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001 เพิ่มเงินเดือนพนกังานทุกคนเป็น % 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ
002 ลดเงินเดือนพนกังานทุกคนลงเป็น % 10 ลดลงร้อยละ
003 ลบฟอร์มขอ้มูลจากเครื่องบนัทึกเวลา PDT1,2009,1 รหสัฟอร์ม,ปี,งวดที่
004 เปลี่ยนปี แบบฟอร์มรับหกัคงที่ 2015,S ตอ้งการเปลี่ยนเป็นปีค.ศ.,เฉพาะพนกังานประเภท(เช่น รายเดือน='S')
005 เปลี่ยนปี,งวด แบบฟอร์มรับหกัเปลี่ยนแปลง 2015,5,S ตอ้งการเปลี่ยนเป็นปีค.ศ.,เปลี่ยนเป็นงวดปัจจุบนังวดที่,เฉพาะพนกังานประเภท(เช่น รายเดือน='S')
006 ปรับปรุงคาํสั่งปิดสิ้นเดือน 0,S คาํสั่งปิดสิ้นเดือน(1=ปิดสิ้นเดือน 0=ไม่ปิด),เฉพาะพนกังานประเภท(S=พนง.รายเดือน)
007 ปรับปรุงคาํสั่งปิดสิ้นปี 0,S คาํสั่งปิดสิ้นปี(1=ปิดสิ้นปี 0=ไม่ปิด),เฉพาะพนกังานประเภท(S=พนง.รายเดือน)
008 สถานะปิดงวดได้ S พนกังานประเภท
009 ลบผลคาํนวณงวดปัจจุบนั [Data Calc] CC รหสับริษทั
012 ***เพิ่มฟิลด์ ในตาราง Company 31/12/47 CC รหสับริษทั
013 ***เพิ่ม เลขที่บตัรประชาชน บิดา/มารดา 31/12/47 CC รหสับริษทั
014 ***เพิ่มรหสัค่าลดหย่อนบิดา,มารดาในรายละเอียดบริษทั CC รหสับริษทั
015 ลบแบบฟอร์มรับหกัคงที่ PM01,2010 รหสัแบบฟอร์ม,ปีค.ศ.
49501 กาํหนดสถานะเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ -1,S เขา้กองทุนฯ ใ ส่ -1 ไม่เขา้ใ ส่ 0, เฉพาะพนกังานประเภท
49502 กาํหนดสถานะเขา้ประกนัสังคม -1,S เขา้ประกนัสังคมใส่ -1 ไม่เขา้ใ ส่ 0, เฉพาะพนกังานประเภท
49503 กาํหนดธนาคารใหพ้นกังาน S,004,S ระบบ(S) ผูใ้ช(้U), รหสัธนาคาร กรุงเทพ(002), ประเภทพนกังาน รายเดือน(S)
49504 กาํหนดแผนกใหพ้นกังาน U,001,S ระบบ(S) ผูใ้ช(้U), รหสัแผนก เช่น 001, ประเภทพนกังาน รายเดือน(S)
49601 ลบประวตัิพนกังานที่มีรหสับริษทัไม่เป็น CC CC ลบพนกังานที่รหสับริษทัไม่ใ ช่
49602 ลบผลคาํนวณงวดที่ไม่ตอ้งการ [Data Calc] 2099,1 ปีค.ศ.,งวดที่
49c01 เปลี่ยนปี,งวด แบบฟอร์มป้อนค่าแรง 2015,5,W ตอ้งการเปลี่ยนเป็นปีค.ศ.,เปลี่ยนเป็นงวดปัจจุบนังวดที่,เฉพาะพนกังานประเภท(เช่น รายวนั='W')
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49c02 ลบแบบฟอร์มป้อนค่าแรง 000000, 000000 จากรหสัพนกังาน, ถึงรหสัพนกังาน
49c03 ***เพิ่มฟิลด์ [Default Job Form] ในประวตัิพนกังาน CC รหสับริษทั
49c04 ***เพิ่มฟิลด์ ปิดงวดพิเศษ, ปิดงวดค่าแรง ในปภ.พนง. CC รหสับริษทั
50101 ลบขอ้มูลงวดที่ผ่านมา [Data History] 2014,1 ปีค.ศ.,งวดที่
50102 แกข้อ้มูลประวตัิพนกังาน > การจ่ายเงิน A,B ประเภทพนกังาน, การจ่ายเงิน
50301 ลบผลคาํนวณพนกังานที่ลาออก [Data Calc] CC รหสับริษทั
50302 ***เพิ่มฟิลด์ ในตาราง Company 13/3/50 for v.7 CC รหสับริษทั
50303 ***เพิ่มรหสัค่าลดหย่อนฯ ในรายละเอียดบริษทั for v.7 CC รหสับริษทั
50304 ***เพิ่มฟิลด์ 'รหสัพนกังานรอง' ในประวตัิพนกังาน CC รหสับริษทั
50b01 เปลี่ยนประเภทพนกังาน S, W S,W ประเภทพนกังาน เดิม, เปลี่ยนเป็น
50c01 คาํนวณเบี้ยขยนั หกัขาดงาน (วนั) S,600,30 ประเภทพนกังาน,อตัราเบี้ยขยนัต่อเดือน,จาํนวนวนัต่อเดือน
50c02 คาํนวณเบี้ยขยนั หกัขาดงาน (ตามส่วน) S,800,5 ประเภทพนกังาน,อตัราเบี้ยขยนัต่อเดือน,แบ่งเป็นกี่ส่วน
51301 กาํหนดสถานะสมรส S,S สถานะสมรส S=โสด, ประเภทพนกังาน
51501 PF อตัราสมทบ (บริษทั) S0780 5,7 นอ้ยกวา่ 5 ปี (%),5 ปีขึ้นไป (%)
51a02 เปลี่ยนปี แบบฟอร์ม PM (เพื่อจะลบ form ที่ไม่ใช)้ 2999 เปลี่ยนเป็นปีค.ศ.
51a03 ลบแบบฟอร์ม PM ที่ไม่ใช้ 2999 แบบฟอร์มที่เก่ากวา่ปีค.ศ.
51a04 เปลี่ยนปี แบบฟอร์ม PD (เพื่อจะลบ form ที่ไม่ใช)้ 2999 เปลี่ยนเป็นปีค.ศ.
51a05 ลบแบบฟอร์ม PD ที่ไม่ใช้ 2999 แบบฟอร์มที่เก่ากวา่ปีค.ศ.
51a06 ลบฟิลดเ์สริมผลคาํนวณงวดปัจจุบนั [Data Calc] , ระบบ=S ผูใ้ช=้U,กลุม่รายการ (01-08)
51a07 เพิ่มฟิลด์เสริมผลคาํนวณงวดปัจจุบนั [Data Calc] ,, ระบบ=S ผูใ้ช=้U,กลุม่ (01-08),รหสัรายการรับหกั (00-99)
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52701 แกข้อ้มูลประวตัิพนกังาน > เพิ่มเติม 2 A, ประเภทพนกังาน, ขอ้ความเพิ่มเติม 2
52C01 เพิ่มฟิลด์เสริมผลคาํนวณงวดที่ผ่านมา [Data History] ,, ระบบ=S ผูใ้ช=้U,กลุม่ (01-08),รหสัรายการรับหกั (00-99)
53601 ป้อนรายการรับหกัเปลี่ยนแปลงทุกงวด S0206,0 รหสัรายการรับหกัเปลี่ยนแปลง (เช่น U0201), จาํนวนเงิน
53602 ป้อนรายการรับหกัคงที่ S0102,0 รหสัรายการรับหกัคงที่ (เช่น S0102), จาํนวนเงิน
53603 ***เพิ่มฟิลด์ ในตาราง Company for v.10.6 CC รหสับริษทั
53604 ***ป้อนรหสัค่าลดหย่อน ใน [Company] for v.10.6 CC รหสับริษทั
53c01 ป้อน รหสัเพศ (Sex) อตัโนมตัิ M,นาย ป้อน รหสัเพศ(ชาย=M หญิง=F),ที่มีคาํนาํหนา้ =
53c02 ป้อน คาํนาํหนา้ (Prefix) อตัโนมตัิ นาย,M ป้อน คาํนาํหนา้,ที่มีรหสัเพศ(ชาย=M หญิง=F) =
54201 ลบขอ้มูลงวดที่ผ่านมา [Data History] เลือกพนกังาน 0,0,0 ปีค.ศ.,งวดที่,รหสัพนกังาน
54401 ป้อน วนัที่ลาออก อตัโนมตัิ 1/1/2599,Z ป้อน วนัที่ลาออก,พนกังานประเภท
54b01 แกข้อ้มูลประวตัิพนกังาน > เพิ่มเติม 3 A, ประเภทพนกังาน, ขอ้ความเพิ่มเติม 3
56c01 ป้อนโบนสั = เงินเดือน x จาํนวนเท่า 0 ใหโ้บนสั กี่เท่าของเงินเดือน
57a01 ลบ gTable gTable ลบ Query ในฐานขอ้มูล
c0334 Evaluation B4 7/58 1.08,1.065,1.055,1.

05,1.035,1.01
B4-S,A,B+,B,C,D

******  จบรายงาน *****


