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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
  เลขทีเ่อกสาร R&DPD-PRWIN-18003 

โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows  
เวอร์ชัน : 10.20 – 11.08.1 (R3) 

เร่ือง :  รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 10.20 – 11.08.1 (R3) 
  

รายละเอยีด : 
 

 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโปรแกรม เวอร์ชัน 10.20 – 11.08.1 (R3) ได้มีการปรับปรุง และปรับปรุง
เพ่ิมเติมในส่วนต่างๆ ของระบบ  โดยมุ่งเนน้ในดา้นความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.20  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้

 เพ่ิม / ปรับปรุง ตาม Requirement  ดงัน้ี  
1. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลแผนกยอ่ย 

 ใชส้ าหรับบนัทึกแผนกยอ่ย ซ่ึงไม่ข้ึนกบัรหสัใดๆ อาจน าไปประยกุตใ์ชก้บัการก าหนดรหสับญัชีได ้
2. เพ่ิม หวัขอ้ รายงานขอ้มูลแผนกยอ่ย 

 ใชส้ าหรับแสดงประวติัการบนัทึกขอ้มูลแผนกยอ่ยของพนกังาน 
3. เพ่ิม หวัขอ้ บนัทึกการปรับต าแหน่ง 

 ใชส้ าหรับบนัทึกการปรับต าแหน่ง โดยระบบจะจดัเก็บประวติัการปรับต าแหน่งของพนกังานหลงัจาก
บนัทึกขอ้มูลแลว้ 

4. เพ่ิม หวัขอ้ รายงานการปรับต าแหน่ง 
 ใชส้ าหรับแสดงประวติัการบนัทึกการปรับต าแหน่งของพนกังาน 

5. เพ่ิม หวัขอ้ รายงานการปรับแผนกหรือรหสัพนกังาน 
 ใชส้ าหรับแสดงประวติัการบนัทึกการปรับแผนก หรือรหสัพนกังานของพนกังาน 

6. เพ่ิม หวัขอ้ ปรับปรุงลกัษณะพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน 
 ใชส้ าหรับแสดงพนกังานตามเง่ือนไขท่ีระบุ  กรณีตอ้งการปรับปรุงลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือนของ

พนกังาน ใหท้ าการเปล่ียนโหมดเป็นปรับปรุง (Ctrl + M)  โปรแกรมจะจดัเก็บขอ้มูลโดยทนัที 
7. เพ่ิม หวัขอ้ บนัทึกขอ้มูลประจ างวดตามประเทท 

 ใชส้ าหรับอ านวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลประจ างวด แยกตามประเทท ส าหรับกรณีท่ีมีการบนัทึก
ขอ้มูลลกัษณะเดียวกนัเป็นกลุ่ม 

8. เพ่ิม หวัขอ้ เปล่ียนรหสัทัว่ไป (แผนกยอ่ย) 
 ใชส้ าหรับเปล่ียนแปลงรหสัแผนกยอ่ยในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง จากรหสัเก่าเป็นรหสัใหม่ 

9. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มลูอ่ืนของพนกังาน 
 ใชส้ าหรับเปล่ียนแปลงรหสัแผนกยอ่ยในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง จากรหสัเก่าเป็นรหสัใหม่ 

10. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (Add) 
 เพ่ิมขอ้มูลพนกังานในแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆของพนกังาน ตามจ านวนพนกังานท่ีมีในแฟ้มรายละเอียดพนกังาน  

11. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (Change, Delete) 
 เพ่ิมปุ่ม “ขอ้มูลอ่ืนๆ”  ส าหรับบนัทึกขอ้มูลท่ีเพ่ิมใหม่ 
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12. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายละเอียดพนกังาน 
 เพ่ิมการแสดงขอ้มูล จากแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ 

13. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน 
 เพ่ิมเง่ือนไข ลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน  0=กระดาษ หรือส่งผา่น Payslip Online ,1=เฉพาะกระดาษ  

ทั้งน้ี  Default = 0 
14. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี (แบบท่ี 1) 

 ปรับปรุงการเพ่ิมขนาดตวัอกัษร เป็นขนาด 14 น้ิว ทั้งรายงานประจ างวด, เดือนและประจ าปี 
15. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี (แบบท่ี 3) 

 ปรับปรุงการแสดงจ านวน HH:MM ค่าล่วงเวลา ในส่วนสรุปรวมแผนก และรวมทั้งส้ินดว้ย 
16. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานแจง้การบรรจุเป็นพนกังาน 

 ปรับปรุงขอ้ความ ท่ีช่อง “เร่ือง  การพน้ระยะการทดลองงาน”  เป็น “การผา่นระยะการทดลองงาน” ท่ี
จดหมายการแจง้บรรจุพนกังาน 

17. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน รายช่ือพนกังาน 
 เพ่ิมการจดัเรียง แบบท่ี 3= รหสัแผนก และรหสัพนกังาน เน่ืองจากเดิม แบบท่ี 1 รหสัพนกังาน จะจดัเรียง

ตาม ประเททการท างาน รหสัฝ่าย รหสัแผนก และรหสัพนกังาน เม่ือเพ่ิมแบบท่ี 3 การจดัเรียงจะเป็น  
ประเททการท างาน รหสัแผนก และรหสัพนกังาน  (ตดัรหสัฝ่ายออก) 

18. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการปฏิบติังานสะสม 
 เพ่ิมรายงานการปฏิบติังานแบบแจก แจง เป็นแต่ละเดือน เหมือนกบัรายได ้ ประจ าปี 

19. ปรับปรุง หวัขอ้ หนงัสือรับรองการหกัทาษี ( 50 ทว)ิ 
 เพ่ิมเง่ือนไขการพิมพล์ายเซ็น, ท่ีจดัเก็บลายเซ็น และโลโกบ้ริษทั 

20. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานหนงัสือรับรองการท างาน 
 เพ่ิมรูปแบบหนงัสือรับรองการท างาน และหนงัสือรับรองเงินเดือน รูปแบบแบบท่ี 1 

21. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานบญัชีธนาคาร 
 เพ่ิมการพิมพช่ื์อผูมี้อ านาจในทา้ยรายงาน   และจดัเก็บในเง่ือนไขการพิมพ ์
 เพ่ิมใหข้ึ้นหนา้ใหม่ เม่ือรหสัแผนกเปล่ียนหรือไม่ = Y / N (Default N) 

22. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 
 ปรับปรุงการเปล่ียนช่ือธนาคาร จาก ธ.ไทยธนาคาร เป็น ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย 

23. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง บ.ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
 ปรับปรุงการเปล่ียนช่ือจาก บลจ,อยธุยา  เป็น บ.ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

24. ปรับปรุง หวัขอ้ น าส่งขอ้มูลไป GENiUS Payslip Online 
 เพ่ิมเง่ือนไข ลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน  0=กระดาษ หรือส่งผา่น Payslip Online ,2=เฉพาะส่งผา่น 

Payslip Online  ทั้งน้ี  Default = 0 
 ปรับปรุงการระบุ ไดร์ฟท่ีจดัเก็บ เป็นเลือกท่ีเก็บไดต้ามตอ้งการ  โดยท าการ Double Click ท่ีฟิลดน้ี์ได ้

25. ปรับปรุงหวัขอ้ เปล่ียนรหสัแผนก หรือพนกังาน 
 กรณีมีการเปล่ียนรหสัแผนก หรือรหสัพนกัาน ใหท้ าการเปล่ียนแปลงรหสัแผนก หรือรหสัพนกัานในแฟ้ม

ต่อไปน้ี เพ่ิมเติมดว้ย 
26. ตดัออก หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ไทยทนุ  
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27. ตดัออก หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ศรีนคร  
28. ตดัออก หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.นครหลวงไทย  
29. ตดัออก หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์นครธน  
30. ตดัออก หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.เชส แมนอสัตนั 

 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 1 

 เพ่ิมการตรวจสอบรหสัสาขาของพนกังาน เทียบกบัรหสัสาขาท่ีเลือกทางจอทาพเง่ือนไขการพิมพ ์แลว้ท า
การคดักรองเฉพาะพนกังานท่ีมีรหสัสาขาตรงกบัท่ีระบุทางเง่ือนไขการพิมพ ์

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 1ก 
 เพ่ิมการตรวจสอบรหสัสาขาของพนกังาน เทียบกบัรหสัสาขาท่ีเลือกทางจอทาพเง่ือนไขการพิมพ ์แลว้ท า

การคดักรองเฉพาะพนกังานท่ีมีรหสัสาขาตรงกบัท่ีระบุทางเง่ือนไขการพิมพ ์
3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานทะเบียนลูกจา้ง 

 กรณีก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน ไม่มีสิทธ์ิทราบเงินเดือน เม่ือพิมพร์ายงานทาง 2=Text File  และ ทาง 3=Text 
File (Excel) และเลือก ลกัษณะการพิมพ ์1=กฎหมายแรงงาน เม่ือพิมพอ์อกมาทางไฟลแ์ลว้จะตอ้งไม่แสดง
เงินเดือน  

4. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการลาออกของผูป้ระกนัตน (สปส 6-09) 
 ปรับปรุงการแสดง เลขท่ีบตัร จากช่องเลขท่ี “ใบอนุญาตท างาน” ท่ีถูกตอ้งแสดงเลขท่ีบตัรประกนัสงัคม 

จากแถบเงินสมทบ 
5. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานเงินสมทบ (สปส 1-10) 

 ปรับปรุงรายงาน ทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ตรงลงวนัท่ีเอกสาร  ตอ้งการใส่ค่าวา่ง เพ่ือไม่ใหแ้สดงวนัท่ี 
และปรับปรุง กรณีไม่ตีเสน้บรรทดัสุดทา้ยท่ีหนา้สุดทา้ยให ้และแสดงจ านวนแผน่ผิด 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 91 
 ปรับปรุงใหแ้สดงจ านวนเงินได ้ 8 หลกั ในส่วน ก.การค านวณทาษี และส่วน ข.รายการเงินไดท่ี้ไดรั้บ

ยกเวน้ 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.กสิกรไทย 

 ปรับปรุง ยอดเงินรวมทั้งส้ิน ใหส้ามารถรองรับหลกั 100 ลา้นได ้
8. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ทหารไทย 

 ปรับปรุงใหมี้การจดัเก็บการเลือกเง่ือนไขทางจอทาพ 
9. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลเงินสะสม บ.ทิสโก ้

 ปรับปรุงการคดักรองพนกังาน กรณีเลือก “สถานะขอ้มูล” = N สมาชิกใหม่  ใหต้รวจสอบจากวนัท่ีเปิด
บญัชีเงินกองทุน ไม่ใช่  วนัท่ีเร่ิมงาน 

10. ปรับปรุง หวัขอ้ ประมวลผลส้ินงวด 
 ปรับปรุง กรณีประมวลผลส้ินงวดแลว้เกิด Error  Not found w_pr1021.sql  ซ่ึงสาเหตุ เกิดจากแฟ้ม 

W_PR1021 หายไป (จากหวัขอ้ รายงานรายละเอียดใบสมคัร)  จึงไดป้รับปรุง หากไม่พบแฟ้ม W_PR1021 
ใหท้ าการสร้างแฟ้มน้ีใหม่ 

11. ปรับปรุง หวัขอ้ น าเขา้ขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้จาก Excel 
 เพ่ิมการน าเขา้ “วนัท่ีลาออก” 
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12. ปรับปรุง หวัขอ้ สร้างแฟ้มขอ้มูลระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมตวัเลือก การสร้างแฟ้มใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่ง และแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ 

13. ปรับปรุง หวัขอ้ สร้างแฟ้มขอ้มูลทัว่ไป 
 เพ่ิมตวัเลือก การสร้างแฟ้มใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 

14. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน ระบบบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของพนกังาน, แฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ

ของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 
15. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของพนกังาน, แฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ
ของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 

16. ปรับปรุง หวัขอ้ การน ากลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน ระบบบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการการน ากลบัมาในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของพนกังาน, แฟ้มขอ้มูล

อ่ืนๆของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 
17. ปรับปรุง หวัขอ้ การน ากลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการการน ากลบัมาในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของพนกังาน, แฟ้มขอ้มูล
อ่ืนๆของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 

18. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนยา้ยขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน ในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของ

พนกังาน และแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆของพนกังาน 
19. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนยา้ยขอ้มลูหลกั (พนกังาน) ลง HD 

 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD ในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แฟ้มประวติัการปรับต าแหน่งของ
พนกังาน และแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆของพนกังาน 

20. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปข้ึน 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไป ข้ึน  ในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 

21. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปลง HD 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไป ลง HD  ในแฟ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลแผนกยอ่ย 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.21  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้

  ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายไดค้่าใชจ่้ายทาษีประจ างวด แบบท่ี 2 

 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลเงินชดเชยในยอดรวมแผนก และยอดรวมทั้งส้ินใหถู้กตอ้ง 
 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลเงินชดเชย มาไวก่้อน รายไดท้ั้งหมด 
 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลทาษีเงินชดเชย มาไวก่้อน ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานประวติัรายไดค้่าใชจ่้ายประจ างวด 
 ปรับปรุงการคดักรองขอ้มูลตามสถานะการท างาน 
 ปรับปรุงกรณีเลือกการจดัเรียงแบบท่ี 2=รหสัแผนก รหสัพนกังาน และงวดการจ่าย ใหแ้สดงวนัท่ีลาออก 
 ปรับปรุงกรณีพนกังานมีการเปล่ียนรหสัแผนก หรือเปล่ียนรหสัพนกังานใหน้ ามาแสดงดว้ย 
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3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานเปรียบเทียบรายไดพ้นกังานระหวา่งงวด 
 ปรับปรุงฟิลดเ์งินเดือน  ใหแ้สดงเฉพาะเงินเดือนอยา่งเดียวเท่านั้น เดิม แสดง เงินเดือน +รายไดป้ระจ าคงท่ี 
 ปรับปรุงฟิลด ์รายไดอ่ื้น ใหแ้สดงรายไดทุ้กประเทท (เดิม แสดงรายไดทุ้กประเทท ยกเวน้รายไดป้ระจ า

คงท่ี ไม่น ามาแสดง) 
 เพ่ิมขอ้ความ ผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบ และวนัท่ี ในส่วนทา้ยรายงาน 
 เพ่ิมขอ้มูล ในส่วน Sub Header ของรายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย  และค่าใชจ่้ายต่างๆ ประกอบดว้ย 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.22  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้

  ปรับปรุงตาม Requirement  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ เง่ือนไขระบบเงินเดือน 

 ปรับปรุง Tab “เวลาท างาน”  ในส่วนของพนกังานรายวนั  
 ปรับปรุงขอ้ความจาก “พนกังานรายวนั” เป็น “พนกังานรายวนั และรายชัว่โมง” 
 เพ่ิมฟิลด ์“จ านวนวนัท างานใน 1 เดือน”  
 เพ่ิม ปุ่ม “แยกตามรายได”้  เพื่อบนัทึกและแสดงจ านวนวนัท างานต่อเดือน ของรายไดแ้ต่ละประเทท  

2. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดประเททรายได ้
    เพ่ิมการแสดงฟิลด ์“จ านวนวนัท างานต่อเดือน” 

 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ ค  านวณรายไดค้่าใชจ่้าย ประจ างวด 

 ปรับปรุงการค านวณอตัราต่อชัว่โมง ของพนกังานรายวนั และรายชัว่โมง กรณีเลือก “ค่าล่วงเวลาข้ึนอยูก่บั
เงินเดือนและรายไดใ้ด” 

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 
 ปรับปรุงการค านวณ “อตัราต่อชัว่โมง” ส าหรับพนกังานรายวนั และรายชัว่โมง 

3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการลาออกของผูป้ระกนัตน 
 ปรับปรุงการแสดงสาเหตุ พิมพข์อ้ความผิด ค าวา่ “ไม่มีการติดต่อ”  ปรับปรุงเป็น “มีการติดต่อ” 

4. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน ระบบบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน และ แฟ้มประเทท

รายได ้
5. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน และ แฟ้มประเทท
รายได ้

6. ปรับปรุง หวัขอ้ การน ากลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน ระบบบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการการน ากลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน และ แฟ้มประเทท

รายได ้
7. ปรับปรุง หวัขอ้ การน ากลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการการน ากลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน และ แฟ้มประเทท
รายได ้
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8. ปรับปรุง หวัขอ้ เปล่ียนรหสัขอ้มูลทัว่ไป  
 เพ่ิมฟิลด ์ในแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มประเททรายได ้

9. ปรับปรุง หวัขอ้ แปลงขอ้มูลจาก Other -> Win / แฟ้มขอ้มูลประเททรายได ้
 เพ่ิมฟิลด ์ในแฟ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แฟ้มประเททรายได ้

10. ปรับปรุง การแสดงขอ้ความการเปล่ียนทาษา 
 ปรับปรุงค าวา่ “แสดงผลทาษาองักฤษ” เป็น ค าวา่ “English” เม่ือมีการเปล่ียนทาษา ค าวา่” English” จะไม่มี

การเปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัค าวา่ “แสดงผลทาษาไทย” 
 

ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.23  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้
  เพ่ิม / ปรับปรุง ตาม Requirement  ดงัน้ี 

1. เพ่ิม หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ไทยพาณิชย ์(SC B Business Net) 
 เพ่ิมการเตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ไทยพาณิชย ์(SC B Business Net) ตาม Format ของธนาคาร 

2. เพ่ิม หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้(HSBC ACH iFile) 
 เพ่ิมการเตรียมขอ้มูลส่ง ส่ง ธ.ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้(HSBC ACH iFile) ตาม Format ของธนาคาร 

3. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ทหารไทย  
 เพ่ิมฟิลด ์TMB Product   default = C  ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงได ้

4. น ากลบัมา  หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.นครหลวงไทย  
 เน่ืองจากเป็นหวัขอ้ท่ีเคยตดัออกไปในเวอร์ชนั 10.20  เพราะธนาคารธนชาต ไดมี้การควบกิจการกบั

ธนาคารนครหลวงไทย  หลงัจากนั้นทางธนาคารไดมี้การแจง้วา่ ลูกคา้ธนาคารนครหลวงไทย ยงัสามารถ
ส่งขอ้มูลในรูปแบบเดิมได ้ จึงตอ้งน าหวัขอ้น้ีกลบัมาใชอี้กคร้ัง 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.00  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. เพ่ิม “การตรวจสอบ Product  Key” ของระบบบญัชีเงินเดือน 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.01  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 เพ่ิม / ปรับปรุง ตาม Requirement  ดงัน้ี 
1. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลสาขา 

 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลสาขา ในรายงาน ทงด 1 และ ทงด 1 ก 
2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน 

 กรณีแสดงรายได ้มากกวา่ 10 ประเทท ใหแ้สดงขอ้มูลส่วนทา้ย ขอ้มูลสะสมปี แทนเงินสดยอ่ย 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานบญัชีธนาคาร 

 เพ่ิมช่วงรหสัธนาคาร  เพ่ือใหส้ามารถเลือกพิมพทุ์กรหสัธนาคาร และแสดงยอดรวมทั้งส้ิน 
4. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 

 เพ่ิมยอดรวมทั้งส้ิน (เท่า) กบัยอดรวมทั้งส้ิน (บาท) ของแต่ละพนกังาน 

5. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสถานะพนกังาน 
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 กรณีเลือกรายงานแบบท่ี 2  และมีการก าหนดสิทธ์ิ (SC) ไม่เห็นเงินเดือน  รายงานจะตอ้งไม่แสดง 
เงินเดือน และรายไดค้งท่ี ใหเ้ห็น 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานทะเบียนลูกจา้ง 
 กรณีมีการก าหนดสิทธ์ิ ไม่เห็นเงินเดือน  ปรับปรุงใหไ้ม่ตอ้งแสดง เงินเดือน 

7. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด แบบท่ี 1 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แบบท่ี 1 

 เพ่ิม / ปรับปรุงตามเง่ือนไขของทาครัฐ  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกประวติัพนกังาน 

 เพ่ิมฟิลด ์เลขท่ีประจ าตวัประชาชนของบุตร 
2. ปรับปรุง หวัขอ้ โอน ทงด 91 ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 ปรับปรุงเง่ือนไข และรูปแบบการโอน ท.ง.ด. 91 แบบนายจา้งยืน่แทนลูกจา้งปี 57 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการฝึกอบรมตามกฎหมายแรงงาน 

 ปรับปรุงฟอร์มการฝึกอบรมใหต้รงกบัฟอร์มปัจจุบนั 

 ปรับปรุงขนาดฟอนตทุ์กแบบใหเ้ป็นขนาดเดียวกนั 
 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-TA Ver.10.21.1 
 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลใหม่ในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ แฟ้มรายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังาน, แฟ้มรหสักะ

ประจ าตวัพนกังานท่ีไดเ้บ้ียขยนั และแฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั 
2. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.01 

 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลใหม่ในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มลูบุตร และแฟ้มสาขา 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน 

 เพ่ิมการบนัทึกเลขท่ีบตัรประชาชนบุตร เน่ืองจาก กรณีโอน ท.ง.ด. 91 ผา่นทางอินเตอร์เน็ต แบบนายจา้ง
ยืน่แทนลูกจา้งปี 2557  มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

 ปรับปรุงปุ่ม ขอ้มูลอ่ืน ๆ  กรณีท่ีแปลงขอ้มูลจาก เวอร์ชนั 10.19.1 มายงัเวอร์ชนั  10.20 จะไม่สามารถใส่ 
รหสัสาขา ของ ทงด.1 ได ้ 

4. ปรับปรุง หวัขอ้ ปรับปรุงลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน 
 ปรับปรุง กรณีเปล่ียนรหสัพนกังาน แลว้หนา้ปรับปรุงลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน จะแสดง รหสั

พนกังานเดิมท่ีเปล่ียนไปแลว้ดว้ย ตวัอยา่ง เปล่ียน รหสัพนกังาน 008 เป็น 009 
5. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด แบบท่ี 2 

 ตดัตวัเลือก รายงาน 3=ประจ าปี ออกจากจอทาพ (ใหใ้ช ้รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แทน) 
 ยา้ยช่อง "เงินชดเชย" มาไวก่้อนรายไดท้ั้งหมด จากเดิมอยูต่่อรายไดสุ้ทธิ และช่อง “ทาษีเงินชดเชย” มาอยู่

ต่อจาก “ทาษี” 
 ปรับปรุงการพิมพ ์Text Files (Excel) ใหน้ ายอดเงินชดเชยของเดือนท่ีแลว้ออกมาในเดือนปัจจุบนั ท่ี

บรรทดั ยอดรวมแผนก และยอดรวมทั้งส้ิน 
 ปรับปรุงการพิมพร์ายงาน แบบรายงาน = แจกแจง พิมพย์อดรวม = Y และพิมพเ์ฉพาะยอดรวม =Y  

(ตอ้งการพิมพส่์วนสรุปตามแผนก และรวมทั้งส้ิน (ไม่แจกแจงรายคน))  จะไม่แสดงขอ้มูลส่วนแจกแจง
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ตามประเททรายได ้ค่าใชจ่้าย และ OT (แต่ถา้แสดงรายคนและพิมพส่์วนสรุปดว้ยจะแสดงใหป้กติ  พิมพ์
ยอดรวม = N และพิมพเ์ฉาะยอดรวม = N) 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด แบบท่ี 3 
 กรณี ประเททค่าล่วงเวลาจ่ายเป็นบาท ในส่วนยอดรวมแผนก และยอดรวมทั้งส้ิน  ไม่ตอ้งการแสดง 

“จ านวนวนัท างาน” เน่ืองจากกรณีมีเศษทศนิยมจะแสดงขอ้มูลผดิ 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.กรุงศรีอยธุยา 

 ปรับปรุงการยืน่อินเทอร์เน็ต แบบ Cash link ไม่ได ้ เน่ืองจากโปรแกรมเติมจุด ใหใ้นต าแหน่งสุดทา้ย 
8. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการรับผูป้ระกนัตน (1-03/1) 

 ปรับปรุงการคดักรองเง่ือนไข จากเดิมอ่านจากเลขท่ีบตัรประกนัสงัคม เป็นใหอ่้านจากฟิลด ์ข้ึนทะเบียน = 
Y  แทน 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการรับผูป้ระกนัตน (1-03) 
 ปรับปรุงการคดักรองเง่ือนไข จากเดิมอ่านจากเลขท่ีบตัรประกนัสงัคม เป็นใหอ่้านจากฟิลด ์ข้ึนทะเบียน = 

N  แทน 
10. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ท.ง.ด. 1 

 ปรับปรุงใบปะหนา้กรณีแยกหลายสาขา ใหแ้สดงท่ีอยูแ่ต่ละสาขา 
 ปรับปรุงปุ่ม ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต กรณีรหสัสาขา ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึง รหสัสาขา 00000 (5 หลกั) ท าให้

เขา้โปรแกรมสรรพากรไม่ได ้  และช่อง รหสัสาขา ลบเป็นค่าวา่งไม่ได ้ท าใหโ้อนขอ้มูลไม่ได ้
 ปรับปรุงปุ่ม เตรียมดิสเก็ต กรณีรหสัสาขา ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึง รหสัสาขา 00000 (5 หลกั) ท าใหเ้ขา้

โปรแกรมสรรพากรไม่ได ้  และช่อง รหสัสาขา ลบเป็นค่าวา่งไม่ได ้ท าใหโ้อนขอ้มูลไม่ได ้
11. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ท.ง.ด. 1 ก 

 ปรับปรุงใบปะหนา้กรณีแยกหลายสาขา ใหแ้สดงท่ีอยูแ่ต่ละสาขา 
 ปรับปรุงปุ่ม ยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต กรณีรหสัสาขา ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึง รหสัสาขา 00000 (5 หลกั) ท าให้

เขา้โปรแกรมสรรพากรไม่ได ้  และช่อง รหสัสาขา ลบเป็นค่าวา่งไม่ได ้ท าใหโ้อนขอ้มูลไม่ได ้
 ปรับปรุงปุ่ม เตรียมดิสเก็ต กรณีรหสัสาขา ไม่ระบุ โปรแกรมจะดึง รหสัสาขา 00000 (5 หลกั) ท าใหเ้ขา้

โปรแกรมสรรพากรไม่ได ้  และช่อง รหสัสาขา ลบเป็นค่าวา่งไม่ได ้ท าใหโ้อนขอ้มูลไม่ได ้
12. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานเปรียบเทียบรายได ้

 กรณีบนัทึกสถานะพนกังาน = R, D, Y (ลาออก, ตาย, ลาพกั) แลว้  ใหโ้ปรแกรมตรวจสอบ วนัท่ีลาออก  > 
= วนัท่ีของงวดท่ีเปรียบเทียบ ใหแ้สดงขอ้มูลของพนกังานคนนั้นดว้ย 

13. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี ประจ าปี 
 ปรับปรุงใหแ้สดงพนกังานท่ีมีสถานะพนกังาน = R, D, Y (ลาออก, ตาย, ลาพกั) ในปีปัจจุบนัท่ีท างาน 

14. ปรับปรุง หวัขอ้ ค านวณรายได ้ทาษี ประจ างวด 
 กรณีเลือกค านวณทาษีแบบนายจา้งออกใหต้ลอดไป และเงินสมทบแบบ 2=ไม่เขา้กองทุน ไม่ค านวณทาษี 

(แต่ถา้เปล่ียนเป็นแบบ 1=อตัราทัว่ไป ค านวณปกติ) 
 กรณีจ่ายโบนสัไม่พร้อมเงินเดือน ในเดือนสุดทา้ย เดือน 12 (จ่ายหลงัจากจ่ายเงินเดือนแลว้) ทาษีก็ไม่

ถูกตอ้ง บางคนตอ้งจ่ายเพ่ิมบางคนตอ้งขอคืน 

15. ปรับปรุง หวัขอ้ น าส่งขอ้มูลไป GENiUS Pay Slip Online (Text File) 
 กรณีไม่เลือกช่วงขอ้มูล  เม่ือกด “ตกลง”  ใหเ้ลือกน าส่งขอ้มูลทั้งหมด 
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16. ปรับปรุง หวัขอ้ น าขอ้มูลออกจาก GENiUS-PR for Windows 10.10 เขา้ GENiUS Leave  Online 
 เพ่ิมการส่งออก  ฟิลด์ “อีเมลพ์นกังาน” 

17. ปรับปรุง การสร้างแฟ้มระบบบนัทึกเงินเดือน 
 เพ่ิมการสร้าง แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน 
 เพ่ิมการสร้าง แฟ้มขอ้มูลสาขา 

18. ปรับปรุง การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลสาขา 

19. ปรับปรุง การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลสาขา 

20. ปรับปรุง การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน และแฟ้มขอ้มูลสาขา 

21. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลพนกังานข้ึน 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลพนกังานข้ึน ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน 

22. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลใบสมคัรข้ึน 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลใบสมคัรข้ึน ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน 

23. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปข้ึน 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปข้ึน ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลสาขา 

24. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลพนกังานลง HD 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลพนกังานลง HD ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน 

25. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลใบสมคัรลง HD 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลใบสมคัรลง HD ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตรของพนกังาน 

26. ปรับปรุง การโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปลง HD 
 เพ่ิมการโอนยา้ยขอ้มูลทัว่ไปลง HD ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลสาขา 

27. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด แบบท่ี 1 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แบบท่ี 1 

28. ปรับปรุง หวัขอ้ ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละทาษี 
 ปรับปรุงการค านวณค่าลดหยอ่นในเร่ือง  การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ

เบ้ียประกนัชีวติแบบบ านาญ 
29. ปรับปรุง ก าหนดขอ้มูลบริษทั 

 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลบุตร, แฟ้มสาขา, แฟ้มรายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังาน, แฟ้ม
รหสักะประจ าตวัพนกังานท่ีไดเ้บ้ียขยนั และแฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั 

30. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดระดบัความสามารถ 
 เพ่ิมเมนู ใหม่ ไดแ้ก่ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ไทยพาณิชย ์(SCB Business Net), เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ฮ่องกงและ

เซ่ียงไฮ ้(HSBC ACH iFile) และ ก าหนดขอ้มูลสาขา 
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ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.02  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้
 ปรับปรุงตาม Requirement  ดงัน้ี 

1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 1 
 ปรับปรุงใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 1  ช่อง “ค่าล่วงเวลา 5-20”  ช่อง ชัว่โมง ใหแ้สดงขอ้มูลตามจริง  ในฟอร์ม

การพิมพแ์บบท่ี 1, 2, 7, 8 
 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดรหสัระดบัพนกังาน 
 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลในรายงาน รายไดค้่าใชจ่้ายทาษี ทั้งแบบแจกแจง และแบบสรุป 

2. เพ่ิม หวัขอ้ บนัทึกระดบัพนกังาน 
 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลใน รายงานรายไดค้่าใชจ่้ายทาษี ทั้งแบบแจกแจง และแบบสรุป 

3. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลหลกัสูตร 
 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 

4. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลการอบรม 
 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 

5. เพ่ิม หวัขอ้ ก าหนดแผนการอบรม และสถานะ 
 ใชส้ าหรับจดัเก็บแผนการอบรมของพนกังาน สถานะอบรม และประวติัการฝึกอบรมของพนกังาน 

6. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.02 
 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลใหม่ในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มลูอบรม, แฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน, 

แฟ้มขอ้มูลหลกัสูตร และแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรมของพนกังาน 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกประวติัการอบรม 

 ปรับปรุงช่ือฟิลด ์รหสัหลกัสูตร เป็น รหสัการอบรม 
 เพ่ิมฟิลด ์รหสัหลกัสูตร 

8. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด 
 เพ่ิมการแสดง รหสัระดบัพนกังาน ในรายงานทั้งแบบ Text File (Excel) และแบบ Excel File ทั้งแบบแจก

แจง และแบบสรุป 
9. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสถานะพนกังาน 

 เพ่ิมการแสดงขอ้มูล สถานศึกษา  
10. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานแผนการอบรม และสถานะ 

 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลแผนการอบรม และสถานะเขา้อบรมของพนกังาน 
11. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานประวติัการฝึกอบรม 

 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 
12. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการฝึกอบรมตามกฎหมายแรงงาน 

 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 
13. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสรุปการเขา้รับอบรมประจ าปี 

 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 
14. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสรุปรายละเอียดการอบรมของพนกังาน 

 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 
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15. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสรุปค่าใชจ่้ายในการอบรม 
 ใชส้ าหรับอา้งอิงเก่ียวกบัการอบรมต่างๆ 

16. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสรุปรายละเอียดการอบรม 
 ปรับปรุงช่ือรายงาน จาก รายงานสรุปรายละเอียดหลกัสูตร เป็น รายงานสรุปรายละเอียดการอบรม 

17. ปรับปรุง หวัขอ้ น าเขา้ขอ้มูลการปรับเงินเดือนจาก Excel (.CSV) 
 ใชส้ าหรับน าเขา้ขอ้มูลการปรับเงินเดือน ท่ีบนัทึกจาก Excel File ในรูปแบบ .CSV (โดยไม่ผา่นหวัขอ้

บนัทึกการปรับเงินเดือน) เขา้สู่ระบบเงินเดือน  
18. ปรับปรุง หวัขอ้ ประมวลผลการปรับเงินเดือน 

 ปรับปรุงขอ้มูลการปรับเงินเดือนใหก้บัพนกังานทนัที โดยจะเลือกขอ้มูลท่ีมีงวดท่ีตอ้งการปรับ ตรงกบังวด
การท างานปัจจุบนัในระบบ โดยไม่ตอ้งรอการท างานในหวัขอ้ ประมวลผลส้ินงวด หรือประมวลผลส้ินปี 

19. ปรับปรุง หวัขอ้ โอน ท.ง.ด. 91 ผา่นอินเตอร์เน็ต กรณีขอคืนทาษี 
 กรณี Text Files ไม่น าข้ึนขอ้มูลพนกังานท่ีมีทาษีขอคืน 

20. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานทะเบียนลูกจา้ง 
 ปรับปรุงรายงานทะเบียนลูกจา้ง กรณีเลือกพิมพท์าษาองักฤษ  รายงานแสดงเป็นขอ้ความทาษาไทย 

21. ปรับปรุง หวัขอ้ ค านวณรายได ้ทาษี ประจ างวด 
 ปรับปรุงการคิดลดหยอ่น RMF และ เบ้ียประกนัชีวติแบบบ านาญ  ปัจจุบนัระบบคิดนอ้ยเกินไป คือเอา 

PDF + RMF + กบข. ไม่เกิน 15% ของเงินได ้
 ปรับปรุงการก าหนดประเททลาอ่ืนๆ ใหห้กัเงินไปค่าใชจ่้ายอ่ืน และ ก าหนดเง่ือนไขระบบใหมี้การปัดเศษ

สตางคค์่าใชจ่้าย แต่โปรแกรมค านวณแลว้ไม่ปัดเศษสตางคต์ามท่ีก าหนด 
 ปรับปรุงการก าหนดเง่ือนไขระบบ จ่ายโบนสัพร้อมเงินเดือน = N  โปรแกรมค านวณเงินไดแ้ละทาษี ซ ้ า 

เงินไดจ้ะ Double ไปเร่ือยๆ 
22. ปรับปรุง การเปล่ียนรหสัแฟ้มระดบัพนกังาน 

 ปรับปรุงรหสัระดบัพนกังาน จากแฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน 
23. ปรับปรุง การเปล่ียนรหสัแฟ้มหลกัสูตร 

 ปรับปรุงรหสัหลกัสูตร (Training) จากแฟ้มขอ้มูลหลกัสูตร 
 ปรับปรุงรหสัหลกัสูตร (Training) จากแฟ้มขอ้มูลการอบรม 
 ปรับปรุงรหสัหลกัสูตร (Training) แฟ้มขอ้มูลแผนการอบรม 

24. ปรับปรุง การสร้างแฟ้มขอ้มูลทัว่ไป 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูลหลกัสูตร 
 ปรับปรุงการสร้างแฟ้มขอ้มูลอบรม  

25. ปรับปรุง การสร้างแฟ้มระบบบนัทึกเงินเดือน 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรม 

26. ปรับปรุง การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือนและบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลอบรม, แฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน, แฟ้มขอ้มูล

หลกัสูตร และแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรมของพนกังาน 
27. ปรับปรุง การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 
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 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มูลอบรม, แฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน, แฟ้มขอ้มูล
หลกัสูตร และแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรมของพนกังาน 

28. ปรับปรุง การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มลูอบรม, แฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน, 

แฟ้มขอ้มูลหลกัสูตร และแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรมของพนกังาน 
29. ปรับปรุง การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มขอ้มลูอบรม, แฟ้มขอ้มูลระดบัพนกังาน, 
แฟ้มขอ้มูลหลกัสูตร และแฟ้มขอ้มูลแผนการอบรมของพนกังาน 

30. ปรับปรุง ก าหนดขอ้มูลบริษทั 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ 

31. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดระดบัความสามารถ 
 เพ่ิมเมนู ใหม่ 

32. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานบญัชีธนาคาร 
 ปรับปรุงการแสดงช่ือพนกังานในรายงานใหค้รบถว้น 

33. ลบ หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลหลกัสูตรอบรม 
 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.03  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 เพ่ิมตาม Requirement  ดงัน้ี 
1. เพ่ิม หวัขอ้ Item ID Setting 

 ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูล เพื่อแสดงขอ้มูลในรายงาน LENOVOTH01 Report 
2. เพ่ิม หวัขอ้ Pay Code Setting 

 ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูล เพื่อแสดงขอ้มูลในรายงาน LENOVOTH01 Report 
3. เพ่ิม หวัขอ้ LENOVOTH01 Report 
 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลตาม Excel File  

4. เพ่ิม หวัขอ้ TH01THG2N Report 
 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลตาม Excel File 

5. เพ่ิม หวัขอ้ TH01THPAYROLL Report 
 ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลตาม Excel File 

 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. เพ่ิม เมนู  และหวัขอ้ รายงานรายช่ือพนกังาน แบบท่ี 2 

 เพ่ิมเมนู และหวัขอ้รายงานรายช่ือพนกังาน แบบท่ี 2 ซ่ึงไดป้รับปรุงไปในเวอร์ชนั 10.21 แลว้ 
2. เพ่ิมหวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.03 

 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานสถานะพนกังาน 

 เพ่ิมการแสดงขอ้มูล รหสัระดบัพนกังาน ในรายงานทางเคร่ืองพิมพ ์

 เพ่ิมการแสดงขอ้มูล รหสัระดบัพนกังาน และรายละเอียดระดบัพนกังาน ในรายงาน Text File (Excel) และ 
Excel 
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4. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน 

 เพ่ิมฟิลดร์ะดบั ในใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 1 ฟอร์มท่ี 1 และ 2 ทั้งทาษาไทยและองักฤษ 
5. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายช่ือพนกังาน แบบท่ี 2 

 กรณีเลือก “พิมพข์อ้มูล” 2=วนัท่ีเร่ิมงาน  หากมีพนกังานคนใดมีสถานะ ลาพกั ลาออก หรือเสียชีวติ  
รายงานจะแสดงวนัท่ีลาออกต่อทา้ยให ้

6. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ทหารไทย 

 กรณีเลือกยืน่ผา่นอินเตอร์เน็ต  หากมีขอ้มูลพนกังานลาออก ปรับปรุงใหแ้สดงขอ้มูลใหถู้กตอ้งแลว้ 

7. ปรับปรุง หวัขอ้ สร้างแฟ้มระบบบนัทึกเงินเดือน 

 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูล Item Id   
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูล Pay Code 

8. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือนและบนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 
10. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 
11. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 
12. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลบริษทั 

 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้ม Item Id  และ แฟ้ม Pay Code 
 

ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.03.1  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 
 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. ปรับปรุง สูตรการค านวณทาษีนายจา้งออกใหต้ลอดไป กรณีมียอดยกมาจากบริษทัเดิม 
 

ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.03.2  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 
 เพ่ิมตาม Requirement  ดงัน้ี 

1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน สปส 1-10 
 เพ่ิม Logo ในรายงาน  (สปส 1-10) แบบแนวนอน ทั้งส่วนใบปะหนา้ และรายละเอียด 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนรายละเอียด (สปส 1-10) แบบแนวตั้ง และเพ่ิม Logo 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนใบปะหนา้ (สปส 1-10/1) กรณีพิมพห์ลายสาขาพร้อมกนั 

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 1 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนรายละเอียด แบบแนวตั้ง 

3. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 1 ก 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนรายละเอียด แบบแนวตั้ง 

 เพ่ิมตามเง่ือนไขของทาครัฐ  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้  ก าหนดอตัราค่าลดหยอ่น 
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 ปรับปรุงค่าลดหยอ่น ตามปีทาษี 2560 
2. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดอตัราทาษี 

 ปรับปรุงอตัราทาษี ตามปีทาษี 2560 
 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. เพ่ิม หวัขอ้ ค านวณรายไดค้่าเบ้ียขยนั 
 ก าหนดเง่ือนไขในการค านวณรายไดเ้บ้ียขยนัใหก้บัพนกังาน โดยการอา้งอิงกะประจ าตวัพนกังาน เกณฑ์

การประเมินเบ้ียขยนั  ประเททรายได ้และงวดท่ีปฏิบติังานท่ีสนใจ แลว้จึงท าการค านวณรายไดเ้บ้ียขยนั 
พร้อมทั้งจดัเก็บขอ้มูลเบ้ียขยนัของพนกังานในแต่ละงวด  

2. เพ่ิม หวัขอ้ รายงานรายไดค้่าเบ้ียขยนั 
 ใชส้ าหรับน าขอ้มูลรายไดค้่าเบ้ียขยนั มาแสดงในรายงาน 

3. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.03.2 
 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลใหม่ในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะ

ประจ าตวัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้ม
รายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

4. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ทงด 91 
 กรณีบนัทึกเลขบตัรประชาชนบุตรไวท่ี้พนกังานคนแรก จะแสดงเลขบตัรประชาชนบุตรน้ีในคนถดัๆไป

ทุกคน 
5. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะประจ าตวั
พนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้มรายไดค้่าเบ้ีย
ขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะประจ าตวั

พนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้มรายไดค้่าเบ้ีย
ขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

7. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 
 เพ่ิมการน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะ

ประจ าตวัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้ม
รายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

8. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมการน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะ

ประจ าตวัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้ม
รายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ โอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน 
 เพ่ิมการโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้ม

รหสักะประจ าตวัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และ
แฟ้มรายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 
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10. ปรับปรุง หวัขอ้ โอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD 
 เพ่ิมการโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD ในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, 

แฟ้มรหสักะประจ าตวัพนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั 
และแฟ้มรายไดค้่าเบ้ียขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

11. ปรับปรุง หวัขอ้ สร้างแฟ้มระบบเงินเดือน 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มขอ้มูลท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มอตัราเบ้ียขยนัแบบขั้นบนัได, แฟ้มรหสักะประจ าตวั

พนกังานท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียขยนั, แฟ้มเกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บเบ้ียขยนั และแฟ้มรายไดค้่าเบ้ีย
ขยนัของพนกังานแต่ละคนแยกตามงวด 

12. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลบริษทั 
 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด  

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.03.3  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.03.3 

 เพ่ิม แฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด  
2. ปรับปรุง หวัขอ้  เง่ือนไขระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมฟิลด ์“อตัราค่าล่วงเวลาแบบคงท่ี (บาทต่อชัว่โมง) ใน Tab ค่าล่วงเวลา  ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะมีผลกบัพนกังาน
ทุกคนท่ีเลือกใชค้่าล่วงเวลาประเททน้ี 

 ปรับปรุง รายงานเง่ือนไขระบบเงินเดือน โดยแสดงขอ้มูล อตัราค่าล่วงเวลาแบบคงท่ี (บาทต่อชัว่โมง)  
3. ปรับปรุง หวัขอ้  ก าหนดประเททค่าล่วงเวลา 

 เพ่ิม ตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) 
4. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพ่ิม) 

 ปรับปรุง Tab  ค่าล่วงเวลา  ฟิลด ์“ประเทท”  กรณีตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) จะแสดง (F) ต่อทา้ยช่ือ
ประเททค่าล่วงเวลา 

5. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (ปรับปรุง / ลบ / สอบถาม) 
 ปรับปรุง Tab  ค่าล่วงเวลา  ฟิลด ์“ประเทท”  กรณีตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) จะแสดง (F) ต่อทา้ยช่ือ

ประเททค่าล่วงเวลา 
6. ปรับปรุง หวัขอ้  บนัทึกรายได ้คา่ใชจ่้าย และการปฏิบติังานประจ างวด 

 ปรับปรุง Tab  ค่าล่วงเวลา  ในช่อง “จ่ายเป็น”  เพ่ิม ตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) 
7. ปรับปรุง หวัขอ้  ค  านวณรายไดท้าษีประจ างวด 

 ปรับปรุงการค านวณจ านวนเงินคา่ล่วงเวลาแบบอตัราคงท่ี โดยน าจ านวนชัว่โมง (อตัราคงท่ี) ท่ีบนัทึกจาก
หวัขอ้  บนัทึกรายได ้ค่าใชจ่้าย และการปฏิบติังานประจ างวด คูณดว้ย อตัราค่าล่วงเวลา แบบคงท่ี (Fixed 
Rate) จากหวัขอ้ เง่ือนไขระบบเงินเดือน / Tab ค่าล่วงเวลา 

8. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 
 กรณีก าหนดการจ่ายเป็น F=ชัว่โมง (อตัราคงท่ี ) ใหน้ าจ านวนชัว่โมง ไปรวมใน ฟิลด ์รวม (ชัว่โมง) ดว้ย 
 ปรับปรุง เร่ือง ช่องยอดรวมชัว่โมง OT  ตามแผนก และรวมทั้งส้ิน แสดงทศนิยมผิด เป็น ทศนิยมฐาน 10 

ท่ีถูกตอ้งแปลงเป็น HH.MM 
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9. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงาน สปส 1-10 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนรายละเอียด (สปส 1-10) แบบแนวตั้ง และเพ่ิม Logo 
 เพ่ิมรูปแบบรายงานในส่วนใบปะหนา้ (สปส 1-10/1 ) กรณีพิมพห์ลายสาขาพร้อมกนั 
 ปรับปรุง ตวัเลือก “แบบฟอร์มใบต่อเงินสมทบ” 

10. ปรับปรุง หวัขอ้  เตรียมขอ้มูลเงินสมทบ 
 ปรับปรุงเร่ือง กรณีเลือกหลายสาขาพร้อมกนั 

11. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน 
 เพ่ิมฟิลด ์เง่ือนไขการพิมพ ์ “พิมพพ์นกังานท่ีรายไดร้วมเป็น 0”  โดยก าหนด Default = N 
 ปรับปรุงรายงานใบจ่ายเงินเดือน ใหพิ้มพเ์ฉพาะ สถานะ “ท างาน” เท่านั้น  โดยปรับปรุงทั้ง 7 รูปแบบ  ซ่ึง

โปรแกรมจะพิมพพ์นกังานทุกสถานะ ท่ีระบุวนัท่ีลาออก อยูใ่นเดือนท่ีค านวณทาษี โดยพิมพข์อ้มูล =0 
บาท 

12. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด แบบท่ี 3 
 ปรับปรุงการแสดงผลรายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย แบบท่ี 3 ยอดรวมทั้งส้ิน หนา้สุดทา้ยไม่แสดงยอดรวม

จ านวนพนกังาน 
13. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ าปี 

 ปรับปรุงรายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ าปี  แบบสรุป ไม่แสดงช่อง “เงินเดือน” 
14. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายช่ือพนกังาน 

 ปรับปรุงการเลือกจดัเรียงแบบ 3=รหสัแผนก และรหสัพนกังาน  จดัเรียงไม่ถูกตอ้ง 
15. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานประมาณการเงินชดเชย 

 ปรับปรุงการแสดงพนกังานท่ีมีสถานะลาออก 
16. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน 
17. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการส ารองขอ้มูลในแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน 
18. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน 
19. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 เพ่ิมการการน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้นแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน 
20. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลบริษทั 

 เพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่ แฟ้มเง่ือนไขระบบเงินเดือน 
 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.04  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.04 

 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด 
 ยกเลิก หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.03.3  (โดยน าการแปลง แฟ้มประเททค่าล่วงเวลา 

(W_PR0004 ) มาใส่ในหวัขอ้น้ี 
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2. เพ่ิม หวัขอ้ รายงานหกัเงินจากการปฏิบติังาน 
3. ปรับปรุง หวัขอ้  เง่ือนไขระบบเงินเดือน 

 ยกเลิกการแสดง ฟิลด ์“อตัราค่าล่วงเวลาแบบคงท่ี (บาทต่อชัว่โมง) ใน Tab ค่าล่วงเวลา 

4. ปรับปรุง หวัขอ้  ก าหนดประเททค่าล่วงเวลา 
 เพ่ิมตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) 
 เพ่ิมขอ้ความดา้นล่าง ” ถา้จ่ายเป็น ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) ใหก้ าหนดเป็น จ านวนเงิน” 
 ปรับปรุงฟิลด ์อตัราการจ่าย ( PayRate)  จาก Numeric 2.2 เป็น Numeric 10.2 

5. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดประเททการลาอ่ืนๆ 
 เพ่ิมเง่ือนไขการหกัทาษี ส าหรับพนกังานรายเดือน 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพ่ิม) 
 ปรับปรุง Tab  ค่าล่วงเวลา  ฟิลด ์“ประเทท”  กรณีตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) จะแสดง (F) ต่อทา้ยช่ือ

ประเททค่าล่วงเวลา 
 ปรับปรุงปุ่ม “มาสาย ออกก่อน ขาดงาน” ใหแ้สดงขอ้มูลจ านวนเงินท่ีถูกหกัของการลาอ่ืนๆ แต่ละ

ประเทท– เฉพาะท่ีหกัทาษี 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (ปรับปรุง / ลบ / สอบถาม) 

 ปรับปรุง Tab  ค่าล่วงเวลา  ฟิลด ์“ประเทท”  กรณีตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) จะแสดง (F) ต่อทา้ยช่ือ
ประเททค่าล่วงเวลา 

 ปรับปรุงปุ่ม “มาสาย ออกก่อน ขาดงาน” ใหแ้สดงขอ้มูลจ านวนเงินท่ีถูกหกัของการลาอ่ืนๆ แต่ละ
ประเทท– เฉพาะท่ีหกัทาษี 

8. ปรับปรุง หวัขอ้  บนัทึกรายได ้คา่ใชจ่้าย และการปฏิบติังานประจ างวด 
 เพ่ิม ตวัเลือก F = ชัว่โมง (อตัราคงท่ี) 

9. ปรับปรุง หวัขอ้  ค  านวณรายไดท้าษีประจ างวด 
 เพ่ิมการค านวณเงินหกัจากการลาอ่ืนๆ ท่ีก าหนด ส าหรับพนกังานรายเดือน  ใหส้ามารถเลือก  หกัเงินก่อน

ค านวณทาษี (หกัจากเงินเดือน) หรือหลงัค านวณทาษีได ้(หกัเขา้ค่าใชจ่้าย) 
 ปรับปรุงการค านวณจ านวนเงินคา่ล่วงเวลาแบบอตัราคงท่ี โดยน าจ านวนชัว่โมง (อตัราคงท่ี) ท่ีบนัทึกจาก

หวัขอ้  บนัทึกรายได ้ค่าใชจ่้าย และการปฏิบติังานประจ างวด คูณดว้ย อตัราค่าล่วงเวลา แบบคงท่ี (Fixed 
Rate) จากหวัขอ้ ก าหนดประเทท ค่าล่วงเวลา 

10. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 
 ปรับปรุงช่องยอดรวมชัว่โมง OT  ตามแผนก และรวมทั้งส้ิน แสดงทศนิยมผิด เป็น ทศนิยมฐาน 10 ท่ี

ถูกตอ้งแปลงเป็น HH.MM 
 กรณีก าหนดการจ่ายเป็น F=ชัว่โมง (อตัราคงท่ี ) ใหน้ าจ านวนชัว่โมง ไปรวมใน ฟิลด ์รวม (ชัว่โมง) ดว้ย 

11. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน 
 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลเงินหกัจากการปฏิบติังาน ทั้ง 7 รูปแบบ โดยตรวจสอบจากเง่ือนไข “พิมพข์อ้มูล

การปฏิบติังานหรือไม่” 

12. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานทะเบียนลูกจา้ง 
 เพ่ิมการแสดงรหสัพนกังานท่ีมากกวา่ 7 หลกั และแสดงเลขบตัร ปชช (เลือกแบบกฎหมายแรงงาน) 

13. ปรับปรุง หวัขอ้ ประมวลผลส้ินงวด 
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 เพ่ิมการสะสมยอดประจ าเดือน ประจ าปี ของการลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการปฏิบติังาน ของ แฟ้มเงินหกัจาก
การปฏิบติังาน 

 กรณีเปล่ียนงวด หรือเปล่ียนเดือน เพ่ิมการลา้งยอดประจ างวด  ประจ าเดือนของการลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการ
ปฏิบติังาน ของ แฟ้มเงินหกัจากการปฏิบติังาน 

14. ปรับปรุง หวัขอ้ ประมวลผลส้ินปี 
 เพ่ิมการลา้งยอดประจ างวด  ประจ าเดือน และประจ าปี ของการลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการปฏิบติังาน ของ แฟ้ม

เงินหกัจากการปฏิบติังาน 
15. ปรับปรุง หวัขอ้ น าเขา้ขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้จาก Excel (.CSV) 

 เพ่ิมฟิลด ์การลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการปฏิบติังาน ของแฟ้มเงินหกัจากการปฏิบติังาน 
16. ปรับปรุง หวัขอ้  ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลยอดสะสมสูญหาย 

 เพ่ิมฟิลด ์การลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการปฏิบติังาน ของแฟ้มเงินหกัจากการปฏิบติังาน 
 ค านวณยอดสะสมปี จากยอดสะสมในแต่ละเดือนของการลาอ่ืนท่ีหกัเงินจากการปฏิบติังาน ของแฟ้มเงิน

หกัจากการปฏิบติังาน 
17. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
18. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 

 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
19. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบบนัทึกเวลาท างาน 

 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
20. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 

 ปรับปรุงการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
21. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 

 ปรับปรุงการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
22. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบบนัทึกเวลาท างาน 

 ปรับปรุงการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
23. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน 

 ปรับปรุงการโอนขอ้มูลของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
24. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD 

 ปรับปรุงการโอนขอ้มูลของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
25. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงาน สปส 1-10 

 ปรับปรุงการแสดงเลขประจ าตวัประชาชน ไม่ครบ 13  หลกั ตามตวัเลือก “แบบฟอร์มใบต่อเงินสมทบ” 
 ปรับปรุงการจดัเรียงขอ้มูล ใหเ้ป็นแบบเดิม (รหสัแผนก รหสัพนกังาน) เพ่ือใหง่้ายในการตรวจสอบควบคู่

ไปกบัรายงานรายได ้ค่าใชจ่้าย ทาษีประจ างวด 
 ปรับปรุงการจดัเรียงขอ้มูลในรายงาน ตามตวัเลือก “แบบฟอร์มใบต่อเงินสมทบ” 

26. ปรับปรุง หวัขอ้  เตรียมขอ้มูลเงินสมทบ 
 ปรับปรุงการเลือกสาขามากกวา่ 2 สาขา โปรแกรมแสดงขอ้มูลไม่ครบถว้น 
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27. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลบริษทั โดยการเพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ 
 เพ่ิมแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด 
 

ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.06  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 
 ปรับปรุงตาม Requirement  ดงัน้ี 

1. ปรับเปล่ียน หวัขอ้การท างานต่างๆ 

 เพ่ิมเมนู  รายงาน / การวเิคราะห์  จากเดิมอยูท่ี่เมนู อ่ืนๆ / ปรับปรุงเฉพาะราย 2 
 ยา้ยรายงานมาเป็นมาตรฐาน สร้างหวัขอ้รายงานวเิคราะห์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
 ยา้ยหวัขอ้น าเขา้ขอ้มูลประจ างวด จาก csv มาอยูใ่นเมนู บนัทึกขอ้มูลประจ างวด 

2. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานการบนัทึกขอ้มูลประจ างวด 

 ปรับปรุงหวัขอ้  รายงานการบนัทึกขอ้มูลประจ างวด แบบท่ี 1 และ แบบท่ี 2 ไม่เก็บสถานะท่ีเลือกคร้ัง
ล่าสุดให ้ตอ้งการใหร้ะบบจดัเก็บไวเ้หมือนรายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษีประจ างวด 

3. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน  แบบท่ี 1 

 รายงานฟอร์มใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 1 ฟอร์ม =1 แบบฟอร์ม ช่องขวา  รายไดร้วม รายจ่ายรวม ขยบัมา
ดา้นล่าง 1 บรรทดั 

4. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แบบท่ี 1 

 ปรับปรุงใหจ้ดัเก็บการเลือกขอ้มูลล่าสุด 
5. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 

 เพ่ิมการปรับฟอนตเ์ป็น MS Sanserif 8 (ยกเวน้ ช่ือค่าล่วงเวลาใน Header ยงัคงใช ้Font Angsana New 10 
เพราะแสดงขอ้ความไดม้ากกวา่) 

6. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพประจ างวด 

 เพ่ิมรายงานแบบ Excel File 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.กรุงเทพ 

 เปล่ียนช่ือ Default  "UPAYDAT.DAT" ท่ีหนา้จอเง่ือนไขการพิมพ ์
8. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ไทยพาณิชย ์

 กรณีระบุ "บนัทึกรหสัผา่นแฟ้มขอ้มูล = Y" เม่ือกดตกลง จะเกิด error  Unsupported 16 Bit Application  
c:\genius\util\pkzip.exe  เน่ืองจากโปรแกรม pkzip ไม่  support บนเคร่ือง 64 bits ตอ้งใช ้7zip เหมือน
หวัขอ้ส ารองขอ้มูล 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.นครหลวงไทย 

 กรณีระบุ "บนัทึกรหสัผา่นแฟ้มขอ้มูล = Y" เม่ือกดตกลง จะเกิด error  Unsupported 16 Bit Application  
c:\genius\util\pkzip.exe  เน่ืองจากโปรแกรม pkzip ไม่  support บนเคร่ือง 64 bits ตอ้งใช ้7zip เหมือน
หวัขอ้ส ารองขอ้มูล 

10. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ดอยซ์แบงก ์

 ปรับปรุงการบนัทึกและขอ้ความ ช่องใส่เลขบญัชี ธ.ดอยชแ์บงค ์ (ใหเ้ป็น 10 หลกั) เน่ืองจาก ใน
เอกสารอา้งอิงในการน าส่ง ก าหนดเป็น 11 หลกั จึงแกไ้ขใหเ้ป็นไม่ระบุจ านวนหลกั โดยเปล่ียนขอ้ความ
เป็น “(บนัทึกเป็นตวัเลข)” เท่านั้น 

 ปรับปรุงช่ือหวัขอ้ เป็น เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ดอยซ์แบงค ์
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 ปรับปรุงตามเง่ือนไขของทาครัฐ  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานเงินสมทบ (สปส.1-10) 

 ปรับปรุงรายงานประกนัสงัคม กรณีพนกังานลาพกั แต่ตอ้งน าส่งประกนัสงัคม ทางประกนัสงัคมใหแ้สดง
เป็น 0.00 แทนการแสดงขีด 

2. ปรับปรุง หวัขอ้  แบบข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน (สปส. 1-03 ปี 2560) 
 ปรับปรุงฟอร์มใหม่ โดยยกเลิกฟอร์ม  (1-03/1) ใหใ้ชฟ้อร์มใหม่ทั้งคนท่ีไม่เคยข้ึนทะเบียน และเคยข้ึน

ทะเบียน 
 เพ่ิม / ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. เพ่ิม หวัขอ้ แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.11.06 

 ปรับปรุง แฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด 
2. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน  แบบท่ี 2 

 กรณีไม่พิมพช่ื์อบริษทั แต่ยงัแสดงผลอยู ่
 ปรับปรุงหวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน แกไ้ข ใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 2, แบบท่ี 5 ใหแ้สดงรายได ้(10-20), 

ค่าใชจ่้าย (10-20)  ค่าล่วงเวลา (5-20) 
3. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน  แบบท่ี 3 

 กรณีไม่พิมพช่ื์อบริษทั แต่ยงัแสดงผลอยู ่
4. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน  แบบท่ี 5 

 กรณีไม่พิมพช่ื์อบริษทั แต่ยงัแสดงผลอยู ่
 ปรับปรุงหวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน แกไ้ข ใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 2, แบบท่ี 5 ใหแ้สดงรายได ้(10-20), 

ค่าใชจ่้าย (10-20)  ค่าล่วงเวลา (5-20) 
5. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน  แบบท่ี 6 

 กรณีไม่พิมพช่ื์อบริษทั แต่ยงัแสดงผลอยู ่
6. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ทหารไทย 

 ปรับปรุงหวัขอ้  เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.ทหารไทย กรณีมีพนกังานท่ีจะน าเงินเขา้บญัชี 99 คน  บรรทดัสุดทา้ย 
ส่วนท่ีเป็น Total  คอลมัน์สุดทา้ยหายไป 1 ช่อง 

 ปรับปรุงช่ือหวัขอ้ เป็น เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ทหารไทย 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธนาคาร (ทุกหวัขอ้) 

 หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.....  (ทุกหวัขอ้) เปล่ียนช่ือ  เป็น เตรียมขอ้มูลส่ง ธ..... 
 หวัขอ้ เตรียมดิสเก็ตส่ง ธ.....  (ทุกหวัขอ้) เพ่ิมขอ้ความฟิลด ์ช่ือบริษทั เป็น "กรุณาระบุเป็นช่ือทาษาองักฤษ

เท่านั้น และไม่มีอกัขรพิเศษ / \ , ; @ ! # $ * " 
8. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายช่ือพนกังาน #1 

 ปรับปรุงช่ือรายงานใหต้รงกบัเมนูช่ือ 
 ปรับปรุงช่อง "ลายเซ็นต"์  เป็น "ลายเซ็น" 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายช่ือพนกังาน #2 

 เพ่ิมจดัเรียง 4 = รหสัแผนก + รหสัพนกังาน (รวมประเททการท างาน) 
 เพ่ิมเง่ือนไข  "ข้ึนหนา้ใหม่เม่ือฝ่ายเปล่ียน" = Y  โดย Y = ข้ึนหนา้ใหม่,  N = ไม่ข้ึนหนา้ใหม่ 
 ปรับปรุงช่ือรายงานใหต้รงกบัเมนูช่ือ 
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 ปรับปรุงช่อง "ลายเซ็นต"์  เป็น "ลายเซ็น" 
10. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี (Excel File) 

 เพ่ิมการแสดง จ านวนชัว่โมง OT  
 ปรับปรุงขอ้ความในจอทาพ ใหแ้สดงขอ้ความเป็น "รายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี (Excel File)" 

11. ปรับปรุง หวัขอ้ น าขอ้มูลออกจาก GENiUS-PR for Windows ver.10.16 เขา้  GENiUS Pay Slip Online 

 ปรับปรุงใหส้ามารถส่งออก File w_pr0089 ได ้
12. ปรับปรุง หวัขอ้ ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลสะสมสูญหาย 

 เพ่ิมแฟ้ม ซ่อมขอ้มูลลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน 
 เพ่ิมตวัเลือก  แฟ้มขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยโปรแกรมท าการเปรียบเทียบระหวา่ง แฟ้มพนกังาน กบัแฟ้มขอ้มูลอ่ืน 

หากพบวา่ ไม่มีรหสัพนกังานในแฟ้มขอ้มูลอ่ืน โปรแกรมจะท าการเพ่ิมรหสัพนกังานนั้นให ้โดย Default 
ค่า ลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน = 0 ให ้

13. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพ่ิม) 
 เพ่ิมการบนัทึก ฟิลด ์จ่ายเฉพาะพนกังานรายเดือนเป็นวนั สามารถบนัทึกรูปแบบ วนั ช.ม. นาที ได ้
 เพ่ิมการบนัทึก "จ านวนวนั"  3 หลกั และค านวณวนัท่ีพน้ทดลอง 
 ปรับปรุงสูตรค านวณทาษี 

14. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (ปรับปรุง / ลบ / สอบถาม) 
 เพ่ิมการบนัทึก ฟิลด ์จ่ายเฉพาะพนกังานรายเดือนเป็นวนั สามารถบนัทึกรูปแบบ วนั ช.ม. นาที ได ้
 เพ่ิมการบนัทึก "จ านวนวนั"  3 หลกั และค านวณวนัท่ีพน้ทดลอง 
 ปรับปรุงสูตรค านวณทาษี 

15. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 
 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

16. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบเงินเดือน 
 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

17. ปรับปรุง หวัขอ้ การส ารองขอ้มูล ระบบบนัทึกเวลาท างาน 
 ปรับปรุงการส ารองขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

18. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน, บนัทึกเวลา 
 ปรับปรุงการน ากลบัมาใช ้ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

19. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบเงินเดือน 
 ปรับปรุงการน ากลบัมาใช ้ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

20. ปรับปรุง หวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ระบบบนัทึกเวลาท างาน 

 ปรับปรุงการน ากลบัมาใช ้ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
21. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน 

 ปรับปรุงการโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ข้ึน ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
22. ปรับปรุง หวัขอ้ การโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD 

 ปรับปรุงการโอนขอ้มูลหลกั (พนกังาน) ลง HD ของแฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
23. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลเงินสมทบ 
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 ปรับปรุงหวัขอ้  การเตรียมดิสเก็ตส่งประกนัสงัคม เวอร์ชนั 11.06 (R1) พนกังานท่ีลาออกตอ้งใส่ขอ้มูล
สาขาประกนัสงัคมทุกคนเอง 

24. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานบญัชีธนาคาร 

 ปรับปรุงขอ้ความ "รหสัธนาคาร" ใหแ้สดง "ธนาคาร" และขยบัขอ้มูลเขา้ดา้นซา้ย  3 ตวัอกัษร จะไดพ้ิมพ์
กบัเคร่ืองพิมพบ์างรุ่นแลว้ไม่ตกขอบ 

25. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แบบท่ี 3 

 เพ่ิมบรรทดั “ทาษี หกั ณ ท่ีจ่าย”  จะแสดงเม่ือ พนกังานมีการค านวณทาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 เพ่ิมบรรทดั “ทาษี นายจา้งออกให”้  จะแสดงเม่ือ พนกังานมีการค านวณทาษีแบบนายจา้งออกให ้คร้ังเดียว 

หรือตลอดไป 
26. ปรับปรุง หวัขอ้ ค านวณรายไดท้าษีประจ างวด 

 ปรับปรุงหวัขอ้ ก าหนดประเททการลาอ่ืนๆ ช่อง "หกัทาษี" เม่ือสัง่ค  านวณทาษี จะหกัยอดเงินซ ้ า 
27. ปรับปรุง การซ่อมขอ้มูลลกัษณะการพิมพใ์บจ่ายเงินเดือน (สร้าง Record พนกังาน) 
28. ปรับปรุง หวัขอ้ ก าหนดขอ้มูลบริษทั โดยการเพ่ิมการสร้างแฟ้มท่ีเพ่ิมใหม่ 

 ปรับปรุง แฟ้มขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละรหสับริษทัท่ีก าหนด 
 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.07  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 1 

 เพ่ิมเง่ือนไขช่วงวนัท่ี...ถึง....ท่ี จอทาพ และรายงาน (หวัรายงาน) เฉพาะแบบท่ี 1 ฟอร์มและแบบท่ี  2 
กระดาษต่อเน่ือง 5.5 น้ิว 

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ทาษี แบบท่ี 1 
 เพ่ิมการจดัเรียงแบบท่ี 3 รหสัพนกังาน 
 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลรายไดอ่ื้น ค่าล่วงเวลา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ใหค้รบถว้นในส่วนสรุป 

3. ปรับปรุง หวัขอ้ น าเขา้ขอ้มูลพนกังานจาก .csv 
 เพ่ิมหวัขอ้น าเขา้ขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้ จาก Excel File ประเทท CSV  เขา้สู่โปรแกรมเงินเดือน GENiUS 

PR โดยมีลกัษณะการท างานเหมือนหวัขอ้ น าเขา้ขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้ แต่เปล่ียนแปลงโดยน าเขา้ขอ้มูล
ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.08  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 ปรับปรุงตามเง่ือนไขของทาครัฐ  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ท.ง.ด. 91 

 ปรับปรุงรูปแบบฟอร์ม ทงด 91 ตามแบบปีทาษี 2560 
2. ปรับปรุง หวัขอ้ ใบแนบ ท.ง.ด.91 

 ปรับปรุงรูปแบบใบแนบ ทงด 91 ตามแบบปีทาษี 2560 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ โอน ท.ง.ด.91 ผา่นอินเตอร์เน็ต 

 ปรับปรุงรูปแบบการน าส่งขอ้มูลผา่น Internet ตามแบบปีทาษี 2560 
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 ปรับปรุงการโอน ทงด. 91 ข้ึนอินเทอร์เน็ต ไม่ตอ้งโอนพนกังานท่ีลาออกในปีก่อนๆ หรือพนกังานท่ีมีวนัท่ี
เขา้งานหลงัจากวนัท่ีท างานปัจจุบนัข้ึนมาดว้ย 

4. ปรับปรุง หวัขอ้ ค านวณรายไดท้าษีประจ างวด 

 ปรับปรุงการค านวณค่าลดหยอ่นบุตร ตามปีทาษี 2560 คือ สามารถลดหยอ่นไดไ้ม่จ ากดัจ านวนบุตร คนละ 
30,000 บาท โดยไม่คิดค านวณอตัราการศึกษาของบุตร ทั้งน้ีกรณีมีบุตรบุญธรรม จะสามารถน าจ านวน
บุตรบุญธรรมมารวมค านวณกบับุตรตามกฏหมายไดไ้ม่เกิน 3 คน 

5. ปรับปรุง หวัขอ้ ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละทาษี 

 ปรับปรุงการค านวณค่าลดหยอ่นบุตร ตามปีทาษี 2560 
 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 

1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงาน ท.ง.ด. 1ก 

 ปรับปรุงรายงาน ทงด 1ก แบบแนวตั้ง ใบปะหนา้ไม่แสดงเงินได ้และทาษี  
2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานหนงัสือรับรองการท างาน / เงินเดือน 

 ปรับปรุบกรณีเลือกแบบ 2=หนงัสือรับรองเงินเดือน  แสดงท่ีอยูบ่ริษทัฯไม่ครบ 
 กรณีก าหนดปีศกัราช = E  แต่เลือกพิมพท์าษาไทย โปรแกรมไม่แปลงเป็นปี พ.ศ. ให ้

3. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน 

 ปรับปรุงฟิลด ์จ่ายเฉพาะพนกังานรายเดือนเป็นวนั เม่ือกด บนัทึกแลว้ จากนั้นเรียก คน้หา จากช่อง ช่ือไทย
จะไม่แสดงขอ้มูล หรือแสดงขอ้มูลฟิลดด์งักล่าวไม่ถูกตอ้ง แต่ถา้คน้หาท่ีช่องรหสัพนกังาน จะแสดงขอ้มูล
ใหต้ามปกติ 

 ปรับปรุงฟิลด ์หมายเลข/แบบกองทุนฯ  ในแทบ็ เงินสะสม ตอ้งการใหเ้ปิดใหบ้นัทึกได ้
 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.08.1  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 ปรับปรุงตาม Requirement  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน 5.5 น้ิว  

 เพ่ิมรายงานตาม Requirement ของลูกคา้ 
2. ปรับปรุง หวัขอ้  รายงานใบจ่ายเงินเดือน แบบท่ี 8 

 ปรับปรุงใหแ้สดงรายการก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
 
ระบบบัญชีเงนิเดอืน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 11.08.1 (R3)  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 

 ปรับปรุงตาม Requirement  ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานค่าล่วงเวลาประจ างวด 

 เพ่ิมเง่ือนไข พิมพพ์นกังานท่ียอดรวมค่าล่วงเวลาเป็น 0   Y / N  Default = N 
 ยกเลิกการพิมพ ์แบบ 2 = Text File 

2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานใบจ่ายเงินเดือน 

 เพ่ิมการแสดงขอ้มูลต าแหน่งในรายงานใบจ่ายเงินเดือนแบบท่ี 1 ยกเวน้ฟอร์มการพิมพ ์แบบท่ี 3, 4 
 เพ่ิมรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนแบบท่ี 8 ขนาดกระดาษ A4 พบัได ้(Preprint) 
 ปรับปรุงการพิมพข์อ้มูลการปฏิบติังาน ยกเวน้รายงานแบบท่ี 3, 4 
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 ปรับปรุงโปรแกรม ดงัน้ี 
1. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการปฏิบติังานสะสม 

 ปรับปรุงการแสดงขอ้มูลไม่ตรงกนั  
2. ปรับปรุง หวัขอ้ รายงานการลาออกของผูป้ระกนัตน (สปส 6-09) 

 กรณีพนกังานมีสถานะท างาน = D (เสียชีวติ) ใหแ้สดงขอ้มูลของพนกังานคนนั้นทายในเดือนนั้นๆ ดว้ย 
3. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลส่ง ธ.ทหารไทย 

 ปรับปรุงการแสดงค่าเศษสตางคข์องรายไดสุ้ทธิ จากแสดง 00 เสมอเป็น ค่าสตางคจ์ริง 
4. ปรับปรุง หวัขอ้ ค  านวณรายไดค้่าใชจ่้ายทาษี 

 กรณีก าหนดลาอ่ืนๆ หกัเงิน ใหใ้ชเ้ง่ือนไขการปัดเศษสตางคค์่าใชจ่้าย ท่ีก าหนดในหวัขอ้เง่ือนไขระบบ
เงินเดือนดว้ย 

5. ปรับปรุง หวัขอ้ ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลยอดสะสมสูญหาย 

 กรณีเลือก (แฟ้มขอ้มูลเงินสมทบสะสมประจ าปี)  จะท าการเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสมทบในแฟ้ม
เงินสมทบใหต้รงกบัแฟ้มพนกังาน 

 กรณีเลือก (แฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ)  จะท าการเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆใหต้รงกบัแฟ้มพนกังาน 
6. ปรับปรุง หวัขอ้ Export PR 10.16 to GENiUS Payslip Online 

 เพ่ิมเง่ือนไข พิมพพ์นกังานท่ีรายไดร้วมเป็น 0 Y / N  Default = N 
7. ปรับปรุง หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (ปรับปรุง / ลบ) 

 ปรับปรุงการก าหนดค่า สาเหตุท่ีออกจากประกนัสงัคม (CauseToRetire) ในแฟ้มเงินสมทบ (W_PR0054) 
ซ่ึงมีผลต่อการแสดงค่าสาเหตท่ีุออกจากประกนัสงัคม ในรายงานการลาออกของผูป้ระกนัตน (สปส 6-09) 

8. ปรับปรุง หวัขอ้ Export PR 10.10 to GENiUS Leave Online 

 ปรับปรุงโครงสร้าง Text File เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างแฟ้มขอ้มูลพนกังาน เพื่อค านวณ
จ านวนวนัท างาน กรณีพนกังานรายเดือนท่ีจ่ายเงินค่าจา้งเป็นวนั 

9. ปรับปรุง หวัขอ้ ค  านวณเบ้ียขยนั 

 ปรับปรุงกรณีพนกังานท่ีลาออกก่อนงวดปัจจุบนั ไม่ตอ้งค านวณเบ้ียขยนัในงวดปัจจุบนัแลว้ 
10. ปรับปรุง หวัขอ้ เตรียมขอ้มูลเงินสมทบ 

 ปรับปรุงการคดักรองขอ้มูลใหถ้กูตอ้งตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
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