
วิธีการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ระบบข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 
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การแจ้งปัญหาด้านเทคนคิและนโยบาย 

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 (คุณอภิรัตน)์ หรือต่อ 2113-2114 (คุณไก)่ 
E-mail : soe@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 



ระบบข้อมูลกรรมการรฐัวิสาหกิจ (COM) 
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การเข้าใช้งานระบบข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 
เข้าเว็บไซต ์gfmis-soe.go.th เลือก URL เพื่อเข้าระบบ GFMIS-SOE 
หรือพิมพ์ https://soe.gfmis.go.th 

กรอก User  
และ password 

คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 



เมนูข้อมูลและรายงานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 
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เมนูต่างๆ ที่แสดงหลังจากเข้าสู่ระบบ 
จะปรากฏตามสิทธิของผู้ใช้งาน (User) 
ตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งสิทธิการเข้าใช้รายงาน 
ที่จัดส่งมายัง สคร. 

เมนูการกรอกข้อมูล 
>> ข้อมูลประวัติกรรมการ 
>> ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ 
>> ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย 
>> ข้อมูลสิทธิประโยชนก์รรมการ 
 
รายงาน 
>> รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการกรอกข้อมูล 
>> รายงานคณะกรรมการชุดใหญ่ 
>> รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
>> รายงานสิทธิประโยชน์กรรมการ 
>> รายงานสถานะการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ 

ข้อมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ข้อมูลประวัติกรรมการ 
ข้อมูลคณะกรรมการชุดใหญ่ 
ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย 
ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ 

การกรอกข้อมูลประวัติกรรมการ 
เลือกเมนูข้อมูลกรรมการ-->ข้อมูลประวัติกรรมการ 
ท าการค้นหาข้อมูลจากชื่อ-นามสกุล/เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) 

1. กรรมการใหม่ในระบบ คือ ยังไม่มีประวัติใดๆ ในระบบ 
ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” 
2. กรรมการรายเดิมในระบบ คือ มีข้อมูลชื่อและประวัติแล้ว 
ให้ด าเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลเดิม (ถ้ามีแก้ไข) 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม” 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

หน้าจอหลัก ค้นหารายชื่อและประวัติ
กรรมการในระบบ 

คลิกสัญลักษณ์ดินสอเพื่อเรียกดู/แก้ไข
ประวัติกรรมการรายบุคคล 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เมื่อค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อกรรมการ
และกรอกข้อมูลกรรมการรายใหม่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ 
และข้อมูลที่อยู่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

TAB ข้อมูลการด ารงต าแหน่งจะแสดงต่อเมื่อ 
ได้กรอกข้อมูลการด ารงต าแหน่งจากเมนูกรรม 

การชุดใหญ่ 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อกรอกข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลประวัติกรรมการ (ต่อ) 

กรอกประวัติใหม่/หรือปรับปรุง
ประวัติที่เกี่ยวข้องแล้วกดปุ่ม Save 
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ข้อมูลกรรมการชุดใหญ่ 

วิธีการกรอกข้อมูลกรรมการชุดใหญ่ ด าเนินการดังนี้ 
1. ดูต าแหน่งกรรมการที่จะกรอกข้อมูลเพื่อแต่งตั้งในระบบ ได้แก่ 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการโดยต าแหน่ง 
- กรรมการผู้แทนหน่วยงาน 
- กรรมการและเลขานุการ 
2. คลิกสัญลักษณ์แว่นขยายเพ่ือกรอกรายละเอียดในล าดับถัดไป 

1.  ดูต าแหน่งกรรมการ   
ที่จะแต่งตั้ง 

2.  คลิกสัญลักษณ์แว่นขยาย 

ต าแหน่งใน
กรรมการ 

ต าแหน่งใน
กรรมการ 
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3.  หน้าจอกรอกรายละเอียด      
การด ารงต าแหน่ง 

รายละเอียด มีดังนี้ 
1. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาขน โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของกรรมการที่จะแต่งตั้ง 
2. วันที่แต่งตั้ง ให้กรอกวันที่มีผลการเป็นกรรมการ เช่น มีผลวันที่ ครม. 
อนุมัติ /ที่ประชุมบอร์ดอนุมัติ เป็นต้น 
3. วันที่ครบวาระ ให้กรอกวันที่กรรมการครบวาระตามช่วงระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด เช่น 3 ปี, 4 ปี ถ้ากฎหมายไม่ได้ระบุไว้เช่นด ารงต าแหน่ง
จนกว่าจะถูกจับฉลากออก ให้กรอกวันที่ 31/12/9999 
4. วาระ ให้กรอกจ านวนครั้งที่กรรมการท่านนั้นเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
5. ในฐานะ ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่  โดยต าแหน่ง 
กรรมการอื่น /ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนหน่วยงาน, ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
6. ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่  
คณะรัฐมนตรี , รัฐมนตรี, ที่ประชุมผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการ 
7. DP กรรมการจากผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียน Director pool ของ สคร. 
8. สถานะ ให้เลือกอยู่ในวาระ /หรือพ้นต าแหน่ง 
9. วันที่พ้นต าแหน่ง กรอกวันที่ออกจากต าแหน่ง/ออกก่อนวันครบวาระ 
10. เหตุผล ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่ ตาย, ลาออก, 
คณะรัฐมนตรีให้ออก,ครบวาระ,ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น 4.  คลิกปุ่มบันทึก 
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ข้อมูลกรรมการชุดย่อย 

1.  คลิกปุ่มเพิ่ม 
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ข้อมูลกรรมการชุดย่อย (ต่อ) 

รายละเอียด มีดังนี้ 
1. เลือกชื่อกรรมการจาก Dropdown list ที่จะแต่งตั้ง 
2. วันที่แต่งตั้ง ให้กรอกวันที่มีผลการเป็นกรรมการ  
3. วันที่ครบวาระ ให้กรอกวันที่กรรมการครบวาระ 
4. คณะกรรมการชุดย่อย ให้กรอกชื่อชุดคณะกรรมการตามต าสั่ง 
5. ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ให้เลือกจากรายการ Dropdown list ได้แก่ 
ประธานกรรมการ, รองประธาน, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ 
6. อ านาจหน้าที่ ให้แนบไฟล์ค าสั่ง 
7. ผลตอบแทนที่ได้รับให้เลือกจากรายการ Dropdown list เช่น เบี้ยประชุม เป็นต้น 
8. หลักเกณฑ์การจ่าย ให้กรอกรายหลักเกณฑ์การจ่าย เช่น จ่ายทุกครั้งที่มาประชุม , 
เหมาจ่ายรายครั้ง , เหมาจ่ายรายปี  เป็นต้น 
9. จ านวนเงิน ให้กรอกจ านวนเงินที่ได้รับ 
10. สถานะ ให้เลือก อยู่วาระ หรือ พ้นต าแหน่ง 
11. วันที่พ้นต าแหน่ง กรอกวันที่ออกจากต าแหน่ง/ออกก่อนวันครบวาระ 
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คอลัมภ์ที่เก่ียวข้อง กรอกรายการตามระเบียบที่ได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
พร้อมแนบไฟล์ 
>>รายการ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น ค่ารับรอง, เบี้ยประชุม , เบี้ยกรรมการ ....ฯลฯ 
>>ผู้ได้รับสิทธประโยชน์ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น ประธานกรรมการ,รองประธาน 
กรรมการ ... แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ได้รับแตกต่างกัน 
>>กรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ -> เลือกรายการที่มีจาก Dropdown list เช่น จ่ายรายปี,  
จ่ายรายปี, เหมาจ่ายรายครั้ง กรณีไม่สามารถลงอัตราการจ่ายได้ให้เลือกจ่ายตามจริง  
>>อัตราการจ่าย -> ใส่จ านวนเงินที่จ่ายตามระเบียบ/เงื่อนไข 
>>หมายเหตุ -> กรอกข้อชี้แจงเพ่ิมเติม 
>>ระเบียบที่เก่ียวข้อง -> ให้ Upload ไฟล์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. คลิกปุ่มเพิ่ม 

2. คลิกปุ่มสัญลักษณ์ดินสอ 
เพื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเดิม 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรรมการ 
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เรียกดูรายงานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

รายงานข้อมูลคณะกรรมการ 
เลือกเมนูรายงานข้อมลูกรรมการ-->รายงานคณะกรรมการชุดใหญ่ 

ปุ่ม Export ข้อมูล 
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การเรียกดูรายงานสถานะของการน าส่งข้อมูล 

1. คลิกเมนูรายงานข้อมูลทั่วไป
รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูรายงานสถานการณ์น าส่งข้อมูล
ทั่วไปกิจการ ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน และข้อมูล

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะไตรมาส (Q) หรือเดือน (M)  
ท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลเข้ามาในระบบ  

(สมมุติการส่ง) 


