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www.genius.in.th 
ระบบใบจ่ายเงนิเดือนออนไลน์ 

Company Profile 
ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภายในองคก์ร คือ หวัใจส าคญัสู่ความส าเร็จของทุกองคก์ร และทุกธุรกิจ

บริษทั ไทยซอฟทแ์วร์เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บริษทัผูพ้ฒันาระบบบญัชีชั้นน าของประเทศ ท่ีเติบโตมานานกวา่ 15 ปีไดรั้บ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมัน่บุกเบิกและเร่งสร้างสรรคพ์ฒันาระบบงานท่ีเป่ียมประสิทธิภาพ 
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริหารและฝ่ายบุคคลใหลุ้ล่วงอยา่งไร้อุปสรรค สนบัสนุนธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท ใหเ้ติบโต
อยา่งย ัง่ยนืดว้ยการไดรั้บการบริการจากทีมงานมืออาชีพ และตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ มีผูช่้วยทางธุรกิจ ท่ีพร้อมบริการ
ดว้ยความใกลชิ้ด เขา้ใจ และเช่ียวชาญ 

  

ลกัษณะโดยทัว่ไปของระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (ThaiSoftware GENiUS Payslip Online) 
โปรแกรมใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์  ThaiSoftware Payslip Online เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนในรูปแบบของ  

Web Application ผ่านระบบ Cloud Computing  ท่ีสมบูรณ์แบบ 100% เพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
เงินเดือน (ThaiSoftware GENiUS PR) เพ่ือให้เหมาะสมกับการใชง้านและความสะดวกกับผูใ้ชง้านอย่างแทจ้ริง ช่วยลด
ตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เหมาะกบัองคก์รท่ีตอ้งการประหยดัเวลาและประหยดัทรัพยากรในการสั่งพิมพ์
และจดัส่งใบจ่ายเงินเดือนให้พนกังาน โดยการจดัส่งใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านทางอีเมล์ไดอี้ก 1 ช่องทาง พนักงาน
สะดวกไดรั้บใบจ่ายเงินเดือนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านโทรศพัท์มือถือ (Smart Phone), Tablet และคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบ
ประวติัใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงัพร้อมสัง่พิมพด์ว้ยตนเองไดท้นัที 

 

http://www.genius.in.th/
mailto:info@thaisoftware.co.th
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโปรแกรมใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (ThaiSoftware GENiUS Payslip Online) 
 ผู้บริหาร พึงพอใจ และคุม้ค่าการลงทุนในทุกๆ ดา้น ดงัน้ี  

 บริหารจดัการดา้นบุคลากร ในเร่ืองของรายได ้ค่าใชจ่้าย ภาษี ของพนกังาน ของแผนก และขององคก์ร  
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา เป็นการวางแผนจดัการบริหารการเงินขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

 มัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลเงินเดือนไม่ร่ัวไหลจากพนกังานกนัเอง หรือผูไ้ม่ไดรั้บสิทธ์ิ  
 ควบคุมการลงทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ใชง้านไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone), Tablet และคอมพิวเตอร์ 
- จ่ายค่าพ้ืนท่ีบนอินเตอร์เน็ตเพียงเลก็นอ้ย 
- ไม่ตอ้งลงทุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลกัแสน 
- ไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ราคาหลกัแสน 
- บริหารจัดการทรัพยากรด้านกระดาษและหมึกพิมพ์โดยให้พิมพ์เฉพาะท่ีจ าเป็น เพราะ

สามารถแจง้รายไดใ้หพ้นกังานทราบผา่นอีเมล ์และพนกังานดูผา่นทางระบบ 
 สร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บักิจการ โดยน าระบบงานคุณภาพมาจดัการดูแลอยา่งเป็นระบบ 

 พนักงานทัว่ไป  
 เพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการไดรั้บใบจ่ายเงินเดือนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผา่นทางอีเมล ์
 ตรวจสอบประวติัใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงัพร้อมสัง่พิมพไ์ดท้นัทีผา่นทางระบบ 

 หัวหน้างาน   
 ไดรั้บรายงานสรุปรายได ้ค่าใชจ่้าย และภาษีของแผนกท่ีรับผิดชอบผา่นทางอีเมล ์เพื่อบริหารจดัการดา้น

การเงิน จ านวนชัว่โมงการท าล่วงเวลา และวางแผนการมาปฏิบติังานของพนกังาน และแผนก 
 ตรวจสอบประวติัใบจ่ายเงินเดือนของแผนกยอ้นหลงัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล   
 ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีในการแจกจ่ายใบจ่ายเงินเดือนใหพ้นกังาน โดยใชร้ะบบมาช่วยด าเนินการจดั

ส่งผา่นทางอีเมล ์หรือพนกังานดูผา่นทางระบบ 
 ลดขั้นตอนการจดัพิมพ ์ จดัเรียง แจกจ่าย และความผิดพลาด ท าใหป้ระหยดัทั้งเวลา และประหยดั

ทรัพยากรกระดาษ  
 สามารถสรุปขอ้มูลการจ่ายเงินเดือนของ

พนกังานไดถู้กตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็ว 
 เจ้าหน้าทีฝ่่าย IT  

 ไม่ต้องดู แล เร่ืองการติดตั้ งโป รแกรม  
ระบบงาน  และการบ ารุ ง รักษ าระบบ 
เน่ืองจากไม่ไดติ้ดตั้งลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของบริษัท  สามารถใช้งานได้ทันทีผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต  
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คุณสมบัติทัว่ไปของระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (ThaiSoftware GENiUS Payslip Online) 
 ใชง้านผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์แบบ 100% โดยใชง้านไดผ้า่น 

 คอมพิวเตอร์ 
 Tablet  
 โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) 

 ใชไ้ดพ้ร้อมกนัหลายเคร่ือง ไม่จ ากดัจ านวนผูใ้ชง้าน 
 มีระบบจดัการความปลอดภยัถึง 2 ชั้น ไดแ้ก่ 

 มี  User Login และ  Password เ ม่ื อ เข้ าระบบ เพ่ื อ ดู ใบ จ่ าย
เงินเดือนยอ้นหลงั ท าให้ขอ้มูลมีความปลอดภยัจากผูไ้ม่ไดรั้บ
อนุญาต  

 ป้องกันการเปิด อ่านไฟล์ใบ จ่ายเงิน เดือนทางอี เมล์  ด้วย 
รหัสผ่าน (Password) เพื่อให้เปิดอ่านไดเ้ฉพาะพนกังานรายนั้น
เท่านั้น 

 พนกังานสามารถดูและสัง่พิมพใ์บจ่ายเงินเดือนไดท้นัทีผา่นทางอีเมล ์และ
ระบบ   

 สามารถจดัเก็บประวติัใบจ่ายเงินเดือนไดต้ลอดระยะเวลาการใชง้าน  
 เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของขอ้มูล เพราะมีระบบการส ารองขอ้มูลอตัโนมติัท่ีเป็นมาตรฐาน 

 
คุณสมบัติพเิศษของระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (ThaiSoftware GENiUS Payslip Online) 

1. สามารถน าขอ้มูลการจ่ายเงินเดือนประจ างวดจาก Text File (.CSV) ไดท้ั้งจากระบบบญัชีเงินเดือน ThaiSoftware 
GENiUS PR และจากระบบงานอ่ืน (ตอ้งมีรูปแบบตามท่ีโปรแกรมก าหนด) 

2. พนกังานสามารถไดรั้บใบจ่ายเงินเดือนได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 
 ผา่นระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ซ่ึงสามารถดูใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงัของตนเองไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 ผา่นอีเมลท่ี์แผนกบุคคลจดัส่งใหเ้ป็นเอกสารในรูปไฟล ์PDF  

3. ขอ้มูลใบจ่ายเงินเดือน จะแสดงขอ้มูลการจ่ายเงินเดือนอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ 
 ขอ้มูลส่วนรายได ้: เงินเดือน โบนสั รายไดอ่ื้น 
 ขอ้มูลส่วนค่าใชจ่้าย : ค่าใชจ่้าย คา่ล่วงเวลา ภาษี เงินสมทบ เงินกองทุน  
 ขอ้มูลส่วนการปฏิบติังาน : จ านวนวนัมาท างาน, วนัขาด, มาสาย, วนัลาต่างๆ  

4. การแสดงขอ้มูลใบจ่ายเงินเดือน จะแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เฉพาะรายการท่ีพนกังานไดรั้บเท่านั้น 
5. เจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคล 

 สามารถพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน (Payslip)  โดยเลือกเง่ือนไขการพิมพ ์  และน าส่งผา่นอีเมลใ์หพ้นกังานใน
รูปแบบ PDF File  โดยมีระบบป้องกนัขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั ดว้ย Password เพ่ือใหเ้ปิดอ่านไดเ้ฉพาะ
พนกังานรายนั้นเท่านั้น 

 สามารถสัง่ลบขอ้มูลใบจ่ายเงินเดือนท่ีไม่ตอ้งการเก็บเป็นประวติัออกจากระบบได ้  
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 รองรับกรณีพนักงานมีการเปล่ียนแปลงรหัสแผนก หรือรหัสพนักงาน จากระบบบัญชีเงินเดือน 
ThaiSoftware GENiUS  PR โดยสามารถน าขอ้มูลการเปล่ียนแปลงรหสัพนกังานเขา้ระบบใบจ่ายเงินเดือน
ออนไลน์ ThaiSoftware GENiUS  Payslip Online ได ้  

 มีระบบตรวจสอบและรายงานรายช่ือพนกังานท่ีไม่ไดรั้บ E-mail 
 มีระบบตรวจสอบขอ้มูลใหท้ราบก่อนน าเขา้ เพ่ือความถูกตอ้ง 

6. พนกังานทัว่ไป 
 จ าเป็นตอ้งใส่รหัสผูใ้ชง้าน และรหัสผ่าน เพ่ือเขา้สู่ระบบ  และตอ้งบนัทึกรหัสผ่านจึงจะสามารถพิมพใ์บ

จ่ายเงินเดือน (Payslip) ได ้ 
 สามารถดูและสัง่พิมพป์ระวติัใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงัไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
 เปล่ียนรหสัผา่นการเขา้ระบบไดเ้องตลอดเวลา 

7. หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
 สามารถดูรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนตามแผนกและยอดรวมทั้งส้ินไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยแผนกบุคคลเป็น

ผูส่้งรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนในรูปแบบ PDF File  แจง้ใหผู้บ้ริหารรับทราบทาง E-mail  
8. รองรับการจ่ายเงินเดือนไดสู้งสุด 6 งวดต่อเดือน 
9. สามารถก าหนดสิทธิการใชง้านโปรแกรมตามกลุ่ม หรือตามผูใ้ชง้านได ้

 
    ความต้องการของระบบ 

 Computer PC / Notebook 
 Tablet 
 Smart Phone 
 สามารถเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  
 โปรแกรม Adobe Reader (กรณีใชง้านผา่นระบบ Browser IE) 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับเม่ือเป็นสมาชิก 
 ใชง้านเวอร์ชนัล่าสุด โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งยุง่ยากในการติดตั้งโปรแกรมเอง 
 ขอรับปรึกษาปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญทางโทรศพัท ์ 
 ใหบ้ริการเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดท้นัที   

เพ่ือรับทราบปัญหา และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
 แนะน าวธีิการใชง้าน 

 

การบริการเสริมพเิศษ 
 ทีมงานฝึกอบรม 
 ทีมงานปรับปรุงโปรแกรมเพ่ิมเติม 

 
 

 
ซอฟต์แวร์ไทย ... หัวใจของเศรษฐกิจ 

ผู้น ำกำรผลิตและพัฒนำซอฟต์แวร์ ท่ีได้รับมำตรฐำน ISO 9001: 2008 
 

http://www.genius.in.th/
mailto:info@thaisoftware.co.th

