ป 2565 

(กลุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 
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หัวขอบรรยาย 

ขอ้มลูและระยะเวลาท่ีกาํหนดใหน้าํสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 

แนวทางการดาํเนินการในกรณีท่ีรฐัวิสาหกิจไมส่ามารถนาํสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 

แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

การแจง้ปัญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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5 กระบวนการนาํสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 
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1. ขอมูลและระยะเวลาที่กําหนดใหนําสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE 
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2. แนวทางการดําเนินการในกรณทีี่รฐัวิสาหกิจไมสามารถนาํสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE 
 
 

1. กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไมสามารถนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-
SOE ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด อันเนื่องจากเกิดสถานการณใดๆ 
และมีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการนําสงขอมูล
ดังกลาว ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการช้ีแจงเหตุผล ความจําเปน  
พรอมระยะเวลาท่ีขอขยายระยะเวลา 

 

2. กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไมสามารถนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-
SOE ตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยมีสาเหตุมาจากขอขัดของทาง
เทคนิค 

 

 สคร. จะรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจเม่ือมี
เหตุผลความจําเปนท่ีเหมาะสม 

 การช้ีแจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจใหนําเสนอ สคร. พิจารณาไมเกินวันครบกําหนด
นําสงขอมูลงวดนั้นๆ โดย สคร. จะพิจารณาจากวันท่ีท่ี สคร. ไดรับ
หนังสือ 

 

 ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการแจงขอขัดของทางเทคนิคให สคร./Helpdesk 
ทราบไม เกินวันครบกําหนดนําสงขอมูลงวดนั้นๆ โดยเจาหนาท่ี 
Helpdesk จะแจงหมายเลข call log ซ่ึงรัฐวิสาหกิจสามารถนํา
หมายเลข call log เปนหลักฐานอางอิงในการคิดคะแนนประเมินผลได 
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• รฐัวสิาหกจิไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานตา่งๆ ภายในรฐัวสิาหกจิเอง 

• มคีวามผดิพลาดในการถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้านระบบ GFMIS-SOE  

ระหว่างบุคลากรภายในรฐัวสิาหกจิเอง รวมไปถงึการขาดการประสานงานภายในรฐัวสิาหกจิเอง 

• มกีารโอนยา้ย/เปลีย่นแปลงเจา้หนา้ทีข่องรฐัวสิาหกจิในการนําส่งขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE 

• มขีอ้ขดัขอ้งหรอืความผดิพลาดของระบบฐานขอ้มูลของรฐัวสิาหกจิเอง  

รวมถงึการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศของรฐัวสิาหกจิเอง 

• รฐัวสิาหกจิบนัทกึขอ้มูลไม่ครบถว้นทาํใหส้่งขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ไม่ได ้

 

สคร. จะไมรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ 
อันมีเหตุมาจากขอผิดพลาดของขอมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

3. แนวทางการพิจารณาของ สคร. 
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Helpdesk : 02-2985880-7 ตอ 2181 2228  

E-mail : helpdesk@sepo.go.th : gfmis-soe@sepo.go.th 
ปญหาเชิงเทคนิค 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

โทร : 02-2985880-7 ตอ 2176 (ขนิษฐนภา สําเร็จดี)  

E-mail : Mapping@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th 

ปญหาเชิงนโยบาย 

ใหนําขอมูลเขาระบบภายใน 10 วัน  

หลังจากไดรับการแกไขปญหาจาก Helpdesk หรือ สคร. 
การนําเขาขอมูล 

หลังจากการแกไขปญหา 

จะแจงใหทราบผาน 2 ชองทาง คือ 

1. ผานทาง Website GFMIS-SOE : http://gfmis-soe.sepo.go.th  

2. ผานทาง E-mail เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

การ Update ขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับการนําสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE 

4. การแจงปญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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5. กระบวนการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE 
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นาํสง่ขอ้มลู 

(upload)  

 

 

พิมพ URL  

โดยกรอก Username 

และ Password 

    เพ่ือสูเขาระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ 

บนัทกึขอ้มลู 
ของหน่วยงานท่าน 

**ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
ของข้อมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายงาน

สถานะ 
การนาํสง่ขอ้มลู 

1 

5 
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2 
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PROCESS 
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1. พิมพ URL โดยกรอก Username และ Password เพ่ือเขาสูระบบ 
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  ดาวนโหลดแบบฟอรม เพ่ือนํามากรอกขอมูล 

2. ดาวนโหลดแบบฟอรม 
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การบันทึกขอมูลทางการเงินการบัญชี  

ตามแบบฟอรมที่ สคร. กําหนด 
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หนวย : ลานบาท 

ระบเุปนยอด (+) 

ขอมูลยอดสะสม 

3.1 ขอมูลประมาณงบการเงิน 
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3.2 ขอ้มูลแสดงฐานะทางการเงิน 

1. รัฐวสิาหกจิแจ้งเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชีตามแบบ สตง./ผู้สอบบัญชี 

ผ่านช่องทาง E-mail : mapping@sepo.go.th 

2. สคร.ดําเนินการเพิม่/ลด แก้ไข รายการบัญชี ในระบบเอง 

3. รัฐวสิาหกจิดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบ จากน้ันตรวจสอบ 

แบบฟอร์ม และกรอกข้อมูล ดังนี ้

     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 ให้กรอกเฉพาะงบการเงินเฉพาะกจิการ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 

3.2 ขอ้มูลแสดงฐานะทางการเงิน 

กอน & หลังสอบทาน 
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3.2 ขอ้มูลแสดงฐานะทางการเงิน  

3.2 (1) งบแสดงฐานะทางการเงินบันทึกหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. เลือกชีทที่ 3 

2. กรอกเลขหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเรียง

ตามลําดับ 

3. กรอกช่ือรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4. กรอกยอดเงิน และตองรวมใหเทากันในแตละ

รายการ โดยตรงกับหนางบการเงิน 

 

เลขหมายเหตุ 

ใหตรงกับหนางบ 

ชีทท่ี 2 
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3.3 งบกําไรขาดทุน 

1. รัฐวิสาหกิจแจงเพ่ิม/ลด แกไข รายการบัญชีตามแบบ สตง./ผูสอบบัญชี 

2. สคร.ดําเนินการเพ่ิม/ลด แกไข รายการบัญชี ในระบบเอง 

3. รัฐวิสาหกิจดาวนโหลดแบบฟอรมในระบบ ตรวจสอบ และกรอกขอมูล ดังนี้ 

     3.1 เลือกชีทที่ 2 กรอกหนวย (บาท) 

     3.2 ไตรมาส 1 กรอก 3 เดือน (ในชองงบกําไรขาดทุนสะสม)          

           ไตรมาส 2 กรอก 3 เดือน และสะสม 6 เดือน  

           ไตรมาส 3 กรอก 3 เดือน กรอกสะสม 9  เดือน 

           ไตรมาส 3 กรอกสะสม 12  เดือน (ในชองงบกําไรขาดทุนสะสม) 

     3.3 รัฐวิสาหกิจที่มีกิจการลกู ใหกรอกทั้งงบรวม และงบเฉพาะกิจการ 

     3.4 รัฐวิสาหกิจที่ไมกิจการลกู ใหกรอกเฉพาะงบการเงินเฉพาะกจิการ 

4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 

กอน & หลังสอบทาน 
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3.3 (1) งบกําไรขาดทุนบันทึกหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เลขหมายเหตุ 

ใหตรงกับหนา

งบ ชีทท่ี 2 

1. เลือกชีทที่ 3 

2. กรอกเลขหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเรียงตามลําดับ 

3. กรอกช่ือรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4. กรอกยอดเงิน และตองรวมใหเทากันในแตละรายการ โดยตรงกับหนางบการเงิน 
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3.4 ขอมูลอ่ืนๆ ประกอบการวิเคราะหงบการเงิน 

1. รัฐวิสาหกิจสามารถดูคําอธิบายรายการตางๆ ไดในแบบฟอรม 
 

2. ไมตองใสสูตรการคํานวณ 
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3.5 รายละเอียดคาใชจายพนักงาน 

• กรอกขอมูลเปนยอด 3 เดือน ทุกไตรมาส 

• ตรวจสอบความถูกตองในชอง “คาใชจายรวม” 

  

ระบบจะทาํการรวม

ยอดเงินโดยอตัิโนมัต ิ
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3.6 ขอมูลรายการระหวางกัน  

(แบบฟอรมการรายงานทีส่งใหกรมบัญชีกลาง) 

* กรอกขอมูลรายไตรมาส 

* กรอกยอดสะสม  

* รัฐวิสาหกิจสามารถเพ่ิมรายการ โดยกดปุม แทรกบรรทัด ไดเอง บันทกึรูปแบบเดียวกบักรมบัญชีกลาง 
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3.7 (1) ขอมูล SNA (ตารางสถิติฯ) 

Sheet 1 ประกอบดวย 

หมวดที่ 1 ที่ดินและสิ่งกอสราง 

หมวดที่ 2 เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 

หมวดที่ 3 ทรัพยสินที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได 

 

 

 

 

** กรอกขอมูลรายไตรมาส (3 เดือน)** 

     รัฐวิสาหกิจสามารถเพ่ิม/ลด แกไขรายการ  

โดยกดปุม “แทรก” 

ขอมูลเดียวกับแบบสอบถามรัฐวิสาหกจิ 

และบริษัทในเครือที่รัฐวิสาหกิจที่สงให สศช. 
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3.7 (2) ขอมูล SNA (ตารางสถิติฯ) 

 

Sheet 2 ประกอบดวย 

1. รายได 

2. คาใชจาย 

 

 

  

ข้อมูลเดียวกบัแบบสอบถามรัฐวสิาหกจิและบริษทัในเครือทีรั่ฐวสิาหกจิทีส่่งให้ สศช. 

** กรอกขอมูลรายไตรมาส (3 เดือน)** 

     รัฐวิสาหกิจสามารถเพ่ิม/ลด แกไขรายการ  

โดยกดปุม “แทรก” 
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3.8 รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยถาวร 

กรอกขอมูลทุกไตรมาส  

โดยแตละไตรมาสกรอกยอด 3 เดือน 
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4. นําสงขอมูลเขาระบบ 

กดปุม “อัพโหลด” กดปุม “Choose File” 
เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด  

จากนั้นกดปุม “Open” 
1 2 3 

25 



5. อยาลืม !! ตรวจสอบความถูกตองหลังการอัพโหลดขอมูล 

4 กดปุมลูกศรช้ีลง 

จะไดไฟลที่ทานกรอกขอมูลและอัพโหลดเขาระบบ เพ่ือนํามาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
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6. รายงานสถานะการนําสงขอมูล 

 

1.ระบบจะแสดง วันที่นําสง ไฟลเปนคร้ังแรกเสมอ 

2. ตรวจสอบรายงานสถานะ    สีเขียว  เหลือง  แดง 

 

คําอธิบายแถบสีที่ปรากฏบนหนาจอ 

สีเขียว    =  สงขอมูลทันตามเวลาที่กําหนด 

สีเหลือง  =  สงขอมูลชา 

สีแดง     =   ไมมีการนําสงขอมูล 

YES Late NO 
หนาจอนําสงขอมูล หนาจอรายงานสถานะ 
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Thank you Thank you 
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