รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม
เลขทีเ่ อกสาร R&DPD-PRWIN-13004
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows
เวอร์ ชัน : 10.15
เรื่อง : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 10.15
รายละเอียด : รายละเอี ย ดการเปลี่ ย นแปลงโปรแกรม เวอร์ ชัน 10.15 ได้มี ก ารแก้ไ ข และ
ปรับปรุ งเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ ของระบบ โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.15 ทาการปรับปรุงหัวข้ อต่ อไปนี้
1. รายงานเพิ่ม หัวข้อ เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.กรุ งไทย (IPAY) (รายงาน / ประจางวด / รายงาน
เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร / เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.กรุ งไทย (IPAY)
 จอภาพ



รายละเอียดเงื่อนไขทางจอภาพ
 ฟิ ลด์ ตั้งแต่รหัสแผนก ………….. ถึง รหัสแผนก ………………..
 ฟิ ลด์ ตั้งแต่รหัสพนักงาน ………….. ถึง รหัสพนักงาน ………………..
 ฟิ ลด์ ตั้งแต่รหัสธนาคาร ………….. ถึง รหัสธนาคาร ………………..
 ฟิ ลด์ ประเภทการทางาน ( M=รายเดือน , D=รายวัน , H= รายชัว
่ โมง,J=รายเหมา )
 ฟิ ลด์ รหัสสาขา : ระบุรหัสสาขา 4 อักขระ
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ฟิ ลด์ รหัสบริ ษทั ที่ธนาคารกาหนด : ระบุขอ้ มูลความยาว 10 อักขระ
ฟิ ลด์ เลขที่บญั ชีบริ ษทั : ระบุขอ้ มูลความยาว 11 อักขระ
ฟิ ลด์ ชื่อบริ ษทั
ฟิ ลด์ วันที่นาเงินเข้าบัญชี
ฟิ ลด์ เก็บแฟ้ มข้อมูลไว้ที่ไดร์ฟ : Default = C
ฟิ ลด์ แฟ้ มข้อมูลชื่อ
ฟิ ลด์ คานวณเงินเดือน / โบนัส : Default = 0 (0=เงินเดือน+โบนัส, 1=เงินเดือน,2=
โบนัส)

2. แก้ไข หัวข้อ รายงานเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (รายงาน / ประจางวด / รายงานเงินกองทุน
สารองฯ)
 จอภาพ

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที่ 2 / 18

FM-R&DPD-PRWIN-13004
26/3/13

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม


สิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
 จอภาพ เพิ่ม ฟิ ลด์ หมายเลข / แบบกองทุนฯ โดยสามาถกด F5 หรื อ DB Click
เพื่อเลือกหมายเลข / แบบกองทุนฯ ได้
 รายงาน เพิ่ม ฟิ ลด์ หมายเลข / แบบกองทุนฯ ในส่ วนบน และคัดเลือกข้อมูลของ
พนักงานที่มีหมายเลข / แบบกองทุนฯ ตามที่เลือก ยกเว้น กรณี ไม่ระบุ จะแสดง
ข้อมูลทั้งหมด
 รายงาน แก้ไข ความกว้างของฟิ ลด์ รหัสภาษี (Tax ID) ให้สามารถแสดงได้ครบ 13
หลัก

3. แก้ไข หัวข้อ เตรี ยมข้อมูลเงินสะสม บ.ทิสโก้ (รายงาน / ประจางวด / เตรี ยมข้อมูลเงินสะสม
บ.ทิสโก้)
 จอภาพ
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สิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
 จอภาพ เพิ่ม ฟิ ลด์ หมายเลข / แบบกองทุนฯ โดยสามาถกด F5 หรื อ DB Click
เพื่อเลือกหมายเลข / แบบกองทุนฯ ได้
 Text File ทาการคัดเลือกข้อมูลของพนักงานที่มีหมายเลข / แบบกองทุนฯ ตามที่
เลือกเท่านั้น ยกเว้น กรณี ไม่ระบุ จะแสดงข้อมูลทั้งหมด
หมายเหตุ Format Text File ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4. แก้ไข หัวข้อ บันทึกรายละเอียดพนักงาน (แก้ไข / ลบ / สอบถาม) (ข้อมูลพนักงาน / บันทึก
รายละเอียดพนักงาน (แก้ไข / ลบ / สอบถาม))
 จอภาพ
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สิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
 แก้ไขให้แสดงฟิ ลด์ หมายเลข / แบบกองทุนฯ เสมอ แต่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไข
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหมายเลข / แบบกองทุนฯ จะต้องทาที่หวั ข้อ บันทึกประวัติ
การเปลี่ยนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เท่านั้น เพื่อให้ขอ้ มูลในแฟ้ มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้องสอดคล้องกัน

5. แก้ไข หัวข้อ บันทึกประวัติการเปลี่ยนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (อื่นๆ / ปรับปรุ งเฉพาะราย /
บันทึกประวัติการเปลี่ยนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ)
 จอภาพ
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สิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
 แก้ไขข้อความ ฟิ ลด์ วันที่ปิดบัญชี เป็ น วันที่สิ้นสุ ดสมาชิ กกองทุนเดิม เพื่อให้สื่อ
ความหมายชัดเจนมากขึ้น
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหมายเลข / แบบกองทุนฯ จะต้องทาที่หวั ข้อ บันทึกประวัติ
การเปลี่ยนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เท่านั้น เพื่อให้ขอ้ มูลในแฟ้ มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้องสอดคล้องกัน

6. แก้ไข หัวข้อ สารองข้อมูลระบบเงินเดือน, บันทึกเวลา (DFM / การสารองข้อมูล
(Backup/Restore) / การสารองข้อมูล / ระบบเงินเดือน, บันทึกเวลา)
 แก้ไขการสารองข้อมูล แบบ Client แฟ้ มข้อมูล PR0001 ข้อมูลเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
แสดงไม่ครบ 13 หลัก
7. แก้ไข หัวข้อ สารองข้อมูลระบบเงินเดือน (DFM / การสารองข้อมูล (Backup/Restore) / การ
สารองข้อมูล / ระบบเงินเดือน)
 แก้ไขการสารองข้อมูล แบบ Client แฟ้ มข้อมูล PR0001 ข้อมูลเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
แสดงไม่ครบ 13 หลัก
8. แก้ไข หัวข้อ นาส่ งข้อมูลไป ePay System (Text File) (อื่นๆ / ปรับปรุ งเฉพาะราย / นาส่ ง
ข้อมูลไป ePay System (Text File))
 แก้ไขฟิ ลด์ รายได้สะสม ใน Text File ชื่ อ ‘Pay Period Sum.txt’
 แก้ไขเป็ น รายได้สะสม = รายได้ประจา 40(1) ประจางวด + รายได้ประจา 40(1)
ประจาเดือน +รายได้ประจา 40(1) ประจาปี + รายได้ประจา 40(2) ประจางวด + รายได้
ประจา 40(2 ประจาเดือน +รายได้ประจา 40(2) ประจาปี + รายได้ไม่ประจา 40(1)
ประจางวด + รายได้ไม่ประจา 40(1) ประจาเดือน +รายได้ไม่ประจา 40(1) ประจาปี +
รายได้ไม่ประจา 40(2) ประจางวด + รายได้ไม่ประจา 40(2 ประจาเดือน +รายได้ไม่
ประจา 40(2) ประจาปี + เงินชดเชย
 โครงสร้าง Text File ชื่ อ ‘Pay Period Sum.txt’ ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อฟิ ลด์
1 EmpID
2 Year
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3
4
5
6

Month
Period
Pay Type
Dept ID

ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวอักษร

2
1
1
10

เดือน
งวดเงินเดือน
ประเภทการจ่ายเงิน
หมายเลขแผนก

7
8

Bank Acc
Bank Name

ตัวอักษร
ตัวอักษร

15
5

เลขที่บญั ชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร

9

Salary

ตัวเลข

10.2 ฐานเงินเดือน

10

Total Income

ตัวเลข

11

Deduction

ตัวเลข

12

Net Income

ตัวเลข

13
14
15

Acc. Income
Year Acc. Tax
Year Acc.
SSO
YTD PF

ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข

10.2 รายได้รวมของงวด
เงินได้
10.2 ส่ วนหักรวมของงวด
เงินได้
10.2 รายได้สุทธิของงวด
เงินได้
10.2 รายได้สะสมทั้งปี
10.2 ภาษีสะสมทั้งปี
10.2 เงินประกันสังคม
สะสมทั้งปี
10.2 เงินกองทุนสะสมทั้งปี

16

ตัวเลข

งวดปัจจุบนั
ระบุเป็ น ‘M’
ส่ งค่าฟิ ลด์ ‘รหัส
แผนก’
ส่ งค่าฟิ ลด์ ‘รหัส
ธนาคาร’
ส่ งค่าฟิ ลด์
‘เงินเดือนปัจจุบนั ’

หมายเหตุ
- ตัวคัน่ ระหว่างฟิ ลด์ใช้ ‘,’ (Comma)
- สาหรับฟิ ลด์ที่เป็ นข้อความและตัวเลข ถ้าข้อมูลไม่เต็มขนาดของฟิ ลด์ จะส่ ง
ข้อมูลตามข้อมูลจริ งที่จดั เก็บ
ระบบรักษาความปลอดภัย (GENiUS SC FOR WINDOWS) 10.15 ทาการปรับปรุงหัวข้ อ
ต่ อไปนี้
1. เพิ่ม หัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.15 (เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ / แปลง
ข้อมูล GENiUS Ver. 10.15)
 จอภาพ
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การทางาน
 ฟิ ลด์ ‚ต้องการแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.15 หรื อไม่‛ บันทึกได้ ‚Y‛ หรื อ
‚N‛ เท่านั้น มีค่าเริ่ มต้นเป็ น ‚N‛
 เมื่อกาหนดค่าฟิ ลด์ ‚ต้องการแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.15 หรื อไม่‛ = ‚Y‛
แล้ว กดปุ่ ม “ตกลง” โปรแกรมจะทาการเพิ่มสิ ทธิระดับความสามารถในหัวข้อ
- “เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.เจพีมอร์แกน เชส กรุ งเทพ ”
- “เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.กรุ งไทย (IPAY)”
 โดยทาการเพิ่มสิ ทธิ ตามระดับความสามารถในการทางานระบบ PR ว่า ผูใ้ ช้ที่
กาหนดสิ ทธิตามระดับความสามารถนั้น ๆ มีสิทธิใช้งานหัวข้อที่เพิ่มใหม่หรื อไม่
 เมื่อแปลงข้อมูลสาเร็ จ จะแสดงข้อความ

2. ปรับปรุ งข้อมูลหัวข้อ “กาหนดระดับความสามารถ ( PR)” (เมนู กาหนดระดับความสามารถ /
กาหนดระดับความสามารถ (PR))
 เพิ่มข้อมูล ระดับความสามารถ ที่แฟ้ มข้อมูล (W_SCPR02) ประกอบด้วย
 เพิม
่ ฟิ ลด์เมนู “เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.เจพีมอร์แกน เชส กรุ งเทพ” เพื่อให้สามารถ
กาหนดสิ ทธิผใู ้ ช้งานที่ตอ้ งการให้ใช้งานได้
 เพิ่มฟิ ลด์เมนู “เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.กรุ งไทย (IPAY)” เพื่อให้สามารถกาหนดสิ ทธิ
ผูใ้ ช้งานที่ตอ้ งการให้ใช้งานได้
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บันทึกได้ ‚Y‛ หรื อ ‚N‛ เท่านั้น มีค่าเริ่ มต้นเป็ น ‚Y‛
จอภาพ
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
กรณีที่ 1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมล MYSQL เวอร์ ชัน 10.15 ใหม่
1. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools
for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสาเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้
สั งเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี ดา) ต้ องให้ เรียกคาสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
2. เข้า Connector ODBC – กาหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root, Database =
filesc (Dropdown เลือก)
3. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกาหนดความสัมพันธ์
4. เข้า Connector ODBC – กาหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root,
Database = รหัสบริ ษทั (Dropdown เลือก)
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทย
ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
6. กรณี นาข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์ชนั 10.5 ขึ้นไป ดังนี้
 ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บน
ั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ /
กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 นาข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สารองข้อมูล\นาข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สารองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
 ** จาเป็ นต้ องทา *** (กรณีนาข้ อมูลต่ากว่ า 10.9 มาใช้ งาน) เข้าโปรแกรม
ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลง
ข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
โดยโปรแกรมจะทาการแปลงข้อมูล ดังนี้
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1. เงื่อนไขระบบบัญชีเงินเดือน ให้บนั ทึกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก
(W_PR0001)
2. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน กรณี ประเภทบัตร =1 ประจาตัวประชาชน จะทาการ
ปรับปรุ งเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ให้เท่ากับบัตรประชาชน เพื่อแสดงในรายงาน
ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
3. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณี คานวณเงินสมทบแบบ 2=ไม่เข้า
กองทุน (ประกันสังคมและเงินทดแทน) ปรับปรุ งค่าจ้างต่องวด ต่อเดือน ต่อปี
=0 เพื่อไม่ให้แสดงในรายงาน ก.ท. 20ก (W_PR0054)
4. แฟ้ มค่าลดหย่อนให้รองรับค่าลดหย่อนอสังหาริ มทรัพย์ (W_PR0062)
5. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน เพิ่มแฟ้ มการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพื่อ
แสดงภาษีในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
หมายเหตุ : กรณีติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มอื ระบบบัญชีเงินเดือนจี
เนียสไทยซอฟท์ แวร์ ฉบับเร่ งรัด
กรณีที่ 2. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.10 – 10.14 เป็ นเวอร์ ชัน 10.15
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทาการสารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ที่เมนู
DFM\สารองข้อมูล เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่
Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน
cursor ไปบรรทัด [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. ทาการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ที่เมนู
Start\Setting\Control Panel\Add or Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database
MySQL)
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4. ทาการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ: อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสาเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต
Tabbar ด้ านล่าง (สีดา) ต้ องให้ เรียกคาสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตาม
ข้อ 2
6. กรณี เป็ นเครื่ อง Client ต้องกาหนด “Connector magic‛ ใหม่ ที่เมนู
Start\Programs\GENiUS for Windows\Connector magic\ โดยระบุดงั นี้
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ที่ลงฐานข้อมูล)
User
= user1
Password = user1
7. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้า
หัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.15
8. ทางานต่อตามปกติ
9. กรณี นาข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์ชนั ต่ากว่า 10.9 ให้ทาดังนี้
a. ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
b. นาข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สารองข้อมูล\นาข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สารองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
c. ** จาเป็ นต้ องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางาน
พิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุ
ชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1
ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั้งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั้งหมด สามารถการ Remove
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและทาขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้ง
โปรแกรมเวอร์ ชัน 10.8 ครั้งแรก โดยไม่ ต้องทาหัวข้ อแปลงข้ อมูลใด ๆ อีก
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กรณีที่ 3. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.4, 10.5, 10.5.1-3, 10.6.1-3, 10.7, 10.7.1, 10.8 –
10.8.4, 10.9 เป็ นเวอร์ ชัน 10.15
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทาการสารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ที่เมนู
DFM\สารองข้อมูล เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่
Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน
cursor ไปบรรทัด [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. ทาการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ที่เมนู
Start\Setting\Control Panel\Add or Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database
MySQL)
4. ทาการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสาเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต
Tabbar ด้ านล่าง (สีดา) ต้ องให้ เรียกคาสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อการแปลงข้อมูล โดยแปลงเวอร์ ชน
ั จากเวอร์ชนั เดิมขึ้นไป ได้แก่
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.9 ให้เข้าทางานข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.8 – 10.8.4 ให้เข้าทางานข้อ (10) ถึงข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.7.1 ให้เข้าทางานข้อ (9) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.7 ให้เข้าทางานข้อ (8) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.6.3 ให้เข้าทางานข้อ (7) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.6.2 ให้เข้าทางานข้อ (6) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.6 ให้เข้าทางานข้อ (5) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.5.3 ให้เข้าทางานข้อ (3) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.5.2 ให้เข้าทางานข้อ (2) ถึง ข้อ (11)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.4 ถึง 10.5.1 ให้เข้าทางานข้อ (1) ถึง ข้อ (11)
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หมายเหตุ :
(1) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5.1,10.5.2 โดย
ระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส บริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(2) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.5.3 และระบุชื่อฐานข้อมูล
= รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(3) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6 และระบุชื่อฐานข้อมูล =
รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(4) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6
(5) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.2 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(6) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.3 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(7) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.7
(8) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.7.1
(9) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.8
(10) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(11) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.15
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตาม
ข้อ 2
7. เฉพาะเวอร์ชนั 10.4 ถึง 10.5.3 เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ไปที่เมนู DFM /
การทางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อ แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจาตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 หัวข้อแปลงข้อมูลแฟ้ มลักษณะการจ้าง
8. ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
 หัวข้อกาหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน ช่ องรหัสผูเ้ สี ยภาษีบริ ษท
ั แก้ไขเป็ น 13 หลัก
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน สุ่ มดูพนักงาน ดังนี้
- Tab ลดหย่อน ช่อง รหัสผูเ้ สี ยภาษีจะแสดง = รหัสบัตรประชาชน
- Tab รายได้/ภาษี ช่อง ภาษีสะสม ปุ่ ม “ภาษีตามมาตรา” จะแสดง ภาษีแยกตามมาตรา
40(1) และ 40(2)
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รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรื อ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก และภาษี
ของพนักงาน
 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีท้ ง
ั สิ้ น ต้องเท่ากับ รายงานสรุ ปการเสี ยภาษี
ประจาปี ช่อง “ภาษีที่จ่าย”
9. กรณี เป็ นเครื่ อง Client ต้องกาหนด “Connector magic‛ ใหม่ ที่เมนู
Start\Programs\GENiUS for Windows\Connector magic\ โดยระบุดงั นี้
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ที่ลงฐานข้อมูล)
User
= user1
Password = user1
10. ทางานต่อตามปกติ


หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั้งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั้งหมด สามารถการ Remove
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและทาขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้ง
โปรแกรมเวอร์ ชัน 10.8 ครั้งแรก โดยไม่ ต้องทาหัวข้ อแปลงข้ อมูลใด ๆ อีก
กรณีที่ 4. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.3b เป็ นเวอร์ ชัน 10.15
1. เข้าโปรแกรม GENiUS PR 10.3b ไปที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ / Export Data
GENiUS-PR for Windows Ver.10.4 โดยระบุ Path ที่เก็บ Text file (โปรแกรมจะทาการ
ส่ งออกข้อมูล PR และ TA (ถ้ามี) ในรู ปแบบ Text)
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools
for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสาเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้
สั งเกต Tab Bar ด้ านล่าง (สี ดา) ต้ องให้ เรียกคาสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กาหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database =
filesc (Dropdown เลือก)
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4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกาหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กาหนดรหัสบริ ษทั

Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root,
Database = รหัสบริ ษทั (Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทย
ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR
 ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บน
ั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ /
กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 ไปเมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ / นาเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for Windows
Ver.10.3,10.3b
 ไปที่เมนู DFM/การทางานพิเศษต่างๆ/ เปลี่ยนรหัสข้อมูลคานาหน้า เป็ น 3 หลัก
 ไปที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ / แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจาตัวพนักงาน
(ถ้ามี)
8. ** จาเป็ นต้ องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง
ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล =
รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และ
ไม่แสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
9. ตรวจสอบรายงานกับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง ได้แก่
 รายงานประจาปี คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจาปี
 รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย-ภาษีประจางวด และภ.ง.ด. 1 (เฉพาะกรณี ไม่ได้ประมวลผล
สิ้ นงวด)
 เมนูเริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กาหนดข้อมูลทัว
่ ไป
- กาหนดตารางค่าลดหย่อน และ กาหนดตารางอัตราภาษี ปรับแก้ให้ตรงกับกฏหมาย
ปัจจุบนั โดยเฉพาะช่อง ค่าลดหย่อนเงินประกันสังคมสู งสู ดต่อปี
10. สารองข้อมูลใหม่
11. ทางานต่อตามปกติ
กรณีที่ 5. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน DOS 5.4 -5.7 เป็ นเวอร์ ชัน 10.15
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1. ประมวลผลสิ้ นงวดข้อมูลเวอร์ชนั DOS ให้เรี ยบร้อย ลงวันที่ประจาวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่

จะทางานต่อ จากนั้นสารองข้อมูลขึ้นแผ่น
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools
for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสาเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้
สั งเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี ดา) ต้ องให้ เรียกคาสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กาหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database =
filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกาหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กาหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root,
Database = รหัสบริ ษทั (Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทย
ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ /
กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
8. ลงวันที่ประจาวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่จะทางาน
9. แปลงข้อมูลจาก GENEUS for DOS ที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ
10. ทางานหัวข้อ แก้ไขแฟ้ มข้อมูลยอดสะสมสู ญหาย ที่เมนู DFM
11. ** จาเป็ นต้ องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง
ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล =
รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดง
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
12. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุ งข้อมูล ดังนี้
 กาหนดประเภทอัตราภาษี และ กาหนดประเภทอัตราค่าลดหย่อน ที่เมนู เริ่ มต้น
ระบบงานใหม่ / กาหนดข้อมูลทัว่ ไป
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แฟ้ มข้อมูลพนักงาน บันทึกข้อมูลเพิ่มให้กบั พนักงานแต่ละคน ดังนี้
- คานาหน้าชื่ อ
- สัญชาติ
- รหัสสาขาประกันสังคม
เลขที่บญั ชีและวันที่เริ่ มทาเงินสะสม ที่ Tab เงินสะสม (กรณี มีหกั กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพกับพนักงาน)
13. ตรวจสอบรายงานประจาปี กับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก.
และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจาปี
14. ทางานต่อตามปกติ
*** กรณี ติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทย
ซอฟท์แวร์ ฉบับเร่ งรัด ***


ลงชื่อผู้อนุมตั ิ :
น.ส. เพ็ญจิตร ทุรอารยะพงค์
ตาแหน่ ง : ผูป้ รึ กษาด้านธุรกิจ
วันที่ : 26/3/13
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