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1 การเขา้สูเ่ขา้ระบบ 
ในการใช้งานระบบ HR System สําหรับผู้ใช้งานกรรมการ ระบบสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ 

 
1.1 ทําการกรอกรหัสผู้ใช้งาน 
1.2 ทําการกรอก รหัสผ่าน 
1.3 คลิ๊กปุ่มเข้าสู่ระบบ 

2 ข้อมูลกรรมการ 
2.1 การเข้าสู่หน้ากรรมการ 

คลิ๊กท่ีเมนู กรรมการ > ข้อมูลกรรมการ 
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2.2 การเพิ่มข้อมูลกรรมการ 
2.1.1 วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 
 

2.1.1.1 คลิ๊กปุ่ม เพิ่ม /ค้นหา โดยที่ช่องหมายเลขกรรมการเป็นค่าว่าง  ระบบจะให้เริ่มทําการใส่ข้อมูล 
2.1.1.2 ใส่คํานําหน้า /ยศ   

 
 

2.1.1.3 ใส่ชื่อ 
2.1.1.4 ใส่นามสกุล 
2.1.1.5 ใส่เลขบัตรประชาชน 
2.1.1.6 เลือกสัญชาติ  ระบบจะ default เป็น ไทย 
2.1.1.7 ใส่วันเกิด ระบบจะแสดงอายุโดยอัติโนมติั 
2.1.1.8 ใส่อาชีพ 
2.1.1.9 ใส่วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 
2.1.1.10 upload รูปของกรรมการคลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อทําการเลือก File ท่ีจะทําการ upload 
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2.1.1.11 ท่ีอยู่ 

 
 

2.1.1.12 ใส่ Email,ชื่อเลขา 
2.1.1.13 ใส่ชื่อเลขา 
2.1.1.14 ใส่ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน 
2.1.1.15 ใส่ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ถ้าท่ีอยู่เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ คลิ๊กปุ่ม Copy จากท่ีอยู่ตามบัตร

ประชาชน 
2.1.1.16 ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 
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2.1.2 การดํารงตําแหน่งกรรมการชุดใหญ่ 

 
 

2.1.2.1 ใส่ชื่อบริษัท /กิจการ จะ default ตาม user ท่ีเป็นของบริษัทนั้นๆ 
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2.1.2.2 ใส่วันที่แต่งตั้ง 
2.1.2.3 ใส่วันที่ครบวาระ 
2.1.2.4 ใส่ตําแหน่ง 

 
 

2.1.2.5 ใส่ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

 
 

2.1.2.6 ใส่เป็นในฐานะ 

 
 

2.1.2.7 ใส่วาระแรกวันที่ 
2.1.2.8 ใส่วาระ 
2.1.2.9 ใส่ดํารงตําแหน่งแทน(ถ้ามี) 
2.1.2.10 ใส่วันที่ออกจากตําแหน่ง (ถ้ามี) 
2.1.2.11 ใส่สาเหตุการออก (ถ้ามี) 
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2.1.2.12 ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
2.1.2.13 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.1.2.14 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  
2.1.2.15 กรรมการชุดย่อย 

 
 

2.1.2.16 ใส่วันที่แต่งตั้ง 
2.1.2.17 ใส่วันที่ครบวาระ 
2.1.2.18 ใส่ชื่อบริษัท /กิจการ จะ default ตาม user ท่ีเป็นของบริษัทนั้นๆ 
2.1.2.19 ใส่คณะกรรมการชุดย่อย 
2.1.2.20 ใส่อํานาจหน้าท่ี 
2.1.2.21 ใส่ตําแหน่งในคณะกรรมการ 
2.1.2.22 ใส่ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
2.1.2.23 ใส่หลักเกณฑ์การจ่าย 
2.1.2.24 ใส่จํานวนเงิน (บาท) 
2.1.2.25 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.1.2.26 ข้อมูลสามารถทําการแกไ้ข หรือลบ ได้  
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2.1.3 การศึกษา 

 
 

2.1.3.1 ใส่วุฒิการศึกษา 
 

 
 

2.1.3.2 ใส่กลุ่มสาขาวิชา 
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2.1.3.3 ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชา (ถ้ามี) 
2.1.3.4 ใส่สถาบันที่จบ 
2.1.3.5 ใส่ความชํานาญ 

 
 

2.1.3.6 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.1.3.7 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  

 

2.1.4 การฝึกอบรม 

 
 

2.1.4.1 ใส่หลักสูตร 
2.1.4.2 ใส่รุ่นที่ 
2.1.4.3 ใส่ปีท่ีอมรบ 
2.1.4.4 ใส่สถาบัน 
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2.1.4.5 ใส่ประเทศ 
2.1.4.6 ใส่หมายเหตุ 
2.1.4.7 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.1.4.8 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  

 
2.1.5 ประสบการณ์การทํางาน 

 
 

2.1.5.1 ใส่ปีท่ีอมรบ 
2.1.5.2 ใส่ปีท่ีเริ่มต้น (พ .ศ. ) 
2.1.5.3 ใส่ปีท่ีสิ้นสุด (พ .ศ. ) 
2.1.5.4 ใส่ตําแหน่งหน้าท่ี 
2.1.5.5 ใส่สังกัด (บริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ ) หรอื สังกัด (กระทรวงอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
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2.2 การค้นหาข้อมูลกรรมการ  – ใส่นามสกุล หรือชื่อ  คลิ๊กปุ่ม เพิ่ม/ค้นหา   สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลของกรรมการได้ 

 
 
 
2.3 การยืนยันข้อมูลกรรมการ – คลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล  
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3 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 
3.1 การเข้าสู่หน้าผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ  - คลิ๊กท่ีเมนู กรรมการ แล้วคลิ๊กเมนู ผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์คณะกรรมการ 

 
 

3.2 การค้นหา – เลือกรัฐวิสาหกิจ , ปี แล้วคลิ๊กปุ่มค้นหา ข้อมูลจะแสดงรายการ ซ่ึงสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ 

 
 

3.3 การเพิ่มข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 
3.3.1 ใส่รายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
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3.3.2 ใส่ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

 
 

3.3.3 ใส่หลักเกณฑ์ 

 
 

3.3.4 ใส่อัตราการจ่าย 
3.3.5 ใส่จํานวนเงินจ่ายท้ังปีต่อคน 
3.3.6 ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
3.3.7 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม 

 
3.4 การแก้ไขข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 

3.4.1 คลิ๊กปุ่มแก้ไข  เพื่อทําการแก้ไข 

 
3.4.2 เมื่อทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิ๊กปุ่มบันทึก 

 
3.5 การลบข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 

3.5.1 คลิ๊กปุ่มลบ  เพื่อทําการลบข้อมูล 
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3.6 การคัดลอกข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 
3.6.1 เลือกรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการสร้างข้อมูลและปีท่ีต้องการสร้างข้อมูล แล้วคลิ๊กปุ่มทําการคัดลอกข้อมูล 

 
 

3.7 การยืนยันข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ 
3.7.1 คลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล  เพื่อทําการยืนยันข้อมูล 
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4 รายงานกรรมการ 
การเข้าสู่หน้ารายงานกรรมการ  - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานกรรมการ แล้วคลิ๊กเมนู  เลือกรายงานตามที่ต้องการ 

4.1 รายงานข้อมูลท่ัวไปคณะกรรมการ 

 
 

4.1.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

4.1.2 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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4.2.2 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 

 
 

4.3 รายงานชื่อกรรมการทั้งคณะ  

 
 

4.3.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 
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4.3.2 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 

 
 

4.4 รายงานผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ 

 
 

4.4.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 
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4.4.2 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 

 
 

4.5 รายงานสถานะการนําส่งข้อมูล 
4.5.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล เลือกปีและ รส  

 
 

4.5.2 กดค้นหาข้อมูล 
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4.5.3 กด Export เพื่อนําข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
 

4.6 รายงานรายชื่อกรรมการชุดย่อยขอรัฐวิสาหกิจ 
4.6.1 เลือกเงื่อนไขและกดค้นหาข้อมูล 
 

 
 

4.6.2 กด Export เพื่อเลือกข้อมูล 

 
 

 




