
การประชุมชี้แจง 
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 

ของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

และหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password)  

 



โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS  
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ประจ าปี ๒๕๖๒ 



หัวข้อการประชุมชี้แจง 

๑. ข้อมูลที่ต้องน าส่งประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๒. ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๓. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๔. การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๕. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
 ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๖. การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE และการขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
 และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) 
 

๗. รายการข้อมูลประจ าปี ๒๕๖๑ ที่ สคร. ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
โดยระบบเดิมหรือระบบใหม่ 

๓ 



๑. ข้อมูลที่ต้องน าส่งประจ าปี ๒๕๖๒ 

• ข้อมูลงบทดลอง (FIN-A๐๖-๑) 
• ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร 

สัญญาเช่าทางการเงิน (FIN-A๐๑-๔) 
• ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 

(FIN-A๐๑-๕) 
• ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรหลกัรายตัว (FIN-A๐๗) 
• ข้อมูลงบก าไรขาดทุน ตามพื้นที/่ตาม BU  

(FIN-A๐๒-๒/FIN-A๐๒-๓) 
• ข้อมูลเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  

(FIN-P๐๔/FIN-A๐๔) 
• ข้อมูลรายการระหว่างกนัของรัฐวิสาหกิจ  

(FIN-A๐๖-๒) (ยกเลิก Template ของ สคร. 
ไปใช้ Template ของกรมบัญชีกลางแทน) 

• ข้อมูลการปรบัปรุงเพื่อค านวณค่า EVM (FIN-A๐๘) 

ข้อมูลทางการเงิน 
การบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ 

(FIN)  

• ข้อมูลรายได้ (REV-P๐๑/REV-A๐๑)  
• ข้อมูลการใช้จ่ายเงินภาครัฐวิสาหกจิ  

(EXP-P๐๑/EXP-A๐๑) 

ข้อมูลประมาณการรายได้ 
(REV) และข้อมูลการวางแผน 

การใช้จ่ายเงิน 
ภาครัฐวิสาหกิจ (EXP) 

• ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ/แผนการลงทุนระยะยาว 
(INV-P๐๑-A) 

• ข้อมูลประมาณการกระแสเงนิสด  
ส าหรับโครงการ/แผนระยะยาวใหม่ (INV-P๐๑-๖) 

• ข้อมูลงบกระแสเงินสด ส าหรับการลงทุน 
ตามโครงการ/แผนระยะยาว (INV-A๐๑-๗) 

แผนการลงทุน 
ภาครัฐวิสาหกิจ (INV) 

 
• ข้อมูลการผลิตและการขาย  

แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  
(SOE-P๐๔/SOE-A๐๔) 

• ข้อมูลการเพิ่ม/ระดมทุนของกิจการ 
(SOE-G๐๕) 

• ข้อมูลกองทุนของรัฐวิสาหกิจ (SOE-G๐๗) 
• ข้อมูลยอดพาหนะ (SOE-P๐๓/SOE-A๐๓) 

ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ 
(SOE) 

• ข้อมูลประมาณการอตัราก าลงัพนักงาน 
(EMP-P๐๓) 

• ข้อมูลพนักงานแบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษา
และอายุ (EMP-G๐๔) 

ข้อมูลผู้บริหาร 
และพนักงาน (EMP) 

• ไม่มี ข้อมูลคณะกรรมการ 
(COM) 

• ข้อมูลที่ยกเลิกน าสง่ 

๔ 



๑. ข้อมูลที่ต้องน าส่งประจ าปี ๒๕๖๒ 

• ข้อมูลประมาณการทางการเงิน 
• ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน 
• ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• ข้อมูลงบกระแสเงินสด 
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงสนิทรัพย์ถาวร 
• ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ข้อมูลทางการเงิน
การบัญชี 

ภาครัฐวิสาหกิจ 
(FIN)  

• แผนการเบิกจ่าย/ผลการเบิกจา่ยภาพรวม 
• ประมาณการจ่าย 
• แผนก่อหนี้/ผลก่อหนี้ 
• รายละเอียดสัญญาของงบลงทุนประเภทโครงการ 

ข้อมูลงบลงทุน 
(INV) 

• ข้อมูลที่น าสง่คงเดิม 
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• ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ 
• ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ ๑๐ อันดับแรก 
• ข้อมูลรายชื่อบริษัท/กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

ข้อมูลทั่วไป
รัฐวิสาหกิจ (SOE) 

• โครงสร้างองค์กร 
• ข้อมูลผู้บริหาร 
• ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 
• ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 

ส าหรับพนักงาน 
• ข้อมูลโบนัสพนักงานและกรรมการ 

ข้อมูลผู้บริหาร 

และพนักงาน 
(EMP) 

• ข้อมูลกรรมการ 
• ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของคณะกรรมการ 

ข้อมูล
คณะกรรมการ 

(COM) 

Template ประมาณการงบการเงิน-NF.xlsx
งบการเงิน.docx
Template INV (Plan+Actual)_2562_S101.xlsx
Template INV (Plan+Actual)_2562_S101.xlsx
Template INV (Plan+Actual)_2562_S101.xlsx
รายละเอียดสัญญาของโครงการลงทุน.xlsx


๑. ข้อมูลที่ต้องน าส่งประจ าปี ๒๕๖๒ 
• ข้อมูลที่น าสง่เพิ่มเติม 
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• ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน เช่น ROA ROE และ EBITDA เป็นต้น 
 

• ข้อมูลรายการระหว่างกันของกรมบัญชีกลาง 
 

• ข้อมูลตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้  รายจ่าย การจัดสรรก าไร การจ้างงาน 
และการผลิตรายไตรมาสของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
ภาครัฐวิสาหกิจ (FIN)  

Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
Fin Report+Template (ROE+ROA)-1.xlsx
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf
แบบสอบถาม SNA.pdf


๒. ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑. ข้อมูลประมาณการงบการเงนิ/แผนการเบกิจ่าย/ประมาณการจ่าย/แผนก่อหนี้ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่กลุ่มสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ) ให้น าส่งข้อมูลผ่าน e-mail : gfmis-soe@sepo.go.th  
    ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๒. ข้อมูลประมาณการงบการเงนิ/แผนการเบกิจ่าย/ประมาณการจ่าย/แผนก่อหนี้ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ให้น าส่งข้อมลูภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่บอร์ดอนุมัต ิ
    ๒.๑ กรณีที่วันครบก าหนดน าส่งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้น าส่งข้อมูลผ่าน e-mail : gfmis-soe@sepo.go.th  
    ๒.๒ กรณีที่วันครบก าหนดน าส่งตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ให้บันทึกและน าส่งข้อมูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ใหม่ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ระบบ GFMIS-SOE ใหม่ 
๓. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย/ผลก่อหนี้ ให้น าส่งภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณให้น าส่งข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง e-mail : gfmis-soe@sepo.go.th  
๔. ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลคณะกรรมการ ให้น าส่งภายใน ๑๐ วันท าการนับจากวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง  7 

ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
ภาครัฐวิสาหกิจ (FIN)  

หัวข้อข้อมูล 

รายปี 

งวดน าส่งข้อมูล    รายการข้อมูล 

รายไตรมาส 

ข้อมูลประมาณการงบการเงิน 

ข้อมูลงบการเงิน 
ข้อมูลการเงินและการบัญชีอื่นๆ 

ข้อมูลงบลงทุน (INV) 

รายปี 

รายเดือน 

ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย/ประมาณการจ่าย/แผนก่อหนี้๑ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อ สคร. ร้องขอ 

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย/ผลก่อหนี ้

ข้อมูลแผนการเบิกจ่าย/ประมาณการจ่าย/แผนก่อหนี้/
ผลการเบิกจ่าย/ผลก่อหนี ้
 
รายละเอียดสัญญาของงบลงทุนประเภทโครงการ 

 
ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) 

ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) 
ข้อมูลคณะกรรมการ (COM) 

 

รายปี 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลโครงสร้างอัตราเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ 
ข้อมูลผู้บริหาร๓และพนักงาน 
ข้อมูลคณะกรรมการ๓ Timing 

Timming-2018.pdf


๓. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 

• ข้อมูลประมาณการทางการเงนิ (ฉบับ ครม. อนุมัติ/ฉบับประมาณการเบื้องต้น) 
• ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน/ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ/ข้อมูลงบกระแสเงินสด 

(ฉบับก่อนและหลังสอบทาน) 
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถ์าวร 
• ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน 
• ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 
ภาครัฐวิสาหกิจ (FIN)  

• แผนการเบิกจ่ายภาพรวม (ฉบับ ครม. อนุมัติ) 
• ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 

ข้อมูลงบลงทุน (INV) 

• ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในปี ๒๕๖๒) ให้น าส่งข้อมูลภายใน ๑๐ วันท าการ
 นับถัดจากวันที่มีการลงนามในสัญญา 
• ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนขัน้ต่ าขั้นสูง 

ข้อมูลผู้บริหาร 

และพนักงาน (EMP) 

• ข้อมูลกรรมการ (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในปี ๒๕๖๒) ให้น าส่งข้อมูลภายใน ๑๐ วันท าการ 
นับถัดจากวันที่มีค าสั่งแต่งตั้งพร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้ง ข้อมูลคณะกรรมการ (COM) 
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๔. การคิดคะแนนการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 

• ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลล่าช้า รัฐวิสาหกิจจะถูกหักคะแนนวันละ ๐.๐๓ คะแนน 
จนกระทั่งรัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลตามที่ก าหนดเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วน 

๑.  ข้อมูลที่น าส่งภายในรอบปีบัญชี 
 หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
 น าส่งข้อมูลก่อนวันสิ้นปีบัญชี 
 ของรัฐวิสาหกิจ 

• ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนนรายการละ ๐.๓๐ คะแนน  

๒.  ข้อมูลที่น าส่งภายหลังสิ้นรอบปีบญัชี 
 หมายถึง ข้อมูลที่มีวันครบก าหนด
 น าส่งข้อมูลหลังวันสิ้นปีบัญชี 
 ของรัฐวิสาหกิจ 

•  ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
 โดยการคิดคะแนนเป็นไปตามข้อ ๑ และ ๒ ข้างต้น 
 

๓.  การยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี  
 (เฉพาะข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) 
 ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) 
 และข้อมูลคณะกรรมการ (COM)) 

ระบบประเมินผล กรอบการประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกิจ 
ระบบการบริหารจัดการองคก์ร  ได้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในหัวข้อการด าเนนิงานตามนโยบาย โดยมีน้ าหนักร้อยละ ๑  

ทั้งนี้ น้ าหนักเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล 

การด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ (รายสาขา) ที่จะก าหนด 

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ได้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในหัวข้อผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร โดยมีน้ าหนักร้อยละ ๒ 

ทั้งนี้ น้ าหนักเปน็ไปตามไปดุลพินิจของคณะอนกุรรมการจัดท าบนัทึกข้อตกลงและประเมินผล 

การด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ (รายสาขา) ที่จะก าหนด 
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๕. แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ 
GFMIS-SOE ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
• สคร. จะรับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจเมื่อมีเหตุผล ความจ าเป็นที่เหมาะสม 
• การชี้แจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
• สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจอันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาด 

ของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน มีข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง เป็นต้น 

• ให้น าเสนอ สคร. พิจารณาไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดนั้นๆ โดย สคร. จะพิจารณา 
จากวันที่ที่ สคร. ได้รับหนังสือ 

• สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาในแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๓ เดือน 
นับถัดจากวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดนั้นๆแต่ไม่เกินวันสิ้นรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ  
หากระยะเวลาเกินวันสิ้นรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ สคร . จะด าเนินการตามขั้นตอน 
ของกรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป 

๑. กรณีที่ รั ฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ และมีความ
ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการน าส่งข้อมูล
ดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็น พร้อมระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลา 

• ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จด า เนิ นการแจ้ ง ข้ อขั ดข้ อ งทา ง เทคนิ ค ให้  สคร . /Helpdesk ท ร าบ 
ไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ Helpdesk จะแจ้งหมายเลข call log  
ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถน าหมายเลข call log เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคิดคะแนนประเมินผลได้ 
 

๒. กรณีที่ รั ฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่ งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 
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๖. การเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE และการขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) 

• ยกเลิกการเข้าใช้งานด้วย GFMIS-SOE Token Key 
• เข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary  

Password) 
๑. การเข้าใช้งานระบบ 

• ให้ผู้บริหารสูงสุดแต่งตั้งผู้มีสิทธิโดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิเป็นพนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายขึน้ไป 
ซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล น าส่งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
รวมถึงดึงข้อมูลที่ต้องการ 

• ให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอรับชื่อผู้ใช้งาน ให้ สคร.  
(ยกเลิกให้แนบส าเนาบัตรประชาชน) 

• สคร. จะแจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password)
ผ่าน E-mail ของผู้มีสิทธิ และให้เปลี่ยนจากรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password)  
เป็นรหัสผ่าน (Password) ใหม่ ทันทีที่เข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE เป็นครั้งแรก 

๒. การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่านชั่วคราว 
(Temporary Password) 

หมายเหตุ : 
๑. โปรดส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิมายัง สคร. ภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ - ๗ ต่อ ๒๑๘๐ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นายวันชัย เพ็งจางค์ 
๒. ส าหรับ GFMIS-SOE Token Key สคร. จะด าเนินการแจ้งให้รัฐวิสาหกิจส่งคืนเมื่อ สคร. แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบเดิม) ในล าดับถัดไป 
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รายการข้อมูลประจ าปี ๒๕๖๑  
ที่ สคร. ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าส่งข้อมลูเข้าระบบ GFMIS-SOE โดยระบบเดิมหรอืระบบใหม ่

รายการข้อมูล น าส่ง/ยืนยันระบบ GFMIS-SOE 
๑. ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ (FIN) ประจ าปี ๒๕๖๑ ระบบเดิม 

 (ยกเว้น ๑. ข้อมูลงบการเงินประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

  ๒. ข้อมูลงบการเงินไตรมาส ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑  

  และข้อมูลงบการเงินประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีเกษตร)  
๒. ข้อมูลประมาณการรายได้ (REV) และการวางแผนการใชจ้่ายเงิน 

 ภาครัฐวิสาหกิจ (EXP) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระบบเดิม 

 
๓. ข้อมูลแผนการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ (Investment Planning System) 

 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระบบเดิม 
 

๔. ข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง (PFMS-SOE) 

 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระบบเดิม 

๕.  ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) 

 ข้อมูลคณะกรรมการ (COM) ประจ าปี ๒๕๖๑  

ระบบเดิม 
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