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PR : ລະບົບເງ�ນ�ດືອນ

PS : ລະບົບບໍລຶຫານວ�ກບ�ກຄົນ 

RT : ລະບົບສິດວັນລາ ແລະ 

  ເບ�ຍຂະຫຍັນຂ�ນສ�ງ 

TM : ລະບົບປະມວນຜົນເວລາເຮັດວ�ກ

DK : ລະບົບ�ອນຂໍ�ມ�ນເຂ�າແຜ�ນດິດ 

AS : ລະບົບກຳໜົດສິດການ�ຊ�ງານຂ�ນສ�ງ

JC : ລະບົບຕ�ນທ�ນຄ�າແຮງພະນັກງານ

PF : ກອງທຶນສຳຮອງລ��ຊີບພິເສດ

LN : ລະບົບເງ�ນກ�ູ້ຊະນິດພິເສດ

WF : ລະບົບສະຫວັດດິການພະນັກງານ

ແລະມີຄວາມສອດຄ�ອງ & ສະດວກສະບາຍ�ນທ�ກຟ�ງຊັ�ນການທຳງານ…


ສ�ດຍອດ ລະບົບ�ປລແກລມເງ�ນ�ດືອນສຳເລັດຮ�ບ

ເງ�ນ�ດືອນ & ການບໍລິຫານວ�ກບ�ກຄົນ

& ລະບົບປະມວນຜົນເວລາເຮັດວ�ກ

ລະບົບເສີມຜ�ານເວັບ :

ລະບົບເວັບ�ຊແຮງງານສຳພັນ

e-Leave    
ການຂໍລາ ແລະ OT ຜ�ານເວັບ

e-Training
ລະບົບການພັດທະນາຝ�ກອົບລົມ

ຜ�ານເວັບ

e-Welfare
ການຂໍສະຫວັດດິການພະນັກງານ

ຜ�ານເວັບ

e-Payslip
ລະບົບສົ�ງ�ບຈ�າຍເງ�ນ�ດືອນ 

ເອກະສານຕ�າງໆ ຜ�ານອີເມລ
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ສຸດຍອດ ລະບົບໂປລແກລມເງິ ນເດື ອນສໍ າເລັດຮບ ພັດທະນາຂຶ ້ ນເພ່ື ້ ອງການຂອງຜ້ ້ ງານຫາຍທີ່ ສຸດ

ແລະ ມີ ການປັບປຸງລະບົ ່ າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ື ້ ສອດຄ້ອງກັບຂ້ັ ່ າຍເງິ ນເດື ອນ

ມີ ການປ່

ວິ ທີ ການຕ່

  ...ລົດປະລິ ້ ິ ມ
່ າຍເງິ ນເດື ອນ ແລະ ບົດລາຍງານ 

ໂດຍປ່ ັ ນການສ່ົງຜ່ານທາງອີ ເມລແທນ

ຮອງຮັບທຸລະກິດ

ທຸລະກິດ PC, BA ແລະ PG
ທຸລະກິດການຜະລິ ດ

   

ທຸລະກິດສໍ ານັກງານ
ທຸລະກິດດ້ານບັນຊີ
ທຸລະກິດນໍ າເຂົ ້ າ-ສ່ົງອອກ

ທຸລະກິດເຄື່ ອງແຕ່ງກາຍ
ທຸລະກິດທະນາຄານ/ ສະຖາບັນການເງິ ນ

ທຸລະກິດອະສັງຫາຮິ ມຊັບ
ທຸລະກິດຜະລິ ດອິ ເລັກທໍນິ ກ
ທຸລະກິດງານຊິ ້ ນ/ ງານເໝາ

ທຸລະກິດໂຮງໝໍ
ທຸລະກິດໂຮງເຮື ອນ&ສະຖານສຶ ກສາ

ທຸລະກິດຄ້າປີ ກ
ທຸລະກິດສຸຂະພາບ & ຄວາມງາມ

ທຸລະກິດບໍ ລິ ການ
ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ຣີ ສອດ, 
ແລະສະປາ

ທຸລະກິດອາຫານ & ເຄື່ ອງດື່ ມ

ທຸລະກິດຮັບເໝາກ່ໍສ້າງ
ທຸລະກິດຫ້າງສັບພະສິ ນຄ້າ

ໂປລແກລມນີ ້ ອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ ້ ລກຄ້າລົດປະລິ ້ ິ ່ າຍເງິ ນເດື ອນ ຫື
ເອກະສານອື່ ີ່ ົ່ ້ ພະນັ ິ ມເອກະສານຕາມຮບແບບລາຍງານ
ທີ່ ້ ລົ ້ ົ ົ່ ້ ພະນັກງານທາງອີ ເມລ
ໂດຍມີ ລະດັບການຮັ ີ ດເບິ່ ງຂໍ ້ ມນບຸກຄົ
ເພາະເຮົ າເຂົ ້ ່ າຖານເງິ ນເດື ອນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນແມ່ນຄວາມລັບຂອງອົ
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PS

DK

PR ລະບົບເງິ ນເດື ອນພະນັກງານ : PAYROLL SYSTEM
ສດຍອດລະບົບເງິ ນເດື ອນ ຮັບປະກັນຄວາມຖື ກຕ້

ກໍາໜົດຮູບແບບອົງກອນ ເປັນສາຂາ ຫືຼ ພະແນກ ຫືຼ ພະແນກຍ່ອຍ ຫຼື  ລະດັບພະນັກງານໄດ້
ັຈດເກັ ້ ມປະວັດພະນັກງານພ້ອມຮູບຖ່ ້ ມຂໍ ້ ມູນອົງກອນແລະອື່

ການຄິ ດໄລ່ເງິ ນເດື ອນ, ພາສີ , ປະກັນສັງຄົມ, ເງິ ນກູ້ຍື ມແລະກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບ 
ມີ ຄວາມຖື ກຕ້
ຮອງຮັບພະນັກງານປະເພດຕ່ ັ່ ນ ພະນັກງານປະຈໍ າ, ພະນັກງານຊ່ັວຄາວ. 
ການຈ່າຍຄ່າແຮງເປັນລາຍເດື ອນ, ລາຍອາທິດ ຫຼື  ຈ່າຍຄ່າເວລາພິເສດຕ່
ຮອບຮັບພະນັກງານ ຫຶຼ ບຸກຄົນອື່ ້ ສາມາດຄິ ດໄລ່ພາສີ ແບບເໝາຈ່າຍ ເພ່ືອນໍ າສ່ົງ PND3 
ຫຼື  ຄິ ດໄລ່
ກໍາໜົດເງິ ນເພ່ີມ/ ເງິ ນຫັກໄດ້ບໍ ຈໍ າກັດ ແລະສາມາດຕ້ັງຕ່າສູດ ຫຼື  ເງື່ ອນໄຂຕ່ ີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄິ ດໄລ່ພາສີ ໄດ້.
ລວດໄວແລະງ່າຍໃນການບັນທື ກຂໍ ້ ມູນ. ຕິດຕາມແລະລາຍງານ ເຊັ່ ນ ເງິ ນເພ່ີມ, ເງິ ນຫັກ ແລະ ຂໍ ້ ມູນການລາ ແລະລະບົບເງິ ນເດື ອນ.
ລາຍງານມີຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ທັງຕ່ໍຫົວໜ່ວຍລັດຖະບານແລະບໍ ລິ ສັດ ເຊັ່ ັ ນຕ້ົນ.

ແຜ່ນດິ ດສາມາດສ່ງຜ່ານການໂອນທາງທະນາຄານ ແລະປະກັນສັງຄົມ 
ແລະຍັ ັ ງໂປລແກລມອື່ ນໄດ້.
ຮອບຮັບການໂອນຂໍ ້ ມູ
ໄປຍັງໂປລແກລມອື່ ນ.

້ ມຂໍ ້ ມູນ ຫຼື ັ ງລະບົບເງິ ນເດື ອນລາຍວັນ.

ລະບົບບໍ ລິ ຫານວຽກບຸກຄົນ : PERSONNEL SYSTEM
ຊ່ວຍເພ່ີມປະສິ ດທິພາບການບໍ ລິ ຫານວຽກບຸກຄົ ່ າງສົມບູນແບບ

ຈັດເກັບປະວັດເງິ ນເດື ອນ ແລະ ການປັບເລື່ ອນຕໍາແໜ່ງວຽກ 
ລວມທັງການຍ້າຍພະແນກ ຫຼື  ສາຂາ ຈາກລະບົບເງິ ນເດື ອນໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ.
ຈັດເກັບປະວັ ຶ ກອົບລົມພິເສດ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນແຕ່ລະຄ້ັງໄດ້
ແລະສາມາດບັນທຶກພ້ ັ ນໄດ້ຫຼາຍພະນັກງານໃນແຕ່ລະຫັຼກສູດ
ບັນທຶກຜົນງາຍພິເສດ ລວມທັງຮາງວັນ ແລະ ຄວາມຜິດກັບບົດລົງໂທດໄດ້

ສາມາດເພ່ີມເຕີມຫົວຂໍ ້  ແລະລາຍລະອຽດ 
ທີ່ ຕ້ອງການບັນທຶກຂອງພະນັກງານ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ບໍ່ ຈໍ າກັດ
ສາມາດເຮັດສໍ າເນົ າເອກະສານຂອງພະນັກງານ 
ເກັບໃນຮູບແບບເອກະສານອິ ເລັກທໍນິ ກ 
ເກັ ້ ມພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ 
ເພ່ືອປະຫຍັດການເກັບເອກະສານ ແລະຄ້ົນຫາໄດ້ສະດວກ.

ລະບົບໂອນຂໍ ້ ມູນເຂົ ້ າແຜ່ນດິ ດ : DISK TRANSFER
ສາມາດກຽມແຜ່ນດິ ດການສ່ົງ PND, PND1, PND91, PND3, 1, ແລະກອງທຶ ນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບ ຜ່ານອິ ນເຕີ ເນັດ ເພ່ີມຄວາມລວດໄວ 
ແລະມີ ຄວາມຖື ກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ ້ ນ.

ສາມາດສ່ົງລາຍງານຍອດເງິ ນສະສົມເຂົ ້ າກອງທຶນສໍ າຮອງສ້ຽງຊີ ບ 
(Provident Fund) ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ກອງທຶນ
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TM

RT

AS

ລະບົບປະມວນຜົນເວລາເຮັດວຽກ : TIME ATTENDANCE
ອ່ານຂໍ ້ ມູນຈາກເຄື່ ອງອ່ານບັດແລະເຄື່ ອງສະແກນລາຍນິ ້ ວມື ໄດ້ທຸກຍີ ້ ຫ້ອ 
ແລະສາມາດຈັດການແລະຄວບຄຸມເວລາເຂົ ້ ັ ກງານທຸກຄົນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ຮອງຮັບຂໍ ້ ມູນຈາກເຄື່ ອງອ່ານບັດແລະເຄື່ ອງສະແກນລາຍນິ ້ ວມື ໄດ້ທຸກຍີ ້ ຫ້ອ 
ໂດຍເລື ອກແລະກໍາໜົດຮູບແບບການເຊື່ ອມຕ່ໍ ້ ຫຼາຍກວ່ ີ ຊ່ັນ.
ຮອບຮັບພະນັກງານທີ່ ມີ ກະເຮັດວຽກຄົງທີ່  ເຊັ່ ນ ພະນັກວານສ່ວນສໍ ານັກງານ ຫຼື  
ພະນັກງານທີ່ ມີ ການສະລັບກະ ເຊັ່ ໍ , ໂຮງງານ.
ສາມາດຄວບກະ/ ປ່ຽນກະ/ ສະລັບກະໄດ້ງ່ າຍ
ກໍາໜົດກະໄດ້ບໍ່ ຈໍ າກັດ ເຊັ່ ນ ກະປົກກະຕິ/ ກະວັນຫຍຸດ/ ກະຂ້າມວັ ັ່ ວໂມງ 
ແລະການເຮັດວຽກລ່

ກໍາໜົດສູດແລະເງື່ ອນໄຂກ່ຽວກັບການຄິ ດໄລ່ກະໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ 
ການເຮັດວຽກໃນເງື່ ອນໄຂທີ່ ຊັບຊ້ອນ.
ເຊັ່ ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຖື ກແບ່ງຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ຫຼື  
ພະແນກຕາມບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາທາງບັນຊີ  ໃນລະບົບບັນຊີ .
ສາມາດໂອນຜົນຂອງວັນ, ຊ່ົວໂມງ ແລະ 
ເວລາເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໄປຍັງລະບົ ້  
ຫຼື ລະບົບເງິ ນເດື ອນອື່ ນ ເພ່ືອຄິ ດໄລ່ຄ່າຈ້າງແລະລາຍໄດ້ / ເງິ ນຫັກ.

ລະບົບສິ ດທິວັນລາແລະເບ້ຍຂະຫຍັນຂ້ັນສູງ : ADVANCED RIGHTS
ເປັນລະບົບທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບໍ ລິ ສັດພ້ອມເງື່ ອນໄຂທີ່ ລະອຽດ ເຊັ່ ນ ສຶ ດ ຫຼື  ການລາ 
ແລະການມາສາຍຂອງພະນັກງານ

ມີ ລາຍວຽກສິ ດການລາ / ຄວາມຂະຫຍັນຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ວິ ເຄາະລາຍງານ ເພ່ືອປະເມີ ນຜົນງານຂອງພະນັກວຽກ
ກໍາໜົດສູດ ຫຼື  ເງື່ ອນໄຂການຂາດ ຫຼື  ອື່ ນໆ 
ທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍເບ້ຍຂະຫຍັນ

ກໍາໜົດປະເພດສິ ດການລາຕ່າງໆໄດ້ຕາມຕໍາແໜ່ງວຽກ ແລະ ຕາມອາຍຸວຽກ, 
ແລະຕ້ັງເງື່ ອນໄຂຫັກເງິ ນ ເມື່ ອເກີນສິ ດທີ່ ໄດ້ຮັບ ໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ.
ສາມາດກໍາໜົດປະເພດອັດຕາເບ້ຍຂະຫຍັນໄດ້ບໍ່ ຈໍ າກັດ 
ແລະກໍາໜົດເບ້ຍຂະຫຍັນຕາມຕໍາແໜ່ງວຽກແລະອາຍຸວຽກໄດ້
ຄິ ດໄລ່ການຈ່າຍເບ້ຍຂະຫຍັນແບບອັດໂນມັດ ແລະ 
ສາມາດກໍາໜົດອັດຕາເບ້ຍຂະຫຍັນໄດ້ແບບອັດຕາຄົງທີ່  ແລະ ແບບກ້າວໜ້າ
ສາມາດເອິ ້ ນເບິ່ ງຍອດຄົງເຫຼື ອ ຫຼື  ຍອດໃຊ້ສິ ດການລາໃນແຕ່ລະພະນັກວຽກໄດ້

ກໍາໜົດຄວາມສໍ າຄັນໃນການເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນຂອງພະນັກງານ

ກໍາໜົດລະດັບສິ ດການເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເຂົ ້ າເບິ່ ງບົດລາຍງານ 
ຕາມຕໍາແໜ່ງວຽກແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ ນ: ບົດລາຍງານຂໍ ້ ມູນພະນັກງານ 
ສະເພາະສ່ວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ.
ສາມາດກໍາໜົດສິ ດໃນການເອິ ້ ນເບິ່ ງເງິ ນເດື ອນ, ຂໍ ້ ມູນພະນັກງານ, ຫຼື  
ແຍກປະເພດພະນັກງານໄດ້

ລະບົບກໍາຫນົດສິ ດທິການໃຊ້ວຽກຂ້ັນສູງ : 
ADVANCED SECURITY CONTROL
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JC ລະບົບຕ້ົນທຶນຄ່າແຮງພະນັກງານ : JOB COST SYSTEM

ລະບົບຕ້ົນທຶນຄ່າແຮງພະນັກງານແມ່ນລະບົບສໍ າລັບຊ່ ່ າຍບກຄົນໃນ
ດ້ານການເຮັດເງິ ນເດື ອນ ແຍກບັນຊີ ຕ້ົນທຶນ ແລະ ການຄິ ດໄລ່ເງິ ນເດື ອນ 

ຶ່ ງເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັ ້ ບໍ ລິ ຫານ 
ໃນການພິ ິ ງຕ້ົນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ືອແຍກຕ້ົນທຶນຄ່າແຮງ 
ແຕ່ລະປະເພດ ວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍກົງແລະໂດຍອ້ອມຂອງແຕ່ລະ 
ພ້ືນທີ່ ວຽກ ຫຼື  ຫົວໜ່ວຍວຽກຕ່ ື່ ອລົດຂ້ັນຕອນການເຮັດວຽກ 

່ າຍບກຄົນ.

ກໍາໜົດໄດ້ວ່າສາມາດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຄົນໃດ ໄດ້ໂດຍກົງ ຫຼື  ໂດຍອ້ອມແດ່ ໂດຍສາມາດເບິ່ ງແລະຄັດລອກເປັນບົດລາຍງານໄດ້
ສາມາດກໍາໜົດຫົວໜ່ວຍວຽກໃຫ້ກັບພະນັກງານ ເພ່ືອໃຫ້ ້ ໃຊ້ງານ ສາມາດວິ ເຄາະຕ້ົນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນແຕ່ລະສາຂາ, ພະແນກ, 
ຫົວໜ່ວຍວຽກ ແລະ ພ້ືນທີ່ ວຽກໄດ້
ສາມາດບັນທຶກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນການບັນທຶກເງິ ນເພ່ີມເງິ ນຫັກ ແຍກຕາມຫົວໜ່ວຍວຽກ ແລະ ພ້ືນທີ່ ວຽກໄດ້
ສາມາດນໍ າເຂົ ້ າຂໍ ້ ມນເວລາເຮັດວຽກ, ກະເຮັດວຽກ, ລະຫັດສາຂາ, ລະຫັດພະແນກ, ລະຫັດຫົວໜ່ວຍວຽກແລະພ້ືນທີ່ ວຽກຂອງພະນັກວຽກ ຈາກ 

້  ເພ່ືອນໍ າມາຄິ ດໄລ່ ແຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂປລແກລມໃຫ້ອັດໂນມັດ
ົ ນການຄິ ດໄລ່ ໄປລະບົບເງິ ນເດື ອນສໍ າເລັດຮບໄດ້ ໂດຍແຍກຕ້ົນທຶນຫົວໜ່ວຍວຽກໄປຍັງລະບົບບັນຊີ ໄດ້ໂດຍອັດໂນມັດ 

ໂດຍທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງບັນທຶກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ມລາຍງານທີ່ ສາມາດກວດສອບຍອດເງິ ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ ແບ່ງຕາມສາຂາ, ພະແນກ, ຫົວໜ່ວຍວຽກແລະພ້ືນທີ່ ວຽກໄດ້ງ່ າຍ.

ລະບົບກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບພິເສດ ແມ່ນລະບົບເສີ ມທີ່ ອອກແບບມາຮອງຮັບນະໂຍບາຍຂອງກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບ 
ໃຫ້ພະນັກງານສາມາດສະສົມກອງທຶນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ກອງທຶນ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມສະດວກໃນການຄິ ດໄລ່ຍອດເງິ ນສະສົມ ຫຼື  
ສົມທົບກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບກອງທີ່  1 ແລະກອງທີ່  2 ຊຶ່ ງສາມາດກໍາໜົດກອງທຶນຍ່ອຍໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍບໍ ລິ ສັດ. 

ສາມາດຕ້ັງຄ່າກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບກອງທຶນທີ່  1 ແລະສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບກອງທຶນທີ່  2 ຕ່າງທະນາຄານກັນໄດ້
ສາມາດກໍາໜົດອັດຕາການຫັກກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບຕ່າງກັນໄດ້ທັງ 2 ກອງທຶນ
ທັງສ່ວນພະນັກງານສະສົມແລະບໍ ລິ ສັດສົມທົບ
ສາມາດເຮັດການກຽມດິ ດນໍ າສ່ົງກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບໂດຍເລື ອກໄດ້
ວ່າຈະນໍ າສ່ົງກອງທຶນທີ່  1 ຫະລື ກອງທຶນທີ່  2 ຊຶ່ ງງ່ າຍແລະສະດວກ
ສາມາດກໍາໜົດລະຫັດກອງທຶນຍ່ອຍ, ກໍາໜົດອັດຕາທີ່ ພະນັກງານສະສົມ 
ແລະກໍາໜົດອັດຕາທີ່ ບໍ ລິ ສັດສົມທົບ ໃສ່ແຕ່ລະກອງທຶນຍ່ອຍ 
ໄດ້ງ່ າຍແລະສະດວກ
ມີ ລາຍງານທີ່ ສາມາດກວດສອບຍອດເງິ ນຫັກກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບ
ທັງກອງທຶນທີ່  1 ແລະກອງທຶນທີ່  2

PROVIDENT FUND EXTRA SYSTEMລະບົບກອງທຶນສໍ າຮອງລ້ຽງຊີ ບພິເສດ :
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WF

e-Leave
e-Training
e-Welfare
e-Payslip

ລະບົບເງິ ນກູ້ຊະນິ ດພິເສດ: LOAN SYSTEM

ສາມາດເລອກວິ ທີ ການຄິ ດໄລ່ດອກເບ້ຍແບບອັດຕາຄົງທີ່  ແລະ 
ຄິ ດໄລ່ດອກເບ້ຍແບບລົດຕ້ົນລົ ້ ກັບພະນັກງານໄດ້
ສາມາດກໍາໜົດອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍປີ , ງວດຊໍ າລະຕ່ໍປີ  
ເພ່ ້ ໂປລແກລມຄິ ດໄລ່ດອກເບ້ຍທີ່ ຕ້ອງຊໍ ່ ລະເດ ້ ກັບ
ພະນັກງານໄດ້
ເມ່ ອຊໍ າລະຄົບແລ້ວ ທັງເງິ ນຕ້ົນແລະດອກເບ້ຍ 
ໂປລແກລມຈະຫຍຸດຫັກເງິ ນພະນັກງານໂດຍອັດໂນມັດ
ມີ ບົດລາຍງານທີ່ ສາມາດກວດສອບຍອດເງິ ນຕ້ົນ, ດອກເບ້ຍ, 
ຍອດເງິ ນຊໍ າລະແລ້ວ ແລະຍອດເງິ ນຄົງເຫຼອ ເພ່ອກວດສອບໄດ້

ລະບົບເງິ ນກູ້ຊະນິ ດພິເສດ ລະບົບນີ ້ ອອກແບບມາເພ່ອເພ່ີ ິ ດໄລ່ເງິ ນກູ້ຊະນິ ດພິເສດ 
ໂດຍລະບົບຊ່ວຍຄິ ດໄລ່ການຫັກເງິ ນກູ້ ້ ກັບພະນັ ່ ລະເດອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ພ້ອມທັງສ່ວນດອກເບ້ຍເງິີ ນກູ້ທັງແບບອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່  ຫຼ 
ດອກເບ້ຍຊະນິ ດລົດຕ້ົນລົດດອກ ແລະເພ່ີມປະເພດຂອງເງິ ນກູ້ຂຶ ້ ນມາອີ ກ 3 ປະເພດ ໄດ້ແກ່ ລະບົບບັ ່ ອງຫວ່າງຂອງການກູ້ຍມ, 
ຄ່າທໍ ິ ນກູ້, ແລະຜົນປະໂຍດອ່ ່ ງແຕ່ ່ າງຊັດເຈນ ເພ່ ້ ້ ້ ງ່ າຍແລະສະດວກຫຼາຍຂຶ ້ ນ ໂດຍມີ ັ ງນີ ້

ລະບົບສະຫວັດດິ ການພະນັກງານ: WELFARE SYSTEM

ສາມາດກໍາໜົດສິ ດສະຫວັດດິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບຂອງພະນັກງານ ຄ ຄ້ັງຕ່ໍປີ , ບາດຕ່ໍປີ  ແລະບາດຕ່ໍຄ້ັງ
ສາມາດກໍາໜົດເງ່ ອນໄຂປະເພດຂອງສະຫວັດດິ ການໄດ້ເຖິງ 10 ປະເພດ
ລະບົບສາມາດປ້ອງກັນການຄິ ດໄລ່ຍອດເງິ ນສະຫວັດດິ ການທີ່ ເບີ ກເກີນຈາກສິ ດທີ່ ໄດ້ຮັບ 
ຫາກມີ ກໍລະນີ ຜິດພາດ ເນ່ ອງຈາກມີ ການຈ່ ້ ພະນັກງານເກີນ 
ລະບົບຈະປ້ອງກັນບໍ່ ້ ມີ ການຈ່າຍເງິ ນສະຫວັດດິ ການເກີ ້ ກັບພະນັກງານ
ລະບົບສາມາດເກັບປະວັດການເບີ ກສະຫວັດດິ ີ ກ່ອນໄດ້ 
ເພ່ອກວດສອບຍອດເງິ ນສະຫວັດດິ ການຍ້ອນຫລັງທີ່ ້ ່ ລະປີ
ມີ ບົດລາຍງານທີ່ ສາມາດກວດສອບຍອດເງິ ນສະຫວັດດິ ການທີ່ ພະນັກງານໄດ້ຮັບ, ສະຫວັດດິ ການທີ່ ້ ໄປ 
ແລະສະຫວັດດິ ການຄົງເຫຼອຂອງພະນັກງານ ເພ່ອກວດສອບໄດ້ງ່ າຍແລະສະດວກ

ລະບົບນີ ້ ຈະຊ່ວຍເພ່ີມການດໍ າເນີ ັ ດດິ ການພະນັກງານ ການມີ ສິ ດຂອງພະນັກງານ ຊຶ່ ງງ່ າຍສໍ າລັບຝ່າຍບຸກຄົນແລະພະນັກງານ 
ລວມທັງຍັງປ້ອງກັນບໍ່ ້ ມີ ການຈ່າຍເງິ ນສະຫວັດດິ ການເກີ ້ ກັບພະນັກງານນໍ າ  ໂດຍມີ ັ ງນີ ້

ລະບົບເສີ ມຜ່ານເວັບ : ລະບົບເວັບໄຊແຮງງານສໍ າພັນ

ລະບົບສ່ົ ່ າຍເງິ ນເດອນ  ເອກະສານຕ່
ຜ່ານອີ ເມລ

ການຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດິ ການແລະການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານຜ່ານເວັບ

ຫັຼກສູການພັດທະນາຝຶກອົບລົມຜ່ານເວັບ

ການຂໍ ລາ ແລະ OT ຜ່ານເວັບ

ບໍ ລິ ສັດ ອີ -ບິ ຊິ ເນັດ ພລັສ ຈໍ າກັດ 
12-14 ຊອຍ ບໍ ລົມລາດຊະຊົນນະນີ  39, ຖະໜົນ ບໍ ລົມລາດຊະຊົນນະນີ ., 
ຕະຫ່ິຼງຊັນ, ກຸງເທບ 10170 ປະເທດໄທ.  
ໂທ: 0-2880-9700 (ສາຍອັດໂນມັດ 30 ສາຍ) ແຟັກ: 0-2424-0972

www.businessplus.co.th contact@businessplus.co.th
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