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เครื่องบันทึกเวลาและระบบบริหารงานบุคคล/เงินเดือน
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SMARTPAY

®

ทางบริษัทฯ ใหบริการพัฒนาซอฟตแวรระบบงาน และฐานขอมูลสมัยใหม แกธุรกิจชั้นนํา โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม สถาบันการศึกษา เพื่อชวยลดคาใชจาย และเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางาน พัฒนา
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับฮารดแวร เชน เครื่องรูดบัตรพนักงาน เครื่องสงผานของมูล เครื่องอานบารโคด จอ
สัมผัส ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบติดตามปริมาณการ
ผลิต ระบบลานจอดรถ ระบบรานอาหาร ระบบหองสมุด ระบบรานเชาวีดีโอ ระบบควบคุมการเขาออก ระบบ
ประวัติคนไขการใชยา ระบบบริการขอมูลแบบอินเตอรแอกทีฟ สําหรับพนักงาน ลูกคาของทาน ฯลฯ
ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอเรียนเสนอ ระบบบริหารงานบุคคล SMARTPAY® ที่ไดพัฒนาขึ้น
ใน เวอรชันตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับธุรกิจแตละประเภท และสามารถทํางานรวมกับเครื่องรูดบัตร พนักงานได
ทุกยี่หอ รองรับธุรกิจตั้งแตขนาดเล็กพนักงานไมกี่สิบคน จนถึงพนักงานหลายพันคน ดวยการใชงานทั้งแบบ
stand-alone และแบบ LAN ในราคาเริ่มตน เพียงไมกี่พันบาท สําหรับบริษัทขนาดเล็ก
SMARTPAY ® มีความยืดหยุนตอการใชงาน เชนรองรับการทํางานหลายกะ , คํานวณขาด
ลามาสาย โอที ชวงตางๆ ,คํานวณเงินเดือน รายงานภาษี (ภงด.)ประกันสังคม (สปส.) รวมทั้งสงขอมูลใหธนาคาร
, บันทึกประวัติพนักงาน ทั้งดานขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน ประวัติการศึกษา โรคประจําตัว การอบรม
ความสามารถพิเศษ รูปถาย , ผูค้ําประกัน และอีกมากมาย ฯลฯ รองรับการทํางานไดอยางสมบูรณแบบ และมี
การพัฒนาอยูตลอด มี Module เสริมการทํางานที่ทําให SMARTPAY ® ไมใชมีเพียง Time Attendance /
Payroll / Human Resource แตเปนไดมากกวานั้น จึงมั่นใจไดวา SMARTPAY ® สามารถรองรับการ
ทํางานในอนาคตได
ทีมงาน SMARTPAY ® ประกอบดวยทีมงานพัฒนา ใหบริการปรับปรุงซอฟตแวร เพื่อให
รองรับระบบการทํางานที่มีความเฉพาะตัวของลูกคา พรอมการรับประกันการบริการ 1 ป และทีมใหบริการ
เพื่อใหทานสามารถเริ่มระบบงานไดอยางงายดาย หากทานตองการคําปรึกษาเพื่อวางระบบงานใหม พัฒนา
ระบบงานเดิม เอกสารเพิ่มเติม หรือใหสาธิตการใชงาน
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ระบบบริหารงานบุคคล SMARTPAY®
ประกอบดวย การทํางานใน 3 สวนหลัก คือ

1. สวนของเวลาทํางาน (Time Attendance) ประกอบดวย
- รายงานชนิดตางๆ เกี่ยวกับ การเขาทํางาน ขาดลามาสาย ทําลวงเวลา

-

-

รายงานการรูดบัตรพนักงาน พนักงานที่รูดบัตรครั้งเดี่ยว พนักงานที่ไมไดรูดบัตร
รายงานสรุปรวมเวลาทํางาน แยกตามแผนก ฝาย การวิเคราะหการทําลวงเวลา
การกําหนด กะ /กลุมการทํางาน ใสเวลาเขาออกงาน เวลาเริ่มมาสาย เวลาเริ่มทํางานลวงเวลา เวลาพัก
ชวงตางๆ ระหวางกะ เพื่อนําไปคํานวณเวลาขาดงานจริงๆ กรณีมีการมาสายหลังเวลาพัก หรือออกกอน
เวลาพัก โดยไมจํากัดจํานวนกะ/กลุมการทํางาน รองรับกะการทํางานแบบขามคืน
ปฏิทินการทํางานและวันหยุด แบบ กราฟฟก สําหรับกะ/กลุมการทํางาน ชวยใหการจัดการดานขอมูล
ตารางการทํางานเปนไปโดยสะดวก
การแบงชั่วโมงลวงเวลา วาแตละชวงใหอัตรา OT เทาไหร สําหรับพนักงานแตละประเภท ในประเภท
วัน ทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดประจําป โดยรองรับการทําลวงเวลากอนเขางาน
การกําหนดประเภทการขาดลามาสาย จํานวนวันที่อนุญาติใหลาไดสูงสุดในแตละประเภทการลา โดยที่
ยังไมมีการหักคาจาง
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การขออนุญาติทําลวงเวลา เพื่อปองกันการที่พนักงานรูดบัตรออกชา แตไมไดมีการทํางานลวงเวลาจริง
โปรแกรมจะ คํานวณทําลวงเวลาให ไมเกินจํานวนชั่งโมงทําลวงเวลาที่ใหอนุญาติไว
- การลงเวลาทํางานแบบคียขอมูลเขา ซึ่งสามารถนํามาใชเปดดู และแกไขขอมูลเวลาเขาออกงาน ของ
พนักงานแตละคนได โดยโปรแกรมจะทําการคํานวณ ขาดงาน มาสาย โอทีใหใหม
- การลงเวลาทํางานจากเครื่องรูดบัตร รองรับเครื่องรูดบัตรไดทุกยี่หอ
- การแกไขขอมูลจากเครื่องรูดบัตร โดยโปรแกรมจะอนุญาติใหมีการลงเวลาเพิ่มเติม กรณีที่พนักงานลืม
รูดบัตร โดยตรวจสอบรวมกับสมุดเซ็นมาสายที่ปอมยาม ฯลฯ
2. สวนของเงินเดือน (Payroll) ประกอบดวย
- รายงานดานใบจายเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม และเงินสะสม
- รายได/รายหักอื่น สามารถตั้งเพิ่มเติมไดอยางไมจํากัด เงินกูยืม สวัสดิ์การอื่น
- รายงานดานประกันสังคม แจงเขา – ออกผูประกันตน ขึ้นทะเบียนผูประกันตน
ขอใบรับรองสิทธิฯ สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสะสม ฯลฯ
- เบี้ยขยัน แบบคงที่/สะสมเพิ่มได มาสายหักคาแรงแบบจํานวนเทาของคาแรงตอนาที หรือ จํานวนบาท
ตอนาที คารักษาพยาบาล ตามที่ขอเบิก และตามที่อนุมัติ
- รายงานดานภาษี ภงด. 1 , 1ก. ใบรับรองหักภาษี ณ.ที่จาย ภงด . 91 ฯลฯ
- ประเภทพนักงานทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายเหมา โดย สามารถ เพิ่มประเภทพนักงานไดอยางไมจํากัด
เพื่อใหมีงวดการจายเงินที่ตางกัน งวดการจายเงินที่ครอมเดือน ครอมป เนื่องจากฐานขอมูลมี
ความสามารถสูง เก็บขอมูลไดถึง 2 GB. ทําใหไมจําเปนตองแยกขอมูล ของแตละปออกจากกัน ซึ่งทํา
ใหการนําขอมูลเกายอนหลัง ไมสามารถใชได โดยจากการทดสอบ พนักงาน 100 คน ขอมูล 1 ป
ฐานขอมูลมีขนาดเพียง 4 Mb. (1GB. = 1000 Mb.)
- ขอมูลสะสม ยกมา สําหรับพนักงานที่เขาทํางานระหวางป หรือเริ่มระบบระหวางป และขอมูลเพื่อหัก
คาลดหยอนภาษี ทั้งรายไดสะสม ภาษีสะสม ประกันสังคมสะสม เงินกองทุนสะสม เบี้ยประกันชิวิต
เงินกูยืมธนาคาร เพื่อที่อยูอาศัย จํานวนบุตร ขาดงานสะสม ขอมูลคูสมรส ชื่อที่อยู เลขที่บัตรประชาชน
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ชื่อบุตร วันเดือนปเกิด
- ประวัติคาแรงคาจาง วันที่ปรับคาแรงคาจาง ซึ่งนอกจากนํามาใชออกรายงานแลว ยังนํามาใชคํานวณ
กรณีนําขอมูลเกานําคํานวณดวย
- ตารางรายไดบุคคลธรรมดา เพื่อการคํานวณภาษีตามประกาศของสรรพากร ซึ่งสามารถแกไขไดตามการ
เปลี่ยนแปลง
- สาขาประกันสังคม หรือสาขาของบริษัท สามารถตั้งไดไมจํากัด
- จายเงินเดือนผานธนาคาร แบบ ดิสกเก็ต
- ประกันสังคมสามารถกําหนดไดวาพนักงานออกกี่เปอรเซ็นต บริษัทออกกี่เปอรเซ็นต
3. ดานบุคคล(Human Resource) ประกอบดวย
- เก็บขอมูลพนักงานอยางละเอียด
- รูปถายจากแสกนเนอรหรือกลองดิจิตอล ซึ่งสามารถนํามาใชออกบัตรพนักงานไดทันทีจากโปรแกรม
โดยดานหนาประกอบดวย โลโก บริษัท ชื่อ ที่อยูบริษัท วันที่เขาทํางาน ชื่อพนักงาน รหัสพนักงาน รูป
พนักงาน ดานหลัง เปนขอปฏิบัติ และแถบรหัสพนักงานแบบ BARCODE ใชกับเครื่องรูดบัตรแบบบาร
โคดได
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ชื่อพนักงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อเลน นาย/นาง/นางสาว เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตร
ประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาติทํางานกรณีเปนคนตางดาว
- ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูจริง พรอมหมายเลขโทรศัพท ซึ่งสามารถนํามาใชพิมพ ซองจดหมายสงถึง
พนักงานได
- วันเดือนปเกิด นําหนัก อายุ สวนสูง ตําหนิ ความพิการอื่น ลักษณะสายตา สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา คน
ไทย /คนตางดาว ผานการเกณฑทหาร เลขที่ใบขับขี่รถยนต จํานวนพี่นอง วันที่ออก – วันที่หมดอายุ
บัตรประชาชน/ใบอนุญาติทํางาน
- การศึกษา วุฒิที่ไดรับสูงสุด วุฒิที่รับเขาทํางาน สถานที่ศึกษา สาขาที่ศึกษาเกรดที่ได ปที่จบการศึกษา
- ประวัติการผานงาน สถานที่ทํางานเดิม ตําแหนง เงินเดือน ผุติดตอได เบอรโทร.ชวงระยะเวลาที่ทํา
- ประวัติการฝกอบรม หัวขอการอบรม สถานที่อบรม หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาอบรม คาใชจายใน
การอบรม อบรมในหรือตางประเทศ ผานการอบรมหรือไม สถาบันที่จัดอบรม
- ความสามารถพิเศษ ขับขี่รถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุก พิมพดีดไทย/อังกฤษ ภาษาที่สอง ที่สาม
กีฬาที่ถนัด ความสามารถอื่นๆ
- ฝาย แผนก ตําแหนง โครงการ ในลักษณะโครงสรางของบริษัท และรองรับการทํางานแบบ Network
- โรคประจําตัว วิธีรักษา ยาที่ใช
- ผูรับสมัคร จํานวนเงินค้ําประกัน ผูค้ําประกัน คนที่ 1 คนที่ 2 ผูติดตอไดคนที่ 1 คนที่ 2 พรอมที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพท
- วันที่เขาทํางาน วันที่ครบกําหนดทดลองงาน วันที่เริ่มสัญญาจางงาน วันที่สิ้นสุดสัญญาจางงาน วันที่
ลาออก สาเหตุการลาออก บันทึกการทดลองงาน บันทึกประวัติเสีย เปนผูบริหารหรือไม วิธีรับคาแรง
เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร
- การลางาน การเกิดอุบัติเหตุ การเขาทําลวงเวลา สาเหตุการปรับเงินเดือน ปรับตําแหนง
ขอมูลโดยทั่วไปอื่นๆ
- ตัวโปรแกรมทํางานบนวินโดว 32 บิต มี Graphic User Interface (GUI) ทํางานดวยโปรแกรม แบบ
Event- Driven และใชภาษา SQL ในการจัดการขอมูล พัฒนาดวย ทูลที่มาจากภาษา ซี ทําใหมีความเร็วในการ
ทํางานสูง
- การปองกันการเขาใชงานโปรแกรม ทําโดยการติดตั้งกลุมผูเขาใชระบบ และกําหนดวากลุมผูใชใด มีสิทธิ
เขาใชงานหนาจอใดบาง จากนั้นจึงกําหนด สมาชิกในแตละกลุมผูเขาใช โดยจะมี Username และ Password ของ
ตนเอง และกําหนดวาผูเขใชคนใดมีสิทธิดูขอมูลผูบริหารได
- โครงสรางบริษัท ฝาย แผนก ตําแหนง ตําแหนงที่ไมสังกัดฝาย ตําแหนงที่ไมสังกัดแผนก
- จัดเก็บขอมูลเกาเพื่อประมวลผลยอนหลัง โดยใชคาเดิม ณ.เวลานั้น เชน เงินเดือนเชน กะ/กลุมการ
ทํางานของพนักงานในขณะนั้น ตําแหนง ในขณะนั้น คาเบี้ยขยันในขณะนั้น
- สวนชวยในการบริหารจัดการขอมูลในฐานขอมูล เพื่อตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตองอยูเสมอ
- บันทึกการเขาใชงานของผูใช ในการเขาไปเพิ่มหรือแกไขขอมูลตางๆ
- บริการในการออกแบบรายงานใหมใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละราย การปรับวิธีการคํานวณ
ตางๆตามระบบงานที่ตองการ เชน วิธีการคิดมาสาย วิธีการใหเบี้ยขยัน เพิ่มเติมขอมูลที่ตองการโปรแกรม
จัดเก็บ ออกแบบระบบงานอื่นๆ

5
SMARTPAY
จุดเดนของโปรแกรม
- ใชงานงาย สะดวกดวย GUI (Graphic User Interface)
- มีคูมือการใชงานที่ชัดเจน รายละเอียดลึก ทุกขั้นตอน
- สรางขึ้นดวย เทคโนโลยี Windows ลาสุด การทํางานมีประสิทธิภาพ
- มีระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ(RDBMS) ที่ทันสมัย รองรับขอมูลได 2 GB.
- Upgrade Version ใหมได ฟรี
- ปรับโปรแกรมใหเปนไปตามระบบงานเดิมได มากที่สุด(Customized)
- สามารถใชงานไดบน Windows 95 , 98 ,NT 4.0
- แยกตัวฐานขอมูล และโปรแกรมออกจากกันไวคนละเครื่องได
- การปรับปรุงโปรแกรม ไมตองคียขอมูลใหม
- มีระบบรักษาความปลอดภัยแตละหนาจอ และขอมูลผูบริหาร
- สามารถปอนขอมูลดวยมือ และใชขอมูลจากเครื่องรูดบัตรทุกยี่หอ
- รองรับการประมวลผลขอมูลเกาของพนักงาน ดวยสถานะพนักงานในขณะนั้น
- รองรับกะ กลุมการทํางานไมจํากัด จํานวนพนักงานไมจํากัด
- พิมพรายงาน ไดตามตองการ มี Standard Report มากกวา 90 รายงาน ทั้งรายงานขอมูลพนักงาน เวลา
ทํางาน โอที ขาดลามาสาย ใบจายเงินเดือน รายงานยื่นภาษี ประกันสังคม ใบเซ็นชื่อพนักงาน
- ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ Time Attendance , Payroll ,Human Resource
- กําหนดวันทํางาน วันหยุด ในรูปแบบ ปฏิทิน Graphic ชวยใหสะดวก
- รองรับ โอทีกอนเขางาน และกะการทํางานแบบขามคืน
- รองรับการปรับเปลี่ยนกะการทํางาน
- ตรวจสอบการเขาใชงาน แกไขเพิ่มเติมขอมูลได
- รองรับเงินกู การเบิกคารักษาพยาบาล เก็บประวัติขอมูล พนักงานอยางละเอียด พรอมรูป
BENEFIT COST
เปรียบเทียบระหวาง การทํางานดวยระบบ Manaul และใชระบบ SmartPay ชวยในการบริหารงาน
ระบบ SmartPay
ระบบ Manual
1. มีระบบปองกันความปลอดภัยขอมูล
1. เสี่ยงตอการขโมยขอมูลสําคัญ
2. งายตอการใชงาน และลดขั้นตอนทํางาน 2. ตองศึกษาวิธีการทํางาน ขาดมาตราฐาน
3. เก็บขอมูลไดมาก โดยเอกสารไมยุงยาก 3. ตองจัดเก็บเอกสารจํานวนมาก
4. แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล รายละเอียดงาย 4. การแกไขเอกสารตองใชเวลา ทําใหม
5. ออกรายงานไดทันที
5. ตองใชเวลาในการลงรายการ คํานวณ
6. กําหนดเงื่อนไขรายงานไดงาย
6. ยุงยากในการแยกประเภทรายงาน
7. ใชงานในระบบ Windows
7. ผูทํางานคอนขางยุงกับเอกสารมาก
8. งายตอการคํานวณภาษีสงสรรพากร
8. ยุงยากในการคํานวณภาษี ขั้นตอนมาก
9. ปลอดภัยในการคํานวณเงินเดือน โอที 9. ตองตรวจสอบการคํานวณหลายขั้นตอน
10. ประหยัดเวลา การบริหารบุคคล
10. ตองใชเวลา มากในชวงคํานวณภาษี
11. ชวยประหยัดเวลา คาใชจาย
11. เสียเวลาทํางานมาก คาใชจายสูง
12. จัดเก็บขอมูลเปนไปตามระบบ
12. ยุงยากในการเก็บขอมูลใหเปนระบบ

