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เมนูบันทึกอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ใช้ส ำหรับบันทึกอัตรำหักกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและระบุรหัสกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงำน 
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Personnel” > “บันทึกอัตรำหักกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอ
บันทึกอัตรำหักกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  ดังรูป     
บันทึกอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : List 

 
 

ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ ของหน้ำ List จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอกรำยละเอียดข้อมูล 

  :  ใช้ส ำหรับ “แก้ไขรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขแล้ว Click   
   หรือท ำกำร Double Click ที่รำยกำรนั้นๆ 

  :  ใช้ส ำหรับ “ลบรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบแล้ว Click  

 :  ใช้ส ำหรับก ำหนดเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำหักกองทุน ฯ เพ่ิมเติม ซึ่งมีเมนูย่อยดังนี้ 
- ก ำหนดอัตรำหักกองทุนส ำรองแบบกลุ่มพนักงำน 

  :  ใช้ส ำหรับ “กรองรำยกำรต่ำง ๆ” เช่น แสดงทั้งหมด, Active (ใช้งำน), Inactive (ไม่ใช้งำน)  

 :  ใช้ส ำหรับ “เลือก Column ที่ต้องกำรแสดงในตำรำง” 

 :  ใช้ส ำหรับ “Export ข้อมูล” ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 

 :  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงผลหรือกำรกรองข้อมูลในตำรำง รวมไปถึงกำรเพ่ิม View ตำมท่ีผู้ใช้
ต้องกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

:  ใช้ส ำหรับเลือก “จัดกลุ่มตำม Column” โดยกำรลำกคอลัมน์ที่ต้องกำรจัด
กลุ่มไปวำงไว้แถบ Group Box ด้ำนบน Column 

:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำตำมอักษร” โดยกำร Click ตัวอักษรที่ต้องกำร 
:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำข้อมูลแต่ละ Column” โดยจะค้นหำจำกตัวอักษรแรกของ

ข้อมูลแต่ละ Column 
:  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงข้อมูลรำยกำร โดยผู้ใช้สำมำรถเพ่ิม View ได้เอง 
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บันทึกอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : Tab General 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ หน้ำรำยละเอียดหน้ำจอ จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอก 
    รำยละเอียดข้อมูล 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” ข้อมูลที่กรอก ซึ่งจะยังแสดงข้อมูลที่กรอกภำยหลังจำกกดปุ่ม  

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดยไม่ต้อง Click  ใหม่อีกครั้ง 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “ปิดหน้ำจอ” 
 :  ใช้ส ำหรับ “คัดลอกรำยกำร” โดยรำยละเอียดจะเหมือนรำยกำรต้นฉบับทุกอย่ำง (มีเฉพำะบำ 

    หน้ำจอเท่ำนั้น) 

 :  ใช้ส ำหรับ “พิมพ์รำยงำนหรือฟอร์ม” เพ่ิมเติม (มีเฉพำะบำงหน้ำจอ) 

 :  ใช้ส ำหรับ “ปิดหน้ำจอ” เมื่อต้องกำรปิดกำรใช้งำน 
ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของข้อมูลอัตรำหักกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง 

ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 

 รหัสพนักงำน   :  เลือกรหัสพนักงำนที่ต้องกำรบันทึกอัตรำหักกองทุน ฯ 
 รหัสกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ :  เลือกรหัสกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทใช้งำน 
 รหัสสมำชิก   :  ระบุรหัสสมำชิกกองทุน 
 หักเงินสะสมกองทุนส ำรอง ฯ :  เลือกหัก หรือไม่หักโดยกำร Click   
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 สถำนะกำรเป็นสมำชิก :  เลือกสถำนะของกำรเป็นสมำชิก โดยมีให้เลือก 2 ประเภทคือ 

- สมำชิกเก่ำ 

- สมำชิกใหม่ 

วันที่เริ่มเป็นสมำชิก :  ระบุวันหรือเลือกวันที่เป็นสมำชิกกองทุนโดยกำร Click  
วันที่สิ้นสุดเป็นสมำชิก :  ระบุวันหรือเลือกวันที่สิ้นสุดเป็นสมำชิกกองทุนโดยกำร Click  
นำยจ้ำงหักเงินสมทบร้อยละ :  ระบุจ ำนวนร้อยละที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบ 
ลูกจ้ำงหักเงินสมทบร้อยละ :  ระบุจ ำนวนร้อยละที่ลูกจ้ำงจ่ำย 
เลขที่บัญชีกองทุนส ำรอง  :  ระบุเลขที่บัญชีกองทุนส ำรองฯ 
แผนกำรลงทุน  :  ระบุแผนกำรลงทุนของกองทุนส ำรองฯ 
ผู้รับผลประโยชน์คนที่... :  ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน ์

 
บันทึกอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : More Action 
 

 
 

บันทึกอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : More Action 
ก าหนดอัตราหักกองทุนส ารองแบบกลุ่มพนักงาน 
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รหัสกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ :  เลือกรหัสกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพที่ใช้งำน 
เงื่อนไขก าหนดอัตราหักกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ก าหนดวันที่เริ่มต้นสมาชิก (กรณียังไม่เป็นสมาชิก) 
 อำยุกำรเป็นสมำชิกกองทุน (วันที่เริ่มเป็นสมำชิก) :  เลือกโดยกำร Click  และระบุหรือเลือกวันที่เริ่มเป็นสมำชิก 

   โดยกำร Click  
 อำยุงำน (วันที่เริ่มงำน)    :  เลือกโดยกำร Click   
ก าหนดอัตราหักกองทุนส ารอง 
 ก ำหนดหักอัตรำกองทุนส ำรองแบบไม่มีเงื่อนไข :  เลือกโดยกำร Click  
  พนักงำนหักเงินสะสม % :  ระบุ % ของกำรหักอัตรำกองทุนส ำรองฯ ของพนักงำน 
  บริษัทหักเงินสะสม % :  ระบุ % ของกำรหักอัตรำกองทุนส ำรองฯ ของบริษัท 
 ก ำหนดหักอัตรำกองทุนส ำรองแบบมีเงื่อนไข 
  อำยุงำน (วันที่เริ่มงำน) :  เลือกโดยกำร Click   

อำยุกำรเป็นสมำชิกกองทุน (วันที่เริ่มเป็นสมำชิก) :  เลือกโดยกำร Click   
 เงื่อนไข   :  เลือกเงื่อนไขท่ีต้องกำรก ำหนดอัตรำหักกองทุนส ำรองฯ 
 ช่วงอำยุงำน (ปี)  :  ระบุช่วงอำยุงำนที่ของพนักงำนทีต้องกำรก ำหนดเงื่อนไข 
 ค่ำเริ่มต้น  :  แสดงค่ำเริ่มโดยมองจำกช่วงอำยุงำน (ปี) 
 ค่ำสิ้นสุด  :  แสดงค่ำสิ้นสุดตำมกำรเลือกค่ำเริ่มต้นแถวถัดไป  หรือ 100 
 พนักงำนหักเงินสมทบ :  ระบุจ ำนวน % ที่พนักงำนจะถูกหักเงินสมทบ 
 บริษัทหักเงินสมทบ :  ระบจุ ำนวน % ที่บริษัทจะถูกหักเงินสมทบ 
เงื่อนไขก าหนดกลุ่มพนักงาน 

หน่วยงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมหน่วยงำน 
กลุ่มพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมกลุ่มพนักงำน 
ประเภทพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมประเภทพนักงำน 

 ต ำแหน่งงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมต ำแหน่งงำน 
ระดับพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมระดับพนักงำน 
รหัสพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมรหัสพนักงำน 
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 : เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click  เพ่ือแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไข 
เมื่อกดแสดงข้อมูลแล้วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของพนักงำนแต่ละคนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดเมื่อ Click OK  โปรแกรมจะ
ประมวลผลกำรบันทึกหักอัตรำกองทุนส ำรองฯ ให้ และน ำไปแสดงที่หน้ำ List 
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