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คุณสมบัติของโปรแกรมเงินเดือนและคาแรงรายวัน
1. เก็บขอมูลรายชื่อพนักงาน และบุคคลที่มาสมัครงาน ไดไมจํากัดจํานวน สามารถคนหาคนมูลไดมากกวา 10 เงื่อนไข
2. สามารถตั้งกะการทํางาน (พรอมคากะ) ฝายและแผนก(ที่ขึ้นกับฝาย) รวมทั้งรายการเงินเพิ่ม ประจําตัว
3. บันทึกขอมูลนายหัวรถ พรอมทํารายงานการสงพนักงานได
4. ประมวลผลคิดเงินเดือน ทํางานไดทั้งแบบเดือนละ 1 งวด หรือ 2 งวด ไดทั้งรายวันและรายเดือน โดยแยกฐานขอมูล
5. สามารถคิดเงินหักประกันสังคม และภาษี ได โดยมีทั้งหัก งวดเดียวหรือสองงวด (กรณีจายเงินเดือนสองงวด)
6. สามารถตั้งรหัสเงินเพิ่มหรือเงินหักอัตโนมัติ โดยสามารถตั้งจํากัดวงเงินและชวงเวลาได
7. บันทึกการมาทํางานประจําวันได สามารถลงเวลาโดยใชคนปอนขอมูล , ดึงขอมูลจากเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ หรือใช
บัตรแบบบารโคด ยิงขอมูลเขาไปโดยตรง แบบ real time หรือบันทึกเปนรายคนเมื่อสิ้นงวด และบันทึกการลา ขาด
หรือสาย ไดพรอมกับบันทึกการมาทํางาน สามารถตรวจสอบการลางาน ขาด และมาสายได
8. บันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลพนักงาน เชน ลาออก ปรับพนทดลองงาน ปรับเงินเดือน หรือยายแผนก มีลักษณะเปน
การทํารายการ สามารถตรวจสอบประวัติการแกไขขอมูลได
9. สามารถพิมพรายงานสงประกันสังคมได ทั้งรายงานการสงเงินสมทบ พนักงานเขาใหม ลาออก และจดทะเบียนใหม
10. สามารถทํารายงาน กท.20 , ภงด.1., ภงด.1ก , ใบหัก ณ ที่จาย และภงด.91 ได
11. สามารถสงขอมูลเปน อีเล็คทรอนิคสมีเดีย ใหกับ ประกันสังคม และ ธนาคาร ได
12. จัดทํารายงานแบบตางๆตามมาตรฐานของทาน
13. โปรแกรมทํางานบน Windows XP , Monitor resolution 1024x768 , RAM 512MB , HDD 40GB
14. สามารถใชงานกับ Windows Server หรือ Linux Server โดยใช Database MySQL (ไมมีคา License)
คุณสมบัตโิ ปรแกรม Time Attendance
ทํางานรวมกับโปรแกรม Payroll
ดึงขอมูลรายชื่อพนักงานจากโปรแกรม Payroll ทั้งรายวัน และรายเดือน มาทําประวัติเพื่อบันทึกลายนิ้วมือ
สามารถบันทึกลายนิ้วมือแตละคนไดถึง 4 นิ้ว
เชื่อมตอกับเครื่อง Finger scanner ยี่หอ IT WORK U.are.U 4000 ติดตั้งเขากับคอมพิวเตอร ที่จุดสแกน เขา ออก
สงขอมูลรายงานการเขา ออก ไปยังโปรแกรม payroll ทั้งรายวันและรายเดือน (แยกกัน)
Database ประกอบดวย
ฐานขอมูลบุคคล (หรือพนักงาน) ที่ตองใชเครื่องสแกน ประกอบดวย ชื่อ ที่อยู รหัสแผนก รหัสพนักงาน
ฐานขอมูลลายนิ้วมือ สแกนไวคนละสองนิ้ว ซายและขวา
ขอมูลการเขาออก ขอมูลนี้จะเกิดขึ้น หนึ่ง Record เมื่อวางนิ้วมือบนเครื่องสแกน และพบลายนิ้วมือในฐานขอมูล และ
ออกเสียงทางลําโพง เชน ผาน หรือ เสียงออด เมื่อไมพบลายนิ้วมือในฐานขอมูล
การทํางาน
ขณะทํางาน (สแกน เขา ออก) ตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร และ Run Program Scan_in และ Scan_out
ขณะที่นิ้วมือ วางบนเครื่อง สแกน ขอมูลจะถูกสงผานไปทาง Port USB และไปเปรียบเทียบ กับลายนิ้วมือ
ในฐานขอมูล ถาพบลายนิ้วมือ ก็สงเสียง “ผาน” หรือ เสียง ออด ถาไมพบลายนิ้วมือ (เปลี่ยนเสียงได)
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ถาทํางานเปนกะ ตองมีเครื่องสแกนตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร หนึ่งเครื่อง ซึ่งเครื่องสแกนตัวที่
หนึ่งใชสําหรับสแกนเขา และเครื่องที่สองใชสแกนออก ซึ่งตางจากบางระบบที่ราคาสูงกวาระบบนี้ สอง ถึงสามเทาตัว
และตอเขากับคอมพิวเตอรไดเพียง หนึ่งคอมพิวเตอร ตอ หนึ่งเครื่องสแกนเทานั้น
ฐานขอมูล จําเปนตองมี Server เปนฐานขอมูลกลางใชเก็บขอมูลทั้งหมด ซึ่งถาตองการระบบที่ปลอดภัยจากไวรัส
และมีสเถียรภาพสูง แนะนําใหใช Linux Server และ MySQL database ซึ่งทั้งสองระบบเปนโปรแกรม Open Source
ซึ่งไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ซอพแวร สามารถใชงาน online ระยะไกลไดทาง Internet ผูบริหารที่สํานักงานใหญ
สามารถตรวจเช็คการมาทํางานของพนักงานไดทุกวัน โดยที่พนักงานไมสามารถ ฝากบัตรมาลงเวลา หรือ ฝากปลอม
ลายเซ็นได สําหรับหนวยงานที่ทํางานเปนกะ ทั้งโรงงาน โรงแรม หรือโรงพยาบาล ระบบนี้รองรับ การเปลี่ยนกะ โดย
ที่ไมตองมาแกไขขอมูลกะประจําตัวพนักงาน กอนการเขากะ เหมือนกับโปรแกรมบางยี่หอ และไมมีปญหาเรื่องวันที่
ซึ่งกะกลางคืนเขางานวันนี้ แตเลิกงานพรุงนี้ ซึ่งทําใหการใชงานไมยุงยาก ฝายคิดคาจางไมตองทํางานซ้ําซอน คิด
คาจาง วันหยุด วันลา และคาลวงเวลาไดรวดเร็ว และถูกตอง

Profile and Reference Sites
PM Consultant is the programmer team compose of professional IT engineer and programmers. We are
expert in developing IT and workflow in business organization to enhance their productivities and reduce running
cost. Our service was launched since year 1999 with many customer sites in government and private sector.
As belove :
Hatyai Hospital - Purchasing system
Chalong Latex Industry – Purchasing , Training and Latex buying
Smart Telenet (YALA) – Inventory and dustribution
DTM Group (Ayudaya) - Inventory and dustribution
Timber Service Phone (Saraburi) - Inventory and dustribution
Noble Integral Communication – Inventory and dustribution, payroll and finger scanner
Xnet Media – Inventory and dustribution and payroll and finger scanner
Surin Ltd., Part. (Narathiwat) – Customer relation system
Mercator Medical (Thailand) - Payroll and finger scanner
Innovative Glove (Thailand) - Payroll and finger scanner
Peerapon Mining – Payroll system and Inventory
Thaichareon Feed – Linux Mail Server
Hatyai Garden Home – Restaurant, Hotel Management and payroll
Amnuaywit School – School system
And Restaurant system -- more than 10 systems in Hatyai , Krabi and Surat
The software product can be developed on both MS Windows XP and Redhat Linux with MySQL Database . And
our software are able to run as standalone computer or run in LAN and WAN with server.

2

656/5 Ban namkrachai soi 2 mu 2 tumbon pavong Mueng Songkhla 90100
Tel 081-4785420 Fax 074-447049
email : mthalang@yahoo.com

ตัวอยางโปรแกรม และรายงาน
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