
วิธีการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE 

ระบบขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 
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การแจงปญหาดานเทคนคิและนโยบาย 

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 2180 (คุณอภิรัตน) หรือตอ 2114 (คุณไก) 

E-mail : soe@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 

เก่ียวกับการนําสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE 



ระบบขอมูลกรรมการรฐัวิสาหกิจ (COM) 
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การเขาใชงานระบบขอมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 

เขาเว็บไซต gfmis-soe.go.th เลือก URL เพื่อเขาระบบ GFMIS-SOE 

หรือพิมพ https://soe.gfmis.go.th 

กรอก User  

และ password 

คลิกปุมเขาสูระบบ 
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เมนูตางๆ ที่แสดงหลังจากเขาสูระบบ 

จะปรากฏตามสิทธิของผูใชงาน (User) 

ตามที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจแจงสิทธิการเขาใชรายงาน 

ที่จัดสงมายัง สคร. 

เมนูขอมูลและรายงานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 

เมนูการกรอกขอมูล 

>> ขอมูลประวัติกรรมการ 

>> ขอมูลคณะกรรมการชุดใหญ 

>> ขอมูลคณะกรรมการชุดยอย 

>> ขอมูลสิทธิประโยชนกรรมการ 

 

รายงาน 

>> รายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของจากการกรอกขอมูล 

>> รายงานคณะกรรมการชุดใหญ 

>> รายงานคณะกรรมการชุดยอย 

>> รายงานสิทธิประโยชนกรรมการ 

>> รายงานสถานะการนําสงขอมูลเขาระบบ 

ขอมูลกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

ขอมูลประวัติกรรมการ 

ขอมูลคณะกรรมการชุดใหญ 

ขอมูลคณะกรรมการชุดยอย 

ขอมูลสิทธิประโยชนกรรมการ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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ขอมูลประวัติกรรมการ 

การกรอกขอมูลประวัติกรรมการ 

เลือกเมนูขอมูลกรรมการ-->ขอมูลประวัติกรรมการ 

ทําการคนหาขอมูลจากชื่อ-นามสกุล/เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน (ถามี) 

1. กรรมการใหมในระบบ คือ ยังไมมีประวัติใดๆ ในระบบ 

ใหคลิกปุม “เพิ่ม” 

2. กรรมการรายเดิมในระบบ คือ มีขอมูลช่ือและประวัติแลว 

ใหดําเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลเดิม 

คลิกปุมเพ่ิม 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

หนาจอหลัก คนหารายชื่อและประวัติ

กรรมการในระบบ 

คลิกสัญลักษณดินสอเพ่ือเรียกดู/แกไขประวัติ

กรรมการรายบุคคล 

คลิกปุม “เพ่ิม” เม่ือคนหาแลวไมพบรายชื่อ

กรรมการและกรอกขอมูลกรรมการรายใหม 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

กรอกขอมูลรายละเอียดสวนตัว 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

กรอกขอมูลชองทางการติดตอ 

และขอมูลท่ีอยู 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

TAB ขอมูลการดํารงตําแหนงจะแสดง

ตอเม่ือไดกรอกขอมูลการดํารงตําแหนง

จากเมนูกรรมการชุดใหญ 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

คลิกปุม “เพ่ิม” เพ่ือกรอกขอมูล 

ท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูลประวัติกรรมการ (ตอ) 

กรอกประวัติใหม/หรือปรับปรุงประวัติ

ท่ีเก่ียวของแลวกดปุม Save 
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ขอมูลกรรมการชุดใหญ 

วิธีการกรอกขอมูลกรรมการชุดใหญ ดําเนินการดังนี้ 

1. ดูตําแหนงกรรมการท่ีจะกรอกขอมูลเพ่ือแตงตั้งในระบบ ไดแก 

- ประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการโดยตําแหนง 

- กรรมการผูแทนหนวยงาน 

- กรรมการและเลขานุการ 

2. คลิกสัญลักษณแวนขยายเพ่ือกรอกรายละเอียดในลําดับถัดไป 

1.  ดูตําแหนงกรรมการ   

ท่ีจะแตงตั้ง 

2.  คลิกสัญลักษณ 

แวนขยาย 

ตําแหนงใน

กรรมการ 

ตําแหนงใน

กรรมการ 
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3.  หนาจอกรอกรายละเอียด      

การดํารงตําแหนง 

รายละเอียด มีดังนี้ 

1. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาขน โดยกรอกหมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชนของกรรมการท่ีจะแตงตั้ง 

2. วันท่ีแตงตั้ง ใหกรอกวันท่ีมีผลการเปนกรรมการ เชน มีผลวันท่ี ครม. 

อนุมัติ /ท่ีประชุมบอรดอนุมัติ เปนตน 

3. วันท่ีครบวาระ ใหกรอกวันท่ีกรรมการครบวาระตามชวงระยะเวลา 

ท่ีกฎหมายกําหนด เชน 3 ป, 4 ป ถากฎหมายไมไดระบุไวเชนดํารงตําแหนง

จนกวาจะถูกจับฉลากออก ใหกรอกวันท่ี 31/12/9999 

4. วาระ ใหกรอกจํานวนครั้งท่ีกรรมการทานนั้นเขามาดํารงตําแหนง 

5. ในฐานะ ใหเลือกจากรายการ Dropdown list ไดแก  โดยตําแหนง 

กรรมการอ่ืน /ผูทรงคุณวุฒิ , ผูแทนหนวยงาน, ผูแทนกระทรวงการคลัง 

6. ผูมีอํานาจแตงตั้ง ใหเลือกจากรายการ Dropdown list ไดแก  

คณะรัฐมนตรี , รัฐมนตรี, ท่ีประชุมผูถือหุน, คณะกรรมการ 

7. DP กรรมการจากผูมีรายชื่อข้ึนทะเบียน Director pool ของ สคร. 

8. สถานะ ใหเลือกอยูในวาระ /หรือพนตําแหนง 

9. วันท่ีพนตําแหนง กรอกวันท่ีออกจากตําแหนง/ออกกอนวันครบวาระ 

10. เหตุผล ใหเลือกจากรายการ Dropdown list ไดแก ตาย, ลาออก, 

คณะรัฐมนตรีใหออก,ครบวาระ,ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เปนตน 4.  คลิกปุมบันทึก 
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ขอมูลกรรมการชุดยอย 

1.  คลิกปุมเพ่ิม 
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ขอมูลกรรมการชุดยอย (ตอ) 

รายละเอียด มีดังนี้ 

1. เลือกชื่อกรรมการจาก Dropdown list ท่ีจะแตงตั้ง 

2. วันท่ีแตงตั้ง ใหกรอกวันท่ีมีผลการเปนกรรมการ  

3. วันท่ีครบวาระ ใหกรอกวันท่ีกรรมการครบวาระ 

4. คณะกรรมการชุดยอย ใหกรอกชื่อชุดคณะกรรมการตามตําสั่ง 

5. ตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย ใหเลือกจากรายการ Dropdown list ไดแก 

ประธานกรรมการ, รองประธาน, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ 

6. อํานาจหนาท่ี ใหแนบไฟลคําสั่ง 

7. ผลตอบแทนท่ีไดรับใหเลือกจากรายการ Dropdown list เชน เบี้ยประชุม เปนตน 

8. หลักเกณฑการจาย ใหกรอกรายหลักเกณฑการจาย เชน จายทุกครั้งท่ีมาประชุม , 

เหมาจายรายครั้ง , เหมาจายรายป  เปนตน 

9. จํานวนเงิน ใหกรอกจํานวนเงินท่ีไดรับ 

10. สถานะ ใหเลือก อยูวาระ หรือ พนตําแหนง 

11. วันท่ีพนตําแหนง กรอกวันท่ีออกจากตําแหนง/ออกกอนวันครบวาระ 
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คอลัมภท่ีเก่ียวของ กรอกรายการตามระเบียบท่ีไดประกาศใชในปจจุบัน 

พรอมแนบไฟล 

>>รายการ -> เลือกรายการท่ีมีจาก Dropdown list เชน คารับรอง, เบี้ยประชุม , เบี้ยกรรมการ ....ฯลฯ 

>>ผูไดรับสิทธประโยชน -> เลือกรายการท่ีมีจาก Dropdown list เชน ประธานกรรมการ,รองประธาน 

กรรมการ ... แลวแตกรณี ข้ึนอยูกับสิทธิประโยชนไดรับแตกตางกัน 

>>กรอบหลักเกณฑท่ีกําหนดใหสิทธิประโยชน -> เลือกรายการท่ีมีจาก Dropdown list เชน จายรายป,  

จายรายป, เหมาจายรายครั้ง กรณีไมสามารถลงอัตราการจายไดใหเลือกจายตามจริง  

>>อัตราการจาย -> ใสจํานวนเงินท่ีจายตามระเบียบ/เง่ือนไข 

>>หมายเหตุ -> กรอกขอชี้แจงเพ่ิมเติม 

>>ระเบียบท่ีเก่ียวของ -> ให Upload ไฟลระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. คลิกปุมเพ่ิม 

2. คลิกปุมสัญลักษณดินสอ 

เพ่ือกรอกขอมูลหรือแกไขขอมูลเดิม 

ขอมูลสิทธิประโยชนกรรมการ 
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เรียกดูรายงานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

รายงานขอมูลคณะกรรมการ 

เลือกเมนูรายงานขอมลูกรรมการ-->รายงานคณะกรรมการชุดใหญ 

ปุม Export ขอมูล 
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การเรียกดูรายงานสถานะของการนําสงขอมูล 
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