
หลักเกณฑ์การคิดคะแนน 
เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในส่วนของการน าสง่ขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 

ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ (EMP) 



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 

 

2 



1. 
 ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลผู้บริหารและพนกังาน) 
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1.  ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 
(ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน) 
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หมายเหตุ :  
1. ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลจะนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนกัขัตฤกษ์ ในกรณีที่ระยะเวลาการน าส่งข้อมูลดังกลา่ว 

ตรงกันวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกิจน าสง่ข้อมูลในวันท าการถดัไป 
2. ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี 
3. เปลี่ยนแปลงการน าส่งข้อมูลผู้บริหาร จากเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เป็นภายใน 10 วันท าการนับถัดจากวันที่มีการลงนามในสญัญา 

ข้อมูล ความถี ่ ก าหนดการน าส่ง 
โครงสร้างองค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลผู้บริหาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 10 วันท าการ 
นับถัดจากวันที่มีการเปลีย่นแปลง 

ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูง รายปี ภายใน 30 วันนับถัดจากวันสิ้นป ี 

ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 
ส าหรับพนักงาน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลโบนัสพนักงานและกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 



2. 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ในส่วนของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE  
ประจ าปี 2562 

(ข้อมูลผู้บริหารและพนกังาน) 
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2.  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลในส่วนของการน าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจ าปี 2562 (ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน)  

ข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในป ี2562) 
ให้น าส่งข้อมูลภายใน 10 วันท าการนับถัดจากวันที่มีการลงนามในสญัญา 

ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูงประจ าปี 2562 
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หมายเหตุ : ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี  



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 

     หมายเหตุ : 
1. ทั้งนี้ น้ าหนักเป็นไปตามไปดุลพินิจของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกจิ (รายสาขา)  

ที่จะก าหนด 
2. ยกเลิกการคิดคะแนนการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี เป็นการปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
 



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 2180 (วันชัย)  

E-mail : wanchai_p@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 



ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงานรฐัวิสาหกิจ (EMP) 
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การเข้าใช้งานระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เข้าเว็บไซต์ gfmis-soe.go.th --> คลิกเลือก URL ระบบ GFMIS-SOE 

กรอก User และ 
password 

คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
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เมนูต่างๆ ที่จะแสดงหลังจากเข้าสู่ระบบ 
จะปรากฏตามสิทธิของผู้ใช้งาน (User) 
ตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งสิทธิการเข้าใช้รายงาน 
ที่จัดส่งมายัง สคร. 

เมนูข้อมูลและรายงานข้อมูลผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) 

หน้าจอการกรอกข้อมูล 
>> ข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
>> ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน 
>> ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
>> ข้อมูลโครงสร้างอัตราเงินเดือน 
>> ข้อมูลโบนัสพนักงาน 
 
รายงาน 
>> รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการกรอกข้อมูล 
>> รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ 

ข้อมูลผู้บริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน 
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
ข้อมูลโครงสร้างอัตราเงินเดือน 
ข้อมูลโบนัสพนักงาน 

ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน 
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ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน 

คอลัมภ์ที่เก่ียวข้อง กรอกรายการตามระเบียบที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
พร้อมแนบไฟล์ 
>>รายการ ->เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเครื่องแบบ, ค่าช่วยเหลือบุตร ....ฯลฯ 
>>ผู้ได้รับสิทธประโยชน์ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น พนักงาน, บุคคลในครอบครัว, 
หัวหน้า, รอง... แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ได้รับแตกต่างกัน 
>>กรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้สิทธิประโยชน์-> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น จ่ายรายปี,  
จ่ายรายปี, เหมาจ่ายรายครั้ง กรณีไม่สามารถลงอัตราการจ่ายได้ให้เลือกจ่ายตามจริง  
>>อัตราการจ่าย -> ใส่จ านวนเงินที่จ่ายตามระเบียบ/เงื่อนไข 
>>หมายเหตุ ->กรอกข้อชี้แจงเพ่ิมเติม 
>>ระเบียบที่เก่ียวข้อง -> ให้ Upload ไฟล์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. คลิกปุ่มเพ่ิม 

2. คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน > สิทธิประโยชน์พนักงาน 

ข้อมูลพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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ข้อมูลโครงสร้างองคก์ร 
ผู้ว่าการ ...ช่ือรัฐวิสาหกิจ.. 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง....... 

โทร. 2180 

รองผู้ว่าการ ...A.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2181 

รองผู้ว่าการ …B.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2182 

รองผู้ว่าการ ...C.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2183 

รองผู้ว่าการ ...D.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2184 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ...A.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2185 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ…B.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2186 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ...C.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2187 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ...D.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2188 

ฝ่าย...A.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2189 

ฝ่าย…B.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2190 

รองผู้ว่าการ ...C.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2191 

รองผู้ว่าการ ...D.. 
ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง/ช่ือย่อต าแหน่ง....... 

โทร. 2192 

จ านวนพนักงาน 
พนักงานประจ า   ......  คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว    ......   คน 

ปรับปรุง ณ วันที่ 16/01/2562 

(ตัวอย่าง) 

ใช้ไฟล์/รูปแบบที่หน่วยงานมีอยู่ โดยเพิ่มข้อมูลรายละเอียด 
ของผังองค์กร ได้แก่ ชื่อ, เบอร์โทร และจ านวนพนักงาน 
ในองค์กร แล้วน าไฟล์ Upload เข้าระบบ 
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ข้อมูลโครงสร้างองคก์ร (ต่อ) 
วิธีการ Upload ผังโครงสร้างองค์กรเข้าในระบบ 

1.คลิกปุ่มเพ่ิม 

2.คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือกรอกข้อมูล 

3.คลิกปุ่ม Browse ที่สร้างผังโครงสร้างองค์กรไว้แล้ว 
4.คลิกปุ่มบันทึก 

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
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ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน 

1.คลิกปุ่ม     
อัพโหลดไฟล์ 

2. คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือใส่ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

ใส่รายละเอียดทีละรายการ หมายเหตุ :  
1. รัฐวิสาหกิจสามารถน าส่งเป็นไฟล์ upload รูปแบบไฟล์ 
กรอกใน Excel ประกอบด้วย ชื่อต าแหน่ง , ระดับ ,
เงินเดือนขั้นต่ า ,เงินเดือนขั้นสูง 
2. กรอกข้อมูลตามที่ก าหนดผ่านเว็บไซต์ 

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
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ข้อมูลโบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการ 

1. เลือกปีของโบนัส 

2. คลิกปุ่มแก้ไข เพ่ือกรอก
ข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

คอลัมภ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
>> สถานะการประเมิน เลือกเข้าระบบประเมินผล (ถึงแม้ว่าในปีนั้นไม่มีการจ่ายโบนัส) 
>> ลักษณะการจ่ายโบนัส เลือกจากรายชื่อรายการ เช่น ตามหลักเกณฑ์ประเมินผล, อัตราคงท่ี, ไม่มีการจ่ายโบนัส ,อยู่ระหว่างการพิจารณาโบนัส 
(ถ้าในปีใดอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโบนัสให้เลือกหัวข้ออยู่ระหว่างการพิจารณาโบนัส) 
>> คะแนนประเมินผล กรอกคะแนนตามจริง , อัตรา (เท่าของเงินเดือน) ,เงินเดือนพนักงานถัวเฉลี่ย (สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน 
เนื่องจากวิธีค านวณแต่ละแห่งต่างกัน) 
>> จ านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น (บาทต่อปี) ให้กรอกจ านวนเงินที่จ่ายโบนัสพนักงาน 
>> ก าไรสุทธิที่น ามาค านวณโบนัส  ใส่ผลก าไรของปีท่ีน ามาค านวณโบนัสของปีนั้นๆ 
>> จ านวนที่จ่ายกรรมการ กรอกโบนัสที่จ่ายให้กับกรรมการ 

ข้อมูลโบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการ 

อัตรา (เท่าของ 
เงินเดือน) 
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ตัวอย่างการเรียกดูรายงานจากเมนูข้อมูลพนักงาน 
หน้าจอกรอกข้อมูล 
>> ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน 
>> ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
>> ข้อมูลโครงสร้างอัตราเงินเดือน 
>> ข้อมูลโบนัสพนักงาน 
>> ข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
>> รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ 

เลือกรายงาน เรียกเมนูพนักงาน 

สามารถ Export ข้อมูลไปใช้ใน
รูปแบบ Excel, pdf, word 
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ข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

การกรอกข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

หน้าจอค้นหารายชื่อผู้บริหารเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลประวัติ 

กดปุ่ มเพิ่มเพื่อใสป่ระวตัิ
ผู้บริหารรายใหม ่

คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพ่ือใส่ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

- กรอกข้อมูลชื่อพร้อมประวัติส่วนตัวผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
ระดับฝ่ายหรือเทียบเทา่ฝ่ายขึน้ไป 
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การกรอกข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) 
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การกรอกข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) 



26 

การกรอกข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) 
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การกรอกข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (ต่อ) 
เรียกดูรายงานประวัติผู้บริหารรายบุคคล 

รายงานประวัติผู้บริหารรายบุคคล 

กรุงเทพมหานคร 
02-298-5990 

02-298-5990 

093809111 

เลขบัตรประจ าตัวประชาขน 1570400116417 
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การเรียกดูรายงานสถานะของการน าส่งข้อมูล 

รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลทั่วไปกิจการ ข้อมูลผู้บรหิาร/พนักงานรฐัวิสาหกิจ และข้อมูลกรรมการรฐัวิสาหกิจ

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry Entry

ข้อมูลทั่วไปกิจการ ADHOC 14/1/62 14/4/62

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ADHOC

บริษัทที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น ADHOC

ข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ADHOC

ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ ADHOC 16/1/2562

ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ ADHOC 16/1/2562

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ADHOC

ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน ADHOC

ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ ADHOC

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร ADHOC

ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน 31/10/2562 11/01/2562

ข้อมูลโบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการ ADHOC

ชื่อ Templateชื่อรัฐวิสาหกิจ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Q3 Q4Q1 Q2
วันครบ

ก าหนดส่ง
วันส่ง (Year)

14/01/2562 14/04/2562 


