
 คุณสมบัติโปรแกรม  Human Resource      
Management Intelligence (HRMi)

เปนโปรแกรม เพื่อชวยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกร โดยใหมีการใช
 



ทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
 โดยนําเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารงาน ทําให เกิด
 ขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศสําหรับใหผูบริหารใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

 บุคลากร ขาวสารที่ไดมีความ ถูกตองแมนยํา และมีความรวดเร็ว



General Specification

โปรแกรมสามารถรองรับการบันทึกขอมูลมากกวา 1  สาขาในฐานขอมูลเดียวกัน User 

Interface  สวยงามงายตอการใชงานและรายละเอียดที่ใชในการทํางานถูกตองและครบถวนม
 

ี
ระบบ Security  เพื่อใหสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชแตละคนได สามารถเรียกด

 
ู

รายงานตามชวงวันที่ ,หนวยงาน หรือตามชวงพนักงานที่ตองการได และสามารถเรียกดูรายงาน
 ไดทั้งแบบแจกแจง และสรุป สามารถตรวจสอบไดวา User  คนใดเขาใชงาน หรือ ปรับปรุง

 แกไข เพิ่มเติมในสวนใดของระบบบาง  สามารถคนหาขอมูลตามขอความที่ตองการคนหา(Key 

Word)  ซึ่งทําใหงายตอการคนหา สะดวก และ รวดเร็ว  สามารถเลือกไดวาจะดูขอมูลที่สถานะ
 ใชงาน(Active)  หรือไมใชงาน(Inactive)ได กรณีเกิดขอผิดพลาดในการบันทึก หรือ การใชงาน
 ใดๆ ระบบจะแจงให User  ทราบวาความผิดพลาดนั้นเกิดจากสาเหตุใดซึ่งอยูในสวนของ Task 

Resultสามารถ Export ขอมูลใหอยูในรูปแบบของ Excel , Text, HTML  ทุกหนาจะมี Tab 

Administration  ในการแสดงประวัติของขอมูลวา User  คนใดเปนผูบันทึก บันทึกเมื่อวันที่เทาใด 
และ User  คนใดแกไขเมื่อวันที่เทาใด



Setup
สามารถกําหนดรหัสธนาคารไดเอง เพื่อนาํไปใชเปนคาเริ่มตนในการประมวลผลเงินเดอืนและคาแรง 
สามารถกําหนดรหัสกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเพื่อนาํไปใชเปนคาเริ่มตนในการประมวลผลการหักกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

สามารถกําหนดกลุมผูใชสิทธิ์การมองเห็นขอมูลในกรณีที่ตองการให User แตละคนเห็นขอมูลเฉพาะที่
เกี่ยวของ

รองรบัการกําหนดกลุมพนักงานเพื่อชวยในการจัดโครงสรางหนวยงานขององคกร

สามารถกําหนดรหัสรายได – รายหักได รวมถึงระบุประเภทรายได – รายหัก, ประเภทเงนิได, วิธีการ
คํานวณวาตองการใหรายได – รายหักนี้ ไปกําหนดจํานวนเองที่บันทึกการจาย หรอื กําหนดใหเปน
จํานวนคงที่

สามารถกําหนดไดวา รายได – รายหักตัวใด ตองการใหมกีารคํานวณประกันสังคม , คาํนวณภาษี หรอื 
คํานวณกองทุนสํารองหรอืไม

สามารถกําหนดรปูแบบงวดการจายไดวา ใน 1 เดอืนตองการใหมงีวดการจายกี่งวด และจายวันที่เทาไร 
จายกอนวนัหยดุ หรอื หลังวันหยดุ
สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืกําหนดขอกําหนดการลดหยอนตางๆไดโดยโปรแกรมไดกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานตามกําหนดคาใชจายเงินไดที่ไดรบัการยกเวนภาษีและคาลดหยอนตามกฏหมายปจจุบันมาให แต
หากผูใชตองการแกไขก็สามารถทําได



สามารถกําหนดรหัสประเภทการลาและจํานวนวันที่อนุญาตลาไดทัง้ยงัสามารถระบุขอกําหนดการลา ทัง้
ขอกําหนดการหักเงนิ และ ขอกําหนดการจายเงนิคืน 
สามารถกําหนดรปูแบบเครือ่งรดูบัตรไดซึ่งสามารถระบุรายละเอยีดที่สําคัญตางๆ ของเครือ่งได ไมวาจะ
เปนรหัสเครือ่ง, ชือ่เครือ่ง, ยีห่อเครือ่ง, หมายเลขเครือ่ง, รปูแบบการแสดงผล และ ขอมูลของผูขาย 
ทัง้นี้เพื่อใหโปรแกรมสามารถอาน Text File ของเครือ่งรดูบัตรทุกรุน ทุกยีห่อได
สามารถกําหนดรปูแบบการประมวลผลเขาระบบเงนิเดอืนไดอยางละเอยีดเพื่อชวยในการจายรายไดทีไ่ม
ประจาํ เชน เบีย้ขยนัแบบขั้นบันได หรอืรายไดไมประจาํอืน่ๆ ที่ตองการจายแบบมีเงือ่นไข  
สามารถกําหนดปฏิทินรวมของบริษัทได โดยสามารถระบุไดวาตองการใหแสดงรปูแบบปฏิทินเปนแบบ 
พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทัง้ยงัสามารถกําหนด Schedule หรอืหมายกําหนดการของแตละวันเพิ่มเติมใน
ปฏิทินได



Organization

สามารถบันทึกรายละเอียดตางๆ ของบริษัทไดโดยละเอียดรวมทั้งสามารถกําหนดสาขาขององคกรไดไมจํากัด
จํานวนสาขา

สามารถเกบ็ขอมูลตางๆ ขององคกรไวไดมากกวา 1 ป
สามารถกําหนดรหัสขององคกร ลําดับสาขาขององคกร และองคกรตนสังกัดได
สามารถกําหนดรหัสหนวยงาน และ ชื่อของหนวยงานในองคกรได
สามารถเพิม่ ลด หรือ ปรับเปลี่ยนตําแหนงงานไดรวดเร็วและถกูตอง
สามารถกําหนดคุณสมบัติตําแหนงงาน (Job Description) ของแตละตําแหนงงานได 
สามารถบันทึกประเภทหนวยงานจากระดับสงูสุด ลงไปหาระดับลางไดตามลําดับ 
สามารถกําหนดลําดับขั้นการลงโทษพนักงานที่ทําความผิดได และในการลงโทษสามารถกําหนดเงื่อนไขการทําผิด
เปนจํานวนครั้ง และเลือ่นลําดับขั้นลงโทษขั้นตอไปใหอัตโนมัติ
สามารถกําหนด และแกไขขอกําหนดของเงินประกันสังคม กองทุนสํารองเลีย้งชีพได
สามารถกําหนดขอกําหนดตางๆ ขององคกรไดไมวาจะเปนจํานวนวันทํางานตอเดือน จํานวนชั่วโมงทํางานตอวัน 
มาตรฐานจํานวนวันทดลองงาน หรือวิธีการคํานวณภาษี เปนตน



Personnel
สามารถบันทึกออกบัตรใหกับพนักงานไดคราวละจํานวนมากตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถกําหนด
รูปแบบของหมายเลขบัตรไดเองโดยอิสระ

สามารถทําการบันทึกจายบัตรพนักงาน,บันทึกรับคืนบัตรพนักงานและบันทึกยกเลกิบัตรพนักงานแบบกลุมได

สามารถออกแบบหนังสือสัญญาจางงาน และ หนังสือสัญญาการค้ําประกันไดมากกวา 1 รูปแบบ
สามารถบันทึกการพนสภาพความเปนพนักงานไดอีกทั้งยังสามารถกําหนดไดวาจะใหโปรแกรมคํานวณรายได
งวดสุดทายใหหรือไม

สามารถบันทึกประวัติการประเมินทดลองงานของพนักงานแตละคนได และหากบันทึกขอมูลพนักงานใหม
ระบบทําการ Auto Post ขอมูลเขาสูการทดลองงานใหอัตโนมัติซึ่งชวยลดเวลาการทํางานของ User

การประเมินผลการทดลองงานสามารถทําไดหลายครั้งจนกวาพนักงานจะผานการทดลองงาน และภายหลังการ
อนุมัติผานทดลองงานระบบจะทําการ Auto Post รายการเขาสูการปรับตําแหนงและเงินเดือนใหหรือหาก
ประเมินผลการทดลองงานแลวไมผานการทดลองงานระบบจะทําการ Auto Post รายการเขาสูการพนสภาพ
ความเปนพนักงานตอไป

สามารถดูรายงานพนักงานที่อยูระหวางทดลองงานหรือยังไมผานการทดลองงานและพนักงานที่ผานการ
ทดลองงานกอนวันครบกําหนดทดลองงานได



สามารถบันทึกขอมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อเก็บเปนประวัติไวไมวาจะเปนขอมูลโรคสวนตัว หรือประวัติการ
รักษาพยาบาลตางๆได

สามารถเกบ็ประวัติผลงานดีเดนของพนักงานไดวา ไดรับจากสาเหตุใด รางวัลคืออะไร และจากหนวยงานใด
สามารถปรับตําแหนงและเงินเดือนใหพนักงานไดทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบกลุม ซึง่ชวยให User สามารถ
ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น

สามารถปรับเงินเดือนไดทั้งแบบเปนจํานวนเงิน และ รอยละ (%)
สามารถตรวจสอบประวัติการขาด ลา มาสาย หรือการถูกลงโทษเพื่อประกอบการพิจารณาปรับตําแหนงและ
เงินเดือนได

สามารถกําหนดรายละเอียดการพนสภาพการเปนพนักงานได เชน การลาออก, การเลิกจาง, ถูกไลออก, ตาย 
หรือการเกษียณอายุงาน

สามารถกําหนดกลุมผูใชใหกับพนักงานไดคราวละจํานวนมาก

สามารถกําหนดการคํานวณเงินงวดแรกใหพนักงานไดวาจะจายตามตามเศษวันที่เหลือ หรือ จายตามฐาน
เงินเดือนพนักงาน

สามารถระบุธนาคารที่จะใชจายเงินใหพนักงานไดมากกวา 1 ธนาคาร อีกทั้งยังสามารถระบุไดอีกดวยวาแตละ
ธนาคารจะแบงจายกี่เปอรเซ็นต



Personnel Reports
ฟอรมขอมูลพนักงาน

รายงานรายชื่อพนักงาน

รายงานประวัติพนักงานแบบละเอียด

รายงานพนักงานเขาใหม

รายงานพนักงานครบทดลองงาน

รายงานพนักงานอยูระหวางทดลองงาน

รายงานพนักงานแตละหนวยงาน

รายงานอายุการทํางานของพนักงาน

รายงานขอมูลที่อยูของพนักงาน

รายงานวันครบรอบวันเกิดของพนักงาน

รายงานพนักงานที่เคยออกบัตรชั่วคราว

รายงานเงินเดือนและรายไดประจําอื่นๆ

รายงานขอมูลประวัติสัญญาจาง

รายงานการตอสัญญาจาง

รายงานขอมูลการปรับอัตราจาง

รายงานประวัติการปรับอัตราจาง

รายงานขอมูลผลงานดีเดนของพนักงาน

รายงานประเมินผลงานพนักงาน

รายงานการกระทําความผิดของพนักงาน

รายงานการลงโทษพนักงาน

รายงานพนักงานที่พนสภาพการเปนพนักงาน

รายงานขอมูลโรคประจําตัวพนักงาน

รายงานประวัติการรักษาพยาบาลของพนักงา

รายงานประวัติการศึกษาของพนักงาน

รายงานขอมูลอัตราการหักกองทนุสํารองเลีย้งชีพ

รายงานขอมูลพนักงานที่ใกลหมดอายุการเปนสมาชิก
กองทุนฯ

รายงานขอมูลประสบการณการทํางานของพนักงาน

รายงานทะเบียนลูกจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

รายงานทะเบียนลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน



Time Attendance
สามารถบันทึกกะงานรวมทั้งขอกําหนดเวลาทํางานของกะงานนั้นๆ ได  เชน เวลาที่อนุญาตสายสูงสุด , 
เวลาที่อนุญาตเลิกงานกอนสูงสุด 
ขอกําหนดการหักคาจางกรณีทีพ่นักงานเขาสาย เปนตน 
สามารถบันทึกพนักงานยกเวนการรูดบัตร และ บันทึกการออกบัตรแทนได
สามารถกําหนดเครื่องรูดบัตรและรูปแบบของ Text file ที่จะนํามาประมวลผลเวลาเพื่อใหสามารถ
ใชไดกับเครื่องรูดบัตรทุกรุน ทุกยี่หอ
สามารถกําหนดการคํานวณคากะไดไมจํากัด

สามารถปรับปรุงเวลาการทํางานของพนักงานแตละคนได เชน ใบแลกกะ ใบแลกวันหยุด ใบเปลี่ยนกะ ใบ
เปลี่ยนวันหยุด ใบปรับเวลาการเขาทํางาน ใบบันทึกเวลาที่ลืมรูดบัตร
สามารถตรวจสอบเวลาการทํางานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถโอนขอมูลเวลาจากระบบนี้เขาสูระบบเงินเดือนเพื่อคํานวณเงินเดือนได

สามารถวางแผนการทํางานของพนักงานลวงหนาสําหรับพนักงานที่เขางานเปนกะทั้งที่มแีผนงานแนนอน
และ พนักงานที่มีแผนงานไมแนนอนได
สามารถกําหนดตารางการทํางานของพนักงานแบบเปนรายบุคคล หรือแบบกลุม ได
สามารถกําหนดวันหยุดประจําป หรือวันหยุดเฉพาะของบริษัทได เชน ตองการใหปหนึ่งๆ หยุดไมเกินกี่วัน 
และวันใดบาง 



สามารถควบคุมการลางานของพนักงานแตละคนไดโดยที่พนักงานแตละคนหากตองการลาจะตองบันทึกขอ
อนุมัติลา พรอมทั้งระบุวันที่ลา สาเหตุการลา และประเภทการลา
สามารถกําหนดจํานวนวันลาแตละประเภทของพนักงานได

สามารถ Import เวลาการรูดบัตรจากเครื่องรูดบัตรมาประมวลผลเก็บลงฐานขอมูลได
สามารถประมวลผลเวลาเองแบบ Manual หากตองการแกไขเวลาการเขาออกการทํางานของพนักงานบาง
คน

สามารถกําหนดวันหยุดประจําปของบริษัทรวมถึงการกําหนดสิทธิ์ลาพักรอนของพนักงาน

สามารถโอนขอมูลจากเครื่องรูดบัตรและคํานวณเวลาการทํางานได รวมทั้งคํานวณจํานวนชั่วโมงที่ทําโอที
ในแตละวันได

สามารถคํานวณคาอาหาร คาเบี้ยขยัน  และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลการลงเวลาได
สามารถแสดงรายงานที่แสดงพนักงานที่มีประวัติการทํางานดีที่ไมเคยขาด ลา มาสาย หรือกลับกอนเวลา
รองรับการทํางานในกรณีที่ 1 วันมีการทํางานมากกวา 1 กะงาน
สามารถสงผานขอมูลเวลาการทํางานไปใหระบบเงินเดือนเพื่อคํานวณรายไดของพนักงานไดโดยอัตโนมัติ

สามารถทําการคํานวณจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามอัตราตางๆไดโดยอัตโนมัติโดยระบบจะทําการ
ตรวจสอบจากเวลาการทํางานจริงของพนักงานและเวลาที่ไดกําหนดใหกับพนักงานแตละคน



สามารถทําการเรียกดูขอมูลการลงเวลาเขา – ออก ที่ทําการโอนมาจากเครื่องรูดบัตรไดวาขอมูลที่ไดทําการโอน
มาจากเครื่องรูดบัตรนั้นเปนของใครบางและอยูในชวงเวลาใด

สามารถกําหนดไดวาใหการลาแตละประเภทมีจํานวนวันลาสูงสุดไดเทาใด โดยสามารถใสเปนสูตรไดทําให
องคกรสามารถแกไขไดเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบใหม

สามารถทําการปรับจํานวนวันลาพกัรอนตามอายุงานไดโดยอัตโนมัติและกําหนดจํานวนวันลาในรอบ 1 ปของ
พนักงาน

สามารถบันทึกขอมูลการลาของพนักงานสามารถเรียกดูประวัติการลาของพนักงานไดโดยจะตรวจสอบสิทธิก์าร
ลาใหโดยอัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบวันลาทั้งหมด  , วันลาที่ไดใชไป และวันลาคงเหลือของการลาแตละประเภทได
สามารถออกรายงานการลาของพนักงาน แยกตามแผนก หนวยงาน หรือประเภทพนักงานได
สามารถกําหนดกะงานของกะงานปกติและกะงาน OT แยกออกจากกันได
สามารถประมวลผลเวลากรณีที่เปนกะงาน 24 ชั่วโมงได
สามารถกําหนดกะงานแบบปฏิทินของแตละคนไดเพื่อใหสามารถประมวลผลแยกมองตามวันหยุดของปฏิทิน
ตารางการทํางานของพนักงานแตละคน

สามารถประมวลผลเวลากะงานปกติที่มีทัง้ OT กอนเขางาน  , OT ระหวางงาน และ OT หลังเลกิงานได
สามารถประมวลผลเวลากะงาน OT วันหยุดนักขัตฤกษ(เต็มวัน) ซึง่มีทัง้ OT กอนเขางาน และหลังเลกิงาน
ได



Time Attendance Reports

รายงานขอมูลกะงาน

รายงานสรุปการทํางานลวงเวลา

รายงานขอมูลกะงานสําหรับพนักงาน  
รายงานขอมูลรายไดไมประจําสําหรับกะงาน

รายงานขอมูลตารางการทํางาน

รายงานจํานวนวันอนุญาตลาของพนักงาน

รายงานการเขา – ออก การทํางานของพนักงาน
รายงานการมาทํางานของพนักงาน

รายงานการลา ขาด สาย
รายงานขอมูลการ Import ขอมูลการรูดบัตร Scan ลายนิ้วมือ
รายงานประมวลผลจากระบบเวลาเขาระบบเงินเดือน



Payroll

การคํานวณภาษีของพนักงานสามารถคํานวณแบบ หัก ณ ที่จาย ,นายจางออกใหครั้งเดียว ,นายจางออกให
ตลอดหรือแบบไมคิดภาษี

สามารถกําหนดอัตราคาลดหยอน อัตราภาษี  ประกันสังคมไดเองเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง
สามารถบันทึกรายจายการทํางานลวงเวลาเพื่อคํานวณคาลวงเวลาได

สามารถกําหนดงวดการจายเงินไดทั้งงวดประจําและไมประจํา  เชน งวดรายเดือน ,รายสัปดาห , รายวัน 
และการจายงวดพิเศษ เชน ออกโบนัสครึ่งปหรือตองการกําหนดงวดเอง 
สามารถกําหนดรายรับประจําอื่นๆ ที่มี เชน คาครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษ  คาตําแหนง เปนตน
สามารถบันทึกการจาย รายได-รายหัก ที่ไมใชรายไดหรือรายหักประจําเพื่อคํานวณภาษีได
สามารถบันทึกการจายรายได – รายหัก และ การจาย OT เปนกลุมได
สามารถกําหนดรายการหักเงินเปนครั้งคราวได เชน หักขาดงาน 
สามารถกําหนดใหโปรแกรมคํานวณรายไดประจําใหอัตโนมัติไดทุกเดือน หรือยกเลิกเดือนใดก็ได
สามารถกําหนดวิธีการปดเศษเงิน  การปดเศษเวลา และจํานวนจุดทศนิยมได
สามารถกําหนดงวดที่จะหักเงินประกันสังคมไดเอง



สามารถกําหนดไดวาจะคํานวณภาษี ,ประกันสงัคม ,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งวดใด หรือไมคํานวณงวดใด
สามารถกําหนดงวดการคํานวณเงินได  เงินหักพิเศษ แยกจากงวดคํานวณเงินเดือนได
ตรวจสอบผลการคํานวณในแตละงวดไดโดยทันทีโดยจะมีรายละเอียดแจกแจงใหทราบทั้งหมดโดยละเอียด

สามารถแกไขขอมูลทีค่ํานวณแลว และทําการคํานวณใหใหมไดทันที
สามารถคํานวณภาษีไดทั้งแบบคงที่ และแบบปรับเองตามเดือน
สามารถกําหนดการปรับอัตราเงินเดือนและคาจางแรงงานได

สามารถกําหนดงวดการจายเงินเดือนและคาแรงไดไมจํากัด

สามารถบันทึกขอมูลลงแผนดิสกสงธนาคาร หากมีการจายเงินเดือนผานธนาคาร
สามารถจัดเก็บขอมูลเงินประกันสงัคมลงแผนดิสกสงสาํนักงานประกันสงัคม

สามารถบันทึกขอมูล ภงด 1 , ภงด 1ก  ลงแผนดิสกสงสรรพากร



สามารถจัดเก็บ/บันทึกขอมูลเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชพีลงแผนดิสกได

สามารถพิมพหนังสือรบัรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผานงานได
สามารถพิมพรายงานสรุปเงินเดือน  คาจาง  คาลวงเวลา และคาใชจายอื่นๆเพื่อลงบัญชีได
สามารถเลอืกประมวลผลหรือคํานวณรายได – รายหัก  ของพนักงาน โดยที่เลือก พนักงานทั้งหมด  
พนักงานบางสวน หรือเฉพาะกลุมบุคคลไดไมจํากัดจํานวนครั้งจนกวาจะมีการปดงวดการจายเงิน
สามารถคํานวณภาษีเงินได เงินประกันสังคม ภาษีโบนัส เปนตน
สามารถเลอืกงวดที่จะประมวลผลคาตอบแทนไดและสามารถเลอืกพนักงานที่จะทําการประมวลผลทีละคน
หรือทั้งแผนกได

สามารถทําการเพิ่มเติมเงื่อนไขการหักเงินไดในรายการอื่นๆ ได
สามารถปองกันไมใหมีการแกไขรายได – รายหัก ที่ประมวลผลแลวได



Payroll Reports 
รายงานภายใน

รายงานการบันทึกจาย

รายงานขอมูลพนักงานที่มีการบันทึกจาย

รายงานการจายรายได – รายหักไมประจํา
รายงานการจายคาลวงเวลา

รายงานรายได – รายหักและภาษีของพนักงาน
รายงานตรวจสอบพนักงานที่ยังไมไดระบุงวดการจาย

รายงานรายละเอียดงวดการจายเงินสําหรับพนักงาน

รายงานขอมูลพนักงานที่มีการกําหนดวงเงินการจายรายได - รายหัก



รายงานราชการ

ภงด.1 ใบแนบ
ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินไดแบบหัก ณ ที่จาย
ภงด.1ก ใบแนบ
ภงด.1ก แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
สปส.1-02 หนังสือนําสงแบบขึน้ทะเบียนแบบผูประกันตน
สปส.1-03 แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน
สปส.1-03_1 แบบแจงการรับผูประกันตนเขาทํางาน

สปส.1-10 (สวนที่ 1) แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
สปส.1-10 (สวนที่ 2) รายละเอียดการนําสงเงินสมทบ
สปส.1-10/1 แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
สปส.6-09 หนังสือแจงการสิ้นสดุความเปนผูประกันตน



 สปส.6-10 แบบแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงผูประกันตน
 กท.20 ก. แบบแสดงเงินคาจางประจําป
 กท.20 ข. ใบแจงเงินคาจางและเงินสมทบประจํางวด
 ล.ย.01 แบบแจงรายการเพื่อการหักลดหยอน
 ล.ย.03 หนังสือรับรองเพื่อการหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (ฉบับบที่ 1, ฉบบัที่ 2)
 ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ใบแนบ ภงด.90 ภงด.91 กรณเีหตุออกจากงาน



Approve Center
สามารถกําหนดไดวาจะให User คนใดเขาถึงหนาจอ หรือ เขาถึงเมนูใดไดบาง
สามารถกําหนดไดวาจะให User คนใดมองเห็นพนักงานกลุมใดไดบางอีกทั้งยังสามารถกําหนดหนาจอสําหรบัการ
มองเห็นได

สามารถกําหนดสิทธิ์ผูใชงานที่ Login เขาโปรแกรมไดวาจะใหมีสิทธิ์อนุมัติพนักงานคนใดและที่หนาจอใดไดบาง
สามารถกําหนดลําดับขั้นการอนุมัติในแตละหนาจอไดโดยสามารถกําหนดไดสูงสุดถึง 5 ลําดับขั้น
สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแตละรายการไดวาปจจุบันติดอยูที่ผูอนุมัติคนใด

สามารถกําหนดใหมกีารเตือนหลังจากที่ผูอนุมัติ Login เขาโปรแกรมโดยใหแสดงจํานวนรายการที่ตองอนุมัติที่หนาจอ 
Alert
สามารถกําหนดใหโปรแกรมสงอีเมลลแจงสถานะการอนุมัติไปยังผูอนมุัติได

มีหนาจอบันทึกการรองขอซึ่งจะรวมเอกสารที่รอการอนุมัติอยูเพื่อใหผูมีสทิธิ์อนุมัติเขาไปอนุมัติ/ไมอนุมัติไดที่หนาจอนี้
หนาจอเดียวทําใหสะดวกกับผูใชงาน

สามารถกําหนดผูอนุมัติแทนไดตามชวงเวลากรณีที่ผูอนุมัติไมอยูหรือไมสามารถอนุมัติเอกสารได เชน ไปสัมมนา
ตางประเทศ เปนตน ซึ่งผูอนุมัติแทนจะมีสิทธิ์การอนุมัติเทียบเทากับผูอนุมัติที่ตนแทน
สามารถบันทึกขออนุมัติทํางานลวงเวลาแบบกลุมไดเพื่อความสะดวกในการบันทึกขอทํางานลวงเวลา

สามารถบันทึกขอเปลี่ยนกะงาน และ ขอแลกกะงานได
สามารถบันทึกขอแกไข/ปรับปรุงเวลาทํางานที่ผิดพลาดได

เมื่อมีการบันทึกลาหากพนักงานทําการบันทึกลาเกนิจํานวนวันอนุญาตลาที่กําหนด โปรแกรมจะมีขอความแจงเตือนให
ทราบวามีการลาเกินจํานวนวันอนุญาต



Approve Center Reports

รายงานขอมูลการกําหนดสิทธิ์การมองเห็นขอมูล

รายงานขอมูลการกําหนดสิทธิ์การมองเห็นขอมูล
แยกตามประเภท

รายงานขอมูลพนักงานที่ถูกยกเวนการมองเห็น

รายงานขอมูลพนักงานที่ยังไมไดถูกกําหนดสิทธิ์
การมองเห็น

รายงานขอมูลสิทธิก์ารอนุมัติ

รายงานพนักงานที่ยังไมถกูกําหนดสิทธิ์การ
อนุมัติ

รายงานขอมูลลําดับขั้นการอนุมัติ

รายงานขอมูลผังการอนุมัติ

รายงานขอมูลผูอนุมัติแทนตามชวงเวลา

รายงานขอมูลการขออนุมัติลา 
รายงานขอมูลการอนุมัติลา

รายงานขอมูลการขออนุมัติแลกกะงาน

รายงานขอมูลการอนุมัติแลกกะงาน

รายงานขอมูลการขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน

รายงานขอมูลการอนุมัติเปลี่ยนกะงาน

รายงานขอมูลการขออนุมัติทํางานลวงเวลา

รายงานขอมูลการอนุมัติทํางานลวงเวลา

รายงานขอแกไขเวลาทํางาน

รายงานขอมูลขอบันทึกลงเวลาทํางาน
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