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 ระบบโปรแกรม e-Payslip เปนโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยงานฝายทรัพยากรบุคคลในการพิมพใบจายเงินเดือนใหพนักงาน ซึ่งเดิม 
พิมพเอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปดผนึก เปลี่ยนเปนใหโปรแกรมพิมพเปนรูปแบบ Electronic File และสง E-Mail ใหพนักงานไดทันที 
โดยพนักงานแตละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัยในการเปดเขาดูขอมูลเงินเดือน ซึ่งเปนความลับเฉพาะคนและความลับขององคกร นอกจากนั้น 
ยังสามารถสงเอกสารหรือรายงานอื่นๆ ใหพนักงานทาง E-Mail ไดทำนองเดียวกับใบจายเงินเดือน

 ระบบ e-Payslip ใชงานไดงาย โดยไมตอง 
ติดตั้งโปรแกรม เพียงแคทานมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 
e-Payslip และขั้นตอนการตั้งคาของระบบ มี 2 
ขั้นตอน ดังนี้
  ระบบ e-PaySlip สามารถใชงานรวมกับ  
  โปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 5.1 ขึ้นไป เพียง  
  ทานทำการลงทะเบียนโปรแกรมเงินเดือน  
  ตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อระบบไว ก็สามารถใชงาน  
  ไดทันทีโดยที่ไมตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
  ตั้งคาระบบ E-Mail กอนเริ่มใชงานไดงาย  
  และสะดวก รวดเร็ว กรณีที่ผูใชงานไมมี  
  Mail Server ก็สามารถใช Mail Free ทั่วไป  
  เปนโปรแกรมจัดการอีเมลสำหรับรับและสง  
  E-Mail ได

 ระบบ e-Payslip ไดถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหใชงานไดงายสะดวกและรวดเร็ว โดยเพียง 
ทำการตั้งคาพื้นฐานของระบบเพื่อใชงานในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งในเดือนถัดไปก็สามารถ 
ใชงานไดตอเนื่องโดยที่ไมตองตั้งคาใหม รวมทั้งเมนูการทำงานที่ชัดเจน และขณะที่ ทำการสง E-Mail 
ใหกับพนักงาน  ระบบจะแจงสถานะในการสงเอกสารเปน Log File เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
 - โปรแกรมจะทำการพิมพเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน โดยพิมพเปน 
  รูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรอง  
   การหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ เปนตน
 - สามารถทำการกรองขอมูลในการสงเอกสารโดยสามารถเลือกไดวาตองการสงทั้งบริษัท, เฉพาะสาขา, 
  เฉพาะแผนก หรือสงเฉพาะพนักงานบางทาน หรือกรณีสงเพิ่มเติมใหพนักงาน
 - สามารถตั้งคาเพื่อกำหนดสิทธิใหกับผูใชงานในการสงเอกสารทาง E-Mail และกำหนดสิทธิ 
  ในการแกไข E-Mail ในแฟมประวัติพนักงาน เพื่อปองการความปลอดภัยขอมูลพนักงานได 
 - เพื่อความสะดวกและมีหลักฐานในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี Log File เก็บรายละเอียด 
  ความถูกตองสมบูรณในการสงขอมูลทุกรายการโดยแยกแฟมใหอัตโนมัติอยางเปนระบบ 
 - โปรแกรมจะทำการสงเอกสารใหกับพนักงานที่ระบุ E-Mail ถูกตองเทานั้น พรอมกับสามารถตรวจสอบ  
  และแสดงใหทราบวา E-Mail ของพนักงานทานใดที่ไมถูกตอง เพื่อกลับมาแกไขและสงใหมได

 1. เลขที่บัตรประชาชน 
 2. วันเดือนปเกิด 
 3. วันหมดอายุบัตรประชาชน
 4. เบอรโทรศัพท
 5. รหัสพนักงาน
 6. เลขที่บัตรพนักงาน
 7. วันที่เริ่มงาน

มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอื่นดวยรหัสลับเฉพาะบุคคล 
เนื่องจากใบจายเงินเดือนที่สงใหกับพนักงาน นั้นเปนเอกสารสำคัญ 
ซึ่งปองกันเฉพาะเจาของเอกสารเทานั้น ถึงจะเปดได โดยสามารถ 
กำหนดรูปแบบรหัสลับผสมผสาน ขอมูลสวนตัวของพนักงานไดถึง 
7 ชนิด ขึ้นอยูกับนโยบายบริษัทที่จะกำหนดใหขอมูลใดนำมาใช 
ในการเปดเอกสาร  และสามารถเปลี ่ยนแปลงไดเมื ่อนโยบาย 
บริษัทเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีขอมูลใหเลือกไดดังนี้ P.1



ความคุมคาของการนำระบบ e-Payslip มาใชงานในองคกร
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รูปหนาจอแสดงการใสรหัสลับ
รูปแสดงใบจายเงินเดือน

รูปแสดงการรับใบจายเงินเดือนทาง E-Mail

 ระบบ e-PaySlip ใหความคุมคาในการลงทุนสำหรับองคกรให 
ความคุมคา ในการใชงานสำหรับ ฝายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน 
ชวยลดตนทุน ประหยัดคาใชจายระยะยาว ชวยประหยัดเวลา เพิ่ม 
ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มภาพ 
ลักษณความทันสมัยใหองคกร

หลังจากไดรับใบจายเงินเดือนทาง E-Mail
เรียบรอยแลวพนักงานก็จะสามารถเปดด ู
ใบจายเงินเดือน (Slip) ได ซึ่งกอนเปด 
จะตองทำการระบุรหัสลับใหถูกตองตามที่ 
ฝายทรัพยากรบุคคลไดกำหนดไว ระบบจึงจะ 
แสดงขอมูลในรายงาน แตถาระบุไมถูกตอง 
ก็จะไมสามารถดูขอมูลในรายงานได

1. ชวยลดตนทุนและประหยัดคาใชจายระยะยาว 
 1. ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อกระดาษ ใบจายเงินเดือนหรือซองปดผนึก
 2. ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อหมึกพิมพ และประหยัดคาซอมแซม  
   เครื่องพิมพ
 3. ประหยัดคาใชจายการทำงานลวงเวลา
 4. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร
 5. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการสง เอกสารใหพนักงาน ที่ทำงาน  
   นอกสำนักงาน หรือสาขาตางๆ

2. ชวยประหยัดเวลาของฝายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
 1. ลดระยะเวลาในการดำเนินการ เชน การรอพิมพเอกสาร, 
   การปดผนึกซองใบจายเงินเดือน เปนตน
 2. ลดระยะเวลาการแจกใบจายเงินเดือนใหกับพนักงาน หรือ  
   เซ็นรับเอกสารทีละคน เปลี่ยนเปนรูปแบบของการสงทาง E-Mail 
 3. ลดการผิดพลาดในการแจกใบจายเงินเดือนใหกับพนักงาน ผิดคน 
   หรือหลีกเลี่ยงกรณพีนักงานไมไดรับใบจายเงินเดือน
 4. สามารถสงใบจายเงินเดือนใหพนักงานรายบุคคลไดทันที
   ในกรณพีนักงานเฉพาะทาน รองขอใหทำการสงใหมได

4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มภาพลักษณองคกร
 1. ความปลอดภัยในเรื่องความลับของขอมูล ในรูปแบบใหมเปน  
   Electronic File
 2. ชวยใหฝายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้น สามารถพัฒนาองคกร
   ไดมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหองคกร
 3. ชวยเพิ่มภาพลักษณใหองคกร ดวยการ นำเทคโนโลยีสมัยใหม
   มาใชในองคกร

สามารถตั้งคาใหโปรแกรมทำการเปลี่ยน นามสกุล File .PDF เปน .PDF_ เพื่อใหไมถูก กำจัดออกจาก Mail Server เมื่อผูใชงานไดรับ 
Mail เพียงเปลี่ยนนามสกุล File จาก .PDF_ เปน .PDFก็สามารถเปดอานเอกสารได

3. ชวยเพิ่มความสะดวก, รวดเร็ว ในการทำงาน
 1. ชวยใหการทำงานของฝายทรัพยากรบุคคลสะดวก รวดเร็วขึ้นกวาเดิม
 2. ชวยใหการเก็บเอกสารงายและสะดวกขึ้น ในรูปแบบ Electronic File 
   และเปนการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
 3. ชวยใหพนักงานที่ตองทำงานนอกสำนักงาน หรือสาขาตางๆ
   ไดรับใบจายเงินเดือน รวดเร็ว ทันเวลาไมตองรอเขามารับเอกสาร
   ทีส่ำนักงาน หรือรอรับเอกสารที่สงมาจากสำนักงาน

ความตองการพื้นฐานของโปรแกรม
1. ใชงานคูกับระบบโปรแกรมเงินเดือน (Business Plus Payroll)  
  Version 5.1 ขึ้นไป
2. โปรแกรม PdfCreator ซึ่งเปนโปรแกรม Freeware
3. เครื่องที่ตองการใชงานจะตองสามารถติดตอ NetWork ที่สามารถ 
 สง E-Mail ได
4. องคกรจะตองมี E-Mail Accountที่ใชสำหรับสงเมลใหกับพนักงาน
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