
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนษุย ( HR-PRO)
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource ) หรือ HR-Pro เพื่อ
ชวยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกร โดยใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพสงูสุด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยนําเทคโนโลยีของระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารงาน ทําให เกิดขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศสําหรับให
ผูบริหารใชในการตัดสนิใจเกี่ยวกับบุคลากร ขาวสารที่ไดมีความ ถกูตองแมนยํา และมีความ
รวดเร็ว



ภาพรวมของโปรแกรม 
เก็บขอมูลประวัติพนักงาน อายุ วัน/เดือน/ปเกิด เพศ วนัเริ่มงาน วันบรรจุ พรอมเก็บรูป
พนักงาน(.BMP .JPG .GIF) เก็บขอมูลประวัติพนักงาน ที่จําเปนตอการใชงานในระบบเงินเดือนไวในหนา
เดียวเสมือนใบสมัคร สามารถกาํหนดรายการเงินได – เงินหัก ได สามารถกําหนดการคํานวณภาษีไดทั้งกอน
การคํานวณและหลงัการคํานวณ สามารถบันทึกรายการเงินได – เงินหัก ใหกับพนักงานไดทั้งแบบเปนกลุม 
หรือพรอมกันทุกคน หรือ ตามแผนก สามารถบันทึกรายการเงินได – เงินหัก ในการจายเงินของแตละงวดไว
ลวงหนาไดทันที สามารถกําหนดงวดการจายเงินไดหลายแบ และ เลอืกกําหนดสูตรการปดเศษสตางคได 
สามารถโอนเงินเดือนพนักงาน เพื่อนําสงธนาคารไดทุกธนาคารทั้งของไทย และ ของตางประเทศ สามารถ
กําหนดการคํานวณภาษีแบบบริษัทฯ ออกภาษีให และแบบพนักงานออกภาษีเอง สามารถกําหนดรายการเงิน
ได – เงินหัก บางรายการใหคํานวณภาษี หรือ ไมคํานวณภาษีได สามารถปรับปรุงตารางภาษี คาลดหยอน 
และ กําหนดอัตราประกันสงัคม อัตรากองทุนทดแทนได สามารถกําหนดวิธีคิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตาม
อายุงาน หรือ Rate เปลี่ยนตามอายุงานได สามารถคํานวณโบนัส , เงินกู , เงินชดเชย และสามารถบันทึกการ
เบิกเงินลวงหนาได สามารถพิมพเอกสารราชการตาง ๆ ได สงรายงานผานทาง Internet ไปกรมสรรพากร 
และ ประกนัสังคม



ระบบโครงสรางบริษัท (Organization Chart)
สามารถกําหนดรหัสสาขา รหัสฝาย รหัสแผนก รหัสตําแหนงของพนักงานไดไม จํากัด  
สามารถจัดโครงสรางของพนักงานตามประเภทได 
สามารถเพิม่เติมโยกยายและบรรจุพนักงานลงแตละแผนกได  
สามารถบันทึก Job Description ของแตตําแหนงอยางละเอียด  
สามารถกําหนดคุณสมบัติพนักงานที่จะเลื่อนตําแหนงโดยละเอียด 
สามารถกําหนดคุณสมบัติตําแหนงงานไดอยางละเอียด 



ระบบทะเบียนประวัต ิ(Personnel)
ขอมูลประวัติการศึกษา 
ขอมูลประสบการณการทํางาน 
ขอมูลทางครอบครัว 
สามารถกําหนดประเภทพนักงานเปนพนักงานประเภท
เงินเดือน, คาแรงรายวัน, คาแรงรายชัว่โมง สามารถชวย
จัดเก็บแฟมประวัติ พนักงานรายวัน ประจําและ สามารถ
กําหนดประเภทพนักงานเปนพนักงานประเภทเงินเดือน, 
คาแรงรายวัน, คาแรงรายชั่วโมง 
สามารถชวยจัดเก็บแฟมประวัติพนักงานรายวัน ประจําและ
ทดลองงาน 
สามารถบันทึกสัญญาจาง 
สามารถบันทึกสัญญาค้ําประกัน 
สามารถบันทึกผลงานดีเดนของพนักงานแตละคน (ความดี 
ความชอบ )
สามารถบันทึกการทําผิดทางวินัย หรอืการลงโทษ 
สามารถพิมพใบขออนุมตัิลางานได 
สามารถเก็บประวัติการโอนยายพนักงานระหวางหนวยงาน
ได  
สามารถบันทึกพนักงานที่ลาออก หรือพนักงานที่ถูกใหออก
ได 

สามารถพิมพหนังสือรับรองการทํางานของพนักงานได 
สามารถกําหนดวันลา (ลากิจ ลาปวย ลาพักรอน) ขาดงาน 
มาสาย 
สามารถกําหนดการลาไดไมจํากัดจํานวน 
สามารถบันทึกขาด ลา มาสาย 
สามารถบันทึกขอมูลเวลาการมาทํางานของพนักงานได 4 
แบบคือ บันทึกวันที่มา ทํางาน, บันทึกเฉพาะวันขาดลา มา
สาย 
บันทึกยอดรวมในแตละงวด, บันทึกเวลา จากเครื่องรูดบัตร  
สามารถปรับรายการพนักงานไดทั้งแบบทีละบุคคลหรือกลุม
บุคคลได 5 รายการ คือ การปรับรายได, การเปลี่ยน กะ
การทํางาน, การปรับรายการหัก, การปรับ เงินเดือน 
สามารถเก็บประวัติพนักงานเพื่อคํานวณคาลดหยอน  
สามารถจัดเก็บเรื่องเงินค้ําประกันตัวพนักงานได 
สามารถเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางละเอียด เชน ประวัติ
ของพนักงาน พนักงานที่ลาออก การปรับเงินเดือน และ
คาจาง การปรับปรุงพนักงานพนระยะทดลองงาน เปนตน 
มรีะบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Password) ซึ่ง
สามารถกําหนดสิทธิการใช ขอมูลของผูใชตามตองการ 



 ระบบเงินเดือน (Payroll)
สามารถกําหนดนโยบายการปดเศษสตางค การปดเศษเวลาได 
สามารถจะกําหนดงวดที่จะหักเงินประกันสังคมไดเอง 
สามารถจะกําหนดงวดที่จะหักเงินคาประกันตัวพนักงานไดเอง 
สามารถจะกําหนดงวดที่จะหักเงินกูยืมไดเอง 
สามารถจะกําหนดงวดที่จะหักกองทุนสะสมสํารองเลี้ยงชีพไดเอง 
สามารถกําหนดงวดคํานวณเงินได เงินหักพเิศษ แยกจากงวดคํานวณเงินเดือนได 
สามารถทําการตรวจสอบผลการคํานวณในแตละงวดไดโดยทันที โดยจะมีรายละเอียดแจกแจงใหทราบทั้งหมด 
สามารถแกไขขอมูลทีค่ํานวณแลว และทําการคํานวณใหใหมไดทันที 
สามารถคํานวณภาษีได 2 แบบ คือ แบบ 12 คณูตลอด และแบบสะสม หรือจะเปนการคํานวณภาษีที่จายให ครั้ง
เดียว เมื้อออกจากงานไดอยางถกูตอง 
สามารถกําหนดการจายเงินเปนเงินสดของพนักงานแตละคน 
สามารถกําหนดการจายเงินผานธนาคารของพนักงานแตละคน 
สามารถกําหนดการปรับอัตราเงินเดือนและคาจางแรงงานได 



สามารถกําหนดงวดการจายเงินเดือนและคาแรงไดสงูสดุ 60 งวดตอป 
สามารถกําหนดอัตราคาลวงเวลาไดถงึ 5 อัตราหรือจะเลือกจายคาลวงเวลาเปนจํานวนเงินตามที่ตองการ 
สามารถบันทึกขอมูลลงแผนดิสกสงธนาคาร หากมกีารจายเงินเดือนผานธนาคาร 
สามารถบันทึกขอมูลลงแผนดิสกสงสํานักงานประกันสงัคม 
สามารถเกบ็ยอดสะสม รายได รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไวทั้งป 
สามารถพิมพรายงานสรุปเงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา และคาใชจายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได 
สามารถเลอืกประมวลผลหรือคํานวณรายได รายการหักของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด พนักงานบางสวนหรือ
ทั้งหมด  เฉพาะกลุมบุคคลไดไมจํากัดจํานวนครั้งจนกวาจะมีการปดงวดการจายเงิน ระบบจะทําการเปลี่ยนงวดการ
จายเงินโดยอัตโนมัติ 
สามารถรับสงขอมลูไปยังระบบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบคิดตนทุนสินคา 



ระบบ Time Attendance System
สามารถรองรับกับเครื่องรูดบัตรได ทกุรุน ทุกยี่หอ  
บันทึกพนักงานยกเวนการรูดบัตร และ บนัทึกการออกบัตรแทน และสามารถบันทึกเหตุผลการไมรูดบัตร  
สามารถกําหนดกะทํางานของพนักงานแตละคนได  
สามารถกําหนดการคํานวณคากะไดไมจํากัด  
สามารถปรับปรุงเวลาการทํางานของพนักงานแตละคนได เชน ใบแลกกะ ใบแลกวันหยุด ใบเปลีย่นกะ ใบเปลี่ยน
วันหยุด ใบโอนกะ ใบปรับเวลาการเขาทํางาน ใบบันทึกเวลาที่ลืมรูด 
สามารถตรวจสอบเวลาการทํางานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถนําขอมูลเวลาที่ผานการทํางานในระบบนี้ โอนเขาสูระบบเงินเดือน เพื่อคํานวณเงินเดือนได  
สามารถวางแผนการทํางานของพนักงานลวงหนา สําหรับพนักงานที่เขางานเปนกะทั้งที่มแีผนงานแนนอนและ 
พนักงานที่มีแผนงานไมแนนอนได  
สามารถตรวจสอบเวลาการทํางานขามวันได รายงานแจงขอผิดพลาดสําหรับพนักงานที่มีปญหากรณีที่ไมไดทําการ
รูดบัตร เชน ไมไดรูดบัตรเขา ไมไดรูดบัตรออก มาสาย เขาชา กลับกอนกาํหนด  
กําหนดวันหยุดประจําป หรือวันหยุดเฉพาะของบริษัทได  
บันทึกการขออนุมัติลา และการอนุมัติการลา  
บันทึกขาด/ลา/มาสาย และ บันทึกขอทํางานลวงเวลา  
สามารถบันทึกประวัติการลา (ลากิจ , ลาปวย , ลาพกัรอน) ขาดงาน มา 



 รายงานของ HR_pro
รายงานแสดงโครงสรางการบริหารงาน

รายงานทะเบียนเงินเดือนและคาจาง

เรียงตามรหัสพนักงาน

เรียงตามแผนก

เรียงตามฝายและแผนก

รายงานยอดสะสมเงินเดือนและคาจางประจําเดือน

เรียงตามรหัสพนักงาน

เรียงตามแผนก

เรียงตามฝายและแผนก

รายงานยอดสะสมเงินเดือนและคาจางประจําป

เรียงตามรหัสพนักงาน

เรียงตามแผนก

เรียงตามฝายและแผนก

รายงานใบรับเงินเดือนและคาจาง

เรียงตามรหัสพนักงาน

เรียงตามแผนก

เรียงตามฝายและแผนก 

รายงานประเมินผลงาน

รายงานการปรับตําแหนงและเงินเดือน

รายงานสถติิการลาแตละประเภทของพนักงานแตละคน

รายงานการทํางานแตละกะเรียงตามรหัสกะ/เรียงตาม
รหัสพนักงาน

รายงานพนักงานอยูชวงทดลองและที่ผานทดลอง

รายงานการบรรจุพนักงานลงแตละแผนก

รายงานขอมูลภาษีของพนักงาน

รายงานรายได รายหัก และภาษีของพนักงาน
รายงานสรุปเงินเดือนและคาจาง

รายงานตรวจสอบการคิดภาษี

รายงานการจายเงินเดือนและคาจางเปนเงินสด

รายงานการจายเงินเดือนและคาจางผานธนาคาร

พิมพใบ PAY SLIP

รายงานธนบัตรและเงนิเหรียญที่จะชําระเปนเงินสดของ
พนักงานแตละคน

รายงานสรุปคาลวงเวลา



ทะเบียนรายไดของพนักงาน

รายงานรายไดรายจายสะสม

รายงานสรุปการเบิกจายเงินเดือนแยกตามหนวยงาน ประจําเดือน
รายงานสรุปการเบิกจายเงินเดือนแยกตามหนวยงาน ประจําป
รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองวด

รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอเดือน

รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอป

รายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทัง้หมด

รายงานสงหนวยงานราชการ เชน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, สปส.1-10,สปส.1-10/1, สปส1-02, สปส.6-07, สปส.6-
08, สปส.6-09,สปส.6-12,ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91),หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
รายงานการลา/ขาด/สาย แบบแจกแจง แบบสรุป และแบบปฎิทิน
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