
Payro l l  Sof tware  for Windows XP / Vista / 7 

บริษัท เทเลแอกเซส จํากัด 
135/13 อาคารอมรพันธุ 205 ทาวเวอร 2 ช้ัน 7 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท: 02-694-2909 (อัตโนมัติ) 

ประสบการณยาวนานหลายป และมีผูใชงานแลวนับพันราย 
เปนเครื่องยืนยนัถึงความสามารถของโปรแกรมไดเปนอยางดี 

Payroll  
คํานวณ เงินเดือน คาแรง และภาษีเงินได 
เงินประกันสังคม เงินกองทนุ และอื่นๆ 
พิมพรายงานตางๆอยางครบถวน 

Time Attendant  
บันทึกเวลาทํางาน เขา-เลิกงาน มาสาย 
ขาดงาน และลาหยุด เพื่อนําไปวิเคราะห 
การทํางาน และคํานวณจายคาแรง 

Personnel  
เก็บขอมูลสวนตัว ประวัติ และภาพถาย 
ของบุคลากรในองคกร เก็บเปนแฟมขอมูล
พนักงานในงานเอกสารของฝายบุคคล 

 

 
ตัวอยางรายงาน 

 ขอมูลรายละเอียดพนักงานพรอมรูปถาย  รายช่ือพนักงานแยกตามดานตางๆ เชนแผนก เพศ 
วันเกิด หรืออายุงาน   ประวัติการฝกอบรม  ทะเบียนลูกจางผูประกันตน  สปส.1-03 1-03/1  
สปส.6-08  สปส.6-09  กท.20ก   หนังสือรับรองเงินเดือน  หนังสือรับรองการผานงาน 

 รายงานการทํางาน แบบประจําวัน/รายงวด/รายเดือน/ประวัติ/หรือสรุป   รายงานการลางาน/
ขาดงาน/มาสาย/เลิกเร็ว พิมพจัดลําดับตามช่ัวโมงทํางาน ตามชั่วโมงมาสาย/ขาดงาน หรือตาม
จํานวนวันลา   รายงานการทํางานลวงเวลา  รายงานการรูดบัตรขาด/รูดบัตรซํ้า   รายงาน
การใหคากะ ใหเบี้ยขยัน  พิมพใบขออนุมัติลางาน  พิมพประวัติการลางานในรูปแบบปฏิทิน 

 รายงานการเงิน ในงวด/ในเดือน/สะสม/ประวัติ   รายงานการจายเงินเดือน   รายงานการ
ปรับเงินเดือน   พิมพใบจายเงินเดือน (Pay Slip) ลงแบบฟอรมขนาด 3.6”, 5.5” หรืออ่ืนๆ ไดกวา 
10 แบบ   รายงานการนําเขาเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร (หรือเลือกสงธนาคารเปนแผน Disk)  

 สงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   สงแบบแสดงภาษี ภงด.1  ภงด.1ก  ภงด.91  (พิมพแบบฟอรมหรือ
สงเปนไฟล)   แบบประกันสังคม สปส.1-10   ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (มาตรา 50 ทวิ)  ฯลฯ 

PayDay คือคําตอบที่ลงตัวของฝายบุคคล 

ซึ่งกําลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาชวย 

คิดคาแรง คํานวณภาษีเงินได คํานวณการ

จายเงิน และบันทึกการทํางานของพนักงาน 

Ver
sio

n 7
 

ใชขอมูลไดหลายชุด หรือติดตั้งในวง LAN เพือ่ใชงานหลายเครื่องพรอมกัน 
ใชกับฐานขอมูลไดหลายชนดิ MS SQL, Oracle, DB2, MySQL, MS Access 
ตั้งรหัสผานและกาํหนดสิทธิการใชงานใหผูใชหลายคนใหแตกตางกัน 
อานขอมูลจากเครื่องบันทึกเวลามาประมวลผลเพื่อคาํนวณคาแรงและ OT 
Import / Export ขอมูลเปน Excel / XML เพื่อนําไปประมวลผลตอดวยระบบอื่น 
รองรับพนักงานรายเดอืน รายวัน และจายตอชิ้นงาน กําหนดงวดการจายไดเอง 
คํานวณการหักภาษีไดอยางถูกตอง พนักงานไมตองจายเพิ่มหรือขอคืนภาษ ี
คํานวณ OT  ใหเบ้ียขยนั จายคากะ หกัมาสาย หักขาดงาน  อัตโนมัต ิ
มีระบบแสดงขั้นตอนการคํานวณภาษี เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
แกไขตารางอตัราภาษีและคาลดหยอนไดเองเม่ือมีการประกาศเปลีย่นแปลง 
มีฟงกชั่นการทํางานหลากหลายครบถวน พิมพรายงานไดมากกวา 100 รายงาน 
พิมพฟอรมสงราชการลงกระดาษเปลาไดโดยไมตองใช Pre-Printed Form 
สงขอมูล เงินเดือน  ภ.ง.ด.  ส.ป.ส.  กองทุนฯ  เปน Disk หรือสงทาง Internet 
แสดงขอมูลและพิมพรายงานเปนภาษาไทย/อังกฤษ 
Preview ขอมูลรายงานบนจอ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนพิมพจริง 
มีระบบสํารองขอมูลอตัโนมตัิ เพื่อความมั่นใจใจการทํางาน 
บันทึกขอมูลการใชงานลง Log  แสดงขอมูลการทํางาน/การเงนิที่มีการแกไข 
มี Option เสริมการทํางาน เพื่อแกไขรายงานไดเอง (PimForm) 
มี Option เสริมการทํางาน เพื่อการลางานผาน Internet (Web Leave) 
ปรับปรุงและแกไขมาจนถึง Version ที่ 7 และยังมีพัฒนาการอยูอยางตอเนือ่ง 
ไดรับการยอมรับจากองคกรชั้นนํานับพันรายแลวทัว่ประเทศ 

http://www.teleaccess.co.th  

PayDay  เปนความสมดุลระหวาง ความสามารถ 
ดวยฟงกชั่นการทํางานที่ครบครัน กับความลงตัวในการ 
ออกแบบเพื่อการใชงานที่ตรงตามตองการ และราคา 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
หรือขอชมการสาธิตโปรแกรม 
เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในวันนี้ 

Tel: 02-694-2909 (Auto) 



บริษัท เทเลแอกเซส จํากัดบริษัท เทเลแอกเซส จํากัด  
135/13 135/13 อาคารอมรพันธุ อาคารอมรพันธุ 205 205 ทาวเวอร ทาวเวอร 2 2 ช้ัน ช้ัน 7 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 10400 โทรศัพทโทรศัพท: (: (0202))694694--2909 2909 ((อัตโนมัติอัตโนมัติ))  
135135//13 13 Amornphan 205 Tower 2, 7th Floor, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bankkok 10400, Thailand.  Tel: (662)694Amornphan 205 Tower 2, 7th Floor, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bankkok 10400, Thailand.  Tel: (662)694--29092909  

[Option เสริมการทํางาน] - พิมพฟอรมพิมพฟอรมพิมพฟอรม 

WebLeave / NetLeave 

PimForm 

[Option เสริมการทํางาน] - ระบบลางาน On-Line 

บันทึกขอมูลพนักงานไดละเอียด พรอมรูปถาย 
คนหาขอมูลพนักงานจากฐานขอมูลในแงมุมตางๆ 
รองรับพนักงานรายเดอืน รายวัน และจายตอชิ้นงาน 
จายทกุเดอืน เปนรายปกษ กําหนดงวดเอง หรือตอคร้ัง 
งวดการจายพนักงานรายเดอืนและรายวันไมตรงกันได 
รอบการคํานวณ OT คากะ เบ้ียขยนั ไมตรงกับการจายคาแรง 
บันทึกการเปลี่ยนอัตราคาจางพิมพรายงานการปรับเงินเดือน 
กําหนดเงนิเพิ่ม/เงินหักอื่นๆนอกจากเงนิเดอืนไดหลายแบบ 
คํานวณ OT อัตโนมัติ จากเวลา เขา-เลิกงานจริง 
ใหเบ้ียขยนั จายคากะ หักมาสาย หักขาดงาน อัตโนมตั ิ
คํานวณเบี้ยขยันแบบเปนขั้น หักสํารองเลี้ยงชีพตามอายุงาน 
ตั้งกะการทํางานลวงหนาใหพนักงานแตละคนหรือเปนกลุม 
บันทึกการลางาน ขาดงาน พิมพฟอรมใบขออนุมัติลางาน 
อานขอมูลเครื่องรูดบัตร/เครื่องสแกนลายนิ้วมือไดทุกยี่หอ 
คํานวณภาษีถูกตอง พนักงานไมตองเพิ่มหรือขอคนืภาษี 
คํานวณภาษีแบบใชสตูร หรือเฉลี่ย หรือในอตัราหัก ณ ที่จาย 
คํานวณภาษีที่บริษัทออกให สําหรับพนกังานระดับพิเศษ 
หักเงินประกนัสังคมตามปกติ หรือบริษัทออกให 
เลือกปดเศษจาํนวนเงนิใหลงตัวเปนหนวยบาทหรือสตางค 
แกไขตารางอตัราภาษีและคาลดหยอนตางๆไดเอง 
มีระบบแสดงขั้นตอนการคํานวณภาษี อยางละเอียด 
พิมพรายงานไดมากกวา 100 รายงาน ในหลายรูปแบบ 
พิมพ ภ.ง.ด. ส.ป.ส. ฯลฯ โดยไมตองใชกระดาษ Pre-Printed 
สงขอมูล เงินเดือน  ภ.ง.ด.  ส.ป.ส.  กองทุนฯ เปน File 
Preview ขอมูลรายงานบนจอ กอนพิมพจริง 
แสดงขอมูลและพิมพรายงานเปนภาษาไทย/อังกฤษ 
Import ขอมูลเงินไดเพิม่เติมจากขอมูลทีส่รางดวยระบบอื่น 
Export ขอมูลเปน Text / Excel / XML เพื่อประมวลผลตอ 

 รายชื่อธนาคารที่สามารถสงขอมูลเงินเดือนเปนไฟล 
BA  BAY  BBL  BMB  BT  BTMU  CITI  DBS  DEUTSC  HSBC  ISBT  KBANK  
KTB  MHCB  SCB  SCBT  SCIB  SMBC  TBANK  TMB  UOBT  

AIA  AJF  BBL  BFIT  BOA-AM  MFC-AM  1-AM  KBANK  TBANK  TISCO  UOB 

ภงด.1  ภงด.1ก  ภงด.91  สปส.1-10  สปส.1-03  สปส.1-03/1  สปส.6-08  สปส.6-09  
ภาษีหัก ณ ที่จาย (มาตรา 50 ทวิ)  ทะเบียนลูกจางผูประกันตน  กท.20  ฯลฯ 

รายชื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสามารถสงขอมูลเปนไฟล 

รายงานสงราชการ 

รายชื่อเครื่องบันทึกเวลาท่ีไดรับการทดสอบการใชงานแลว 

Dataroot TDR 250/290e, Warp 3G, HIP BioClock III, Cipher Lab 5000, Digital 
Persona, EMunics ProAccess, Heart HA0020T, TAFF MK-IV / MK-V, Thanabutr 
TR500, IBA SmartClock M04 / M05, Siam Synergy SSD 200, CM-800, etc. 

ในกรณีท่ีทานตองการใหพนักงานในองคกรบันทึกคําขออนุมัติการลางานไดดวย
ตัวเอง  WebLeave และ NetLeave จะเขามาเสริมการทํางานของ PayDay ใน
สวนนี้ได โดยติดตั้งโปรแกรมระบบ WebLeave ไวท่ี Web Site ขององคกรเพื่อให
พนักงานสามารถบันทึกคําขอผานทาง Internet หรือติดตั้ง NetLeave ไวในเครื่อง PC 
ท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับบันทึกคําขอลางาน หรือในเครื่องของพนักงานแตละคน 

ระบบลางานทั้ง 2 แบบ ทํางานกับขอมูลของ 
PayDay ผานระบบสวนกลาง ซึ่งจะสงผานขอมูล
เฉพาะในสวนของการลางานที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
ผูใชงานจะไมสามารถเห็นขอมูลสวนอื่นๆและไม
สามารถเขาถึงระบบฐานขอมูลไดโดยตรง ทําให
ไมมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของฐานขอมูล 

ในหลายกรณี องคกรของทานอาจมีความตองการรายงานเฉพาะดานบางอยาง ใน
รูปแบบซึ่งโปรแกรม PayDay ไมไดจัดเตรียมไวใหพิมพไดโดยตรง   PimForm ซึ่ง
เปนโปรแกรมเสริมการทํางานอีกตัวหนึ่ง ทําใหทาน
สามารถสรางรูปแบบของรายงานขึ้นมาเองไดตาม
ตองการ และนอกเหนือจากการทํางานรวมกับ 
PayDay แลว  PimForm ยังมี Option ท่ีเพื่อการ
ทํางานอยางสมบูรณในตัวเอง โดยทานสามารถ
สรางรายงานขึ้นมาเพื่อพิมพขอมูลจากฐานขอมูล 
ท่ีมีอยูแลวไดในรูปแบบตางๆตามที่ทานกําหนด 

PayDay คือคําตอบที่ลงตัวสําหรับผูท่ีกําลังมองหาโปรแกรม 

ท่ีเหมาะสมมาชวยงานใน “วันจายเงินเดือน” เพื่อคิดคาแรง 

คํานวณการหักภาษีเงินได จายเงินเดือน บันทึกและพิมพรายงาน 

การทํางานของพนักงาน และจัดการกับแฟมขอมูลของฝายบุคคล 
http://www.teleaccess.co.th  
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