รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
เลขที่เอกสาร R&DPD-PRWIN-12003
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows
เวอรชัน : 10.9
เรื่อง : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอรชัน 10.9
รายละเอียด : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอรชัน 10.9 ไดมีการแกไข และปรับปรุงเพิ่มเติมใน
สวนตางๆ ของระบบ โดยมุงเนนในดานความถูกตองและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใช เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
หัวขอที่มีการเพิ่ม / เปลี่ยนแปลง
1. กําหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน (เมนู เริ่มตนระบบงานใหม / กําหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน)
 เพิ่มจํานวนหลัก “ รหัสภาษีบริษัท จากเดิม 10 หลัก เปน 13 หลัก
2. บันทึกรายละเอียดพนักงาน (เพิ่ม) (เมนู ขอมูลพนักงาน / บันทึกรายละเอียดพนักงาน / บันทึกรายละเอียด

พนักงาน (เพิ่ม)
 แท็บ “ทั่วไป” เปลี่ยนขอความ “เลขที่บัตรประชาชน“ เปน “ประเภทบัตรประจําตัว”
 แท็บ “ทั่วไป” เปลี่ยนขอความ “เขตที่ออกบัตรประชาชน“ เปน “ออกใหโดย”
 แท็บ “รายได/ภาษี” เพิ่มปุม สําหรับแสดงภาษีแยกตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) เพื่อแสดง
รายงาน ภ.ง.ด. 1ก และ 50 ทวิ แยกตามมาตราไดอยางถูกตอง
 แท็บ “เงินสมทบ” เปลี่ยนขอความ วิธีคํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง”
เปน “2=ไมเขากองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
 แท็บ “ลดหยอน” เมื่อกดปุม “คาลดหยอนอืน
่ ๆ” เพิ่มการแสดงขอมูลเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย
และภาษีที่ไดรบั ยกเวน
 แท็บ “ลดหยอน” เพิ่มการตรวจสอบการ Default คาเลขประจําตัวผูเสียภาษี (เฉพาะโหมด เพิ่ม)
กรณีตอไปนี้
• ถา ประเภทบัตรประจําตัว = 1 บัตรประชาชน
- กรณีไมระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี ระบบจะตองนําคาทีบ่ ันทึกในฟลด เลขที่บัตร
ประชาชน ไป default ใหกับฟลด เลขประจําตัวผูเสียภาษี
• ถา ประเภทบัตรประจําตัว = 6 ใบอนุญาตทํางาน
- ไมวากรณีใด ๆ ระบบจะไมนําคาที่บันทึกในฟลด เลขที่ (ใบอนุญาตทํางาน) ไป Default
ใหกับฟลด เลขประจําตัวผูเสียภาษี
• ถา ประเภทบัตรประจําตัว = 7 ใบตางดาว
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- ไมวากรณีใด ๆ ระบบจะไมนําคาที่บันทึกในฟลด เลขที่ (ใบตางดาว) ไป Default ใหกับ
ฟลด เลขประจําตัวผูเสียภาษี
หมายเหตุ โหมด แกไข / ลบ /สอบถาม ไมมีการแกไขการ Default คาเลขประจําตัวผูเสียภาษี
3. บันทึกรายละเอียดพนักงาน (แกไข) (เมนู ขอมูลพนักงาน / บันทึกรายละเอียดพนักงาน / บันทึก
รายละเอียดพนักงาน (แกไข)
 แกไขเหมือนโหมด “เพิ่ม”
 แท็บ “เงินกู” แกไขวิธีการคิดคางวดเงินกู กรณีเงินชําระรวมทุกงวดไมเทากันพอดี ใหทําการปด
เศษในงวดสุดทาย
4. บันทึกขอมูลสะสมปภายในบริษัท (เมนู ขอมูลพนักงาน / บันทึกขอมูลสะสมปภายในบริษัท)
 เพิ่มการคํานวณภาษีสะสมป 40(1) และ 40(2) โดยนําคาที่บันทึกจากจอภาพ ไดแก รายไดประจํา
สะสมป 40(1) รายไดไมประจําสะสมป 40(1) รายไดประจําสะสมป 40(2) รายไดไมประจําสะสม
ป 40(2) และภาษีสะสมป มาทําการคํานวณดวยสูตร
• ภาษี 40(1) สะสมป= ( (รายไดประจําสะสมป 40(1) +รายไดไมประจําสะสมป 40(1)) *ภาษี
สะสมป ) / (รายไดประจําสะสมป 40(1) รายไดไมประจําสะสมป 40(1) รายไดประจําสะสม
ป 40(2) รายไดไมประจําสะสมป 40(2)) )
• ภาษี 40(2) สะสมป = ภาษีสะสมป - ภาษี 40(1) สะสมป
5. คํานวณรายไดและภาษีประจํางวด (เมนู ประมวลผล / คํานวณรายไดและภาษีประจํางวด)
 แกไขการคํานวณเงินสมทบ กรณีเลือก “2=ไมเขากองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)” ใหเปนไม
ตองคํานวณชองคาจาง, ชองเงินสมทบ และชอง คาจาง (กองทุนทดแทน) ใน Tab เงินสมทบ
หัวขอรายละเอียดพนักงาน
 เพิ่มการคํานวณเกีย
่ วกับการไดรับยกเวนภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพยฯ
 เพิ่มการคํานวณและจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2)
สูตรการคํานวณภาษีประจํางวด ตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2)
• ภาษี 40(1) ประจํางวด = (รายได 40(1) ประจํางวด * ภาษีประจํางวด ทั้งหมด ) / รายได
ประจํางวด ทั้งหมด
• ภาษี 40(2) ประจํางวด = ภาษีประจํางวด ทั้งหมด – ภาษี 40(1) ประจํางวด
โดยที่ ภาษี 40(1) + ภาษี 40(2) จะตองเทากับ ภาษีทั้งหมด
และ ภาษี 40(1) + ภาษี 40(2) จะตองเทากับ ภาษีของเงินเดือนและรายไดอื่น (Tab เงินเดือน)
และ ภาษี 40(1) + ภาษี 40(2) จะตองเทากับ ภาษีสะสม (Tab รายได/ภาษี)
จากตัวอยาง
• ภาษี 40(1) = (10000 * 100 ) / 12000 = 83.33
• ภาษี 40(2) = 100 – 83.33 = 16.67
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6. ประมวลผลสิ้นงวด (เมนู ประมวลผล / ประมวลผลสิ้นงวด)

เพิ่ม การลางคาสะสมรายงวด และทําการสะสมคารายเดือน สําหรับภาษีสะสมตามมาตรา 40(1)
และ 40(2)
ประมวลผลสิ้นป (เมนู ประมวลผล / ประมวลผลสิ้นป)
 กรณีเลือก “ตองการลบขอมูลพนักงานที่ลาออก หรือตาย” = Y ใหทําการลบขอมูลของพนักงาน
ที่ลาออก ตาย ในแฟมที่เกีย่ วของดวย เชน แฟมที่อยู, แฟมคูสมรส, แฟมลดหยอนอืน่ ๆ, แฟมบุตร
ฯลฯ ทําใหการนํารหัสพนักงานเดิมมาใชใหมได
 เพิ่ม การลางคาสะสมรายเดือน และทําการสะสมคารายป สําหรับภาษีสะสมตามมาตรา 40(1)
และ 40(2)
 เพิ่มไมตองลางขอมูลคาลดหยอนในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ ออก
ทดสอบการคํานวณรายไดและภาษี (เมนู อื่น ๆ / ทดสอบการคํานวณรายไดและภาษี)
 แกไข สวนการคํานวณภาษี ตามปภาษี 2554
 เพิ่มการคํานวณเกีย
่ วกับการไดรับยกเวนภาษีอสังหาริมทรัพยฯ
รายงานรายชื่อพนักงาน แบบ Excel (เมนู รายงาน / ขอมูลพนักงาน / รายงานรายชื่อพนักงาน)
 แกไขรายงานใหแสดงคํานําหนาชื่อ
รายงานทะเบียนลูกจาง แบบกระทรวงแรงงาน (เมนู รายงาน / ขอมูลพนักงาน / รายงานทะเบียนลูกจาง )
 กรณีบันทึกเฉพาะที่อยู 3 เทานั้น ทําการแกไขรายงานใหแสดงที่อยูของพนักงานดวย
รายงานรายไดคาใชจายภาษี 1 เลือกแบบรายงาน 2 = แจกแจง (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงาน
รายไดคาใชจายภาษี)
 เพิ่มหลักจํานวนวันทํางานปกติ จาก 3 หลัก เปน 6 หลัก และจํานวนวันอื่น ๆ จาก 3 หลัก เปน 4
หลัก (ทั้งกระดาษ A4 และกระดาษ 15 นิ้ว เลือกแบบรายงาน 2 = แจกแจง เลือกพิมพขอมูล
ปฏิบัติงาน = Yes )
รายงานใบจายเงินเดือนทุกรูปแบบ (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานใบจายเงินเดือน)
 แกไข กรณีโบนัสเปน 0 ใหแสดงคาวาง
 แกไขใหแสดงยอดเงินชดเชยในยอดรวมแผนก และยอดรวมทั้งสิ้น ในกรณีพิมพขอมูลพนักงาน
หลายคน โดยคนสุดทายของแผนกไมมีเงินชดเชย
รายงานเงินสะสม (กองทุนฯ) (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเงินกองทุนสํารอง)
 เพิ่มขอมูลผูลงนาม วันที่ ทีจ
่ อภาพ และใหนําไปแสดงในรายงานดวย
รายงานสปส 1-10 (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกี่ยวกับเงินสมทบ / รายงานเงินสมทบ (สปส 110))
 เพิ่มขอมูลผูลงนาม ตําแหนง วันที่ ใหนําไปแสดงในรายงาน และจัดเก็บดวย
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”


7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
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15. รายงานหลักฐานการหักเงินสมทบ (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกีย่ วกับเงินสมทบ / รายงาน

16.

17.

18.

19.

20.

21.

หลักฐานการหักเงินสมทบ)
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
เตรียมขอมูลเงินสมทบ (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกีย่ วกับเงินสมทบ / เตรียมขอมูลเงินสมทบ)
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
รายงานการรับผูประกันตน แบบที่ 1 (สปส 1-03/1)) (รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกี่ยวกับเงินสมทบ /
รายงานการรับผูประกันตน / แบบที่ 1 (สปส 1-03/1))
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
รายงานการรับผูประกันตน / แบบที่ 2 (สปส 1-03)) (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกี่ยวกับเงิน
สมทบ / รายงานการรับผูประกันตน / แบบที่ 2 (สปส 1-03))
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
รายงานการรับผูประกันตน / แบบที่ 3 (สปส 1-02)) (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกี่ยวกับเงิน
สมทบ / รายงานการรับผูประกันตน / แบบที่ 3 (สปส 1-02))
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
รายงานการลาออกของผูประกันตน (สปส 6-09) (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงานเกี่ยวกับเงินสมทบ /
รายงานการลาออกของผูประกันตน)
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
 รายงาน เพิ่มใหแสดงขอมูลการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน ขอ 7 ดวย
รายงาน ภงด 1 (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงาน ภงด 1)
 เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ บันทึกเลขที่สาขา และจัดเก็บดวย พรอมแสดงในรายงาน
 เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ “พิมพขอมูลพนักงาน” 1=ทั้งหมดที่มีรายได (รายไดและภาษี > 0 ) 2=
ทั้งหมด ยกเวนผูที่ลาพัก ลาออก ตาย กอนเดือนปจจุบัน โดยที่
• 1=ทั้งหมดที่มร
ี ายได (รายไดและภาษี > 0 ) จะพิมพขอมูลพนักงานทุกสถานะที่มีรายไดและ
ภาษีเกิดขึ้นในงวดนัน้ ๆ
• 2=ทั้งหมด ยกเวนผูที่ลาพัก ลาออก ตาย กอนเดือนปจจุบน
ั จะพิมพขอมูลพนักงานทีม่ ี
สถานะปกติ ยกเวนผูที่ลาพัก ลาออก ตาย กอนเดือนปจจุบัน ที่มีรายไดและภาษีเกิดขึน้ ใน
งวดนัน้ ๆ
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แกไขรายงาน สวนการแสดงคาภาษีตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) โดยใหนํามาจาก Table
W_PR0081 แทน
 แกไขแบบฟอรม ใบแนบ ใบปะหนา ในสวนเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (13 หลัก)
• มีผลกับรายงาน ภงด 1 ทุกรูปแบบ (กระดาษฟอรม, กระดาษ A4,, Text File, Text File
(Excel)
22. โอน ภงด 1 ผานอินเตอรเน็ต และเตรียมดิสเก็ต (เมนู รายงาน / ประจํางวด / รายงาน ภงด 1)
 แกไข สวนการแสดงคาภาษีตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) โดยใหนํามาจาก Table
W_PR0081 แทน
 ปุม เตรียมดิสเก็ต
• ตัดฟลด “เลขประจําตัวประชาชน (ของผูมีหนาที่หก
ั ภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) ”
ออก
• ปุม ตําแหนงขอมูล ปรับจอภาพใหตรงตาม format ใหม ดังรูป


แกไขรูปแบบ Text File ดังนี้
ลําดับที่ 2 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลักจาก “เงื่อนไขระบบเงินเดือน”
ลําดับที่ 3 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
เพิ่ม ลําดับที่ 4 เลขที่สาขา ใหรับคาจากจอภาพ ความยาว= 4 แตในแบบภงด 1 ความ
ยาว= 5
ลําดับที่ 5 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก จากขอมูลพนักงาน
ลําดับที่ 6 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
 ปุม ยื่นผานอินเทอรเน็ต
• ตัดฟลด “เลขประจําตัวประชาชน (ของผูมีหนาที่หก
ั ภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) ”
ออก
• ปุม ตําแหนงขอมูล ปรับจอภาพใหตรงตาม format ใหม ดังรูป
• แกไขรูปแบบ Text File ดังนี้
ลําดับที่ 2 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลักจาก “เงื่อนไขระบบเงินเดือน”
ลําดับที่ 3 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
เพิ่ม ลําดับที่ 4 เลขที่สาขา ใหรับคาจากจอภาพ ความยาว= 4 แตในแบบภงด 1 ความ
ยาว= 5
ลําดับที่ 5 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก จากขอมูลพนักงาน
ลําดับที่ 6 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
23. รายงาน ภงด 1 ก (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงาน ภงด 1ก)
 เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ บันทึกเลขที่สาขา และจัดเก็บดวย พรอมแสดงในรายงาน
•
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แกไขแบบฟอรม ใบแนบ ใบปะหนา ในสวนเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (13 หลัก)
 แกไขการแสดงคาภาษีตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) โดยใหนํามาจาก Table W_PR0081
แทน
 รูปแบบรายงาน
• มีผลกับรายงาน ภงด 1 ก ทุกรูปแบบ (กระดาษฟอรม, กระดาษ A4,, Text File, Text File
(Excel))
24. โอน ภงด 1 ก ผานอินเตอรเน็ต และเตรียมดิสเก็ต (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงาน ภงด 1 ก)
 แกไข สวนการแสดงคาภาษีตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) โดยใหนํามาจาก Table
W_PR0081 แทน
 ปุม เตรียมดิสเก็ต
• ตัดฟลด “เลขประจําตัวประชาชน (ของผูมีหนาที่หก
ั ภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) ”
ออก
• ปุม ตําแหนงขอมูล ปรับจอภาพใหตรงตาม format ใหม ดังรูป
• แกไขรูปแบบ Text File ดังนี้
ลําดับที่ 2 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลักจาก “เงื่อนไขระบบเงินเดือน”
ลําดับที่ 3 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
เพิ่ม ลําดับที่ 4 เลขที่สาขา ใหรับคาจากจอภาพ ความยาว= 4 แตในแบบภงด 1 ความ
ยาว= 5
ลําดับที่ 5 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก จากขอมูลพนักงาน
ลําดับที่ 6 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
 ปุม ยื่นผานอินเทอรเน็ต
• ตัดฟลด “เลขประจําตัวประชาชน (ของผูมีหนาที่หก
ั ภาษี ณ ที่จาย กรณีเปนบุคคลธรรมดา) ”
ออก
• ปุม ตําแหนงขอมูล ปรับจอภาพใหตรงตาม format ใหม ดังรูป
• แกไขรูปแบบ Text File ดังนี้
ลําดับที่ 2 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลักจาก “เงื่อนไขระบบเงินเดือน”
ลําดับที่ 3 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
เพิ่ม ลําดับที่ 4 เลขที่สาขา ใหรับคาจากจอภาพ ความยาว= 4 แตในแบบภงด 1 ความ
ยาว= 5
ลําดับที่ 5 ใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 13 หลัก จากขอมูลพนักงาน
ลําดับที่ 6 ไมมีขอมูลใหบันทึกเลข 0 จํานวน 10 หลัก
25. รายงานสรุปการเสียภาษี (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานสรุปการเสียภาษี)
 แกไข สวนการคํานวณภาษี ตามปภาษี 2554
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26. รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี

(50 ทวิ) )
 แกไขแบบฟอรม ในสวนเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (13 หลัก)
 แกไข สวนการแสดงคาภาษีตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2) โดยใหนํามาจาก Table
W_PR0081 แทน
 รูปแบบรายงาน
• มีผลกับรายงาน ทุกรูปแบบ (กระดาษฟอรม, กระดาษ A4, Text File)
27. รายงาน ภงด 91 (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานเกีย่ วกับ ภงด 91 / รายงาน ภงด 91 )
ปญหา กรณีมยี อดภาษีเงินชดเชยจายเพิ่ม หรือขอคืนยกมาจากเงินชดเชย (ใบแนบ ภ.ง.ด. 91) จะทําให
พนักงานคนถัดไปทั้งหมด แสดงยอดภาษีเงินชดเชยจายเพิ่ม หรือขอคืนคางอยู ในภ.ง.ด. 91
 แกไข การแสดงยอดภาษีเงินชดเชยทีเ่ พิ่ม / ขอคืน
 แกไข สวนการคํานวณภาษี ตามปภาษี 2554
 แกไขแบบฟอรม
 รูปแบบรายงาน
• มีผลกับรายงาน ทุกรูปแบบ (กระดาษฟอรม, กระดาษ A4)
28. โอน ภงด 91 ผานอินเตอรเน็ต (เมนู รายงาน / ประจําป / โอน ภงด 91 ผานอินเตอรเน็ต)
 แกไข สวนการคํานวณภาษี ตามปภาษี 2554
 แกไข กรณีพนักงานมีเงินกองทุนสํารองฯ สวนเกิน 10,000 บาท ใหแสดงจํานวนเงินในชองที่ 22
และชองที่ 24 ใหถูกตอง
 แกไข Format อางอิงเอกสาร รูปแบบตารางขอมูล ภ.ง.ด. 92 ยื่นแบบดวยสื่อ ปภาษี 2554 มี
รายละเอียด ดังนี้
• ฟลดที่ 3 แกไขใหแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลักสวนของขอมูลพนักงาน
• ฟลดที่ 4 แกไขใหแสดงคา 0 10 หลัก
• ฟลดที่ 22 เงินไดกอนหักคาใชจาย (Excel = column V) แกไขใหนําคา เงินเดือน รายได
กอนหักคาใชจายมาแสดง (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.1 ใน ภงด 91) ซึ่งมีผลกระทบในการ
คํานวณฟลดอนื่ ๆ ดวย ไดแก
- ฟลด 41 เงินไดสุทธิ (Excel = column AO) (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.11 ใน ภงด 91)
- ฟลด 43 ภาษีที่คํานวณไดจากเงินไดสุทธิ (Excel = column AQ) (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.
12 ใน ภ.ง.ด. 91)
- ฟลด 45 ภาษีขอคืน (Excel = column AS) (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.1 ใน ภ.ง.ด. 91)
• ฟลดที่ 45 ภาษีขอคืน (Excel = column AS) เกิดจาก จํานวนภาษีที่ขอคืน เกิดจาก ผลตาง
ระหวาง ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย กับคงเหลือภาษีที่ชําระเพิ่มเติม (ฟลด 44 – ฟลด 75 > 0) (ซึ่งจะมี
คาตรงกับ ขอ ก.16 ใน ภงด 91 ในกรณีชําระไวเกิน)
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29.
30.

31.
32.

33.

34.

หมายเหตุ เดิม ฟลดที่ 45 ภาษีขอคืน จะแสดงขอมูลกรณีชําระเพิ่มดวย ซึ่งผิด
• ฟลดที่ 46 ภาษีชําระพรอมยืน
่ แบบ (Excel = column AT) หมายถึง จํานวนภาษีที่ตองชําระ
เพิ่มเติม เกิดจากผลตางระหวาง คงเหลือภาษีที่ชําระเพิ่มเติม กับภาษีหกั ณ ที่จาย (ฟลด 75 –
ฟลด 44 > 0) (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.16 ใน ภงด 91 ในกรณีชําระเพิ่มเติม)
• ฟลดที่ 71 คาเดินทางทองเทีย
่ วภายในประเทศ (Excel = column BS) แกไขใหเปน 0.00
เสมอ เนื่องจากสิ้นสุดการลดหยอนประเภทนี้แลว ในป 2553
• ฟลดที่ 72 คาลดหยอนอื่น ๆ (Excel = column BT) เพิ่มใหม ใชกรณีพนักงานมีขอมูลใน
สวนลดหยอนอื่น ๆ (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ค.12 ใน ภงด 91)
• ฟลดที่ 73 ภาษีเงินไดที่ไดรบ
ั ยกเวนจากการซื้ออสังหาริมทรัพยฯ (Excel = column BU) เพิ่ม
ใหม (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.13 ใน ภงด 91)
• ฟลดที่ 74 มูลคาอสังหาริมทรัพยฯ (Excel = column BV) เพิ่มใหม (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.
13 ใน ภงด 91)
• ฟลดที่ 75 คงเหลือภาษีที่ชําระเพิ่มเติม (Excel = column BW) เพิ่มใหม เกิดจาก ผลตาง
ระหวางเพิ่มใหม ภาษีที่คํานวณไดจากเงินไดสุทธิกับภาษีเงินไดที่ไดรบั ยกเวนจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพยฯ (ฟลด 43 – ฟลด 73 > 0) (ซึ่งจะมีคาตรงกับ ขอ ก.14 ใน ภงด 91)
รายงาน ลย 01 (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานเกีย่ วกับ ภงด 91 / แบบลดหยอน)
 แกไขการแสดงคาเงินกองทุนสวนเกิน 10,000 ในขอ 7
หนังสือรับรองการหักเงินสมทบ (เมนู รายงาน / ประจําป / หนังสือรับรองการหักเงินสมทบ)
 จอภาพ เปลีย
่ นขอความ วิธคี ํานวณ เงินสมทบ ขอ 2 จาก “2=บันทึกเงินสมทบเอง” เปน “2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)”
รายงาน เงินสมทบสะสม แบบแจกแจง (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงาน เงินสมทบสะสม)
 แกไขใหแสดงยอดรวมแผนก และยอดรวมทั้งสิ้น เหมือนพนักงานรายคน
รายงานคาจางตามแบบ กท. 20ก (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานคาจางตามแบบ กท. 20ก )
 เพิ่มเงื่อนไขการพิมพ “พิมพพนักงานทีไ
่ มเขากองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)
• ถาเลือก “พิมพพนักงานที่ไมเขากองทุน (ประกันสังคมและทดแทน) = ‘N’ พนักงานที่เลือก
วิธีคํานวณเงินสมทบ “2=ไมเขากองทุน (ประกันสังคมและทดแทน)” จะไมถูกพิมพขอมูล
พนักงานคนนัน้ ออกมา
รายงานเปรียบเทียบรายได แบบสรุป (เมนู รายงาน / ประจําป / รายงานเปรียบเทียบรายได)
 กรณีเลือกรายงาน แบบสรุป เพิ่มเงื่อนไขการพิมพใหเลือก เดือนที่........ ถึง..................
 ตัวอยางรายงาน
•
เลือกพิมพขอมูลสรุป เดือน 5 – 10
โอนขอมูลหลัก (พนักงาน) ขึ้น (เมนู การโอนยายขอมูล / โอนขอมูลขึ้น / โอนขอมูลหลัก (พนักงาน) ขึ้น)
 เพิ่มการโอนยายแฟมภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)
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เพิ่มการโอนยายขอมูลคาลดหยอน เกี่ยวกับการไดรับยกเวนภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพยฯ
35. โอนขอมูลหลัก(พนักงาน) ลง HD (เมนู การโอนยายขอมูล / โอนขอมูลลงฮารดดิสก / โอนขอมูลหลัก
(พนักงาน) ลง HD)
 แกไขใหสามารถโอนพนักงานซ้ําได (เดิม จะขึ้น Dupicate w_pr0060 = แฟมประวัตก
ิ ารปรับ
อัตราเงินเดือน แฟมดังกลาวรหัสพนักงานซ้ําไดเพราะจัดเก็บประวัตหิ ลายครั้ง ดังนัน้ จึงตองแกไข
การโอนยายลงซ้ําได)
 เพิ่มการโอนยายแฟมภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)
 เพิ่มการโอนยายขอมูลคาลดหยอน เกี่ยวกับการไดรับยกเวนภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพยฯ
36. สรางแฟมขอมูลระบบเงินเดือน (เมนู เริ่มตนระบบงานใหม / เปดแฟมขอมูลใหม / สรางแฟมขอมูลระบบ
เงินเดือน)
 เพิ่มการสรางแฟมภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)
37. การสํารองขอมูล (เมนู การสํารองขอมูล (Backup/Restore) / การสํารองขอมูล / ระบบเงินเดือน, บันทึก
เวลา)
 เพิ่มการสํารองแฟมภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)
38. การนําขอมูลกลับมาใช (เมนู การสํารองขอมูล (Backup/Restore) / การนําขอมูลกลับมาใช / ระบบ
เงินเดือน, บันทึกเวลา)
 เพิ่มการนําขอมูลกลับมาใช แฟมภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ มาตรา 40(2)
39. การสํารองขอมูล (เมนู การสํารองขอมูล (Backup/Restore) / การสํารองขอมูล / ขอมูลทั่วไป)
 เพิ่มการสํารองแฟมขอมูลทั่วไป ไดแก แฟมประเทศ, แฟมจังหวัด, แฟมอําเภอ, แฟมสถานศึกษา,
แฟมวุฒกิ ารศึกษา, แฟมคํานําหนาชื่อ, แฟมสัญชาติ, แฟมสถานพยาบาล
40. การนําขอมูลกลับมาใช (เมนู การสํารองขอมูล (Backup/Restore) / การนําขอมูลกลับมาใช / ขอมูลทั่วไป)
 เพิ่มการนําขอมูลกลับมาใช แฟมขอมูลทั่วไป ไดแก
41. แกไขแฟมขอมูลยอดสะสมสูญหาย (เมนู DFM / แกไขแฟมขอมูลยอดสะสมสูญหาย)
 เพิ่ม หัวขอ “แกไขขอมูลยอดภาษีสะสมตามมาตรา” โดยจะทําการคํานวณ และจัดเก็บภาษีตาม
มาตรา 40(1) และ 40(2) ทั้งประจํางวด ประจําเดือนและประจําป
ระบบรักษาความปลอดภัย (SC) ทําการปรับปรุงหัวขอตอไปนี้
1. การแปลงขอมูล GENiUS V.10.9 (DFM / การทํางานพิเศษตาง ๆ / การแปลงขอมูล GENiUS V.10.9)
 จอภาพ ภาษาไทย
 รายละเอียด
• แฟมเงื่อนไขระบบเงินเดือน (W_PR0001) แกไขความยาวของ รหัสภาษีบริษัทจาก 10 หลัก
เปน 13 หลัก
• แฟมพนักงาน (W_PR0020) กรณีประเภทบัตรประจําตัว คือ 1=บัตรประชาชน ใหปรับปรุง
ขอมูลเลขประจําตัวผูเสียภาษี = เลขประจําตัวประชาชน
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•

•

•

•

แฟมเงินสมทบของพนักงานแตะคน (W_PR0054) กรณีเลือกคํานวณแบบ 2=ไมเขากองทุน
(ประกันสังคมและทดแทน)” ใหทําการปรับปรุง คาจางสะสมตองวด คาจางสะสมตอเดือน
คาจางสะสมสะสมป = 0
แฟมคาลดหยอนของพนักงานแตละคน (W_PR0062) ทําการเพิ่มขอมูลใหกับขอมูลเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยฯ ไดแก
- มูลคาอสังหาฯ
- ปที่ซื้อ
- จํานวนเงินภาษีที่ลดหยอน
เพิ่มแฟมขอมูลภาษีสะสมตามมาตรา 40(1) และ 40(2) ของพนักงานรายคน (W_PR0081)
และคํานวณคาภาษีสะสมปให ทั้งนี้ เพื่อใหคาภาษีทแี่ สดงใน ภงด 1 และ ภงด 1ก มียอดรวม
ภาษีตรงกัน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
- รหัสแผนก
- รหัสพนักงาน
- ภาษีรายได 40(1) ประจํางวด
- ภาษีรายได 40(1) ประจําเดือน
- ภาษีรายได 40(1) ประจําป
- ภาษีรายได 40(2) ประจําเดือน
- ภาษีรายได 40(2) ประจําป
- ภาษีรายได 40(2) ประจํางวด
แฟมขอมูลระดับการใชงาน (W_SCPR01) เพิ่มขอมูล การกําหนดสิทธิ ใหกับทุกระดับ
ความสามารถ โดยกําหนดคาเริ่มตนเปน “Y” โดยทําการเพิ่ม 2 รายการ ไดแก
- การสํารองขอมูล / ขอมูลทั่วไป
- การนําขอมูลกลับมาใช / ขอมูลทั่วไป
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ขั้นตอนการติดตัง้ โปรแกรม
กรณีที่ 1. ขั้นตอนการติดตัง้ โปรแกรมและฐานขอมล MYSQL เวอรชัน 10.9 ใหม
1. ใสแผนโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานขอมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อยาเพิ่งกด OK กรณีขึ้นขอความ “ติดตั้งสําเร็จเรียบรอยกด ตกลง” ใหสังเกต
Tabbar ดานลาง (สีดํา) ตองใหเรียกคําสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปกอนกดตกลงได
2. เขา Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database = filesc
(Dropdown เลือก)
3. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สรางรหัสบริษัท และกําหนดความสัมพันธ
4. เขา Connector ODBC – กําหนดรหัสบริษัท
Data Source Name = รหัสบริษัท, Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัส
บริษัท (Dropdown เลือก)
5. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริษัท ไทยซอฟทแวรฯ
กรณียังไมขอรหัสใหกดปุม Not Register จะใชงานได 30 วัน
6. กรณีนําขอมูลกลับมาใชงาน (Restore) เวอรชัน 10.5 ขึ้นไป ดังนี้
 ไปกําหนดปศกั ราชใหตรงกับฐานขอมูลที่บันทึกไว ไปที่เมนู เริ่มตนระบบงานใหม /
กําหนดคาเริ่มตนระบบ/บริษัท ระบุใชปศ ักราชแบบ = T หรือ E
 นําขอมูลกลับมาใช (Restore) ที่เมนู DFM\สํารองขอมูล\นําขอมูลกลับมาใช\ระบบเงินเดือน
เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ใหตรงกับที่ไดสํารองขอมูลไว ยกเวนกรณีเก็บขอมูล
ที่ Server ใหสํารองแบบ Client เทานั้น
 ** จําเปนตองทํา*** เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษตาง ๆ
– แปลงขอมูลเขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัส
บริษัท (ระบุทลี ะบริษัท)
โดยโปรแกรมจะทําการแปลงขอมูล ดังนี้
1. เงื่อนไขระบบบัญชีเงินเดือน ใหบันทึกเลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก
(W_PR0001)
2. แฟมขอมูลพนักงาน กรณีประเภทบัตร =1 ประจําตัวประชาชน จะทําการ
ปรับปรุงเลขประจําตัวผูเสียภาษี ใหเทากับบัตรประชาชน เพื่อแสดงในรายงาน
ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
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3. แฟมขอมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณีคํานวณเงินสมทบแบบ 2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและเงินทดแทน) ปรับปรุงคาจางตองวด ตอเดือน ตอป
=0 เพื่อไมใหแสดงในรายงาน ก.ท. 20ก (W_PR0054)
4. แฟมคาลดหยอนใหรองรับคาลดหยอนอสังหาริมทรัพย (W_PR0062)
5. แฟมขอมูลพนักงาน เพิ่มแฟมการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพื่อ
แสดงภาษีในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
หมายเหตุ : กรณีติดตั้งแบบ Server และ Client อานรายละเอียดจากคูมือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทย
ซอฟทแวร ฉบับเรงรัด
กรณีที่ 2. ขั้นตอนการแปลงขอมูลจากเวอรชัน 10.8 – 10.8.4 เปนเวอรชัน 10.9
1. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองขอมูลทุกรหัสบริษัท ที่เมนู DFM\
สํารองขอมูล เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ก็ได ยกเวนกรณีเก็บขอมูลที่ Server ใหสํารอง
แบบ Client เทานั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน cursor ไป
บรรทัด [REGISTER_PAYROLL]
TitleName=ThaiSoftware Register for Payroll System
ProductCode=0001-2110-4072
S1=xxxx-xxxx-xxxx
S2=xxxx-xxxx-xxxx
S3= xxxx-xxxx-xxxx
3. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอรชันเกา ที่เมนู Start\Setting\Control
Panel\Add or Remove program (ไมตอง Remove Database MySQL)
4. ทําการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อยาเพิ่งกด OK กรณีขึ้นขอความ “ติดตั้งสําเร็จเรียบรอยกด ตกลง” ใหสังเกต Tabbar
ดานลาง (สีดํา) ตองใหเรียกคําสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปกอนกดตกลงได
5. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ / หัวขอแปลงขอมูล
GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัสบริษัท (ระบุทีละบริษัท)
 โดยโปรแกรมจะทําการแปลงขอมูล ดังนี้
1. เงื่อนไขระบบบัญชีเงินเดือน ใหบันทึกเลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก
(W_PR0001)
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6.
7.

8.

9.

2. แฟมขอมูลพนักงาน กรณีประเภทบัตร =1 ประจําตัวประชาชน จะทําการ
ปรับปรุงเลขประจําตัวผูเสียภาษี ใหเทากับบัตรประชาชน เพื่อแสดงในรายงาน
ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
3. แฟมขอมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณีคํานวณเงินสมทบแบบ 2=ไมเขา
กองทุน (ประกันสังคมและเงินทดแทน) ปรับปรุงคาจางตองวด ตอเดือน ตอป
=0 เพื่อไมใหแสดงในรายงาน ก.ท. 20ก (W_PR0054)
4. แฟมคาลดหยอนใหรองรับคาลดหยอนอสังหาริมทรัพย (W_PR0062)
5. แฟมขอมูลพนักงาน เพิ่มแฟมการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพื่อ
แสดงภาษีในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหมโดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตามขอ 2
กรณีเปนเครื่อง Client ตองกําหนด “Connector magic” ใหม ที่เมนู Start\Programs\GENiUS for
Windows\Connector magic\ โดยระบุดังนี้
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ที่ลงฐานขอมูล)
User
= user1
Password = user1
ทํางานตอตามปกติ โดยตรวจสอบขอมูล ไดแก
 หัวขอกําหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน ชองรหัสผูเสียภาษีบริษัท แกไขเปน 13 หลัก
 แฟมขอมูลพนักงาน สุมดูพนักงาน ดังนี้
- Tab ลดหยอน ชอง รหัสผูเสียภาษีจะแสดง = รหัสบัตรประชาชน
- Tab รายได/ภาษี ชอง ภาษีสะสม ปุม “ภาษีตามมาตรา” จะแสดง ภาษีแยกตามมาตรา
40(1) และ 40(2)
 รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรือ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหัสประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก และภาษีของ
พนักงาน
 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีทั้งสิ้น ตองเทากับ รายงานสรุปการเสียภาษี
ประจําป ชอง “ภาษีที่จาย”
กรณีนําขอมูลกลับมาใชงาน (Restore) เวอรเกา ใหทําดังนี้
a. ไปกําหนดปศกั ราชใหตรงกับฐานขอมูลที่บันทึกไว ไปที่เมนู เริ่มตนระบบงานใหม /
กําหนดคาเริ่มตนระบบ/บริษัท ระบุใชปศ ักราชแบบ = T หรือ E
b. นําขอมูลกลับมาใช (Restore) ที่เมนู DFM\สํารองขอมูล\นําขอมูลกลับมาใช\ระบบเงินเดือน
เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ใหตรงกับที่ไดสํารองขอมูลไว ยกเวนกรณีเก็บขอมูล
ที่ Server ใหสํารองแบบ Client เทานั้น
c. ** จําเปนตองทํา*** เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษตาง ๆ
– แปลงขอมูลเขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัส

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หนาที่ 13 / 18

FM-R&DPD-PRWIN-12003
10/5/12

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม

บริษัท (ระบุทลี ะบริษัท) หากไมทํารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไมแสดงภาษี และไม
แสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีของพนักงานแตละคน
หมายเหตุ : กรณีตองการติดตัง้ ฐานขอมูล MySQL ใหมดวยทั้งหมด สามารถการ Remove MySQL ออกและ
ลบ Folder MySQL ออกและทําขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเวอรชัน 10.8 ครั้งแรก โดย
ไมตองทําหัวขอแปลงขอมูลใด ๆ อีก
กรณีท่ี 3. ขั้นตอนการแปลงขอมูลจากเวอรชัน 10.4, 10.5,10.5.1-3, 10.6.1-3, 10.7, 10.7.1, เปนเวอรชัน 10.9
1. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองขอมูลทุกรหัสบริษัท ที่เมนู DFM\
สํารองขอมูล เลือกแบบ Stand alone หรือแบบ Client ก็ได ยกเวนกรณีเก็บขอมูลที่ Server ใหสํารอง
แบบ Client เทานั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน cursor ไป
บรรทัด [REGISTER_PAYROLL]
TitleName=ThaiSoftware Register for Payroll System
ProductCode=0001-2110-4072
S1=xxxx-xxxx-xxxx
S2=xxxx-xxxx-xxxx
S3= xxxx-xxxx-xxxx
3. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอรชันเกา ที่เมนู Start\Setting\Control
Panel\Add or Remove program (ไมตอง Remove Database MySQL)
4. ทําการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อยาเพิ่งกด OK กรณีขึ้นขอความ “ติดตั้งสําเร็จเรียบรอยกด ตกลง” ใหสังเกต Tabbar
ดานลาง (สีดํา) ตองใหเรียกคําสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปกอนกดตกลงได
5. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ /
 หัวขอการแปลงขอมูล โดยแปลงเวอรชันจากเวอรชันเดิมขึ้นไป ไดแก
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.7.1 ใหเขาทํางานขอ (9) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.7 ใหเขาทํางานขอ (8) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.6.3 ใหเขาทํางานขอ (7) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.6.2 ใหเขาทํางานขอ (6) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.6 ใหเขาทํางานขอ (5) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.5.3 ใหเขาทํางานขอ (3) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.5.2 ใหเขาทํางานขอ (2) ถึง ขอ (10)
กรณีเวอรชันเดิมเปน 10.4 ถึง 10.5.1 ใหเขาทํางานขอ (1) ถึง ขอ (10)
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หมายเหตุ :
(1) เขาหัวขอการจัดการแฟมขอมูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5.1,10.5.2 โดย
ระบุชื่อฐานขอมูล = รหัสบริษัท (ระบุทีละรหัสบริษัท)
(2) เขาหัวขอการจัดการแฟมขอมูล GENiUS-PR Ver.10.5.3 และระบุชื่อฐานขอมูล =
รหัสบริษัท (ระบุทีละรหัสบริษัท)
(3) เขาหัวขอการจัดการแฟมขอมูล GENiUS-PR Ver. 10.6 และระบุชื่อฐานขอมูล =
รหัสบริษัท (ระบุทีละรหัสบริษัท)
(4) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver. 10.6
(5) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.6.2 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัส
บริษัท (ระบุทลี ะบริษัท)
(6) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.6.3 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัส
บริษัท (ระบุทลี ะบริษัท)
(7) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.7
(8) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.7.1
(9) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver. 10.8
(10) เขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชอื่ ฐานขอมูล = รหัส
บริษัท (ระบุทลี ะบริษัท)
6. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหมโดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตามขอ 2
7. เฉพาะเวอรชัน 10.4 ถึง 10.5.3 เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ไปที่เมนู DFM / การทํางาน
พิเศษตางๆ /
 หัวขอ แปลงขอมูลแฟมรหัสกะประจําตัวพนักงาน (ถามี)
 หัวขอแปลงขอมูลแฟมลักษณะการจาง
8. กรณีเปนเครื่อง Client ตองกําหนด “Connector magic” ใหม ที่เมนู Start\Programs\GENiUS for
Windows\Connector magic\ โดยระบุดังนี้
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ที่ลงฐานขอมูล)
User
= user1
Password = user1
9. ทํางานตอตามปกติ
หมายเหตุ : กรณีตองการติดตัง้ ฐานขอมูล MySQL ใหมดวยทั้งหมด สามารถการ Remove MySQL ออกและ
ลบ Folder MySQL ออกและทําขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเวอรชัน 10.8 ครั้งแรก โดย
ไมตองทําหัวขอแปลงขอมูลใด ๆ อีก

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หนาที่ 15 / 18

FM-R&DPD-PRWIN-12003
10/5/12

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม

กรณีที่ 4. ขั้นตอนการแปลงขอมูลจากเวอรชัน 10.3b เปนเวอรชัน 10.9
1. เขาโปรแกรม GENiUS PR 10.3b ไปที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ / Export Data GENiUSPR for Windows Ver.10.4 โดยระบุ Path ที่เก็บ Text file (โปรแกรมจะทําการสงออกขอมูล PR และ
TA (ถามี) ในรูปแบบ Text)
2. ใสแผนโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานขอมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อยาเพิ่งกด OK กรณีขึ้นขอความ “ติดตั้งสําเร็จเรียบรอยกด ตกลง” ใหสังเกต
Tabbar ดานลาง (สีดํา) ตองใหเรียกคําสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปกอนกดตกลงได
3. เขา Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database = filesc
(Dropdown เลือก)
4. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สรางรหัสบริษัท และกําหนดความสัมพันธ
5. เขา Connector ODBC – กําหนดรหัสบริษัท
Data Source Name = รหัสบริษัท, Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัส
บริษัท (Dropdown เลือก)
6. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริษัท ไทยซอฟทแวรฯ
กรณียังไมขอรหัสใหกดปุม Not Register จะใชงานได 30 วัน
7. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR
 ไปกําหนดปศกั ราชใหตรงกับฐานขอมูลที่บันทึกไว ไปที่เมนู เริ่มตนระบบงานใหม /
กําหนดคาเริ่มตนระบบ/บริษัท ระบุใชปศ ักราชแบบ = T หรือ E
 ไปเมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ / นําเขาขอมูลจาก GENiUS-PR for Windows
Ver.10.3,10.3b
 ไปที่เมนู DFM/การทํางานพิเศษตางๆ/ เปลี่ยนรหัสขอมูลคํานําหนา เปน 3 หลัก
 ไปที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ / แปลงขอมูลแฟมรหัสกะประจําตัวพนักงาน (ถามี)
8. ** จําเปนตองทํา*** เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษตาง ๆ – แปลง
ขอมูลเขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัสบริษัท (ระบุทีละ
บริษัท) หากไมทํารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไมแสดงภาษี และไมแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของพนักงานแตละคน
9. ตรวจสอบรายงานกับเวอรชันเดิมวาขอมูลตรงกันถูกตอง ไดแก
 รายงานประจําป คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุปการเสียภาษีประจําป
 รายงานรายได-คาใชจาย-ภาษีประจํางวด และภ.ง.ด. 1 (เฉพาะกรณีไมไดประมวลผลสิ้นงวด)
 เมนูเริ่มตนระบบงานใหม / กําหนดขอมูลทั่วไป
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กําหนดตารางคาลดหยอน และ กําหนดตารางอัตราภาษี ปรับแกใหตรงกับกฏหมาย
ปจจุบัน โดยเฉพาะชอง คาลดหยอนเงินประกันสังคมสูงสูดตอป
10. สํารองขอมูลใหม
11. ทํางานตอตามปกติ
-

กรณีที่ 5. ขั้นตอนการแปลงขอมูลจากเวอรชัน DOS 5.4 -5.7 เปนเวอรชัน 10.9
1. ประมวลผลสิ้นงวดขอมูลเวอรชัน DOS ใหเรียบรอย ลงวันที่ประจําวันเปนเดือนปจจุบันที่จะทํางาน
ตอ จากนั้นสํารองขอมูลขึ้นแผน
2. ใสแผนโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานขอมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อยาเพิ่งกด OK กรณีขึ้นขอความ “ติดตั้งสําเร็จเรียบรอยกด ตกลง” ใหสังเกต
Tabbar ดานลาง (สีดํา) ตองใหเรียกคําสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปกอนกดตกลงได
3. เขา Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database = filesc
(Dropdown เลือก)
4. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สรางรหัสบริษัท และกําหนดความสัมพันธ
5. เขา Connector ODBC – กําหนดรหัสบริษัท
Data Source Name = รหัสบริษัท, Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัส
บริษัท (Dropdown เลือก)
6. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริษัท ไทยซอฟทแวรฯ
กรณียังไมขอรหัสใหกดปุม Not Register จะใชงานได 30 วัน
7. ไปกําหนดปศกั ราชใหตรงกับฐานขอมูลที่บันทึกไว ไปที่เมนู เริ่มตนระบบงานใหม / กําหนดคา
เริ่มตนระบบ/บริษัท ระบุใชปศักราชแบบ = T หรือ E
8. ลงวันที่ประจําวันเปนเดือนปจจุบันที่จะทํางาน
9. แปลงขอมูลจาก GENEUS for DOS ที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษตางๆ
10. ทํางานหัวขอ แกไขแฟมขอมูลยอดสะสมสูญหาย ที่เมนู DFM
11. ** จําเปนตองทํา*** เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษตาง ๆ – แปลง
ขอมูลเขาหัวขอแปลงขอมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานขอมูล = รหัสบริษทั (ระบุทีละ
บริษัท) หากไมทํารายงาน ภ.ง.ด. 1ก จะไมแสดงภาษี และไมแสดงเลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
พนักงานแตละคน
12. เขาโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุงขอมูล ดังนี้
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 กําหนดประเภทอัตราภาษี และ กําหนดประเภทอัตราคาลดหยอน ทีเ่ มนู เริ่มตนระบบงาน
ใหม / กําหนดขอมูลทั่วไป
 แฟมขอมูลพนักงาน บันทึกขอมูลเพิ่มใหกบั พนักงานแตละคน ดังนี้
คํานําหนาชื่อ
สัญชาติ
รหัสสาขาประกันสังคม
เลขที่บัญชีและวันที่เริ่มทําเงินสะสม ที่ Tab เงินสะสม (กรณีมีหกั กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพกับพนักงาน)
13. ตรวจสอบรายงานประจําปกบั เวอรชันเดิมวาขอมูลตรงกันถูกตอง คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงาน
สรุปการเสียภาษีประจําป
14. ทํางานตอตามปกติ
*** กรณีติดตัง้ แบบ Server และ Client อานรายละเอียดจากคูมือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทยซอฟทแวร
ฉบับเรงรัด ***

ลงชื่อผูอนุมัติ :
ตําแหนง :
วันที่ :
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