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รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม
เลขทีเอกสาร R&DPD-PRWIN-13002
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows
เวอร์ ชัน : 10.13
เรือง : รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 10.13
รายละเอียด : รายละเอี ย ดการเปลี ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ ชัน 10.13 ได้มี ก ารแก้ไ ข และ
ปรับปรุ งเพิมเติมในส่ วนต่างๆ ของระบบ โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ เพื อก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ดั ง
รายละเอียดต่อไปนีV
ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.13 ทําการปรับปรุงหัวข้ อต่ อไปนี9
1. ปรับปรุ งการเรี ยกใช้โปรแกรมให้รองรับการทํางานบน Windows 64 bit ได้แก่
 เปลียนการสํารองข้อมูลมาใช้โปรแกรม 7za.exe แทนโปรแกรม pkzip เดิม
 เปลียนมาใช้ cmd.exe แทนการเรี ยกใช้ command.com
ซึงมีผลกระทบถึงการทํางานหัวข้อต่อไปนีV
1.1 หัวข้อ สํารองข้อมูล (ระบบเงินเดือนและบันทึกเวลาทํางาน)
1.2 หัวข้อ สํารองข้อมูล (ระบบเงินเดือน)
1.3 หัวข้อ สํารองข้อมูล (ระบบบันทึกเวลาทํางาน)
1.4 หัวข้อ สํารองข้อมูล (ระบบรักษาความปลอดภัย)
1.5 หัวข้อ สํารองข้อมูล (ข้อมูลทัวไป)
1.6 หัวข้อ นําข้อมูลกลับมาใช้ (ระบบเงินเดือนและบันทึกเวลาทํางาน)
1.7 หัวข้อ นําข้อมูลกลับมาใช้ (ระบบเงินเดือน)
1.8 หัวข้อ นําข้อมูลกลับมาใช้ (ระบบบันทึกเวลาทํางาน)
1.9 หัวข้อ นําข้อมูลกลับมาใช้ (ระบบรักษาความปลอดภัย)
1.10 หัวข้อ นําข้อมูลกลับมาใช้ (ข้อมูลทัวไป)
1.11 หัวข้อ โอนข้อมูลหลัก (พนักงาน) ขึVน
1.12 หัวข้อ โอนข้อมูลหลัก (ใบสมัคร) ขึVน
1.13 หัวข้อ โอนข้อมูลทัวไป
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2.

3.

4.

5.

1.14 หัวข้อ โอนข้อมูลหลัก (พนักงาน) ลงฮาร์ดดิสก์
1.15 หัวข้อ โอนข้อมูลหลัก (ใบสมัคร) ลงฮาร์ดดิสก์
1.16 หัวข้อ โอนข้อมูลทัวไปลงฮาร์ดดิสก์
1.17 หัวข้อ แปลงข้อมูลจาก GENEUS for DOS
1.18 หัวข้อ ตรวจสอบแฟ้ มข้อมูลทีกําหนดรหัสผ่าน
ปรับปรุ งให้สามารถเตรี ยมดิสเก็ตได้ทV งั การทํางานบน Windows 32, 64 bits แต่กรณี ใส่
รหัสผ่านทีแฟ้ มข้อมูลซึงเตรี ยมดิสเก็ตแล้ว จะรองรับเฉพาะการทํางานบน Windows 32 bits
เท่านัVน ซึงมีผลกระทบกับหัวข้อต่อไปนีV
1.1 หัวข้อ เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.กรุ งเทพฯ
1.2 หัวข้อ เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.ไทยพาณิ ชย์
1.3 หัวข้อ เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.นครหลวงไทย
ปรับปรุ งการคํานวณค่าลดหย่อนบุตร เงือนไขทีตรวจสอบในโปรแกรม คือ ถ้าสถานะ สมรส
ให้เทียบต้นปี ถ้าหย่า/หม้าย ให้เทียบปลายปี ดังนีV
 กรณี สมรส วันทีจดทะเบียน <= ปี ปั จจุบน
ั (01/01/ปี ปัจจุบนั ) สามารถหักได้เต็ม
 กรณี สมรส วันทีจดทะเบียน > ปี ปั จจุบน
ั (01/01/ปี ปัจจุบนั ) เปลียนจาก สามารถหัก
ได้กึงหนึง เป็ นสามารถหักได้เต็ม
 กรณี หย่า / หม้าย วันทีจดทะเบียนแจ้งว่า หย่า/หม้าย < ปี ปั จจุบน
ั (31/12/ปี ปัจจุบนั )
เปลียนจาก สามารถหักได้กึงหนึง เป็ นสามารถหักได้เต็ม
 กรณี หย่า / หม้าย วันทีจดทะเบียนแจ้งว่า หย่า/หม้าย >= ปี ปั จจุบน
ั (31/12/ปี ปัจจุบนั )
สามารถหักได้เต็ม
หัวข้อ โอนข้อมูลผูส้ มัครเป็ นพนักงาน
ั เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของ
 ให้นาํ ค่า เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน assign ให้กบ
พนักงานด้วย
หัวข้อ หนังสื อรับรองการหักภาษี (50 ทวิ)
 เพิม ตัวเลือกสําหรับ การพิมพ์หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 50 ทวิ รู ปแบบเก่าที
ตํากว่าเวอรชัน 10.9 แบบฟอร์มการพิมพ์ 4 = Old Prepint Form มีการเพิมรู ปแบบ
Preprint ให้รองรับเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก แก้ไข ขนาดกระดาษ สําหรับการ
พิมพ์หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย 50 ทวิ แบบ Preprint ของกระดาษต่อเนือง
10 นิVว
 จอภาพ ภาษาไทย
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6. ประมวลผลสิV นปี (ประมวลผล / ประมวลผลสิV นปี )
 แก้ไข กรณี เลือกลบข้อมูลพนักงานทีลาออก-ตาย แล้วโปรแกรมไม่ clear ยอดสะสม
ของพนักงานคนอืนๆ เนืองจากเกิดข้อผิดพลาดกับแฟ้ ม W_PR0062
7. นําเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for Winodws Ver. 10.3, 10.3b (DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ
/ นําเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for Winodws Ver. 10.3, 10.3b)
 แก้ไขการนําเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for Windows Ver.10.3, 10.3b ให้รองรับการ
เปลียนโครงสร้างของ W_PR0062

8. เพิม Icon การเรี ยก odbcad32.exe สําหรับเครื องฯ ทีใช้ Windows 64 bit



เมือทําการติดตัVงระบบบัญชีเงินเดือน ระบบจะทําการสร้าง icon เพือเรี ยกโปรแกรม
odbcad32.exe โดยแสดงเป็ น icon ทีหน้า desktop โดยที
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•

กรณี เครื องฯ ทีใช้ Windows 64 bit จะพบโปรแกรม odbcad32.exe ที ภายใต้

•

windows\syswow64\ แสดง Icon ดังรู ป
มีการกําหนด Properties ดังรู ป

•

กรณี เครื องฯ ทีใช้ Windows 64 bit ให้กาํ หนดค่า ODBC Data Source
Administrator โดยคลิก Icon ดังรู ป
จะแสดงหน้าจอ ODBC Data
Source Administrator และแสดง Tab User DSN ดังรู ป

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที 4 / 15

FM-R&DPD-PRWIN-13002
8/2/13

รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม

- หน้าจอ ODBC Data Source Administrator ให้คลิกเลือก Tab System DSN
เพือสร้าง User Data Source (FileSC, Data และฐานข้อมูลบริ ษทั ใหม่) ดังรู ป

- ทําการกดปุ่ ม Add เพือสร้าง User Data Source (FileSC, Data และบริ ษทั ใหม่
เพือเชือมต่อฐานข้อมูล) โดยดูรายละเอียดได้จาก คู่มอื ระบบบัญชีเงินเดือน
จีเนียสไทยซอฟท์ แวร์ ฉบับเร่ งรัด


กรณี เครื องฯ ทีใช้ Windows 32 bit จะไม่พบ โปรแกรม odbcad32.exe ที ภายใต้
windows\syswow64\ จะแสดง Icon ดังรู ป
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•



เมือ DB Click ที icon จะแสดงข้อความ

กรณี เครื องฯ ทีใช้ Windows 32 bit แต่พบว่ามี โปรแกรม odbcad32.exe ที ภายใต้
windows\syswow64\ เมือ DB Click ที icon จะแสดงข้อความ

ระบบรักษาความปลอดภัย (SC) ทําการปรับปรุงหัวข้ อต่ อไปนี9
1. ปรับปรุ งการเรี ยกใช้โปรแกรมให้รองรับการทํางานบน Windows 64 bits ได้แก่
 เปลียนการสํารองข้อมูลมาใช้โปรแกรม 7za.exe แทนโปรแกรม pkzip เดิม
 เปลียนมาใช้ cmd.exe แทนการเรี ยกใช้ command.com
ซึงมีผลกระทบถึงการทํางานหัวข้อต่อไปนีV
1.1 หัวข้อ การจัดการฐานข้อมูล
1.2 หัวข้อ กําหนดข้อมูลบริ ษทั
1.3 หัวข้อ การจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5,1,10.5.2)
1.4 หัวข้อ การจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.5.3)
1.5 หัวข้อ การจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6)
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ขั9นตอนการติดตั9งโปรแกรม
กรณีที 1. ขั9นตอนการติดตั9งโปรแกรมและฐานข้ อมล MYSQL เวอร์ ชัน 10.13 ใหม่ ครั9งแรก
1. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตัVงฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL Tools
for 5.0
 ติดตัVง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิงกด OK กรณีขนึ9 ข้ อความ “ติดตั9งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้
สั งเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี ดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั งที Call ที command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
2. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root, Database =
filesc (Dropdown เลือก)
3. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
4. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ 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 ทีบริ ษทั ไทย
ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
6. กรณี นาํ ข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์ชนั 10.5 ขึVนไป ดังนีV
 ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลทีบันทึกไว้ ไปทีเมนู เริ มต้นระบบงานใหม่ /
กําหนดค่าเริ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 นําข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ทีเมนู DFM\สํารองข้อมูล\นําข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับทีได้สาํ รองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านัVน
 ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษ
ต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชือ
ฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
โดยโปรแกรมจะทําการแปลงข้อมูล ดังนีV
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1. เงือนไขระบบบัญชีเงินเดือน ให้บนั ทึกเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก
(W_PR0001)
2. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน กรณี ประเภทบัตร =1 ประจําตัวประชาชน จะทําการ
ปรับปรุ งเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ให้เท่ากับบัตรประชาชน เพือแสดงในรายงาน
ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
3. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณี คาํ นวณเงินสมทบแบบ 2=ไม่เข้า
กองทุน (ประกันสังคมและเงินทดแทน) ปรับปรุ งค่าจ้างต่องวด ต่อเดือน ต่อปี
=0 เพือไม่ให้แสดงในรายงาน ก.ท. 20ก (W_PR0054)
4. แฟ้ มค่าลดหย่อนให้รองรับค่าลดหย่อนอสังหาริ มทรัพย์ (W_PR0062)
5. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน เพิมแฟ้ มการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพือ
แสดงภาษีในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
หมายเหตุ : กรณีติดตั9งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มอื ระบบบัญชีเงินเดือนจี
เนียสไทยซอฟท์ แวร์ ฉบับเร่ งรัด
กรณีที 2. ขั9นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.9 – 10.10 เป็ นเวอร์ ชัน 10.13
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ทีเมนู
DFM\สํารองข้อมูล เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที
Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านัVน
2. จดรหัสชุดที 1, 2 และ 3 ทีเมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลือน
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. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ทีเมนู
Start\Setting\Control Panel\Add or Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database
MySQL)
Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที 8 / 15

FM-R&DPD-PRWIN-13002
8/2/13

รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม

4. ทําการติดตัVงเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ: อย่ าเพิงกด OK กรณีขนึ9 ข้ อความ “ติดตั9งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต
Tabbar ด้ านล่าง (สีดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั งที Call ที command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตาม
ข้อ 2
6. กรณี เป็ นเครื อง Client ต้องกําหนด “Connector magic” ใหม่ ทีเมนู
Start\Programs\GENiUS for Windows\Connector magic\ โดยระบุดงั นีV
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ทีลงฐานข้อมูล)
User
= user1
Password = user1
7. ทํางานต่อตามปกติ
8. กรณี นาํ ข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์เก่า ให้ทาํ ดังนีV
 ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลทีบันทึกไว้ ไปทีเมนู เริ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กําหนดค่าเริ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 นําข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ทีเมนู DFM\สํารองข้อมูล\นําข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับทีได้สาํ รองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านัVน
 ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางาน
พิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุ
ชือฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1
ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั9งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั9งหมด สามารถการ Remove
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและทําขั9นตอนตามกรณีที 1 ขั9นตอนการติดตั9ง
โปรแกรมเวอร์ ชันใหม่ ครั9งแรก โดยไม่ ต้องทําหัวข้ อแปลงข้ อมูลใด ๆ อีก
กรณีที 3. ขั9นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.4, 10.5, 10.5.1-3, 10.6.1-3, 10.7, 10.7.1, 10.8 –
10.8.4 เป็ นเวอร์ ชัน 10.13
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1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ทีเมนู
DFM\สํารองข้อมูล เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที
Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านัVน
2. จดรหัสชุดที 1, 2 และ 3 ทีเมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลือน
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. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ทีเมนู
Start\Setting\Control Panel\Add or Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database
MySQL)
4. ทําการติดตัVงเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิงกด OK กรณีขนึ9 ข้ อความ “ติดตั9งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต
Tabbar ด้ านล่าง (สีดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั งที Call ที command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อการแปลงข้อมูล โดยแปลงเวอร์ชน
ั จากเวอร์ชนั เดิมขึVนไป ได้แก่
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.8 – 10.8.4 ให้เข้าทํางานข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.7.1 ให้เข้าทํางานข้อ (9) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.7 ให้เข้าทํางานข้อ (8) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6.3 ให้เข้าทํางานข้อ (7) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6.2 ให้เข้าทํางานข้อ (6) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6 ให้เข้าทํางานข้อ (5) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.5.3 ให้เข้าทํางานข้อ (3) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.5.2 ให้เข้าทํางานข้อ (2) ถึง ข้อ (10)
กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.4 ถึง 10.5.1 ให้เข้าทํางานข้อ (1) ถึง ข้อ (10)
หมายเหตุ :
(1) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5.1,10.5.2 โดย
ระบุชือฐานข้อมูล = รหัส บริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
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(2) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.5.3 และระบุชือฐานข้อมูล

= รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(3) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6 และระบุชือฐานข้อมูล =
รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(4) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6
(5) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.2 และระบุชือฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(6) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.3 และระบุชือฐานข้อมูล = 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 และระบุชือฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตาม
ข้อ 2
7. เฉพาะเวอร์ชนั 10.4 ถึง 10.5.3 เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ไปทีเมนู DFM /
การทํางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อ แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจําตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 หัวข้อแปลงข้อมูลแฟ้ มลักษณะการจ้าง
8. ตรวจสอบข้อมูล ดังนีV
 หัวข้อกําหนดเงือนไขระบบเงินเดือน ช่องรหัสผูเ้ สี ยภาษีบริ ษท
ั แก้ไขเป็ น 13 หลัก
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน สุ่ มดูพนักงาน ดังนีV
- Tab ลดหย่อน ช่อง รหัสผูเ้ สี ยภาษีจะแสดง = รหัสบัตรประชาชน
- Tab รายได้/ภาษี ช่อง ภาษีสะสม ปุ่ ม “ภาษีตามมาตรา” จะแสดง ภาษีแยกตาม
มาตรา 40(1) และ 40(2)
 รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรื อ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหัสประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก และ
ภาษีของพนักงาน
 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีทV งั สิV น ต้องเท่ากับ รายงานสรุ ปการเสี ย
ภาษีประจําปี ช่อง “ภาษีทีจ่าย”
Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที 11 / 15

FM-R&DPD-PRWIN-13002
8/2/13

รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม

9. กรณี เป็ นเครื อง Client ต้องกําหนด “Connector magic” ใหม่ ทีเมนู
Start\Programs\GENiUS for Windows\Connector magic\ โดยระบุดงั นีV
Server = 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ทีลงฐานข้อมูล)
User
= user1
Password = user1
10. ทํางานต่อตามปกติ
หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั9งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั9งหมด สามารถการ Remove
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและทําขั9นตอนตามกรณีที 1 ขั9นตอนการติดตั9ง
โปรแกรมเวอร์ ชัน 10.8 ครั9งแรก โดยไม่ ต้องทําหัวข้ อแปลงข้ อมูลใด ๆ อีก
กรณีที 4. ขั9นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.3b เป็ นเวอร์ ชัน 10.13
1. เข้าโปรแกรม GENiUS PR 10.3b ไปทีเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / Export Data
GENiUS-PR for Windows Ver.10.4 โดยระบุ Path ทีเก็บ Text file (โปรแกรมจะทําการ
ส่ งออกข้อมูล PR และ TA (ถ้ามี) ในรู ปแบบ Text)
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตัVงฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL
Tools for 5.0
 ติดตัVง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิงกด OK กรณีขนึ9 ข้ อความ “ติดตั9งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง”
ให้ สังเกต Tab Bar ด้ านล่าง (สี ดาํ ) ต้ องให้ เรียกคําสังที Call ที command dos
หายไปก่อนกดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database =
filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root,
Database = รหัสบริ ษทั (Dropdown เลือก)

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที 12 / 15

FM-R&DPD-PRWIN-13002
8/2/13

รายละเอียดการเปลียนแปลงโปรแกรม

6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ทีบริ ษทั ไทย

ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR
 ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลทีบันทึกไว้ ไปทีเมนู เริ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กําหนดค่าเริ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 ไปเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / นําเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for
Windows Ver.10.3,10.3b
 ไปทีเมนู DFM/การทํางานพิเศษต่างๆ/ เปลียนรหัสข้อมูลคํานําหน้า เป็ น 3 หลัก
 ไปทีเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจําตัว
พนักงาน (ถ้ามี)
8. ** จําเป็ นต้ องทํา** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่างๆ
– แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชือฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่
แสดงเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
9. ตรวจสอบรายงานกับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง ได้แก่
 รายงานประจําปี คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจําปี
 รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย-ภาษีประจํางวด และภ.ง.ด. 1 (เฉพาะกรณี ไม่ได้
ประมวลผลสิV นงวด)
 เมนูเริ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดข้อมูลทัวไป
 กําหนดตารางค่าลดหย่อน และ กําหนดตารางอัตราภาษี ปรับแก้ให้ตรงกับ
กฏหมายปัจจุบนั โดยเฉพาะช่อง ค่าลดหย่อนเงินประกันสังคมสู งสู ดต่อปี
10. สํารองข้อมูลใหม่
11. ทํางานต่อตามปกติ
กรณีที 5. ขั9นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน DOS 5.4 -5.7 เป็ นเวอร์ ชัน 10.13
1. ประมวลผลสิV นงวดข้อมูลเวอร์ชนั DOS ให้เรี ยบร้อย ลงวันทีประจําวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที
จะทํางานต่อ จากนัVนสํารองข้อมูลขึVนแผ่น
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตัVงฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL
Tools for 5.0
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ติดตัVง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่ าเพิงกด OK กรณีขนึ9 ข้ อความ “ติดตั9งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง”
ให้ สังเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี ดํา) ต้ องให้ เรียกคําสังที Call ที command dos
หายไปก่อนกดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database =
filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ 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 ทีบริ ษทั ไทย
ซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลทีบันทึกไว้ ไปทีเมนู เริ มต้นระบบงานใหม่ /
กําหนดค่าเริ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
8. ลงวันทีประจําวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ทีจะทํางาน
9. แปลงข้อมูลจาก GENEUS for DOS ทีเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ
10. ทํางานหัวข้อ แก้ไขแฟ้ มข้อมูลยอดสะสมสู ญหาย ทีเมนู DFM
11. ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่าง
ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชือฐานข้อมูล =
รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดง
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
12. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุ งข้อมูล ดังนีV
 กําหนดประเภทอัตราภาษี และ กําหนดประเภทอัตราค่าลดหย่อน ทีเมนู เริ มต้น
ระบบงานใหม่ / กําหนดข้อมูลทัวไป
ั พนักงานแต่ละคน ดังนีV
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน บันทึกข้อมูลเพิมให้กบ
คํานําหน้าชือ
สัญชาติ
รหัสสาขาประกันสังคม
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เลขทีบัญชีและวันทีเริ มทําเงินสะสม ที Tab เงินสะสม (กรณี มีหกั กองทุน
สํารองเลีVยงชีพกับพนักงาน)
13. ตรวจสอบรายงานประจําปี กับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก.
และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจําปี
14. ทํางานต่อตามปกติ
*** กรณี ติดตัVงแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทย
ซอฟท์แวร์ ฉบับเร่ งรัด ***
-

ลงชือผู้อนุมตั ิ :
เพ็ญจิตร ทุรอารยะพงค์
ตําแหน่ ง : ผูป้ รึ กษาด้านธุรกิจ
วันที : 10/02/2556
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