บริษัท ตัวอย่ าง จํากัด
เมนู คํานวณ > เปลีย่ นแปลงข้ อมูลชุด

วันที่ 6/2/2560
เวลา 16:43
กลุม่ รายงาน
รหัส ชื่อรายการ
001 เพิ่มเงินเดือนพนักงานทุกคนเป็ น %
002 ลดเงินเดือนพนักงานทุกคนลงเป็ น %
003 ลบฟอร์มข้อมูลจากเครื่ องบันทึกเวลา
004 เปลี่ยนปี แบบฟอร์ มรับหักคงที่
005 เปลี่ยนปี ,งวด แบบฟอร์ มรับหักเปลี่ยนแปลง
006 ปรับปรุ งคําสั่งปิ ดสิ้ นเดือน

หน้า 1
รหัสรายงาน:60201

ค่าเริ่ มต้น
10
10
PDT1,2009,1
2015,S
2015,5,S
0,S

เลือกข้อมูล
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ลดลงร้อยละ
รหัสฟอร์ ม,ปี ,งวดที่
ต้องการเปลี่ยนเป็ นปี ค.ศ.,เฉพาะพนักงานประเภท(เช่น รายเดือน='S')
ต้องการเปลี่ยนเป็ นปี ค.ศ.,เปลี่ยนเป็ นงวดปัจจุบนั งวดที่,เฉพาะพนักงานประเภท(เช่น รายเดือน='S')
คําสั่งปิ ดสิ้ นเดือน(1=ปิ ดสิ้ นเดือน 0=ไม่ปิด),เฉพาะพนักงานประเภท(S=พนง.รายเดือน)

007
008

ปรับปรุ งคําสั่งปิ ดสิ้ นปี
สถานะปิ ดงวดได้

0,S
S

คําสั่งปิ ดสิ้ นปี (1=ปิ ดสิ้ นปี 0=ไม่ปิด),เฉพาะพนักงานประเภท(S=พนง.รายเดือน)

009

ลบผลคํานวณงวดปั จจุบนั [Data Calc]

CC

พนักงานประเภท
รหัสบริ ษทั

012
013
014

***เพิ่มฟิ ล์ด ในตาราง Company 31/12/47
***เพิ่ม เลขที่บตั รประชาชน บิดา/มารดา 31/12/47
***เพิ่มรหัสค่าลดหย่อนบิดา,มารดาในรายละเอียดบริ ษทั

CC
CC
CC

รหัสบริ ษทั
รหัสบริ ษทั
รหัสบริ ษทั

015

ลบแบบฟอร์ มรับหักคงที่

PM01,2010

รหัสแบบฟอร์ม,ปี ค.ศ.

49501 กําหนดสถานะเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
49502 กําหนดสถานะเข้าประกันสังคม

-1,S
-1,S

เข้ากองทุนฯ ใส่ -1 ไม่เข้าใส่ 0, เฉพาะพนักงานประเภท
เข้าประกันสังคมใส่ -1 ไม่เข้าใส่ 0, เฉพาะพนักงานประเภท

49503 กําหนดธนาคารให้พนักงาน
49504 กําหนดแผนกให้พนักงาน

S,004,S
U,001,S

ระบบ(S) ผูใ้ ช้(U), รหัสธนาคาร กรุ งเทพ(002), ประเภทพนักงาน รายเดือน(S)
ระบบ(S) ผูใ้ ช้(U), รหัสแผนก เช่น 001, ประเภทพนักงาน รายเดือน(S)

49601 ลบประวัติพนักงานที่มีรหัสบริ ษทั ไม่เป็ น CC

CC

49602 ลบผลคํานวณงวดที่ไ ม่ตอ้ งการ [Data Calc]
49c01 เปลี่ยนปี ,งวด แบบฟอร์ มป้อนค่าแรง

2099,1
2015,5,W

ลบพนักงานที่รหัสบริ ษทั ไม่ใ ช่
ปี ค.ศ.,งวดที่
ต้องการเปลี่ยนเป็ นปี ค.ศ.,เปลี่ยนเป็ นงวดปัจจุบนั งวดที่,เฉพาะพนักงานประเภท(เช่น รายวัน='W')

วันที่ 6/2/2560
เวลา 16:43
กลุม่ รายงาน
รหัส ชื่อรายการ
49c02 ลบแบบฟอร์มป้อนค่าแรง
49c03 ***เพิ่มฟิ ล์ด [Default Job Form] ในประวัติพนักงาน
49c04 ***เพิ่มฟิ ล์ด ปิ ดงวดพิเศษ, ปิ ดงวดค่าแรง ในปภ.พนง.
50101 ลบข้อมูลงวดที่ผา่ นมา [Data History]
50102 แก้ขอ้ มูลประวัติพนักงาน > การจ่ายเงิน
50301 ลบผลคํานวณพนักงานที่ลาออก [Data Calc]
50302 ***เพิ่มฟิ ล์ด ในตาราง Company 13/3/50 for v.7
50303 ***เพิ่มรหัสค่าลดหย่อนฯ ในรายละเอียดบริ ษทั for v.7

บริษัท ตัวอย่ าง จํากัด
เมนู คํานวณ > เปลีย่ นแปลงข้ อมูลชุด

ค่าเริ่ มต้น
000000, 000000
CC
CC
2014,1
A,B
CC
CC

เลือกข้อมูล
จากรหัสพนักงาน, ถึงรหัสพนักงาน
รหัสบริ ษทั
รหัสบริ ษทั
ปี ค.ศ.,งวดที่
ประเภทพนักงาน, การจ่ายเงิน
รหัสบริ ษทั
รหัสบริ ษทั

50304 ***เพิ่มฟิ ล์ด 'รหัสพนักงานรอง' ในประวัติพนักงาน
50b01 เปลี่ยนประเภทพนักงาน S, W

CC
CC
S,W

รหัสบริ ษทั
รหัสบริ ษทั
ประเภทพนักงาน เดิม, เปลี่ยนเป็ น

50c01 คํานวณเบี้ยขยัน หักขาดงาน (วัน)

S,600,30

50c02 คํานวณเบี้ยขยัน หักขาดงาน (ตามส่ วน)

S,800,5

ประเภทพนักงาน,อัตราเบี้ยขยันต่อเดือน,จํานวนวันต่อเดือน
ประเภทพนักงาน,อัตราเบี้ยขยันต่อเดือน,แบ่งเป็ นกี่ส่วน

51301 กําหนดสถานะสมรส
51501 PF อัตราสมทบ (บริ ษทั ) S0780

S,S
5,7

สถานะสมรส S=โสด, ประเภทพนักงาน
น้อยกว่า 5 ปี (%),5 ปี ขึ้นไป (%)

51a02 เปลี่ยนปี แบบฟอร์ ม PM (เพื่อจะลบ form ที่ไ ม่ใ ช้)
51a03 ลบแบบฟอร์ ม PM ที่ไ ม่ใ ช้

2999
2999

เปลี่ยนเป็ นปี ค.ศ.
แบบฟอร์ มที่เก่ากว่าปี ค.ศ.

51a04 เปลี่ยนปี แบบฟอร์ม PD (เพื่อจะลบ form ที่ไ ม่ใ ช้)

2999

เปลี่ยนเป็ นปี ค.ศ.

51a05 ลบแบบฟอร์ม PD ที่ไ ม่ใ ช้

2999

51a06 ลบฟิ ลด์เสริ มผลคํานวณงวดปัจจุบนั [Data Calc]
51a07 เพิ่มฟิ ล์ดเสริ มผลคํานวณงวดปัจจุบนั [Data Calc]

,
,,

แบบฟอร์ มที่เก่ากว่าปี ค.ศ.
ระบบ=S ผูใ้ ช้=U,กลุม่ รายการ (01-08)
ระบบ=S ผูใ้ ช้=U,กลุม่ (01-08),รหัสรายการรับหัก (00-99)

หน้า 2
รหัสรายงาน:60201

วันที่ 6/2/2560
เวลา 16:43
กลุม่ รายงาน
รหัส ชื่อรายการ
52701 แก้ขอ้ มูลประวัติพนักงาน > เพิ่มเติม 2
52C01 เพิ่มฟิ ล์ดเสริ มผลคํานวณงวดที่ผา่ นมา [Data History]
53601 ป้อนรายการรับหักเปลี่ยนแปลงทุกงวด
53602 ป้อนรายการรับหักคงที่
53603 ***เพิ่มฟิ ล์ด ในตาราง Company for v.10.6
53604 ***ป้อนรหัสค่าลดหย่อน ใน [Company] for v.10.6

บริษัท ตัวอย่ าง จํากัด
เมนู คํานวณ > เปลีย่ นแปลงข้ อมูลชุด

ค่าเริ่ มต้น
A,
,,
S0206,0
S0102,0
CC
CC

เลือกข้อมูล
ประเภทพนักงาน, ข้อความเพิ่มเติม 2
ระบบ=S ผูใ้ ช้=U,กลุม่ (01-08),รหัสรายการรับหัก (00-99)
รหัสรายการรับหักเปลี่ยนแปลง (เช่น U0201), จํานวนเงิน
รหัสรายการรับหักคงที่ (เช่น S0102), จํานวนเงิน
รหัสบริ ษทั

53c01 ป้อน รหัสเพศ (Sex) อัตโนมัติ
53c02 ป้อน คํานําหน้า (Prefix) อัตโนมัติ
54201 ลบข้อมูลงวดที่ผา่ นมา [Data History] เลือกพนักงาน
54401 ป้อน วันที่ลาออก อัตโนมัติ

M,นาย
นาย,M

รหัสบริ ษทั
ป้อน รหัสเพศ(ชาย=M หญิง=F),ที่มีคาํ นําหน้า =
ป้อน คํานําหน้า,ที่มีรหัสเพศ(ชาย=M หญิง=F) =

0,0,0
1/1/2599,Z

ปี ค.ศ.,งวดที่,รหัสพนักงาน
ป้อน วันที่ลาออก,พนักงานประเภท

54b01 แก้ขอ้ มูลประวัติพนักงาน > เพิ่มเติม 3

A,

56c01 ป้อนโบนัส = เงินเดือน x จํานวนเท่า

0

ประเภทพนักงาน, ข้อความเพิ่มเติม 3
ให้โ บนัส กี่เท่าของเงินเดือน

57a01 ลบ gTable
c0334 Evaluation B4 7/58

gTable
ลบ Query ในฐานข้อมูล
1.08,1.065,1.055,1. B4-S,A,B+,B,C,D
05,1.035,1.01
****** จบรายงาน *****

หน้า 3
รหัสรายงาน:60201

