
การน าส่งข้อมูลเข้า 
ระบบ GFMIS-SOE  
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ปี 2566 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 



หวัขอ้การบรรยาย 

1 2 3 

4 ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
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ข้อมูลและระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE 

แนวทางการด าเนินการในกรณี 
ที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS-SOE 

 

แนวทางการพิจารณา 
ของ สคร. 
 

การแจ้งปัญหาทางเทคนิค 
และนโยบาย 

 



ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE (กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) 
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ข้อมูลและระยะเวลาที่ก าหนดให้น าส่งข้อมูล 
เข้าระบบ GFMIS-SOE (กลุ่มสถาบันการเงิน) 

 

1 



แนวทางการด าเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจ 
ไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
 

2 

 

กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS-SOE ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ 
และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาใน
การน าส่งข้อมูลดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น พร้อม
ระยะเวลาที่ขอขยายระยะเวลา 
 
   

           Q 

 สคร .  จ ะ รั บพิ จ า รณากา รขอขยา ย
ระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีเหตุผล
ความจ าเป็นที่เหมาะสม 

 การช้ีแจงเหตุผลของรัฐวิสาหกิจต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจให้น าเสนอ สคร. พิจารณาไม่
เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดนั้นๆ  
โดย สคร. จะพิจารณาจากวันที่ที่ สคร. 
ได้รับหนังสือ            

 

            A 
 

 

  1   1 

กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่ก าหนด
โดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค 

 
 
 
 
 

                            Q 

ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการแจ้งข้อขัดข้อง 
ทางเทคนิคให้ สคร./Helpdesk ทราบ 
ไม่เกินวันครบก าหนดน าส่งข้อมูลงวดนั้นๆ  
โดยเจ้าหน้าที่ Helpdesk จะแจ้งหมายเลข  
call log ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถน าหมายเลข 
call log 

    

            

                            A 

  1 
  2  2 



     แนวทางการพิจารณาของ สคร. 

สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ 

อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น 

• รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้ส่งข้อมูลเขา้ระบบ GFMIS-SOE ไม่ได้ 

• รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS-SOE  

• ระหว่างบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจเอง รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจเอง 

• มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 

• มีข้อขัดขอ้งหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง  

• รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเอง 
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การแจ้งปัญหาทางเทคนิคและนโยบาย 
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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 2179 (อังศุผลด)ี  

E-mail : angsupondee_p@sepo.go.th ; inv@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 



ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password เพื่อสู่เข้าระบบ   1 
สร้างแบบฟอร์มงบลงทุน  
 

  2 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 

  3 

8 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 

  4 

 
 

  5 ตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

 6 
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1. พิมพ์ URL โดยกรอก Username และ Password เพื่อสู่เขา้ระบบ   



2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
 



2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
 



2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
 

ปีท่ีสร้างรายการงบลงทุน ให้เลือกปีท่ีรายการงบลงทุนน้ันคาดว่าจะ
เริ่มด าเนินงาน 
 กรณีแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า  
 ปีท่ีสร้างรายการงบลงทุน ให้เลือกปีท่ีสร้างงบลงทุนเป็นรหัสปีท่ี

คาดว่าจะมีการลงทุน เช่น คาดว่าจะมีการลงทุนในปี 2566 ให้
เลือกปีท่ีสร้างรายการงบลงทุนเป็นปี 2566 

ประเภทงบลงทุน : ตามค าขอ/อนุมัติ จาก สศช.  
 งบปกติรายปี  ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ 
 แผนระยะยาว 
 โครงการลงทุน        

ชื่องบลงทุน : สามารถกรอกข้อมูลได ้250 ตัวอักษร  
วงเงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ : วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นของโครงการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ     
วันที่อนุมัติโครงการ : วันท่ี บอร์ด/ครม. อนุมัติโครงการ  
วันที่เร่ิมด าเนินงาน : วันท่ีเริ่มโครงการ/แผน 
วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันท่ีสิ้นสุดโครงการ/แผน 



2. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
 

ค าอธิบาย สถานะ  
P : อยู่ระหว่างการขออนุมัติด าเนินการ 
/โครงการท่ีคาดว่าจะมีแผนเบิกจ่าย 
ในอนาคต (ส าหรับแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า)  
A :  อนุมัติให้ด าเนินการแล้วโดย ครม./สศช./บอร์ด  
R : ครม./สศช./บอร์ด ไม่อนุมัติให้ด าเนินการ 
W : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
F :  ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
C :  ยกเลิก / ระงับการด าเนินการ 



3. สร้างแบบฟอร์มงบลงทนุ  
 

1. กดที่สัญลักษณ์        เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  
3. บันทึก Template เก็บไว้ยัง Drive ที่ต้องการ    



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) แผน 
 

 แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายล่วงหน้า 

1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มมาจากการสรา้ง 
งบลงทุนที่เมนู สร้างงบลงทุน สถานะ P A W  

2.   กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง  



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) แผน 
 
 
 แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายภาพรวม 
1. ข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์ม มาจากการสรา้งงบลงทุน 
         เมนู สร้างงบลงทุน สถานะ A W  
2. กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง  
3. แผนเบิกจ่ายภาพรวม ให้ใส่ข้อมูลกรอบเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีที่ไดร้ับอนุมัติ

จาก บอร์ด/ครม. ในหัวข้อวงเงินเบิกจ่าย 
ซึ่งรวมถึง งบผูกพัน + งบประจ าปี   

4.     ข้อควรระวัง   
 กรอบเบิกจ่าย = งบลงทุนรวมสะสมทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี 
 วันท่ีอนุมัติกรอบเบิกจ่ายประจ าป ี
 โครงการ/แผน ครบถ้วน (เช็คสถานะ) 



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) แผน 

 

 งบขออนุมัติรายปี  
 แผนระยะยาว 
 โครงการลงทุน 

ตรวจสอบ
จ านวน 

ให้เท่ากัน 

อาจจะน้อยกว่า
หรือ เท่ากับ ได้  

 แบบฟอร์มแผนเบิกจ่ายตามประเภทต่างๆ   

 



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) แผน 

 
 แบบฟอร์มแผนก่อหนี้   

 

 
แผนก่อหนี้ หมายถึง แผน/โครงการ  
ที่คาดว่าจะเซ็นสัญญา ในปีนั้นๆ เช่น 
โครงการ ก. มี 5 สัญญา รวมมูลค่า 
500 ลบ. แต่จะเซ็นในปี 2566 จ านวน 
3 สัญญา มูลค่า  300 ลบ .  เท่ ากับ 
มีแผนก่อหนี้ปี 2566 เท่ากับ 300 ลบ.  

 ให้กรอกข้อมูลโดยไม่ต้องแยกรายโครงการ/รายแผนระยะยาว 
และให้พิจารณาในภาพรวมท้ังปีไม่ต้องกระจายรายเดือน 

 
ข้อควรระวัง  แผนก่อหนี้ ให้คิดเฉพาะ การเซ็นสัญญา เท่านั้น ไม่ใช่การเบิกจ่ายเงิน 
                           



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) ผล 
 
 แบบฟอร์มผลเบิกจ่ายประจ าเดือน 

 

 
1. ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบฟอร์ม มาจากการสร้างงบลงทุน 
    ที่เมนู สร้างงบลงทุน สถานะ A W  
2. กรอกข้อมูลในแต่ละช่อง  
3. ข้อควรระวัง  
 ให้กรอกผลเบิกจ่ายประจ าเดอืนน้ันๆ ไม่ใช่ ผลเบิกจ่ายสะสม เช่น ผลเบิกจ่ายประจ าเดือน พ.ย. ให้

กรอกข้อมูลของเดือน พ.ย. ไม่ใช่ ผลของเดือน ต.ค. – พ.ย.    
 สาเหตุที่ล่าช้ากว่าแผน ให้ระบุสาเหตุของโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน     



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) ผล  
 

 แบบฟอร์มผลเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ  

 

 

 ผลเบิกจ่ายให้ใส่ 
ผลเบิกจ่ายของเดือนน้ันๆ  
ไม่ใช่ ผลเบิกจ่ายสะสม 

 ผลแยกตามประเภทต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่าย 
แยกตามประเภทต่างๆ   



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) ผล 
 
 แบบฟอร์มประมาณการจ่าย 

 

 

 

ประมาณการจ่าย หมายถึง การคาดการณผ์ลการเบิกจ่ายจรงิในปีนั้นๆ ซึ่งเป็น
การปรับปรุงข้อมูลผลจ่ายจรงิ (รายเดือน) + คาดการณ์จ่าย (เดือนที่เหลือ)  
เช่น ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ประมาณการจ่ายเดือน ม.ค. 66  
ให้ปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจา่ยเดือน ต.ค. 65 ถึง ม.ค. 66  
เป็นผลการเบิกจ่ายจรงิ ส่วนเดือนท่ีเหลือให้คาดการณ์ไปจนถึงสิ้นปี  
(เดือน ก.พ. 66 - ก.ย. 66)  ต้องมีการปรับปรุงทุกเดือน  



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) ผล 
 
 แบบฟอร์มผลก่อหนี้   

 

 
ผลก่อหนี้ หมายถึง มูลค่ารวมสัญญา
ที่ได้เซ็นแล้วในเดือนนั้นๆ เช่น ผลก่อ
หนี้ของเดือน ต.ค. คือ มูลค่ารวมของ
สัญญาที่เซ็นสัญญาในเดือน ต.ค. แล้ว 
เท่านั้น  
 

 ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องแยกรายโครงการ/รายแผนระยะยาว 
ให้พิจารณาในภาพรวมท้ังปีไม่ต้องกระจายรายเดือน 

 
     ข้อควรระวัง    ผลก่อหนี้ ให้คิดเฉพาะ การเซ็นสัญญา เท่านั้น ไม่ใช่การเบิกจ่ายเงิน 
                         ผลก่อหนี้รวมสะสมท้ังปีต้องไม่เกินมูลค่ารวมของแผนก่อหนี้ประจ าปีนั้นๆ   



4. การน าส่งข้อมูล (Upload)  
 
 แบบฟอร์มรายละเอียดสัญญาของโครงการลงทุน – (น าส่งเมื่อ สคร. ร้องขอ) 

 

 



4. การน าส่งข้อมูล (Upload) กรณีปรับแผน 
 

1. เข้าไปยังหน้า สร้างงบลงทุน  
2. ใหต้รวจสอบ ดังนี้  
  เช็ควงเงิน 
   วันท่ีอนุมัติปรับแผนจาก สศช.  
     ให้แก้ไขเฉพาะโครงการ/แผน ที่มีการปรับ  
  ตั้งช่ือ Template Sxxx_Plan_256x_เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี x  
    Template แผนเบิกจ่ายปรับแผนครัง้ที่   



5. การตรวจสอบรายงานสถานะการน าส่งขอ้มูล 
  

         เขียว   : สถานะน าส่งปกติ  
         เหลือง : สถานะน าส่งช้า 
         แดง    :  ไม่น าส่ง  



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 
▷ Sheet แผนเบิกจ่ายภาพรวม  

 

 
   รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขในช่องผลรวมของ 1) แผนระยะยาว (B) และ 2) โครงการลงทุน (C) ด้วยตนเอง  
โดยเทมเพลตจะไม่รวมผลให้อัตโนมัติ  

 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet แผนเบิกจ่ายภาพรวม  
  รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขกรอบเบิกจ่าย โดยก าหนดเง่ือนไขให้ตวัเลขท่ีกรอกต้องเท่ากับผลสะสมในเดือนสุดท้าย  
 

หากกรอกตัวเลขกรอบเบิกจ่าย 
ไม่ตรงกับผลสะสมในเดือนสุดท้าย

จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 Sheet แผนเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ 

 

  รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขกรอบเบิกจ่าย โดยก าหนดเงื่อนไขให้ตัวเลขที่กรอกต้องเท่ากับผลสะสมในเดือนสุดท้าย 
  ตัวเลข แผนเบิกจ่าย/รวมแผนแยกตามแหล่งเงิน (SF)/และรวมแผนแยกตามหมวดบัญชี (NA) ในงบลงทุนแต่ละประเภทจะต้องมีค่าเท่ากัน 
    หากตัวเลขไม่เท่ากันช่องผลรวมจะขึ้นเตือนเป็นสีแดง  

 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet แผนเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ 
 

   ภายใน sheet แผนเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ จะมีตารางการตรวจสอบความถูกต้อง 
     หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ตารางการตรวจสอบจะเปล่ียนเป็นสีเขียว 

 
 
 
 
   รัฐวิสาหกิจต้องตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน กรณีท่ีมีช่องใดเป็นสีแดงหรือตารางการตรวจสอบเป็นสีแดง  
     ระบบจะไม่อนุญาตให้อัพโหลดเทมเพลต โดยจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายละเอียดแผนเบิกจ่ายอีกคร้ังหนึ่ง 

 

กรณีไม่เป็นไปตามเงือ่นไข กรณีเป็นไปตามเงือ่นไข 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet แผนเบิกจ่ายแยกตามประเภทต่างๆ 
 

  การอัพโหลดข้อมูล : รัฐวิสาหกิจต้องอัพโหลดเอกสารแนบก่อนจึงจะสามารถอัพโหลดเทมเพลตแผนเบิกจ่ายได้ 
 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet ผลเบิกจ่าย 
 

  รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขในช่องผลรวมของ 1) แผนระยะยาว (B) และ 2) โครงการลงทุน (C) ด้วยตนเอง  
     โดยเทมเพลตจะไม่รวมผลให้อัตโนมัติ  

 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 Sheet ผลเบิกจ่ายแยกประเภท 
 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 Sheet ผลเบิกจ่ายแยกประเภท 

 

  ภายในชีทผลเบิกจ่ายแยกประเภท จะมีตารางการตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข 
    หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ตารางการตรวจสอบจะเปล่ียนเป็นสีเขียว 

 
 

  รัฐวิสาหกิจต้องตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน กรณีท่ีมีช่องใดเป็นสีแดงหรือตารางการตรวจสอบเป็นสีแดง  
     ระบบจะไม่อนุญาตให้อัพโหลดเทมเพลต โดยจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายละเอียดผลเบิกจ่ายอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
 
 

  รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง ซึ่งเงื่อนไขการตรวจสอบตัวเลขข้างต้น  
    จะตรวจสอบความบาลานซ์ของตัวเลขทศนิยม 3 ต าแหน่งด้วย 

 
 

กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet ผลเบิกจ่ายแยกประเภท 
 

  รัฐวิสาหกิจต้องอัพโหลด ตามล าดับ ดังนี้  
   ประมาณการจ่าย (ที่ปรับปรุงตัวเลขให้เป็นปัจจุบันแล้ว)   ผลก่อหนี้ (ของเดือนนั้นๆ)   ผลเบิกจ่าย (ของเดือนนั้นๆ)  
 
 
 
 
 

  รัฐวิสาหกิจไม่สามารถอัพโหลดผลเบิกจ่ายก่อนรอบการรายงาน โดยระบบจะมีการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อความ  
    "ผลเบิกจ่ายเดือน................ จะสามารถอัพโหลดได้ในวันท่ี.....................เป็นต้น” 

 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 Sheet ประมาณการจ่าย 

 

  รัฐวิสาหกิจกรอกตัวเลขกรอบเบิกจ่ายให้เท่ากบักรอบเบิกจ่ายใน "แผนเบิกจ่าย ครม. อนุมัติ/แผนเบิกจ่ายปรับแผน (ครั้งท่ี 1-4)” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  การรายงานผลประมาณการจา่ยในแต่ละเดอืน รัฐวิสาหกิจต้องปรับตัวเลขประมาณการจ่ายของเดือนที่ผ่านมาแลว้ให้เท่ากับผลการเบิกจ่ายจรงิของเดือนที่ผ่านมา 
     จนถึงรอบการรายงานในเดือนปัจจบุัน 
 
  กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการแกไ้ขผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง สคร. จะอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจอัพโหลดข้อมูลผลการเบิกจ่ายย้อนหลงัได้ โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องแก้ไข 
    ประมาณการจา่ยให้มีความสอดคล้องกับผลการเบิกจา่ยที่จะท าการแก้ไข และท าการอัพโหลดประมาณการจ่าย (ที่แก้ไขแล้ว) จากนั้นจึงอัพโหลดผลการเบิกจ่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 



6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Logic) 
 

Sheet แผนก่อหนี้ 
 

  รัฐวิสาหกิจต้องอัพโหลดแผนก่อหนี้ ก่อนจึงจะสามารถอัพโหลดผลก่อหนี้ ได้ 
  กรณทีี่รัฐวิสาหกิจไม่ได้อัพโหลดแผนก่อหนี้ก่อน ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “กรุณาอัพโหลดแผนก่อหนี้ก่อนอัพโหลดเทมเพลตผลก่อหนี้” 
 

 



Thank you! 


