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คูม่อืการปิดสิน้ปี เพือ่ข ึน้ปีภาษใีหมโ่ดยไมปิ่ดสิน้ปี 

การจัดการฐานขอ้มลูเพือ่ขึน้ปีภาษีใหม่ 

 Backup Database  

 

การจัดการโปรแกรมเพือ่ขึน้ปีภาษีใหม่ 

 ก าหนดรปูแบบงวดการจา่ยปีใหม ่ 

 เปลีย่นรปูแบบงวดการจา่ย 

 ก าหนดปฏทินิบรษัิท 

 ก าหนดรปูแบบตารางการท างาน 

 ประมวลผลวนัลาคงเหลอืไปปีถัดไป  

 บันทกึจ านวนวนัอนุญาตลาของพนักงาน เชน่ ลาพักรอ้น  
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การจดัการฐานขอ้มลูเพือ่ข ึน้ปีภาษใีหม ่

1. Backup Database กอ้นปจัจบุนั  

1.1. คน้หาโปรแกรม SQL Server Management Studio 

 
 

1.2. เขา้ระบบ SQL Server Management Studio เพือ่เขา้ไปจัดการฐานขอ้มลู 
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1.3. เลอืก  หนา้  เพือ่เขา้ถงึ Database ทีอ่ยูใ่นระบบ  

 

1.4. เลอืก Database ทีต่อ้งการ Backup คลกิขวา > Tasks > Backup  
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1.5. เลอืก Add >  > Selected Path : ทีต่อ้งการน าไฟล ์Backup ไปวางไว ้>ระบ ุFile Name (ระบุ

ชือ่ Database เดมิ ตอ่ทา้ยดว้ยวนัทีท่ี ่Backup ขอ้มลู เชน่ DemoHRMI8_13012020.bak) > 

 และ  

 

1.6. ระบบจะแสดง Path และ ชือ่ Database Backup ทีก่ าหนดไว ้จากนัน้ เลอืก  เพือ่
ด าเนนิการ Backup Database โดยจะม ีProgress การด าเนนิการ วา่ด าเนนิการกี ่% 

 
 
 

http://www.prosofthcm.com/
mailto:support@prosofthcm.com
http://www.prosofthcm.com/


 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท ์08-1359-7687                                                                      www.prosofthcm.com 
            FR-GN-019 Rev.02 

บริษัท โปรซอฟท ์เอชซีเอ็ม จ ากัด 

287 หมู่ที ่5  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท:์ 0-2402-6560 ,081-359-7687 Email: support@prosofthcm.com Website: www.prosofthcm.com  

 
1.7. เมือ่ Backup Database เรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะแจง้เตอืนวา่ด าเนนิการ Backup เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
2. สรา้งงวดการจา่ยปีภาษใีหม ่ 

สามารถสรา้งงวดการจา่ยได ้2 วธิคีอื 

 การ New งวดการจา่ยใหม ่

 การ Copy งวดการจา่ยเดมิ 

เขา้ถงึได ้2 หนา้จอ คอื 
- Setup > ก าหนดรปูแบบงวดการจา่ย 
- Payroll > ก าหนดรปูแบบงวดการจา่ย 

 
2.1. การ New งวดการจา่ยใหม ่
New > ก าหนดชือ่รปูแบบงวดการจา่ย >  

 
 
งวดการจา่ยประจ าปี :  ระบบ Default ปีปัจจบุนั สามารถก าหนดแกไ้ขได ้

 งวดการจา่ยเดอืนละ :  เลอืกจ านวนครัง้ทีต่อ้งการจา่ยใน 1 เดอืน 
 เลือ่นวนัทีจ่า่ย  :  กรณีวนัทีจ่า่ยตรงกับวนัหยดุ สามารถเลอืกไดว้า่จะใหจ้า่ยเงนิกอ่นวนัหยดุ ,  

   หลังวนัหยดุ และไมเ่ลือ่นวนัจา่ย 
 ปฏทินิวนัหยดุ  :  เลอืกปฏทินิวนัหยดุของบรษัิท ระบบเช็ควนัทีจ่า่ยเงนิจากปฏทินิวนัหยดุ 
 ก าหนดงวดครอ่มเดอืน :  กรณีงวดการจา่ยมลีักษณะครอ่มงวด  

   (งวดตน้ ชน ปลายเดอืน ไมต่อ้งใชต้ัวเลอืกนี)้ 
 เดอืนทีเ่ริม่ตน้งวด  :  เลอืกเดอืนทีเ่ริม่ตน้งวด โดยเลอืกได ้2 แบบคอื 

- ตามวนัทีเ่ริม่ตน้งวด 
- ตามวนัทีส่ ิน้สดุงวด 

วนัทีเ่ริม่ตน้งวด  : ระบวุนัทีเ่ริม่ตน้งวด ของเดอืนแรก 
   เชน่ งวดเริม่ตน้ 26/12/xxxx – 25/12/xxxx ใหร้ะบ ุ26/12/xxxx 
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เมือ่ระบขุอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ  ระบบจะสรา้งงวดการจา่ยตามจ านวนครัง้ทีก่ าหนดไว ้เชน่ 
เดอืนละ 1 ครัง้จะไดทั้ง้หมด 12 เดอืน  
 

 
 
ภาษี  :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการใหง้วดการจา่ยนีค้ านวณภาษีใหพ้นักงาน  

   (ถา้เลอืกตอ้งเลอืกทกุเดอืน) 
ประกันสงัคม :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการใหง้วดการจา่ยนีค้ านวณประกันสงัคมใหพ้นักงาน  

   (ถา้เลอืกตอ้งเลอืกทกุเดอืน) 
กองทนุส ารองฯ :  เลอืก เมือ่ตอ้งการใหง้วดการจา่ยนีค้ านวณกองทนุส ารองเลีย้งชพีให ้

พนักงาน  
   (ถา้เลอืกตอ้งเลอืกทกุเดอืน) 

 
 หากตอ้งการเลอืกทกุเดอืนในแตล่ะหัวขอ้ ใหด้ับเบิล้คลกิหัวคอลัมน ์ระบบจะเลอืกทกุเดอืนใหอ้ัตโนมตั ิ
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2.2. Copy รปูแบบงวดการจา่ย 
 ใชส้ าหรับคัดลอกรปูแบบงวดการจา่ย  โดยรายละเอยีดดา้นในจะเหมอืนกับรปูแบบงวดการจา่ยทีค่ัดลอก
ทกุอยา่ง  ยกเวน้ชือ่รปูแบบงวดการจา่ย  สามารถแกไ้ขรายละเอยีดดา้นในไดต้ามปกตเิหมอืนการ New 
เอกสาร 
 
เลอืกงวดการจา่ยทีต่อ้งการ Copy > More Action > Copy รปูแบบงวดการจา่ย 
 

 
 
 ระบบจะ Copy งวดการจา่ยตามตน้แบบ โดยใหก้ าหนดชือ่รปูแบบงวดการจา่ย, เลอืกงวดการจา่ยประจ าปี 
และสามารถแกไ้ขรายละเอยีดในงวดการจา่ยไดเ้หมอืนการ New  
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3. เปลีย่นรปูแบบงวดการจา่ย 
เขา้ถงึหนา้จอไดท้ี ่Personnel > บันทกึขอ้มลูพนักงาน > More Action > เปลีย่นรปูแบบงวดการจา่ย 

 
 

1. เลอืกงวดการจา่ยปีกอ่นหนา้ 
2. เลอืกงวดการจา่ยปีปัจจบุนั (ทีต่อ้งการยา้ยพนักงานมา) 

3. คลกิ  เพือ่แสดงรายชือ่พนักงานทีส่ามารถเปลีย่นงวดการจา่ยได ้
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สามารถลบพนักงานทีไ่มต่อ้งการเปลีย่นงวดการจา่ยไดโ้ดยการเลอืกพนักงานแลว้ คลกิขวา > Delete 

เมือ่ตรวจสอบขอ้มลูครบถว้นแลว้ คลกิ  
 

 
 
ระบบแสดงหนา้จอประมวลผลการเปลีย่นงวดการจา่ยของพนักงาน เมือ่ด าเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะ
ปิดหนา้จอเปลีย่นรปูแบบงวดการจา่ยอัตโนมัต ิ
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4. ก าหนดปฏทินิบรษิทั  
เขา้ถงึไดท้ี ่Setup > ก าหนดปฏทินิบรษัิท > แกไ้ขปฏทินิทีใ่ชง้านปีกอ่นหนา้โดยการ ดับเบลิคลกิปฏทินิที่

ตอ้งการแกไ้ข > เลอืก Tab ปฏทินิท างาน >  
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ประเภทวนั :  เลอืกประเภท เป็น วนัหยดุ 
หัวขอ้  :  ระบหุัวขอ้ของวนัหยดุ เชน่ หยดุ, Holiday 
 รายละเอยีด :  ระบรุายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
วนัทีเ่ริม่ตน้ :  ระบ/ุเลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ 
วนัทีส่ ิน้สดุ :  ระบ/ุเลอืกวนัทีส่ ิน้สดุ 
ก าหนดใหท้กุ..วนั :  เลอืก  เพือ่ก าหนดใหท้กุ...วนั เป็นวนัหยดุ เชน่ ทกุ 5 วนัมวีนัหยดุ 
ก าหนดใหท้กุ..สปัดาหโ์ดยก าหนดใหท้กุ : เลอืก  ก าหนดใหใ้น 1 สปัดาหม์วีนัไหนเป็นวนัหยดุ 

เลอืก  วนัทีต่อ้งการก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุใน 1 สปัดาหเ์ชน่ วนัเสารเ์ป็นวันหยดุ 
ก าหนดใหท้กุวนัที ่... ของทกุเดอืน  : เลอืก  ก าหนดวนัทีท่ีเ่ป็นวนัหยดุของทกุเดอืน 
            เชน่  ทกุวนัที ่16 ของเดอืนเป็นวนัหยดุ 
ก าหนดเงือ่นไขวนัหยดุประจ าปี 
 ปี  :  ระบ/ุแสดงปีปัจจบุันใหอ้ัตโนมัต ิ
 เลอืกทัง้หมด :  เลอืก  หากตอ้งการใหเ้ลอืกวนัหยดุประจ าปีทีร่ะบบมใีหทั้ง้หมดหรอืสามารถ
เลอืกรายการวนัหยดุประจ าปีตามเงือ่นไขบรษัิทได ้ 

เมือ่คลกิ  ระบบจะแสดงรายละเอยีดปฏทินิวนัหยดุตามการก าหนดรายละเอยีดไว ้
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กรณีตอ้งการเพิม่วนัหยดุ, วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทีน่อกเหนอืจากบรษัิท ก าหนดใหส้ามารถด าเนนิการเพิม่ไดโ้ดย
การเลอืกวนัที ่ทีต่อ้งการก าหนด แลว้เลอืกขอ้มลูดงัรายละเอยีดดา้นลา่ง 
 

 
 
รายละเอยีด : ใชส้ าหรับก าหนดวนัหยดุ, วนัหยดุประจ าปี แบบรายวนั 

  ประเภทวนั :  เลอืก วนัหยดุ หรอื วนัหยดุประจ าปี (วนัหยดุนักขตัฤกษ์) 
หัวขอ้  :  ระบหุัวขอ้ของวนัทีต่อ้งการก าหนด 
รายละเอยีด :  ระบรุายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

บันทกึรายละเอยีด: Click   เมือ่กรอกขอ้มลูในกรอบรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้จะ
ไดว้นัหยดุเพิม่ ดังนี ้
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5. ก าหนดรปูแบบตารางการท างาน 
สามารถก าหนดได ้2 วธิ ีคอื  
- การก าหนดตารางการท างานของพนักงานแบบรวม (กรณีใชก้ะงานเดยีวกัน) 
- การ Import ตารางการท างาน (กรณีเป็นกะงานแบบวนกะ) 

 
5.1. การก าหนดตารางการท างานของพนกังานแบบรวม 

5.1.1. ไปที ่More Action > ก าหนดตารางการท างานของพนักงานแบบรวม >  เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการ

ก าหนด  การก าหนดตารางการท างานและก าหนดวันหยดุ จะไมส่ามารถก าหนดพรอ้มกันได ้  

 

 
 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ :  ระบหุรอืเลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ทีต่อ้งการก าหนดกะงานใหพ้นักงานโดย Click  

 วนัทีส่ ิน้สดุ :  ระบหุรอืเลอืกวนัทีส่ ิน้สดุทีต่อ้งการก าหนดกะงานใหพ้นักงานโดย Click  
 จ านวนวัน :  แสดงจ านวนวนัตามการระบวุนัทีเ่ริม่ตน้ – สิน้สดุ 
ก าหนดตารางการท างาน :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดตารางการท างาน 
 ลกัษณะของกะงาน  
  ก าหนดตารางการท างานแบบท่ัวไป : เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดกะงานแบบท่ัวไป 
  ก าหนดตารางการท างานแบบวนกะงาน :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดกะงานแบบวนกะงาน 

  รปูแบบตารางการท างาน :  เลอืกรปูแบบตารางการท างานโดยการ Click  หรอื 

  ปฏทินิวนัหยดุ  :  เลอืกปฏทินิวนัหยดุของบรษัิทโดยการ Click  
 ก าหนดกะงานและเงือ่นไขการวนรอบกะงาน 

  รหัสกะงาน  :  เลอืกรหัสกะงานทีต่อ้งการก าหนดโดยการ Click  
  ชือ่กะงาน  :  แสดงชือ่กะงานตามการเลอืกรหัสกะงาน 
  จ านวนวันท างาน  :  ระบจุ านวนวนัท างานในกะงานนัน้ ๆ (เฉพาะการวนกะงาน) 
  จ านวนวันหยดุ  :  ระบจุ านวนวนัหยดุในกะงานนัน้ ๆ (เฉพาะการวนกะงาน) 
 ก าหนดวนัท างานและวนัหยดุ  
  จ, อ, พ, พฤ., ศ, ส, อา. :  เลอืก  วนัทีต่อ้งการก าหนดวนัท างานและวนัหยดุ 
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  แทนทีว่นัหยดุ  :  เลอืก  เมือ่วนัทีก่ าหนดตรงกับวนัหยดุใหก้ะงานแทนวนัหยดุ 
  เลือ่นวนัท างาน :  เลอืก  เมือ่วนัทีก่ าหนดตรงกับวนัหยดุใหเ้ลือ่นวนัท างานเป็น 

   หลังวนัหยดุ 
 
ก าหนดวนัหยดุ : เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดวนัหยดุ 
 ลกัษณะวนัหยดุ 
  หัวขอ้ :  ระบหุัวขอ้วันหยดุทีต่อ้งการก าหนด (เฉพาะวนัหยดุบรษัิทเทา่นัน้) 
  แทนทีก่ะงานดว้ยวนัหยดุบรษัิท : เลอืก  เมือ่วนัทีก่ าหนดตรงกับกะงาน  ใหแ้ทนที ่

   วนัหยดุเขา้ไปแทนกะงาน 
 ก าหนดวนัหยดุ 
  จ, อ, พ, พฤ., ศ, ส, อา. :  เลอืก  วนัทีต่อ้งการก าหนดวนัหยดุ 

5.1.2. เมือ่เลอืกเงือ่นไขทีต่อ้งการเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด Next เพือ่ไปหนา้จอการเลอืกชว่งขอ้มลู

พนักงาน 

 

 
 
เง ือ่นไขก าหนดกลุม่พนกังาน 

 หน่วยงาน : เลอืก  เพือ่เลอืกเงือ่นไขตามหน่วยงานหรอื 

กลุม่พนักงาน : เลอืก  เพือ่เลอืกเงือ่นไขตามกลุม่พนักงานหรอื 

ประเภทพนักงาน : เลอืก  เพือ่เลอืกเงือ่นไขตามประเภทพนักงานหรอื 

ต าแหน่งงาน : เลอืก  เพือ่เลอืกเงือ่นไขตามต าแหน่งงานหรอื 

ระดับพนักงาน : เลอืก  เพือ่เลอืกเงือ่นไขตามระดับพนักงานหรอื 
กรองพนักงานลาออก :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการใหร้ะบบกรองพนักงานทีล่าออก  
หากตอ้งการเลอืกพนักงานทัง้หมด  ไมต่อ้งเลอืกการกรองขอ้มลู 

 :  Click  เพือ่แสดงขอ้มลูพนักงานตามเงือ่นไข 

  :  Click  เพือ่ลบพนักงานทีแ่สดงตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 
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 สามารถเลอืกรหัสพนักงานโดยการ Click  เพือ่เลอืกพนักงานทีต่อ้งการก าหนดตารางการท างาน 
 
** การเลอืกเงือ่นไขทัง้หมดสามารถเลอืกแบบ Multi Select (การเลอืกรายการบางรายการ  หรอืเลอืกทัง้หมด
ได)้ 

 
 

5.1.3. เมือ่กด Next แลว้ โปรแกรมจะแจง้วา่ก าลังเตรยีมขอ้มลู 
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6. แลว้ระบบจะตรวจสอบการก าหนดตารางการท างานของพนักงาน  วา่มกีารก าหนดไวแ้ลว้หรอืไม ่ หาก

ตอ้งการยกเลกิสามารถเลอืก  ยกเลกิได ้

 

 
 
 

7. เมือ่ตรวจสอบคา่ซ ้าแลว้ใหก้ด Next  
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8. เมือ่ประมวลผลเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้  โปรแกรมจะสรปุใหว้า่พนักงานทีไ่ดท้ าการก าหนดกะงานและวนัหยดุมี

ทัง้หมดกีค่น 

  
 

 
8.2.  การ Import ตารางการท างานของพนกังาน  

8.2.1. ไปที ่More Action > Import ตารางการท างาของพนักงานแลว้  ใหด้ าเนนิการเลอืก Path File 

โดยการ Click  เพือ่เลอืกทีเ่ก็บไฟล ์ หลังจากเลอืก Path File แลว้ใหเ้ลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ 

และวนัทีส่ ิน้สดุทีต่อ้งการ Import ขอ้มลูตารางการท างานของพนักงาน 
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8.2.2. เมือ่กด Next มาแลว้โปรแกรมจะแสดงขอ้มลูกะงานของพนักงานตามการกรอกขอ้มลูใน Excel File 

เมือ่ตรวจสอบแลว้ใหก้ด Next เพือ่ไปหนา้จอการตรวจสอบคา่ซ ้า 

 
 
 

8.2.3. เมือ่กด Next มาโปรแกรมจะตรวจสอบคา่ซ ้าของกะงาน  หากไมม่คีา่ซ ้าจะแสดงเป็นคา่วา่ง   
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8.2.4. เมือ่กด Next แลว้โปรแกรมจะท าการประมวลผลขอ้มลู 

 
 

8.2.5. เมือ่โปรแกรมประมวลผล Import เสร็จแลว้โปรแกรมจะแจง้ผลการประมวลผลวา่เสร็จหรอืไม่ 
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สามารถ Create Template ส าหรับ Import ตารางการท างานไดท้ี ่Help > Create Template > Import 
Employee Work Schedule 
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9. ประมวลผลวนัลาคงเหลอืยกไป 
ใชส้ าหรับประมวลผลวนัลาคงเหลอืของพนักงานไปเป็นจ านวนวนัอนุญาตลาของปีถัดไป  หรอืเลอืก

ประมวลผลใหเ้ป็นรายไดใ้หพ้นักงาน 
วธิปีระมวลผลวนัลาคงเหลอืยกไปในปีถดัไป 
9.1. เมือ่เลอืกประมวลผลวนัลาคงเหลอืยกไปแลว้ ใหเ้ลอืก ปีทีต่อ้งการประมวลผลวนัลาคงเหลอืพรอ้มเลอืก

เงือ่นไขทีต่อ้งการประมวลผลวนัลาคงเหลอืไป 

 
 

ปี :  ระบปีุหรอืเลอืกปีโดยการ Click  
ค านวณวันลาคงเหลอืยกไปในปีถัดไป :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการค านวณวนัลาคงเหลอืยกไปในปีถัดไป 

 เมือ่เลอืกเงือ่นไขเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด Next เพือ่ด าเนนิการเลอืกชว่งขอ้มลูพนักงาน 
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9.2. เลอืกชว่งขอ้มลูพนักงาน หากตอ้งการเลอืกพนักงานทัง้หมด  ไมต่อ้งกรองขอ้มลูในสว่นนี ้

 

 
  
 
9.3. เลอืกประเภทการลา  
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 ประเภทการลา :  เลอืกประเภทการลาโดยการ Click  
 เช็คจ านวนวนั :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการใหเ้ช็คจ านวนวนัลาคงเหลอืไมใ่หย้กไปเกนิจ านวนทีก่ าหนดไว ้
 ไมเ่กนิ (วนั:ชัว่โมง:นาท)ี :  ระบจุ านวนวนั, ชัว่โมง, นาท ีทีต่อ้งการยกไปแตต่อ่งไมเ่กนิจ านวนที่
ก าหนด เมือ่เลอืกชว่งขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด Next เพือ่ไปหนา้จอถัดไป 
 
9.4. เมือ่เลอืกเงือ่นไขแลว้กด Next โปรแกรมจะแสดงรายชือ่พนักงานพรอ้มวนัลาคงเหลอื 
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9.5. เมือ่กด  ระบบจะแจง้เตอืนวา่ตอ้งการประมวลผลหรอืไม ่ หากตอ้งการประมวลผลใหก้ด 

Yes หากไมต่อ้งการใหก้ด No 

 
 
 
9.6. เมือ่กด Process โปรแกรมจะประมวลผลวนัลาคงเหลอื 
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9.7. เมือ่ประมวลผลส าเร็จ โปรแกรมจะแจง้ใหท้ราบวา่ประมวลผลส าเร็จและไมส่ าเร็จกีร่ายการ 
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10. บนัทกึจ านวนวนัอนญุาตลาพนกังาน 
 ใชส้ าหรับบันทกึวนัอนุญาตลาใหพ้นักงาน  กรณีไดจ้ านวนวันลาทีแ่ตกตา่งกนัโดยสามารถก าหนด
จ านวนวันอนุญาตลาของพนักงานรายคน  หรอืใหม้องตามเงือ่นไขอายงุานได ้
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 ประเภทการลา :  เลอืกประเภทการลาโดยการ Click  

 ปี  :  ระบปีุหรอืเลอืกปีโดยการ Click  
เง ือ่นไขก าหนดจ านวนวนัลาใหพ้นกังาน 
 ก าหนดจ านวนวนัอนุญาตลาใหพ้นักงานแบบไมม่เีงือ่นไข :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดจ านวนวนั
อนุญาตลาใหพ้นักงานเทา่กันหมดโดยไมม่เีงือ่นไขการกรองอายงุาน 
  จ านวนวันอนุญาตลา :  ระบจุ านวนวนัอนุญาตลา 
  จ านวนชัว่โมงอนุญาตลา :  ระบชุัว่โมงอนุญาตลา 
 ก าหนดจ านวนวนัอนุญาตลาใหพ้นักงานแบบมเีงือ่นไข 
  เงือ่นไข   :  เลอืกเงือ่นไขทีต่อ้งการก าหนดอัตราหักกองทนุส ารองฯ 
  ชว่งอายงุาน (ปี)  :  ระบชุว่งอายงุานทีข่องพนักงานทตีอ้งการก าหนดเงือ่นไข 
  คา่เริม่ตน้  :  แสดงคา่เริม่โดยมองจากชว่งอายงุาน (ปี) 
  คา่สิน้สดุ   :  แสดงคา่สิน้สดุตามการเลอืกคา่เริม่ตน้แถวถัดไป  หรอื 100 
  จ านวนวันอนุญาตลา :  ระบจุ านวนวนัอนุญาตลา 
  จ านวนชัว่โมงอนุญาตลา :  ระบชุัว่โมงอนุญาตลา 
เง ือ่นไขกรณีก าหนดช ัว่โมงการลาเกนิจ านวนช ัว่โมงท างานภายใน 1 วนั 
 จ านวนชัว่โมงทีเ่กนิน ามาเพิม่เป็นจ านวนวนัอนุญาตลา :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดใหช้ัว่โมง
อนุญาตลาทีเ่กนิจ านวนชัว่โมงท างานภายใน 1 วัน  ใหน้ ามาเพิม่เป็นจ านวนวันอนุญาตลา  เชน่  ระบจุ านวนวัน
อนุญาตลา  5 วนั  จ านวนชัว้โมงทีอ่นุญาตลา 10 ชัว่โมง (จ านวนชั่วโมงท างานภายใน 1 วนั :  8 ชม.)  จะได ้
จ านวนวันอนุญาตลา  6 วัน  จ านวนชัว้โมงทีอ่นุญาตลา 2 ชัว่โมง 
 ลดจ านวนชัว่โมงลงไมใ่หเ้กนิจ านวนชัว่โมงท างานภายใน 1 วัน :  เลอืก  เมือ่ตอ้งการก าหนดให ้
ชัว่โมงอนุญาตลาทีเ่กนิจ านวนชัว่โมงท างานภายใน 1 วนั  ลดลงเหลอืใหถ้งึจ านวนชั่วโมงท างานใน 1 วนั เชน่  
ระบจุ านวนวนัอนุญาตลา  5 วนั  จ านวนชัว้โมงทีอ่นุญาตลา 10 ชัว่โมง (จ านวนชัว่โมงท างานภายใน 1 วนั :  8 
ชม.)  จะไดจ้ านวนวนัอนุญาตลา  6 วนั  จ านวนชัว้โมงทีอ่นุญาตลา 0 ชัว่โมง 
เง ือ่นไขก าหนดกลุม่พนกังาน 

หน่วยงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามหน่วยงานหรอื 
กลุม่พนักงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามกลุม่พนักงานหรอื 
ประเภทพนักงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามประเภทพนักงานหรอื 

 ต าแหน่งงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามต าแหน่งงานหรอื 
ระดับพนักงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามระดับพนักงานหรอื 
รหัสพนักงาน : เลอืกกรองขอ้มลูโดยการกรองตามรหัสพนักงาน 

แสดงขอ้มลูพนักงาน : เมือ่เลอืกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ให ้Click  เพือ่แสดงขอ้มลูตาม 
  เงือ่นไข 

 เมือ่กดแสดงขอ้มลูพนักงานแลว้โปรแกรมจะแสดงรายชือ่พนักงาน พรอ้มอายงุานและจ านวนวนั, ชัว่โมง
ทีอ่นุญาตลามาใหเ้พือ่ตรวจสอบ  หากตอ้งการลบพนักงานคนใดออกสามารถเลอืกพนักงานคนนัน้ ๆ แลว้คลกิ

ขวา > Delete  เมือ่ตรวจสอบขอ้มลูถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด  เพือ่ใหร้ะบบประมวลผลก าหนด
จ านวนวันอนุญาตลาใหพ้นักงานตามเงือ่นไข 
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