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Wealth Time Attendance & Payroll :  
ระบบการลงเวลาการทํางานและบริหารเงินเดือน 

 

 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางาน ในชีวิตประจําวันและไดกลายเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ยิ่งขึ้นในทุกขณะ ดังจะเห็นไดจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารการจัดการ
องคกรตาง ๆ ซึ่งมีคอมพิวเตอรเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และทันตอ
เหตุการณ ซึ่งจะเห็นไดวาในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่ม
ผลผลิต ลดตนทุนในการดําเนินงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

   ดังนั้นทางบริษัทฯจึงไดพัฒนาระบบบริหารเงินเดือน “Wealth Payroll”   ซึ่งนําเทคโนโลยีของระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานในองคกร ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนในการจัดทําเอกสาร
ใหกับกรมสรรพากร , สํานักงานประกันสังคม , กองทุนทดแทน , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , กรมแรงงาน ชวยในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อออกรายงานวิเคราะหตางๆ และสามารถสรุปรายงานใหผูบริหารทราบไดทันทวงที ทั้งยังเปนการ
เก็บขอมูลในการบริหารงานบุคคลภายในองคกรใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ระบบ Wealth Payroll ประกอบดวยระบบหลัก3 ระบบดงันี้ 
Payroll System – ระบบเงินเดือน 

Time Attendance - ระบบลงเวลาการทํางาน 
Security System – ระบบรักษาความปลอดภยั 
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Standard Feature of Wealth Payroll 
 

 สามารถเริ่มตนใชงานไดทันที โดย User สามารถ
บันทึกเงินเดือนยกมาในภายหลังได 

 สามารถแกไขรหัสทุกอยางไดตลอดเวลา โดย
ระบบจะทําการ Online Update & Online Correction ให
อัตโนมัติ 

 สามารถเก็บขอมูลไดไมจํากัดป และสามารถพิมพ
รายงานยอนหลัง เพื่อดูขอมูลในปกอนๆได 

 กรณีที่มีรายการเงินเพิ่ม เงินหัก ระบบจะทําการ
เช่ือมโยงขอมูล ไปที่ระบบเงินเดือนใหอัตโนมัติ 

 สามารถโอนขอมูลเงินเดือนเพื่อเช่ือมโยงไปบันทึก
บัญชีเงินเดือนยังระบบโปรแกรมบัญชี Wealth ERP และ 
DAccount ได 

 สามารถเรียกดูรายงานออกทางจอภาพ เพื่อตรวจ 
สอบขอมูลกอนสั่งพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพได 

 สามารถพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ เครื่องพิมพแบบ Dot Matrix ได 

 สามารถพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพแบบ 
Text Mode ไดดวยความเร็วสูงเหมาะกับการพิมพรายงานที่มี
ปริมาณมากหรือการพิมพรายงานที่มีสําเนา 

 สามารถพิมพรายงานแบบ Graphic Mode และ
สามารถกําหนดตัวอักษรไดตามความตองการ 

 สามารถ Export รายงานตางๆ ในรูปแบบไฟล
ตางๆได เชน Text File , Excel File, Earchive File เปนตน 

 สามารถยอ , ขยาย ,  ซอน , ล็อค Row หรือ 
Column ในการดูรายงานทางจอภาพได เพื่อความสะดวกใน
การดูรายงานที่มีรายละเอียดคอนขางมากไดทางจอภาพใน
หนาจอเดียว 

 สามารถออกแบบฟอรมตางๆไดเอง อาทิเชน Slip 
เงินเดือน  เปนตน และสามารถ Add Logo ของบริษัท (BMP , 
JPG) เขาไปในเอกสารได  

 สามารถกําหนดขอมูลเกี่ยวกับองคกร : บริษัท, 
สาขา, ฝาย, แผนก , แผนงาน , โครงการ ไดตาม 
Organization Chart  จริง โดยไมจํากัด 
 
 

 
 สามารถระบุตําแหนง และเงินไดประจําตําแหนง 

ของพนักงานแตละตําแหนงได เชน คาตําแหนง , คาอาหาร
และสามารถระบุงวดการจายเงินไดประจําตําแหนงได โดย
โปรแกรมจะคํานวณเงินไดประจําตําแหนงในแตละเดือนให
อัตโนมัติ ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดในการจัดทําเงินเดือน
ของพนักงานในแตละตําแหนงไดถูกตอง แมนยํายิ่งขึ้น 

 พนักงาน 1 คน สามารถระบุไดหลายตําแหนง 
 สามารถกําหนด Cost Center ของพนักงาน และ 

Default Cost Center ของพนักงานแตละรายได 
 สามารถพิมพรายงานแยกตาม Cost Center ได 
 สามารถสลับหนาจอเมนู , รายงานตางๆ ไดทั้ง

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได * 
 รองรับการทํางานไดหลายบริษัท , หลายสาขา **  
 สามารถพิมพรายงานตางๆสําหรับสงสรรพากร , 

สํานักงานประกันสังคมไดถูกตอง ครบถวน  
 สามารถพิมพรายงานตางๆชวยในการตรวจสอบ

และวิเคราะหขอมูลของพนักงานแตละรายได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*  เปนความสามารถในรุน Thai - Eng 
** เปนความสามารถในรุน Multi – Corp , Multi – 
Branch 
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Payroll System  
ระบบเงินเดือน 
 เปนระบบการคํานวนเงินเดือน คาแรงของพนักงาน 
ซึ่งรวมไปถึงรายไดอื่นและเงินหักตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อชวย
ในการจัดการเกี่ยวกับการคํานวณเงินเดือน , ภาษีหัก ณ ที่
จาย , ประกันสังคม , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯ ของพนักงาน 
ในองคกรตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ  ไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว แมนยํา  เพื่อเปนการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะหขอมูลของพนักงานไดอยาง
ทันทวงที 

 
คุณสมบัติ 

 สามารถคํานวณเงินเดือนของพนักงาน ไดทั้งแบบ
พนักงานรายเดือน , รายวัน และรายชั่วโมง 

 สามารถใหโปรแกรม Running เลขที่รหัสพนักงาน
ใหอัตโนมัติได 

 สามารถกําหนดรหัสพนักงาน และ หมายเลขบัตร
พนักงานไดทั้งตัวเลขและตัวอักษร เหมือนหรือแตกตางกัน
ได 

 สามารถปรับเปลี่ยนตารางภาษี และ คาลดหยอน
ตางๆไดเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของ
กรมสรรพากร 

 สามารถปรับเปลี่ยนอัตราประกันสังคม และ ชวง
อัตราคาจางต่ําสุดและสูงสุดไดเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

 สามารถจายเงินงวดพิเศษ ไมพรอมกับเงินเดือนได 

เชน คาลวงเวลา , โบนัส หรือ แตะเอีย เปนตน 
 
 
 

 สามารถกําหนดวิธีการปดเศษสตางค ในการ
คํานวณเงินเดือน , ประกันสังคม , ภาษีหัก ณ ที่จาย , กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ , เงินเพิ่ม , เงินหัก ไดหลากหลายวิธี เชน ปด
ใหลงตัว 25 สตางค , ไมปดเศษ , ปดเปนบาท เปนตน 

 สามารถกําหนดงวดการจายเงินเดือนไดเอง เชน 
เดือนละครั้ง , เดือนละสองครั้ง , ทุกสัปดาห เปนตน 

 สามารถกําหนดงวดการจายเงินเดือนครอมเดือน
ได เชน งวดการจายเงินเดือนคํานวณตั้งแตวันที่ 26 ถึงวันที่ 
25 ของเดือนถัดไป และจายเงินเดือนในวันที่ 30 เปนตน 

 สามารถกําหนดงวดการจายเงินแยกจากกัน 
ระหวางพนักงานรายเดือน , พนักงานรายวัน , พนักงานราย
ช่ัวโมงได 

 สามารถกําหนดการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายได
หลากหลายวิธี เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย , บริษัทออกใหครั้ง
เดียว ,บริษัทออกใหตลอดไป เปนตน 

 สามารถคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายไดทั้งแบบคูณ 12 
และ แบบสะสม 

 สามารถกําหนดเงินเพิ่ม / เงินหัก ไดเองไมจํากัด 
เชน คาลวงเวลา , โบนัส , เบี้ยขยัน , คาอาหาร , คาน้ํามันรถ  
เปนตน และสามารถผูกรหัสบัญชีเงินเพิ่ม / เงินหักตางๆ เพื่อ
เช่ือมโยงไปบันทึกบัญชียังระบบโปรแกรมบัญชี Wealth 
ERP และ DAccount ได 

 สามารถกําหนดไดวาเงินเพิ่ม / เงินหักนั้นๆ 
ตองการนําไปรวมเพื่อคํานวณภาษีดวยหรือไม 

 สามารถกําหนดไดวาเงินเพิ่ม / เงินหักนั้นๆ นํามา
คํานวณกอนคํานวณภาษี , กอนคํานวณประกันสังคม , กอน
คํานวณกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได 

 สามารถกําหนดงวดที่จะใหโปรแกรม ทําการ
คํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย , เงินประกันสังคม , กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพได 

 สามารถกําหนดรูปแบบการับเงินเดือนของ
พนักงานไดหลากหลาย เชน เงินสด , เช็ค , โอนเงินเขา
ธนาคาร , โอนเงินเขาบัญชีสหกรณ เปนตน 

 สามารถบันทึกขอมูลลงแผนดิสก เพื่อโอน
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เงินเดือนผานธนาคารตางๆ แยกตามสาขาได เชน ธ.
กรุงเทพฯ , ธ.กสิกรไทย , ธ. HSBC , ธ.ทหารไทย , ธ.นคร
หลวงไทย เปนตน 
 

 สามารถบันทึกขอมูลลงแผนดิสกเพื่อนําสง
สรรพากรได (ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 1 ก)  

 สามารถออกแบบ สรางแบบฟอรม Slip เงินเดือน
ไดเองตามรูปแบบของแตละบริษัท และสามารถ Add Logo 
ของบริษัท (BMP , JPG) เขาไปในเอกสารได  

 สามารถ Export ขอมูลสําหรับโปรแกรมการ
คํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายได 

 สามารถโอนขอมูลเงินเดือน เพื่อเช่ือมโยงไป
บันทึกบัญชีเงินเดือนยังระบบโปรแกรมบัญชี Wealth ERP 
และ DAccount ได 

 มีรายงานสําหรับสงสรรพากรถูกตอง ครบถวน 
อาทิเชน  
∗ พิมพแบบ ภ.ง.ด.1 
∗ พิมพแบบ ภ.ง.ด.1 ก 
∗ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) 
∗ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (50 ทวิ) 
∗ รายงานเงินกองทุนสะสม 

 มีรายงานสําหรับสงสํานักงานประกันสังคม
ถูกตอง ครบถวน อาทิเชน 
∗ รายงานแสดงการสงเงินสมทบ (สปส.1-10) 
∗ ทะเบียนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

(สปส.1-03) 
∗ แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน สําหรับผูที่เคยยื่นแบบขึ้น

ทะเบียนผูประกันตน (สปส.6-08) 
∗ หนังสือแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน (สปส.6-

09) 

 
 
 

 มีรายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะหตางๆ 
อาทิเชน 
∗ พิมพใบสรุปการจายเงินเดือน 
∗ พิมพทะเบียนบัตรเงินไดพนักงาน 
∗ รายงานสรุปยอดเงินเดือนแตละแผนก 
∗ รายงานสรุปการจายเงินเดือนของพนักงานเปนเงินสด 

รายเดือน (แสดงธนบัตรแตละประเภทใหทราบดวย) 
∗ รายงานแสดงรายละเอียดการจายเงินของพนักงานในแต

ละวัน 
∗ รายงานแสดงการจายเงินของพนักงานในแตละวัน 

(ตามพนักงาน) 
∗ หนังสือรับรองการหักเงินสมทบประกันสังคม ประจําป 
∗ หนังสือรับรองการหักเงินสะสมกองทุนประจําป 
∗ หลักฐานการหักเงินสะสมประกันสังคม (ตามมาตรา 

47) 
∗ ใบแจงการหักเงินสะสมกองทุน 
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Time Attendance System  
ระบบการลงเวลาทํางาน 
 เปนระบบที่รองรับการโอนขอมลูเวลาทํางานจากเครื่องรูด
บัตร เพื่อตรวจสอบเวลาการเขา – ออกงานของพนกังาน รวมถึง
สามารถสรุปผลการขาด , ลา , มาสาย , ออกกอน , ไมลงเวลา
ทํางานของพนักงานใหอัตโนมัต ิ และยังสามารถนําขอมลูเวลา
การทํางานของพนักงาน ไปประมวลผลเงินเดอืนของพนักงานได
ในทันท ี

 
คุณสมบัต ิ

 สามารถเชื่อมตอกับเครื่องรูดบัตรไดทกุย่ีหอ โดย
สามารถเลือกและกําหนดรูปแบบการเชื่อมตอเครื่องรูดบัตรแตละ
ย่ีหอได (Text File) 

 สามารถเชื่อมตอกับเครื่องรูดบัตรไดมากกวา 1 เครื่อง
ตอบริษัท  

 กรณีที่ไมมกีาร Import ขอมูลการลงเวลาจากเครื่องรูด
บัตร User สามารถบันทึกเวลาการทํางานของพนักงานจากบตัร
ตอกเวลาทํางานเขาสูโปรแกรมได 

 สามารถกําหนดกะตางๆไดเอง โดยไมจํากัดกะ 
 สามารถกําหนดวนั / เวลาการทํางานในแตละกะได 
 สามารถกําหนดเงื่อนไขในการมาสาย , ออกกอนเวลา,

ขาดงาน , ไมลงเวลาทํางานของพนักงาน ได  เชน  อนุญาติใหมา
สายได 15 นาที , มาสาย 30 นาที หักเงิน 50 บาท หรือ มาสาย 3 
คร้ัง หักเงิน 500 บาท เปนตน 

 รองรับการทํางานลวงเวลา (OT) ทั้งแบบกอนเวลา
ทํางาน และ หลังเวลาทํางานได 

 รองรับการบันทกึเงินเพิ่ม , เงินหัก , คาลวงเวลาวัน
ทํางานปกติ , คาลวงเวลาวนัหยุดสุดสัปดาห , คาลวงเวลาวันหยุด

นักขัตฤกษ พรอมกําหนดเงินเพิ่ม , เงินหักในแตละกะได โดย
สามารถบันทึกแยกตามพนกังานรายเดือน , พนักงานรายวัน , 
พนักงานรายชั่วโมง ได 
 

 สามารถกําหนดคาลวงเวลาการทาํงาน (OT) ในแตละ
กะได เชน หนึ่งแรง , หนึ่งแรงครึ่ง , สองแรง เปนตน และระบบ
จะเชื่อมโยงขอมูลไปที่ระบบเงินเดอืนใหอัตโนมัต ิ

 รองรับการประมวลผลการขาด ,ลา,มาสายจากการ 
Import ขอมูลการลงเวลาจากเครื่องรูดบัตรได และโปรแกรมทาํ
การสรางเอกสารการขาดงาน ,  มาสาย , ออกกอน , ไมลงเวลา
ทํางานของพนักงาน ใหอัตโนมตั ิ

 สามารถสรางสาเหตุของการลา , มาสาย , ออกกอน , 
ขาดงาน , ไมลงเวลาทํางานของพนกังานไดไมจํากดั  

 สามารถบันทึกเหตุผลของการลา , มาสาย , ออกกอน , 
ขาดงาน , ไมลงเวลาทํางานของพนกังานได    

 รองรับการสรางตารางการทํางานแยกตามสาขาแบบ
อัตโนมัตไิด 

 สามารถบันทึกตารางการทํางานใหกับพนักงานในแต
ละกะ เพื่องายในการกําหนดกะ หรือเปลี่ยนกะงาน 

 สามารถกําหนดวนัหยุดประจําปของบริษัทไดทั้งระดบั 
สาขาและแผนก 

 สามารถบันทึกการทํางานลวงเวลาของพนักงานเปน
กลุมได เชน ฝายบัญชีตองทํางานลวงเวลาในชวงปดงบการเงิน 
เปนตน ซ่ึงทําใหสะดวก รวดเร็วในการบนัทึกการทาํงานลวงเวลา
ของพนักงานมากยิ่งขึ้น 

 สามารถสรางรายการเบี้ยขยันอัตโนมัติใหแกพนกังาน
ได กรณีทีพ่นักงานไมขาด , ลา,มาสาย , ออกกอน , ไมลงเวลา
ทํางาน ได 

 สามารถโอนขอมลูเวลาการทํางานของพนักงานไปยัง
ระบบเงินเดอืนไดอยางถูกตอง จึงไมตองเสียเวลาทําการปอน
ขอมูลซํ้าอกีครั้ง โดยสามารถนําขอมลูเวลาการทํางานของ
พนักงาน ไปประมวลผลเงินเดอืนของพนักงานไดในทันท ี

 มีรายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะหตางๆ อาทิ
เชน  
∗ รายงานสรุปการขาด,ลา,มาสาย,ออกกอนเวลา ของพนักงาน 

แยกตามแผนก / ฝาย / แผนงาน/โครงการ 
∗ รายงานสรุปจํานวนวันลาคงเหลือของพนักงานแตละคน

แยกตามแผนก / โครงการ 
∗ รายงานสรุปการทํางานของพนักงานแตละคน แยกตามกะ

การทํางาน / แผนก / โครงการ 
∗ รายงานแสดงกะทํางานของพนักงานแตละคน แยกตาม
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แผนก / โครงการ 
∗ รายงานแสดงขอมูลพนักงานทีไ่มรูดบัตร 
 
Data Maintenance  
ระบบบํารุงรักษาขอมูล 

 สามารถ Reindex เพื่อเปนการจัดเรียงขอมูลใหเปน
ระบบ และระบบประมวลผลขอมูลเพื่อความถูกตองแมนยํา 
เพื่อความเสถียรสูงสุดของขอมูลในการบํารุงรักษาระบบ
ทั้งหมด 

 สามารถ Backup ขอมูล เพื่อเปนการสํารองขอมูล
ทั้งหมดของระบบ เพื่อไมใหขอมูลเกิดการสูญหาย 

 สามารถ Restore ขอมูล เพื่อเปนการเรียกขอมูล
ขึ้นมาเพื่อใชงาน กรณีขอมูลสูญหายได 

 สามารถบํารุงรักษาขอมูล โดยการสํารองขอมูล 
เปนสวนๆได เชน สํารองขอมูลทั้งบริษัทหรือแยกแตละ
บริษัทได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Security System  
ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
 สามารถกําหนดสิทธิ์ผูใชงานในการเขาใชงานได 3 

รูปแบบ คือตามสิทธิ์มาตรฐานได 3 ระดับ คือ Top , Middle , 
Operator , ตามตําแหนงงาน และตาม Login ได 

 สามารถกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน ในการเขาถึงขอมูล
ในแตละระบบ , เมนูตางๆ ในการ เพิ่ม / แกไข / ลบ / ยกเลิก  
ได 

 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงาน หรือ สั่ง
พิมพรายงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละคนได 

 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการออกรายงานไดวา User 
คนใด สามารถพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ , ออกเปน
ไฟล , หรือพิมพออกทางจอภาพได 

 สามารถกําหนดสิทธิ์ ในการเรียกดูชองเงินเดือน
ของพนักงานแตละคนได  ตัวอยางเชน พนักงานที่ไมได
รับผิดชอบในการจัดทําเงินเดือนจะไมสามารถมองเห็นชอง
เงินเดือนได หรือ พนักงานฝายจัดทําเงินเดือนมีสิทธิ์เห็นได
อยางเดียว หามแกไข เปนตน 

 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการซอนเมนูได วา User 
คนใด มีสิทธิ์ในการเห็นเมนูและเขาทํางานในเมนูใดไดบาง 

 สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาทํางานที่เมนูตางๆได
อีกครั้ง โดยใส Password อีกครั้งกอนเขาเมนูเพื่อทํางาน 

 สามารถ Lock ขอมูลไมใหมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล เพื่อความปลอดภัยของขอมูลไดอีกดวย 
 


