
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HCM 
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 บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน 
  General 1 
  การค านวณค่าจ้าง 
   การค านวณค่าจ้าง 3 
   รายได้ – รายหักประจ างวดสุดท้าย 3 
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บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน 
ใช้ส าหรับบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานทั้งการลาออก, เลิกจ้าง, ไล่ออก, ตาย หรือเกษียณอายุงานของพนักงานใน

องค์กร 

General  

 
เลขที่เอกสาร  :  แสดงเลขท่ีเอกสารให้อัตโนมัติตามการก าหนด Running Number 

เอกสารด่วน  :  เมื่อเลือก  เอกสารด่วน เอกสารจะแสดงให้ผู้อนุมัติทราบว่าเป็นเอกสารด่วน 

วันที่เอกสาร  :  แสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขโดย Click  เพ่ือเลือกวันที่ทีต้องการ 

 วันที่มีผลบังคับใช้ :  แสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขโดย Click  เพ่ือเลือกวันที่ทีต้องการ 

       (ระบบจะค านวณค่าจ้าง, รายได้-รายหัก โดยเริ่มนับจากวันที่เริ่มต้นงวด – วันที่มีผล) 

 วันที่ท างานวันสุดท้าย :  แสดงวันที่เอกสารเป็นวันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขโดย Click  เพ่ือเลือกวันที่ทีต้องการ 

 ประเภทการพ้นสภาพ :  เลือกประเภทการพ้นสภาพ  มีให้เลือก 6 ประเภทคือ 

- ลาออก 

- เกษียณ  กรณเีกษียณแต่ยังท างาน สามารถเลือก  เกษียณแต่ยังท างาน 

- เลิกจ้าง 

- ถูกให้ออกหรือไล่ออก 

- ถึงแก่กรรม 

- สิ้นสุดระยะเวลาจ้างงาน 

    อ้างอิงเลขที่เอกสาร :  แสดงเลขท่ีเอกสารให้อัตโนมัติกรณีการพ้นสภาพนี้มาจากการบันทึกบทลงโทษ (ถ้ามี)

 เหตุผล   :  เลือกเหตุผลโดยการ Click   หรือสามารถ Click  เพ่ือเพ่ิมเหตุผลใหม่ 
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การเพ่ิมเหตุผล ให้เลือก  และเพ่ิมเหตุผลทีต้องการ เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้ เลือก  เพ่ือบันทึกเหตุผล จากนั้น 

Click  เพ่ือเลือกเหตุผลที่เพ่ิมใหม่ 

 
 รายละเอียด  :  ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 รหัสพนักงาน  :  เลือกพนักงานที่ต้องการบันทึกพ้นสภาพโดยการ Click  

 คืนบัตรจริง  :  เลือก  เมื่อต้องการคืนบัตรจริงที่ผูกกับพนักงาน พร้อมแสดงเลขท่ีบัตรจริง 

 คืนบัตรชั่วคราว  :  เลือก  เมื่อต้องการคืนบัตรชั่วคราวที่ผูกพนักงาน พร้อมแสดงเลขท่ีบัตรชั่วคราว 
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การค านวณค่าจ้าง 

 
การค านวณค่าจ้าง 

 ค านวณค่าจ้างงวดสุดท้าย :  เลือก  เมื่อต้องการค านวณค่าจ้างงวดสุดท้ายให้พนักงาน 

 ค านวณเงินเดือน  :  เลือก  เมื่อต้องการค านวณเงินเดือนให้พนักงานโดยจะมีให้เลือก 2 แบบ 

-  ตามฐานเงินเดือน คือพนักงานได้เงินเดือนตามฐานเงินเดือนเต็ม 

-  ตามจ านวนวันที่ท างาน คือ จ่ายเงินเดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวด-วันที่มีผลบังคับใช้ 

 ค านวณรายได้ – รายหักไม่ประจ างวดสุดท้าย  :  เลือก   เพ่ือค านวณรายได้ – รายหักไม่ประจ างวดสุดท้าย 

 ค านวณรายได้ – รายหักประจ างวดสุดท้าย :  เลือก  เพ่ือค านวณรายได้ – รายหักประจ างวดสุดท้าย  

หากพนักงานมีรายได้หรือรายหักประจ าระบบจะแสดงรายได้รายหักของพนักงานขึ้นมาให้อัตโนมัติ 

รายได้ – รายหักประจ างวดสุดท้าย  

  ชื่อรายได้ – รายหัก :  แสดงชื่อรายได้ – รายหักประจ าของพนักงาน 

  จ านวนเงิน  :  แสดงจ านวนเงินของรายได้ – รายหักนั้น ๆ  

  ค านวณงวดสุดท้าย :  เลือกวิธีการค านวณงวดสุดท้าย  สามารถเลือกได้ 2 วิธีคอื 

-  ตามฐานเงินเดือน คือพนักงานได้เงินเดือนตามฐานรายได้-รายหักเต็ม 

-  ตามจ านวนวันที่ท างาน คือ จ่ายเงินเดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวด-วันที่มีผลบังคับใช้ 

  ค านวณ   :  เลือก  เมื่อต้องการค านวณรายได้ – รายหักประจ านั้น ๆ 

 ค านวณรายได้ไม่ประจ าคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ :  เลือก  เมือ่ต้องการค านวณรายได้ไม่ประจ าคงเหลือ  และระบุวันที่

สิ้นสุด (ใช้ในกรณีพนักงานมีรายได้คงเหลือค้างจ่ายในงวดถัดไป)  

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click   เพ่ือบันทึกเอกสารให้ผู้อนุมัติ อนุมัติเอกสารในล าดับถัดไป 

 


