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ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโปรแกรม 
 

  เอกสารเลขที ่: SETUP-0023 
โปรแกรม : GENiUS Payroll for Windows  
เวอร์ชัน : Version 11 ข้ึนไป 
ปัญหา :  ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Payroll for Windows  ประเภทปัญหา : 1 

  
  เม่ือท าการติดตั้งระบบบญัชีเงินเดือน (GENiUS PR FOR WINDOWS) เรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะ

เรียกการท างานของโปรแกรมตรวจสอบการใชง้านโปรแกรมบริหารงานบุคคล  โดยอตัโนมติัดงัรูป 

 
 

หมายเหตุ : กรณีไม่ขึน้หน้าจอนี ้ให้เรียกโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM  Folder ThsRegister 
ให้ท าการตดิตั้ง  DotNet ก่อน โดยไปที ่Folder  ThsRegister\ DotNetFX40\  เรียกไฟล์ 
“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe” จากนั้นท าขั้นตอนต่อไป 
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  ใหท้ าการติดตั้งโปรแกรม Windows Service และ ODBC 5.1 ตามหมายเลข ดงัน้ี 

- คลิกปุ่ม   (หมายเลข 1) เพ่ือท าการติดตั้ง Windows 
Service (ThsRegister Service) และWindows Application (ThaiSoftware GENiUS Register) 
โปรแกรมจะท าการรันไฟล ์SETUP.EXE ใหด้งัภาพ  

 
 

ใหค้ลิกปุ่ม  เพ่ือท างานในขั้นตอนถดัไป 
หมายเหตุ : กรณีไม่ขึน้หน้าจอนี ้ให้เรียกโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM  Folder ThsRegister 
เรียกไฟล์ “setup.exe” หรือ “Register Service.msi” จากนั้นท าขั้นตอนต่อไป 

 - ยนืยนันโยบายความเป็นส่วนตวั โดยใหค้ลิกปุ่ม I Agree แลว้คลิกปุ่ม  เพื่อ
ท างานในขั้นตอนถดัไป 
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 - โปรแกรมท าการติดตั้ง Windows Service และ Windows Application เม่ือท าการติดตั้งเสร็จ ให้

คลิกปุ่ม  เพ่ือส้ินสุดการติดตั้งโปรแกรม  และ Service ท่ีไดท้ าการติดตั้งไป
นั้นจะท างานโดยอตัโนมติั  

 
 

  หลงัจากท่ีท าการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการตรวจสอบการท าการงาน 
Windows Application (ThaiSoftware GENiUS Register)  โดยจะท างานอตัโนมติัอยูท่ี่ 
System Tray ทางขวา ดา้นล่างของ Windows ดงัรูป  
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 คลิกปุ่ม    หรือ    (หมายเลข 2)  เพ่ือท าการติดตั้ง ODBC 

5.1   
- กรณีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 32 Bit ใหท้ าการติดตั้ง ODBC 5.1 (32 bit)  

 เม่ือคลิกปุ่ม  จะแสดงหนา้จอดงัน้ี 

 
 

                          ใหค้ลิกปุ่ม  เพื่อท างานในขั้นตอนถดัไป 
หมายเหตุ : กรณีไม่ขึน้หน้าจอนี ้ให้เรียกโปรแกรมจากแผ่น CD-ROM  Folder ThsRegister 
เรียกไฟล์ “mysql-connector-odbc-5.1.12-win32.msi” จากนั้นท าขั้นตอนต่อไป 

  จากนั้นใหท้ าการเลือกปุ่ม I accept the terms in the licence  agreement แลว้

คลิกปุ่ม  ดงัรูป 
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  ต่อไปใหค้ลิกเลือก Custom  แลว้คลิกปุ่ม  เพ่ือท างานในขั้นตอนถดัไป 
ดงัรูป 

 
 

  จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม  เพ่ือท างานในขั้นตอนถดัไป ดงัรูป 
  คลิกปุ่ม  เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม ODBC 5.1 
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  เม่ือท าการติดตั้งโปรแกรม ODBC 5.1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะแสดงขอ้ความ ดงัรูป 

 
 

  หลงัจากท่ีท าการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการตรวจสอบการท าการงาน 
Windows Application (ThaiSoftware GENiUS Register)  โดยจะท างานอตัโนมติัอยูท่ี่ 
System Tray ทางขวา ดา้นล่างของ Windows ดงัรูป  

 
 

หมายเหตุ : กรณีไม่ขึน้หน้าจอนี ้ให้เรียกโปรแกรมที ่(C:) > Program files > Thaisoftware > 

ThsRegister Service > TSEAuthentication.exe  


