
การใช้งาน ePortal บนมือถือ



ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ePortal บนมือถือ 

ส่ิงทีต่อ้งใช้ส าหรับการเข้าใช้งานบนมือถอืไดแ้กก 
1. เคร่ืองโทรศัพทส์มารท์โฟน
2. email ส วนตวัในการเข้าระบบ ซึง่เป็น email 

ทีคุ่ณแกสดงความตอ้งการใช้เป็น email ePortal กับ
ทางฝ ายบุคคล



Process ePortal on Mobile

ผู้ร้องขอ / 

Requestor

ผู้อนุมัต ิระดับ1/ 

Approver Level 

ผู้อนุมัต ิระดับ 2/ 

Approver Level 

Yes

No

No

Email



ฟังกช่ั์นการใช้งานบนมอืถอื

1. ePortal Leave Requests - Employee / การร้องขอการลา - ส าหรับพนักงาน

3. Approve or Reject ePortal Request - Manager / Supervisor 
อนุมัตหิรือปฏเิสธการร้องขอใน ePortal - ส าหรับผู้จัดการ / ผู้บังคับบัญชา

2. Cancel ePortal Request - Employee / ยกเลิกการร้องขอใน ePortal



ePortal Leave Requests - Employee / การร้องขอการลา - ส าหรับพนักงาน



ePortal Leave Requests - Employee / การร้องขอการลา - ส าหรับพนักงาน

1.เขา้สู่ระบบ ePortal ดว้ยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคุณ

2.ไปท่ีการขออนุมติั -> เรียกดูแบบพนักงาน

3.ขา้งล่างแท็บการขออนุมติัใบลา คลิกปุ่ม สรา้งการขออนุมตัิ

4.เลือกประเภทของการลา จากวนัท่ีและถึงวนัท่ี

5.ถา้คุณส่งค ารอ้งขอลาเป็นเวลาใหเ้ลือกกล่องเคร่ืองหมาย Request Leave For Less Than a Day จากน้ันป้อนวนัท่ีและชัว่โมง

6.ใส่หมายเหตุถา้มีซ่ึงจะเห็นโดยหวัหนา้งาน / ผูจ้ดัการของคุณ

7.คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่อเพิ่มไฟลแ์นบ (ใบรบัรองการลาป่วย ฯลฯ )

8.คลิกปุ่ม สง่

9.หากตอ้งการส่งค าขออีกครั้งท่ีหวัหนา้งาน / ผูจ้ดัการของคุณปฏิเสธใหค้ลิกปุ่ม สง่ใหม่ ถดัจากค าขอ

10.หากตอ้งการยกเลิกค าขอใหเ้ลือกค าขอและคลิกปุ่ม ยกเลิก

11.ดบัเบิลคลิกท่ีค าขอเพ่ือดูรายละเอียดประวติัการรอ้งขอ

12.หากตอ้งการดูรายงานการเสียค่าใชจ้า่ยและยอดคงเหลือของคุณใหไ้ปท่ี Reports และเลือก My Leave Details



Cancel ePortal Request - Employee / ยกเลิกการร้องขอใน ePortal



Cancel ePortal Request - Employee / ยกเลิกการร้องขอใน ePortal

1.เขา้สู่ระบบ ePortal ดว้ยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคุณ

2.ไปท่ีการขออนุมติั -> เรียกดูแบบพนักงาน

3.ขา้งล่างแท็บการขออนุมติัใบลา คลิกปุ่ม สรา้งการขออนุมตัิ

4.เลือกประเภทของการลา จากวนัท่ีและถึงวนัท่ี

5.ถา้คุณส่งค ารอ้งขอลาเป็นเวลาใหเ้ลือกกล่องเคร่ืองหมาย Request Leave For Less Than a Day จากน้ันป้อนวนัท่ีและชัว่โมง

6.ใส่หมายเหตุถา้มีซ่ึงจะเห็นโดยหวัหน้างาน / ผูจ้ดัการของคุณ

7.คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่อเพ่ิมไฟลแ์นบ (ใบรบัรองการลาป่วย ฯลฯ )

8.คลิกปุ่ม ส่ง

9.หากตอ้งการส่งค าขออีกครั้งท่ีหวัหน้างาน / ผูจ้ดัการของคุณปฏิเสธใหค้ลิกปุ่ม ส่งใหม่ ถดัจากค าขอ

10.หากตอ้งการยกเลิกค าขอใหเ้ลือกค าขอและคลิกปุ่ม ยกเลิก

11.ดบัเบิลคลิกท่ีค าขอเพื่อดูรายละเอียดประวติัการรอ้งขอ

12.หากตอ้งการดูรายงานการเสียค่าใชจ้า่ยและยอดคงเหลือของคุณใหไ้ปท่ี Reports และเลือก My Leave Details



Approve or Reject ePortal Request - Manager / Supervisor / 
อนุมัตหิรือปฏเิสธการร้องขอใน ePortal - ส าหรับผู้จัดการ / ผู้บังคับบัญชา



Cancel ePortal Request - Approver / ยกเลิกการร้องขอใน ePortal

1.เขา้ระบบ ePortal

2.ไปที่การขออนุมตัิ -> มุมมองผูจ้ดัการ (คุณตอ้งเป็นผูจ้ดัการ / ผูบ้งัคบับญัชาและตอ้งส่งค าขออนุมตัิถึงผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา)

3.คุณสามารถคน้หาค าขอเพ่ืออนุมตัิหรือปฏิเสธไดโ้ดยใชช่้องคน้หาดา้นบน

4.คุณสามารถดบัเบิลคลิกที่ค าขอเพ่ือดูรายละเอียดประวตัิได้

5.หากตอ้งการเลือกค าขอหลายรายการใหใ้ชปุ่้ม Shift หรือ Ctrl

6.คลิกปุ่ม อนุมตัิ หรือ ปฏิเสธ และป้อนความคิดเห็น (ถา้มี) และคลิกปุ่ม ส่ง

หมายเหต:ุ 

•ในการเขา้ถึง Manager View ใน ePortal คุณตอ้งเป็นผูจ้ดัการหรือ supervisor และตอ้งส่งค าขอใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้

•เฉพาะค าขอในสถานะ Submitted, Re-Submitted และ Accepted เทา่นั้นท่ีสามารถไดร้บัการอนุมตัิ

•เฉพาะค าขอในสถานะ Submitted, Re-Submitted, Accepted and Approved เทา่นั้นท่ีสามารถถูกปฏิเสธได้

•หากมีการโอนค าขอไปยงับญัชีเงินเดือนแลว้คุณจะไม่สามารถปฏิเสธได ้โปรดติดตอ่ผูดู้แลระบบของคุณ



Reject Approved Request Admin



Reject Approved Request Admin










