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1. เมนบูนัทกึขอมลูพนกังาน

วตัถปุระสงค
ใชสาํหรบับนัทกึประวตัขิองพนกังานในกจิการ เพือ่เกบ็ขอมลูตางๆ ของพนกังาน เชน

สถานะสวนตวั รายละเอยีดการทาํงาน สถานะครอบครวั ทีอ่ยูอาศยั  ประวตักิารศกึษา
ประสบการณทาํงาน ประวตักิารรกัษาพยาบาล โรคประจาํตวั ฯลฯ

รหัสพนักงาน บนัทกึรหสั โปรแกรมกาํหนดไวให  25 digit
หมายเลขบัตรพนักงาน บนัทกึหมายเลขบตัร โปรแกรมกาํหนดไวให 25 digit
คํานําหนา บนัทกึสถานะคาํนาํหนาชือ่ของพนกังานวาเปน

นาย  นาง  นางสาว
ชือ่ ชื่อของพนักงาน
นามสกลุ นามสกุลพนักงาน
ชือ่เลน ชือ่เลนของพนกังาน
คํานําหนา(Eng) สถานะคาํนาํหนาชือ่ของพนกังานเปนภาษาองักฤษ
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ชือ่(Eng) ชื่อของพนักงานภาษาอังกฤษ
นามสกลุ(Eng) นามสกลุของพนกังานภาษาองักฤษ
ชือ่เลน(Eng) ชื่อเลนของพนักงานภาษาอังกฤษ

สถานะภาพสวนตวั ประวตัสิวนตวัของพนกังานเกีย่วกบั เพศ /  สวนสงู /
น้าํหนกั /  หมูเลอืด / เชือ้ชาต ิ/  สญัชาต ิ/  ศาสนา /
ประเทศทีเ่กดิ /  จงัหวดัทีเ่กดิ  / วนัเกดิ / อาย ุ/ สถานะภาพ
สมรส  /  สถานะภาพทางทหาร  /   ไดรบัการยกเวนทาง
ทหารเพราะสาเหตใุด

การทํางาน การทาํงานของพนกังานอยูทีส่าขาใด สงักดัฝายใด
แผนกใด  ตาํแหนงใด กลุมพนกังาน  กลุมผูใช ทาํงานกะ
วนัทีเ่ริม่ทาํงาน จาํนวนวนัทดลองงาน วนัทีบ่รรจุ
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ทีอ่ยูอาศยั ทีอ่ยูในปจจบุนัของพนกังานทีต่ดิตอกบัพนกังานได

ขอมูลอื่น ขอมลูเลขประจาํตวัผูเสยีภาษ ีขอมลูในบตัรประชาชน
E-mail  / Homepage บคุคลทีส่ามารถตดิตอไดในกรณี
ฉกุเฉนิ ความสมัพนัธ เบอรโทรศพัท
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รายไดงวดแรก  รายได / เดอืน วธิคีาํนวณภาษี
♦ วธิกีารจายเงนิเดอืน จะม ี 2  เงือ่นไข คอื จายเปนเงนิสดและ

จายผานธนาคาร ถาทานเลอืกเงือ่นไขจายผานธนาคาร ทานจะ
ตองระบุชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารของพนักงาน

♦ งวดการจาย หมายถงึ จาํนวนครัง้ทีจ่ายคาแรงใหพนกังานใน
ระยะเวลา 1 เดอืน งวดการจายจะมทีัง้หมด 5 เงือ่นไขคอื
งวดเดอืนละ 1 ครัง้ /งวดเดอืนละ 2 ครัง้ /งวดเดอืนละ 3 ครัง้ /
งวดสปัดาหละครัง้ /งวดพเิศษ

♦ ประเภทพนกังาน จะมทีัง้หมด 4 เงือ่นไข คอื
รายเดอืน พนักงานรายเดือนเปนพนักงานประจําของ

บรษิทัและมลีกัษณะการทาํงาน   และคดิคาแรง
ตอเดอืน กรณเีปนพนกังานรายเดอืนแลว
พนกังานเริม่เขามาทาํงานกลางเดอืน (ไมไดเริม่
เขาทาํงานวนัที ่1 ) โปรแกรมจะมี

คาํนวณรายไดงวดแรกเลือกไดจาก
ตามฐานเงนิเดอืน หมายถงึ   ทาํงานไมเตม็เดอืนแตกจ็ะไดรบั

เงนิเดอืนในเดอืนนัน้เตม็เดอืน
ตามเศษวนัทีเ่หลอื หมายถงึ  โปรแกรมจะคาํนวณเงนิเฉพาะ

วนัทีเ่หลอืในเดอืนนัน้
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รายวนั พนกังานรายวนัเปนพนกังานทีค่ดิคาแรงให

เปนวนั (อตัรา/วนั)
รายชัว่โมง  พนกังานรายชัว่โมงเปนพนกังานทีม่กีารคดิคาแรง

ใหเปนชัว่โมง (อตัรา/ชัว่โมง)
รายเหมา     พนกังานรายเหมาเปนพนกังานทีม่กีารคดิคาแรง

แบบเหมาจาย
♦ รายไดใหทานบนัทกึจาํนวนเงนิรายไดทีไ่ดรบั การกาํหนด

ประเภทพนกังานจะมผีลกระทบกบัการบนัทกึ เชน
พนกังานรายเดอืน (รายได/เดอืน) ใหทานระบจุาํนวน

เงนิรายไดทีไ่ดรบั
ตอเดอืน

พนกังานรายวนั (รายได/วนั) ใหทานระบจุาํนวน
เงนิรายไดทีไ่ดรบั
ตอวนั

พนกังานรายชัว่โมง (รายได/ชัว่โมง) ใหทานระบจุาํนวน
เงนิรายไดทีไ่ดรบั
ตอชัว่โมง

พนกังานรายเหมา (รายได/ครัง้) ใหทานระบจุาํนวน
เงนิรายไดตอครัง้

♦ วธิคีาํนวณภาษจีะม ี4 เงือ่นไข คอื
หกัภาษ ีณ วนัทีจ่ายคาแรง คาํนวณ ภาษ ีณ ที่

จายของเงนิได
ไมคดิภาษี ไมคาํนวณภาษ ีณ ที่

จายของเงนิได
นายจางออกใหครั้งเดียว นายจางออกเงนิ

ภาษ ีใหสาํหรบัการ
คาํนวณภาษรีอบแรก

นายจางออกใหตลอดไป นายจางจายเงนิภาษี
ใหทัง้หมด
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♦ วนัทีป่รบัปรงุเงนิเดอืน ใหทานระบงุวดทีเ่ริม่ทาํงานและใน
ระหวางปมกีารปรบัเงนิเดอืนใหพนกังาน วนัทีป่รบัปรงุเงนิเดอืน
จะ Link  มาจากเมนบูนัทกึปรบัตาํแหนงและเงนิเดอืนซึง่เงือ่นไข
ดงักลาวจะมผีลกบัการคาํนวณเงนิเดอืนทีร่ะบบเงนิเดอืน
และคาแรง

คาลดหยอนภาษี คาลดหยอนของพนกังาน กาํหนดเงือ่นไขแยกยืน่หรอืยืน่รวม
หกัลดหยอนคูสมรส  จาํนวนบตุรไมศกึษา/ศกึษา คาเบีย้
ประกนัชวีติ  เบีย้ประกนัชวีติคูสมรส  เงนิบรจิาค  ดอกเบีย้
เงนิกูเพือ่ทีอ่ยูอาศยั  บดิามารดาผูมเีงนิได และบดิามารดา
คูสมรส

ประกันสังคม ประกนัสงัคมของพนกังาน เชน เลขทีบ่ตัรประกนัสงัคม
เงนิคาชดเชยทีไ่ดรบัตามกฎหมายแรงงาน ภาษถีกูหกัยกมา
เงนิประกนัสงัคมยกมา เงนิไดยกมา
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สะสมเลีย้งชพี เงนิกองทนุสะสมเลีย้งชพีพนกังาน วนัทีส่มคัร วนัทีส่ิน้สดุ
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี กองทนุรวมหุนระยะยาว
ยอดรวมเงนิกองทนุสาํรอง

ขอมลูรายได / รายหกั ใหทานระบจุาํนวนเงนิรายได/รายหกั ทีไ่ดรบัประจาํ
ทกุเดอืนของพนกังาน เชน รายไดคาเชาบาน  รายได
คาน้าํมนั รายไดคาตาํแหนง
ประเภทการจาย เลอืกการจายรายไดตวันัน้

จะเปนการจายลวงหนาหรอื
ปลายงวด
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งวดทีจ่าย ใหระบงุวดทีต่องการใหโปรแกรม
คาํนวณ งวดให (ในกรณทีี ่การ
จายเงนิใน 1 เดอืนแบงจาย
หลายงวด)

สถานะ เปนสถานะทีบ่อกวา ในเดอืนที่
กาํลงัจะคาํนวณจะนาํรายได
หรอื  รายหกัตวันัน้มาคาํนวณ
ดวยหรอืไม

คาํนวณรายไดงวดแรกและงวดสดุทาย
- ตามเศษวนัทีเ่หลอื หมายถงึ โปรแกรมจะคาํนวณ
รายไดใหเฉพาะวนัทีเ่หลอืในเดอืนนัน้

- ตามฐานรายได/ รายหกั  หมายถงึ โปรแกรมจะ
คาํนวณรายได / รายหกัใหเตม็เดอืน

ประวตักิารศกึษา ประวตักิารศกึษาของพนกังาน ระดบัการศกึษา ปเริม่ตน
ปทีจ่บ สาขาวชิา วฒุทิีไ่ดรบั Grade เฉลีย่ ชือ่สถาบนั
กจิกรรมทีท่าํระหวางศกึษา อืน่ ๆ
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ประสบการณ ประวตักิารทาํงานของพนกังาน เคยผานงานจาก บรษิทั
ตาํแหนง ปทีเ่ริม่ตน ถงึป รายไดลาสดุ สาเหตทุีล่าออก
สวนอธบิายงาน รายละเอยีด

ความสามารถ ความสามารถ และระดบัความสามารถของพนกังาน



Personnel78

So
ftw

are
 S

olu
tio

n

ครอบครวั ครอบครวัของพนกังาน ชือ่-สกลุ ความสมัพนัธ อาชพี

โรคประจําตัว ประวตัโิรคประจาํตวัของพนกังาน

ประวตักิารรกัษาพยาบาล ประวตักิารเขารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล
วนัทีเ่ขาและวนัทีอ่อก สาเหตแุละโรค
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บคุคลค้าํประกนั ชือ่ / ทีอ่ยู / ความสมัพนัธ  บคุคลผูค้าํประกนัให
พนกังาน  โปรแกรม  Link  จากบนัทกึสญัญาค้าํ
ประกนัหรอืบนัทกึเองกไ็ด

Define  Field ขอมลูทัว่ไปทีอ่ยูนอกเหนอืจากทีโ่ปรแกรมจดัเตรยีม
เอาไวให  แตมคีวามจาํเปนจะตองรูผูใชสามารถ
กาํหนดขอมลูเองได


