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1 การเขา้สูเ่ขา้ระบบ 
ในการใช้งานระบบ SOE System สําหรับผู้ใช้งาน ระบบสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ 

 

 
1.1 ทําการกรอกรหัสผู้ใช้งาน 
1.2 ทําการกรอก รหัสผ่าน 
1.3 คลิ๊กปุ่มเข้าสู่ระบบ 
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2 ข้อมูลทั่วไปรฐัวิสาหกิจ 
2.1 การเข้าสู่หน้าจอข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 

เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส > ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ  

 
ระบบเปิดหน้าจอของข้อมูล 
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2.2 การแก้ไขข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 
2.2.1 เลือก รส เพื่อดูข้อมูล 

 
 

2.2.1.1 คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อปรับปรุงข้อมูล 
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2.2.1.2 แก้ไขข้อมูลตามต้องการ หรือเลือก Tab อื่นเพื่อแก้ไขข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 5 

 
2.2.1.3 คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

 
2.2.1.4 หรือยกเลิกเมื่อไม่ต้องแก้ไข 
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3 ข้อมูลการได้รบัยกเว้นกฎระเบียบและสิทธพิิเศษที่ได้รับ 
3.1 เข้าหน้าจอข้อมูลการได้รับยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพิเศษที่ได้รับ 

 
 

3.2 การค้นหาข้อมูล 

3.2.1 เลือก รส ท่ีต้องการแก้ไขและกด “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูล 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 7 

3.2.2 ระบบโหลดข้อมูลของ รส ท่ีเลือก 

 
3.3 การเพิ่มข้อมูล 

3.3.1 ระบบข้อมูลท่ีต้องการบันทึกด้านล่างของตาราง 

 
3.3.2 กด “เพิ่ม” เมื่อต้องบันทึกข้อมูล 

 
 

3.4 การแก้ไขข้อมูล 

3.4.1 ในบรรทัดรายการกด “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูล 
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3.4.2 แก้ไขข้อมูลรายการที่เลือก 

 
3.4.3 กด “บันทึก” เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 
3.4.4 หรือกด “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการแก้ไข 

 
3.5 การลบข้อมูล 

3.5.1 กด “ลบ” เมื่อต้องการลบข้อมูล 
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3.5.2 ระบบแสดง popup ยืนยันการลบ กด “OK” เมื่อต้องการลบข้อมูล หรือ “Cancel” เมื่อต้องยกเลิกการลบ

ข้อมูล 
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4 ข้อมูลทั่วไปรฐัวิสาหกิจรายปี 
4.1 การเข้าสู่หน้าจอ 

4.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจรายปี 

 
4.1.2 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจรายปี 
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4.2 การค้นหาข้อมูล 

4.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจและปีรัฐวิสาหกิจ 

 
4.2.2 กด “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลท่ีเลือก 

 
4.3 การแก้ไขข้อมูล 

4.3.1 กดปุ่ม“แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูล 

 

4.3.2 ระบบเปิดให้แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้ระบุข้อมูล 

 

4.3.3 กด “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือกด “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกข้อมูลเป็นข้อมูลก่อนหน้า 
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4.4 การลบข้อมูล 

4.4.1 ท่ีบรรทัดรายการ กดปุ่ม “ลบ” รายการที่ต้องการ 

 

4.4.2 ระบบ Popup แจ้งเตือนก่อนลบข้อมูล 

 

4.4.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันลบข้อมูล หรือกด “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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5 รายละเอียดบริษัทที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 
5.1 การเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

5.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >รายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

 
5.1.2 ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

 
 

5.2 การค้นหาข้อมูล 
5.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5.2.2 ระบบแสดงข้อมูลตาม รส ท่ีเลือก 

 
5.3 การเพิ่มข้อมูล 

5.3.1 ระบุข้อมูลในช่องท้ายตาราง  

 
หมายเหตุ: *หมายถึงช่องที่บังคับคีย์ข้อมูล 
 

5.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูล 

 
5.3.3 รายการที่เพิ่มจะถูกนํามาแสดงในตาราง 

 
5.4 การแก้ไขข้อมูล 

5.4.1 ท่ีบรรทัดรายการกดปุ่ม “แก้ไข”  
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5.4.2 ระบบจะเปิดฟิลด์ให้แก้ไขได้ระบุข้อมูลท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง 

 
5.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยและต้องการบันทึกข้อมูลลงในระบบ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก”  

เมื่อไม่ต้องการแก้ไข 

 
 

5.5 การลบข้อมูล 
5.5.1 ท่ีบรรทัดรายการในตาราง กดปุ่ม “ลบ” รายการที่ต้องการ 

 
5.5.2 ระบบแจ้งเตือนให้ยืนยันเพื่อลบข้อมูล 

 
 

5.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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6 สรุปยอดพาหนะ ณ สิน้ป ี
6.1 การเข้าใช้งานหน้าจอสรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปี 

6.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >สรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปี 

 
6.1.2 ระบบเปิดหน้าจอสรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปี 
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6.2 การค้นหาข้อมูล 
6.2.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหา รัฐวิสาหกิจและปีรัฐวิสาหกิจ 
6.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูล 

 
6.2.3 ระบบแสดงข้อมูล 

 
 

6.3 การเพิ่มข้อมูล 
6.3.1 ระบุข้อมูลในส่วนท้ายตาราง 

 
หมายเหตุ: *หมายถึงช่องที่บังคับคีย์ข้อมูล 
 

6.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ 

 
6.3.3 ข้อมูลแสดงในตาราง 
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6.4 การแก้ไขข้อมูล 
6.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีรายการที่ต้องการแก้ไข 

 
6.4.2 ระบบเปิดฟิลด์ให้แก้ไขผู้ใช้ระบุค่าท่ีต้องการ 

 
6.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกลงระบบ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อให้ข้อมูลเดิม 

 
 

6.5 การลบข้อมูล 
6.5.1 กดปุ่ม “ลบ” บรรทัดรายการที่ต้องการ 

 
6.5.2 ระบบแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูล 

 
6.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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7 ประมาณการยอดพาหนะ 
7.1 การเข้าใช้งานหน้าจอประมาณการยอดพาหนะ 

7.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >ประมาณการยอดพาหนะ 

 
7.1.2 ระบบเปิดหน้าจอประมาณการยอดพาหนะ 

 
 

7.2 การค้นหาข้อมูล 
7.2.1 เลือกเงื่อนไขรัฐวิสาหกิจ ปีรัฐวิสาหกิจหรือ Plan Version  
7.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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7.3 การเพิ่มข้อมูล 
7.3.1 ระบุข้อมูลท่ีท้ายตาราง 

 
 

7.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อข้อมูลในระบบ 

 
 

7.4 การแก้ไขข้อมูล 
7.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการท่ีต้อง 

 
 

7.4.2 ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 21 

7.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลง หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล 

 
 

7.5 การลบข้อมูล 
7.6 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการ 

 

7.7 ระบบแจ้งเตือนการยืนยันการลบข้อมูล 

 
 

7.8 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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8 สร้างรายการประเภทสนิค้า 
8.1 การเข้าใช้งานหน้าจอสร้างรายการประเภทสินค้า 

8.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >สร้างรายการประเภทสินค้า  

 
8.1.2 ระบบแสดงหน้าจอสร้างรายการประเภทสินค้า 

 
 

8.2 การค้นหาข้อมูล 
8.2.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหา รัฐวิสาหกิจ 

 
 

8.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไข 
8.2.3 ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก 
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8.3 การเพิ่มข้อมูล 
8.3.1 กําหนดข้อมูลในส่วนท้ายตาราง 

 
 

8.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

 
8.3.3 ระบบแสดงข้อมูลในตาราง 

 

8.4 การแก้ไขข้อมูล 
8.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการท่ีต้องการ 

 
8.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
 

8.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
 

8.5 การลบข้อมูล 
8.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการลบ 
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8.5.2 ระบบแสดงการแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูล  

 
 

8.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูลหรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
 

9 ประเภทสนิค้า/บริการเพื่อจดัทําประมาณการ 

9.1 การเข้าใช้งานหน้าจอประเภทสินค้า/บริการเพื่อจัดทําประมาณการ 
9.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >ประเภทสินค้า/บริการเพื่อจัดทําประมาณการ 

 
9.1.2 ระบบแสดงหน้าจอประเภทสินค้า/บริการเพื่อจัดทําประมาณการ 
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9.2 การค้นหาข้อมูล 
9.2.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ 

 
 

• รัฐวิสาหกิจ 

• ปีรัฐวิสาหกิจ 

• ประเภทพื้นที่ 

• Plan Version 
 

9.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไข 
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9.3 การแก้ไขข้อมูล 
9.3.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการท่ีการแก้ไข 

 
9.3.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
9.3.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงลงระบบหรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
 

9.4 การลบข้อมูล 
9.4.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการ 
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9.4.2 ระบบแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูล 

 
9.4.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

10 ข้อมูลเก่ียวกับการผลิตและการขาย 

10.1 การเข้าใช้งานหน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย 
10.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย 

 
10.1.2 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย 
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10.2 การค้นหาข้อมูล 

 
10.2.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ 

• รัฐวิสาหกิจ 

• ปีรัฐวิสาหกิจ 

• ประเภทพื้นที่ 

• พื้นที่ 

• Plan version 
 

10.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไข 
10.2.3 ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไข 

 
 

10.3 การเพิ่มข้อมูล 
10.3.1 ระบุข้อมูลท่ีต้องการ ในส่วนท้ายตาราง 
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10.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ 

 
10.3.3 ระบบแสดงข้อมูลในตาราง 

 
10.4 การแก้ไขข้อมูล 

10.4.1 กดปุ่มแก้ไขที่บรรทัดรายการที่ต้องการ 

 
10.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
10.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล 

 
10.5 การลบข้อมูล 

10.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการลบ 
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10.5.2 ระบบแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการลบ 

 
 

10.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ 
 

11 การประมาณการข้อมูลเก่ียวกับการผลิตและการขาย 

11.1 การเข้าใช้งานหน้าจอการประมาณการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย 
11.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >การประมาณการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย  

 
11.1.2 ระบบแสดงหน้าจอการประมาณการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย 
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11.2  การค้นหาข้อมูล 
11.2.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาดังต่อไปนี้ 

• รัฐวิสาหกิจ 

• ปีรัฐวิสาหกิจ 

• ประเภทพื้นที่ 

• พื้นที่ 

• Plan version  

 
 

11.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไข 
11.2.3 ระบบแสดงข้อมูลบนตาราง 

 
 

11.3 การเพิ่มข้อมูล 
11.3.1 ท่ีบรรทัดท้ายตาราง ระบุข้อมูลตามต้องการ 
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11.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการเข้าในระบบ 

 
11.3.3 ระบบแสดงรายการในตาราง  

 
11.4  การแก้ไขข้อมูล 

11.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” บรรทัดรายการที่ต้องการ 

 
11.4.2 ระบุข้อมูลท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง 

 
11.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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11.5  การลบข้อมูล 
11.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการลบ 

 
11.5.2 ระบบแจ้งข้อความยืนยันการลบข้อมูล  

 
 

11.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

12 รายชื่อผู้ถือหุน้ 10 อันดับแรก 

12.1 การเข้าสู่หน้าจอรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
12.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
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12.1.2 ระบบแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

 
 

12.2 การค้นหาข้อมูล 
12.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ และกดปุ่ม “ค้นหา” 

 
12.2.2 ระบบแสดงรายการบนหน้าจอ 

 
 

12.3 การเพิ่มข้อมูล 
12.3.1 ท่ีท้ายตารางระบุข้อมูลตามต้องการ  

 
12.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” ท่ีท้ายตาราง 

 
12.3.3 ระบบแสดงรายการบนตาราง 

 
12.4 การแก้ไขข้อมูล 

12.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการท่ีต้องการแก้ไข 

 
12.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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12.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
 

12.5 การลบข้อมูล 
12.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้อง 

 
12.5.2 ระบบแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูล 

 
12.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบ 

13 ข้อมูลการเพิ่ม/ลดทนุของรัฐวิสาหกิจ 

13.1  การเข้าสู่หน้าจอข้อมูลการเพิ่ม/ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ 
13.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >ข้อมูลการเพิ่ม/ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ 
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13.1.2 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการเพิ่ม/ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 
 

13.2  การค้นหาข้อมูล 
13.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจและกดปุ่ม “ค้นหา” 

 
13.2.2 ระบบแสดงรายการตามเงื่อนไข 

 
 

13.3  การเพิ่มข้อมูล 
13.3.1 ระบุข้อมูลท่ีบรรทัดรายการท้ายตาราง 

 
13.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ 

 
13.3.3 ระบบแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในตาราง 

 

13.4  การแก้ไขข้อมูล 
13.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการท่ีต้องการ 

 
13.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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13.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนแปลงในระบบ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการแก้ไข 

 
 

13.5 การลบข้อมูล 
13.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการ 

 
13.5.2 ระบบแจ้งเตือนข้อความยืนยันการลบข้อมูล 

 
13.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูลหรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 

14 รายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 

14.1 การเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 
14.1.1 เลือกเมนู ข้อมูลท่ัวไป รส >รายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 
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14.1.2 ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 
 

14.2 การค้นหาข้อมูล 
14.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจและปีรัฐวิสาหกิจ กดปุ่ม “ค้นหา”  

 
14.2.2 ระบบแสดงรายการตามเงื่อนไขที่เลือก 

 
 

14.3 การเพิ่มข้อมูล 
14.3.1 ระบุข้อมูลท่ีบรรทัดท้ายตาราง  

 
14.3.2 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการเข้าระบบ 

 
14.3.3 ระบบแสดงข้อมูลในตาราง 

 
14.4 การแก้ไขข้อมูล 

14.4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” ท่ีบรรทัดรายการ 
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14.4.2 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
 

14.4.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการแก้ไข 

 
 

14.5 การลบข้อมูล 
14.5.1 กดปุ่ม “ลบ” ท่ีบรรทัดรายการที่ต้องการ 

 
14.5.2 ระบบแจ้งข้อความเพื่อยืนยันการลบข้อมูล 

 
14.5.3 กดปุ่ม “OK” เพื่อลบข้อมูลหรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล 
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15 รายงานข้อมลูทั่วไปรัฐวิสาหกิจ 

15.1  กดค้นหาข้อมูล 
15.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 

 
15.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
15.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 
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15.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  
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16 รายงานข้อมลูการได้รับยกเว้นกฎระเบียบ และสิทธิพเิศษ 

16.1 กดค้นหาข้อมูล 
16.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานข้อมูลการได้รับยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพิเศษ 

 
16.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

16.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

16.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  
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17 รายงานรายละเอียดบริษัทที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

17.1  กดค้นหาข้อมูล 
17.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานรายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

 
17.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

17.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

17.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  
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18 รายงานข้อมลูสรุปยอดพาหนะ ณ สิน้ปีงบประมาณ 

18.1  กดค้นหาข้อมูล 
18.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานข้อมูลสรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
18.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

18.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 
  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 45 

18.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 
 

19 รายงานการบนัทึกข้อมูลประมาณการยอดพาหนะ 

19.1 กดค้นหาข้อมูล 
19.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานการบันทึกข้อมูลประมาณการยอดพาหนะ 
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19.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

19.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

19.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 
 

  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 47 

20 รายงานข้อมลูการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินคา้และบริการ 

20.1 กดค้นหาข้อมูล 
20.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ  

 
20.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

20.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 
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20.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 

21 รายงานประมาณการข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินคา้และบริการ 

21.1 กดค้นหาข้อมูล 
21.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานประมาณการข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภท

สินค้าและบริการ  

 
21.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
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21.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

21.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  
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22 รายงานผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจ 

22.1  กดค้นหาข้อมูล 
22.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส >รายงานผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจ  

 
 

22.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

22.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 
  



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_SOE.docx หน้า 51 

22.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 

23 รายงานข้อมลูการเพิ่มลดทนุของรัฐวิสาหกิจ 

23.1  กดค้นหาข้อมูล 
23.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส > รายงานข้อมูลการเพิ่มลดทุนของรัฐวิสาหกิจ  
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23.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 

23.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

23.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 

24 รายงานข้อมลูกองทุน 

24.1  กดค้นหาข้อมูล 
24.1.1 เลือกเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไป รส > รายงานข้อมูลกองทุน  

 
 

24.1.2 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
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24.1.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลบนหน้า 

 
 

24.1.4 กดปุ่ม “Export” เมื่อต้องการไฟล์ในรูปของ Excel  

 
 

25 การยืนยนัข้อมูล 

25.1 เลือกข้อมูลท่ีต้องการยืนยัน 

• ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 

• ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพิเศษที่ได้รับ  

• ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจรายปี  

• รายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น  

• สรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  

• ประมาณการยอดพาหนะ 

• ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย  

• การประมาณการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย  

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  

• ข้อมูลการเพิ่ม /ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ  

• รายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 
 

25.2  กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพื่อยืนยันข้อมูลในระบบ 
25.3  ระบบบันทึกข้อมูล 
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26 การนําส่งข้อมูล 

26.1  เลือกข้อมูลท่ีต้องการนําส่งตามกาํหนดของ สคร 

• ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจ 

• ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฎระเบียบและสิทธิพิเศษที่ได้รับ  

• ข้อมูลท่ัวไปรัฐวิสาหกิจรายปี  

• รายละเอียดบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น  

• สรุปยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  

• ประมาณการยอดพาหนะ 

• ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย  

• การประมาณการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการขาย  

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  

• ข้อมูลการเพิ่ม /ลดทุนของรัฐวิสาหกิจ  

• รายละเอียดกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 
 

26.2 กดปุ่ม “นําส่งข้อมูล” เพื่อนําส่งข้อมูลตามกําหนดของแต่ละ template  

 
 

26.3 ระบบบันทึกข้อมูล 

27 รายงานสถานะการนาํสง่ข้อมูล 

27.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล เลือกปีและ รส  

 
 

27.2 กดค้นหาข้อมูล 
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27.3 กด Export เพื่อนําข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์ Excel 

28 รายงานการยนืยันข้อมลู 

28.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล เลือกปีและ รส  
 

  
28.2 กดค้นหาข้อมูล 
28.3 กด Export เพื่อนําข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 




