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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
  เลขทีเ่อกสาร R&DPD-PRWIN-19002 

โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows  
เวอร์ชัน : 12.01  

เร่ือง :  รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 12.01 
รายละเอยีด : 

 
 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 12.01 ไดมี้การแกไ้ข และ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของระบบ  โดยมุ่งเนน้ในดา้นความถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  รายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 12.01  ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี ้ 
หัวข้อทีม่ีการเพิม่ / ปรับปรุง 
1. ปรับปรุงหวัขอ้ ค  านวณรายไดภ้าษีประจ างวด (ประมวลผล / ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด)   
2. ปรับปรุงหวัขอ้ รายงาน ภ.ง.ด.91 (รายงาน / รายงานเก่ียวกบั ภ.ง.ด.91 / รายงาน ภ.ง.ด.91) 
3. ปรับปรุงหวัขอ้ ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี  (อ่ืนๆ / ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละ

ภาษี) 
4. ปรับปรุงหวัขอ้ ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91) (อ่ืนๆ / ประมาณการรายการภาษี) 
5. ปรับปรุงหวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ (DFM / การส ารองขอ้มูลทัว่ไป (Backup & Restore) / 

การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ / ระบบเงินเดือน) 
  

รายละเอยีดการเพิม่ / เปลีย่นแปลง  
 ระบบบญัชีเงินเดือน (PR) 
1. ปรับปรุงหวัขอ้ ค  านวณรายไดภ้าษีประจ างวด (ประมวลผล / ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด) 

 รายละเอียด 
 ปรับปรุงกรณีบนัทึกปีศกัราชเป็นแบบ E  โปรแกรมจะค านวณค่าลดหยอ่นบุตรคนท่ี 2 

ไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขค่าลดหยอ่นบุตร ปีภาษี 2561 
 จอภาพ 

 ไม่เปล่ียนแปลง 
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2. ปรับปรุงหวัขอ้ รายงาน ภ.ง.ด.91 (รายงาน / รายงานเก่ียวกบั ภ.ง.ด.91 / รายงาน ภ.ง.ด.91) 
 รายละเอียด 

 ปรับปรุงกรณีบนัทึกปีศกัราชเป็นแบบ E  โปรแกรมจะแสดงค่าลดหยอ่นบุตรคนท่ี 2 
ไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขค่าลดหยอ่นบุตร ปีภาษี 2561 

 จอภาพ 
 ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 

3. หวัขอ้ ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี  (อ่ืนๆ / ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี) 
 รายละเอียด 

 ปรับปรุงกรณีบนัทึกปีศกัราชเป็นแบบ E  โปรแกรมจะค านวณค่าลดหยอ่นบุตรคนท่ี 2 
ไม่ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขค่าลดหยอ่นบุตร ปีภาษี 2561 

 จอภาพ 
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4. ปรับปรุงหวัขอ้ ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91) (อ่ืนๆ / ประมาณการรายการภาษี) 

 ปรับปรุงกรณีบนัทึกปีศกัราชเป็นแบบ E  โปรแกรมจะแสดงค่าลดหยอ่นบุตรคนท่ี 2 ไม่
ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขค่าลดหยอ่นบุตร ปีภาษี 2561 

 จอภาพ 

 
 

5. ปรับปรุงหวัขอ้ การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ (DFM / การส ารองขอ้มูลทัว่ไป (Backup & Restore) / 
การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้ / ระบบเงินเดือน)  
 รายละเอียด 

 ปรับปรุงกรณีส ารองขอ้มูลระบบเงินเดือน แลว้น าขอ้มูลกลบัมาใช ้พบวา่ รหสัสาขา 
ภ.ง.ด. ขยบัไป 1 หลกั 

 จอภาพ 
 ไม่เปล่ียนแปลง 
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
กรณทีี ่1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้อมูล  MYSQL เวอร์ชัน 12.01  ใหม่ 

1. ดาวนโ์หลดโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR  
 ติดตั้งฐานขอ้มูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools 

for 5.0  
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10) 

หมายเหตุ : เม่ือมีขอ้ความ “ติดตั้งส าเร็จเรียบร้อย กด ตกลง”  จะกดตกลงได ้ตอ้ง
สังเกต ให ้Tabbar ดา้นล่าง (สีด า) มีการเรียกค าสั่งท่ี Call command DOS เสร็จแลว้ 

 ติดตั้งโปรแกรม ThsRegister Service  
 Install Windows Service และ ODBC 5.1 

2. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database  filesc โดยกดปุ่ม Add  
 Data Source Name  = filesc 
 Server    =  localhost 
 User    = root 
 Password    = root 
 Database    =  filesc (Dropdown เลือก) 

3. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC  
  สร้างรหสับริษทั และก าหนดความสัมพนัธ ์

4. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database รหสับริษทั โดยกดปุ่ม Add  
 Data Source Name  =  รหสับริษทั 
 Server    =  localhost 
 User    = root 
 Password    =  root 
 Database    =  รหสับริษทั (Dropdown เลือก) 

5. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหสั S1, S2, S3 ท่ีบริษทั 
ไทยซอฟทแ์วร์ฯ กรณียงัไม่ขอรหสัใหก้ดปุ่ม Not Register จะใชง้านได ้30 วนั 

6. กรณีน าขอ้มูลกลบัมาใชง้าน (Restore) เวอร์ชนัต ่ากวา่ปัจจุบนั ใหท้ าดงัน้ี  
 ไปก าหนดปีศกัราชใหต้รงกบัฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ไปท่ีเมนู เร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / 

ก าหนดค่าเร่ิมตน้ระบบ/บริษทั  ระบุใชปี้ศกัราชแบบ = T หรือ E 
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 น าขอ้มูลกลบัมาใช ้(Restore) ท่ีเมนู DFM\ส ารองขอ้มูล\น าขอ้มูลกลบัมาใช\้ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ใหต้รงกบัท่ีไดส้ ารองขอ้มูลไว ้
ยกเวน้กรณีเกบ็ขอ้มูลท่ี Server ใหส้ ารองแบบ Client เท่านั้น 

 ** จ าเป็นต้องท า ***  
 เฉพาะกรณีขอ้มูลเป็น เวอร์ชนั 10.20 แลว้  

- เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ท างานพิเศษต่าง ๆ – 
แปลงขอ้มูลเขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.22 และระบุช่ือ
ฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั) 

 เฉพาะกรณีขอ้มูลเป็นเวอร์ชนั 10.19  
- เขา้โปรแกรมThaiSoftware GENiUS  PR -DFM -การท างานพิเศษต่างๆ –

แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน  หากไม่ท าจะพิมพร์ายงานใบจ่าย
เงินเดือนไม่ได ้

 เฉพาะกรณีต ่ากวา่ 10.9  
- เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ท างานพิเศษต่าง ๆ – 

แปลงขอ้มูลเขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุช่ือ
ฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั)   
หากไม่ท ารายงาน ภ.ง.ด. 1และภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีของพนกังานแต่ละคน 

หมายเหตุ : กรณีติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบ บญัชีเงินเดือน 
จีเนียสไทยซอฟทแ์วร์ ฉบบัเร่งรัด 
กรณทีี ่2. ขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากเวอร์ชัน 10.4 – 10.20 เป็นเวอร์ชัน 12.01 

1. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA  ท าการส ารองขอ้มูลทุกรหสับริษทั ท่ีเมนู 
DFM \ ส ารองขอ้มูล เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client กไ็ด ้ยกเวน้กรณีเกบ็ขอ้มูลท่ี 
Server ใหส้ ารองแบบ Client เท่านั้น 

2. จดรหสัชุดท่ี 1, 2 และ 3 ท่ีเมนู Start / All Program / GENiUS license / edit magic.ini  
 [REGISTER_PAYROLL] 

TitleName  =  ThaiSoftware Register for Payroll System 
ProductCode  =  0001-2110-4072 
S1   =  xxxx-xxxx-xxxx 
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S2   =  xxxx-xxxx-xxxx 
S3   =  xxxx-xxxx-xxxx 

 [REGISTER_TIME ATTENDANCE] 
TitleName  =  ThaiSoftware Register for Time Attendane System 
ProductCode  =  0001-2110-4073 
S1   =  xxxx-xxxx-xxxx 
S2   =  xxxx-xxxx-xxxx 
S3   =  xxxx-xxxx-xxxx 

3. ท าการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนัเก่า  
 ส าหรับ Windows 7 ไปท่ีเมนู Start \ Setting \ Control Panel \ Program and Features 
 ส าห รับ  Windows Xp ไป ท่ี เม นู  Start \ Setting \ Control Panel \ Add or Remove 

program 
หมายเหตุ : ไม่ตอ้ง Remove Database MySQL) 

4. ท าการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)  
หมายเหตุ : เม่ือมีขอ้ความ “ติดตั้งส าเร็จเรียบร้อย กด ตกลง”  จะกดตกลงได ้ตอ้งสังเกต 
ให ้Tabbar ดา้นล่าง (สีด า) มีการเรียกค าสั่งท่ี Call command DOS เสร็จแลว้ 

5. ติดตั้งโปรแกรม ThsRegister Service  
 Install Windows Service และ ODBC 5.1 

6. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ   
หมายเหตุ :  การท างานในขอ้ () อ่านรายละเอียดดา้นล่าง 
 หวัขอ้การแปลงขอ้มูล โดยแปลงเวอร์ชนัจากเวอร์ชนัเดิมข้ึนไป ไดแ้ก่ 

 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 11.01  ใหท้ างานขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 11.00  ใหท้ างานขอ้ (16) ถึงขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.20  ใหท้ างานขอ้ (15) ถึงขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.17-10.19.1  ใหท้ างานขอ้ (14) ถึงขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.16  ใหท้ างานขอ้ (13) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.15  ใหท้ างานขอ้ (12) ถึงขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.9 – 10.14 ใหท้ างานขอ้ (11) ถึงขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.8 – 10.8.4 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (10) ถึงขอ้ (17) 
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 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.7.1 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (9) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.7 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (8) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.6.3 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (7) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.6.2 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (6) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.6 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (5) ถึง (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.5.3 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (3) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.5.2 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (2) ถึง ขอ้ (17) 
 กรณีเวอร์ชนัเดิมเป็น 10.4 ถึง 10.5.1 ใหเ้ขา้ท างานขอ้ (1) ถึง ขอ้ (17) 

            รายละเอียด : 
(1)  เขา้หวัขอ้การจดัการแฟ้มขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5.1,10.5.2    

   โดยระบุช่ือฐานขอ้มูล = รหสั บริษทั (ระบุทีละรหสับริษทั)  
(2) เขา้หวัขอ้การจดัการแฟ้มขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.5.3 และระบุช่ือ 

    ฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละรหสับริษทั)  
(3)     เขา้หวัขอ้การจดัการแฟ้มขอ้มูล GENiUS-PR Ver. 10.6  และระบุช่ือ 

    ฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละรหสับริษทั)  
(4)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver. 10.6   
(5)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.6.2  

    และระบุช่ือฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั)  
(6)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.6.3  

    และระบุช่ือฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั)  
(7)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.7  
(8)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.7.1 
(9)     เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver. 10.8 
(10) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.9  

      และระบุช่ือฐานขอ้มูล = รหสับริษทั  (ระบุทีละบริษทั) 
(11) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.10.15 
(12) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.10.16  
(13) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.10.17 
(14) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.10.20 
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(15) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.10.22 
(16) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.11.01 
(17) เขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS PR Ver.11.08 

7. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบนัทึกรหสั S1, S2, S3 ตาม
ขอ้ 2 

8. เฉพาะกรณีขอ้มูลเป็นเวอร์ชนั 10.19  
 เขา้โปรแกรมThaiSoftware GENiUS  PR -DFM -การท างานพิเศษต่างๆ –แปลงขอ้มูล

แฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน  หากไม่ท าจะพิมพร์ายงานใบจ่ายเงินเดือนไม่ได ้
 เฉพาะเวอร์ชนั 10.4 ถึง 10.19.1  

 เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR  ไปท่ีเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ /  
- หวัขอ้แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน 
- หวัขอ้ แปลงขอ้มูลแฟ้มรหสักะประจ าตวัพนกังาน (ถา้มี) 
- หวัขอ้แปลงขอ้มูลแฟ้มลกัษณะการจา้ง 

9. ตรวจสอบขอ้มูล ดงัน้ี 
 หวัขอ้ก าหนดเง่ือนไขระบบเงินเดือน ช่องรหสัผูเ้สียภาษีบริษทั แกไ้ขเป็น 13 หลกั 
 แฟ้มขอ้มูลพนกังาน สุ่มดูพนกังาน ดงัน้ี 

 Tab ลดหยอ่น ช่อง รหสัผูเ้สียภาษีจะแสดง = รหสับตัรประชาชน 
 Tab รายได ้/ ภาษี ช่อง ภาษีสะสม ปุ่ม “ภาษีตามมาตรา” จะแสดง ภาษีแยกตาม

มาตรา 40(1) และ 40(2)  
 รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรือ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหสัประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั และ

ภาษีของพนกังาน 
 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีทั้งส้ิน ตอ้งเท่ากบั รายงานสรุปการเสีย

ภาษีประจ าปี ช่อง “ภาษีท่ีจ่าย” 
10. กรณีเป็นเคร่ือง Client ตอ้งก าหนด “Connector magic” ใหม่ ท่ีเมนู Start \ Programs \ 

GENiUS for Windows \ Connector magic   โดยระบุดงัน้ี 
 Server =  192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ท่ีลงฐานขอ้มูล) 
 User =  user1 
 Password =  user1 

11. ท างานต่อตามปกติ 
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12. กรณีน าขอ้มูลกลบัมาใชง้าน (Restore) เวอร์ชนัต ่ากวา่ปัจจุบนั ใหท้ าดงัน้ี  
 ไปก าหนดปีศกัราชให้ตรงกบัฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ไปท่ีเมนู เร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / 

ก าหนดค่าเร่ิมตน้ระบบ/บริษทั  ระบุใชปี้ศกัราชแบบ = T หรือ E 
 น าขอ้มูลกลบัมาใช้ (Restore) ท่ีเมนู DFM\ส ารองขอ้มูล\น าขอ้มูลกลบัมาใช้\ระบบ

เงินเดือน  เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ให้ตรงกับท่ีได้ส ารองข้อมูลไว ้
ยกเวน้กรณีเกบ็ขอ้มูลท่ี Server ใหส้ ารองแบบ Client เท่านั้น 

 ** จ าเป็นต้องท า***  
 เขา้โปรแกรมThaiSoftware GENiUS  PR -DFM -การท างานพิเศษต่างๆ –แปลง

ขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน  หากไม่ท าจะพมิพร์ายงานใบจ่ายเงินเดือนไม่ได ้
 เฉพาะกรณีต ่ากวา่ 10.9 เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ท างาน

พิเศษต่าง ๆ – แปลงขอ้มูลเขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุ
ช่ือฐานขอ้มูล = รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั)  หากไม่ท ารายงาน ภ.ง.ด. 1
และภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของพนกังาน
แต่ละคน 

หมายเหตุ : กรณีตอ้งการติดตั้งฐานขอ้มูล MySQL ใหม่ดว้ยทั้งหมด สามารถการ Remove 
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและท าขั้นตอนตามกรณีท่ี 1  
กรณทีี ่3. ขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากเวอร์ชัน 10.3b เป็นเวอร์ชัน 12.01 

1. เขา้โปรแกรม GENiUS PR 10.3b  ไปท่ีเมนู DFM  / การท างานพิเศษต่างๆ / Export Data 
GENiUS-PR for Windows Ver.10.4  โดยระบุ Path ท่ีเกบ็ Text file  (โปรแกรมจะท าการ
ส่งออกขอ้มูล PR และ TA (ถา้มี) ในรูปแบบ Text) 

2. ใส่แผน่โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR  
 ติดตั้งฐานขอ้มูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools 

for 5.0  
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10) 

หมายเหตุ : เม่ือมีข้อความ “ติดตั้ งส าเร็จเรียบร้อย กด ตกลง”  จะกดตกลงได้ ต้อง
สังเกต ให ้Tabbar ดา้นล่าง (สีด า) มีการเรียกค าสั่งท่ี Call command DOS เสร็จแลว้ 

 จากนั้นติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใชง้าน (Product  Key)   (geniusma.exe)   
 Install Windows Service และ ODBC 5.1 

3. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database  filesc โดยกดปุ่ม Add  
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 Data Source Name  =  filesc 
 Server    =  localhost 
 User    = root 
 Password    =  root 
 Database    =  filesc (Dropdown เลือก) 

4. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC  
  สร้างรหสับริษทั และก าหนดความสัมพนัธ์ 

5. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database รหสับริษทั โดยกดปุ่ม Add  
 Data Source Name  =  รหสับริษทั 
 Server    =  localhost 
 User    = root 
 Password    =  root 
 Database    =  รหสับริษทั (Dropdown เลือก) 

6. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหสั S1, S2, S3 ท่ีบริษทั 
ไทยซอฟทแ์วร์ฯ กรณียงัไม่ขอรหสัใหก้ดปุ่ม Not Register จะใชง้านได ้30 วนั 

7. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR ส ารองขอ้มูลระบบจดัการความปลอดภยั ท่ีหวัขอ้ 
DFM/ส ารองขอ้มูล/ระบบจดัการความปลอดภยั 

8. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR แปลงขอ้มูลดงัน้ี 
 ไปก าหนดปีศกัราชให้ตรงกบัฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ไปท่ีเมนู เร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / 

ก าหนดค่าเร่ิมตน้ระบบ/บริษทั  ระบุใชปี้ศกัราชแบบ = T หรือ E 
 ไปเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ / น าเข้าขอ้มูลจาก GENiUS-PR for Windows 

Ver.10.3,10.3b 
 ไปท่ีเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ / เปล่ียนรหสัขอ้มูลค าน าหนา้ เป็น 3 หลกั 
 ไปท่ีเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ / แปลงขอ้มูลแฟ้มรหสักะประจ าตวัพนกังาน 

(ถา้มี) 
 ไปท่ีเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ / แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน 

9. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR น าไฟส์ส ารองขอ้มูลจากขอ้ 7. น ากลบัมาใช ้โดย
เขา้หวัขอ้ DFM / ส ารองขอ้มูล / น าขอ้มูลกลบัมาใช ้/ ระบบจดัการความปลอดภยั   
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10. ** จ าเป็นต้องท า*** เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ท างานพิเศษ     
ต่าง ๆ – แปลงขอ้มูลเขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุช่ือฐานขอ้มูล = 
รหสับริษทั (ระบุทีละบริษทั)  หากไม่ท ารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และ
ไม่แสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของพนกังานแต่ละคน 

11. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR ไปท่ีเมนู DFM / การท างานพิเศษต่างๆ /      
แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน 

12. ตรวจสอบรายงานกบัเวอร์ชนัเดิมวา่ขอ้มูลตรงกนัถูกตอ้ง ไดแ้ก่ 
 รายงานประจ าปี คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุปการเสียภาษีประจ าปี 
 รายงานรายได-้ค่าใชจ่้าย-ภาษีประจ างวด และภ.ง.ด. 1 (เฉพาะกรณีไม่ไดป้ระมวลผล

ส้ินงวด) 
 เมนูเร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / ก าหนดขอ้มูลทัว่ไป  

 ก าหนดตารางค่าลดหยอ่น และ ก าหนดตารางอตัราภาษี ปรับแกใ้หต้รงกบั
กฏหมายปัจจุบนั โดยเฉพาะช่อง ค่าลดหยอ่นเงินประกนัสังคมสูงสูดต่อปี 

13. ส ารองขอ้มูล 
14. ท างานต่อตามปกติ 

กรณทีี ่4. ขั้นตอนการแปลงข้อมูลจากเวอร์ชัน DOS 5.4 -5.7 เป็นเวอร์ชัน 12.01 
1. ประมวลผลส้ินงวดขอ้มูลเวอร์ชนั DOS ใหเ้รียบร้อย ลงวนัท่ีประจ าวนัเป็นเดือนปัจจุบนัท่ี

จะท างานต่อ จากนั้นส ารองขอ้มูลข้ึนแผน่ 
2. ใส่แผน่โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR  

 ติดตั้งฐานขอ้มูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools 
for 5.0  

 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10) 
หมายเหตุ : เม่ือมีข้อความ “ติดตั้ งส าเร็จเรียบร้อย กด ตกลง”  จะกดตกลงได้ ต้อง
สังเกต ให ้Tabbar ดา้นล่าง (สีด า) มีการเรียกค าสั่งท่ี Call command DOS เสร็จแลว้ 

 จากนั้นติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการใชง้าน (Product  Key)   (geniusma.exe)   
 Install Windows Service และ ODBC 5.1 

3. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database  filesc โดยกดปุ่ม Add  
 Data Source Name  =  filesc 
 Server    =  localhost 
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 User    = root 
 Password    =  root 
 Database    =  filesc (Dropdown เลือก) 

4. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC  
  สร้างรหสับริษทั และก าหนดความสัมพนัธ์ 

5. เขา้ Connector ODBC เช่ือมต่อ Database รหสับริษทั โดยกดปุ่ม Add  
 Data Source Name  =  รหสับริษทั 
 Server    =  localhost 
 User    = root 
 Password    =  root 
 Database    =  รหสับริษทั (Dropdown เลือก) 

6. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหสั S1, S2, S3 ท่ีบริษทั 
ไทยซอฟทแ์วร์ฯ กรณียงัไม่ขอรหสัใหก้ดปุ่ม Not Register จะใชง้านได ้30 วนั 

7. ไปก าหนดปีศกัราชใหต้รงกบัฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ไปท่ีเมนู เร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / 
ก าหนดค่าเร่ิมตน้ระบบ / บริษทั  ระบุใชปี้ศกัราชแบบ = T หรือ E 

8. ลงวนัท่ีประจ าวนัเป็นเดือนปัจจุบนัท่ีจะท างาน 
9. แปลงขอ้มูลจาก GENEUS for DOS  ท่ีเมนู DFM  / การท างานพิเศษต่างๆ 
10. ท างานหวัขอ้ แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลยอดสะสมสูญหาย ท่ีเมนู DFM 
11. **จ าเป็นต้องท า** เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ท างานพิเศษต่าง ๆ 

– แปลงขอ้มูลเขา้หวัขอ้แปลงขอ้มูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุช่ือฐานขอ้มูล = รหสั
บริษทั (ระบุทีละบริษทั)  หากไม่ท ารายงาน ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีของพนกังานแต่ละคน 

12. ** จ าเป็นต้องท า** เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR – DFM –การท างานพิเศษ
ต่างๆ - แปลงขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืนของพนกังาน 

13. เขา้โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุงขอ้มูล ดงัน้ี 
 ก าหนดประเภทอัตราภาษี และ ก าหนดประเภทอัตราค่าลดหย่อน ท่ีเมนู เร่ิมต้น

ระบบงานใหม่ / ก าหนดขอ้มูลทัว่ไป 
 แฟ้มขอ้มูลพนกังาน บนัทึกขอ้มูลเพิ่มใหก้บัพนกังานแต่ละคน ดงัน้ี 

 ค าน าหนา้ช่ือ 
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 สัญชาติ 
 รหสัสาขาประกนัสังคม 
 เลขท่ีบญัชีและวนัท่ีเร่ิมท าเงินสะสม ท่ี Tab เงินสะสม (กรณีมีหกักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพกบัพนกังาน) 
14. ตรวจสอบรายงานประจ าปีกบัเวอร์ชนัเดิมวา่ขอ้มูลตรงกนัถูกตอ้ง คือรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. 

และรายงานสรุปการเสียภาษีประจ าปี 
15. ท างานต่อตามปกติ 

*** กรณีติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบญัชีเงินเดือนจีเนียสไทย
ซอฟทแ์วร์ ฉบบัเร่งรัด *** 
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