
 

  

การจดัการบนัทกึขอ้มลูการ
ท างาน 

สรา้งตัวบันทกึการท างานและดาวนโ์หลดโดยใช ้MS EXCEL 
เช็ครายการ จาก เวลาทีท่ างานจรงิ 
สรา้งรปูแบบการใชง้านของโปรแกรม และ ระบบตอบรับ 

การบรหิารคา่ตอบแทน 
สรา้งฐานขอ้มลูเงนิเดอืน จากการบันทกึการท างานจรงิ 
ค านวนภาษีเงนิไดอ้ัตโนมัตจิากขอ้มลูลกูจา้ง 
สรา้งรายงานปรับปรงุสิน้ปีจากฐานขอ้มลูเงนิเดอืนจรงิ 

การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ ตังคา่การใชง้านใหข้องพนักงานแตล่ะคน 

ผงัองคก์ร ดแูผนการจัดการจากขอ้มลูลกูจา้งอัตโนมัต ิ

กลไกการท างาน จัดเก็บเวลาท างานจรงิจากทกุๆเครือ่งมอื เชน่ ลายนิว้มอื และ เครือ่งอา่นบัตร 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ คณุสามารถตดิตอ่เราผา่นทาง 

โทรศพัท ์ 02-381-6154 (Japanese) 09-0969-2705 

อเีมล payroll@brightsystem.co.th  （Japanese or English or Thai） 

เว็บไซต ์ http://www.brightcloud1.com/  

BRIGHT SYSTEM JAPAN CO. ,  LTD.  
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รายการฟังกช์นัของระบบ Bright PAYROLL  
 

Bright PAYROLL System   ตดิตอ่เรา 
 

 

Cloud Employee Management Web Application 

BRIGHT PAYROLL SYSTEM 

ระบบนีเ้ป็นหนึง่ใน Cloud Type Web 
Application. คณุสามารถใชร้ะบบนีไ้ดโ้ดยไม่
ตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู เพยีงแคค่ณุม ีPC และ 
การเชือ่มตอ่กับ Internet และเราจะอัพเดท
ระบบใหอ้ัตโนมัต ิโดยปรับใหเ้ป็นการรายงาน
รปูแบบใหม ่

 

ระบบนีจ้ะสนับสนุนการค านวนเงนิเดอืนโดย
อัตโนมัตริวมไปถงึความซบัซอ้นในการค านวน
ภาษีของไทย   
ทกุเอกสารจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
ไทย เชน่ ใบคา่ตอบแทนระบบสามารถแสดง
ขอ้มลูเงนิเดอืนของลกูจา้งทกุคน และชว่ยใน
การสรา้งเอกสารภาษีสิน้ปี จากการรวบรวม
ขอ้มลู 
 

 

ท าไมตอ้งใชร้ะบบนี?้ 
 

BRIGHT PAYROLL SYSTEM คอือะไร? 

15/11 Soi Charoenjai (Ekkamai 12),Sukhumvit 63,Khlong Tan 
Nuea,Wattana, Bangkok 10110, Thailand 
TEL   02-381-6154 
FAX   02-381-6155 
WEB http://www.brightsystem.co.th/ 
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Cloud แกป้ญัหาอะไร 
ระบบนีเ้ป็นหนึง่ใน Cloud Type Web Application. คณุสามารถใชม้ันไดโ้ดยไมต่อ้ง
มตีน้ทนุขัน้ต า่เพยีงแคค่ณุม ีPC และ การเชือ่มตอ่ Internet 
และเราจะอัพเดทระบบใหเ้ป็นการรายงานในรปูแบบใหมโ่ดยอัตโนมัต ิ

ภาษา 
ระบบนีส้ามารถแสดงและปฏบิัตกิารได ้3 ภาษา คอื ญีปุ่่ น อังกฤษ และไทย 
และยังสามารถป้อนขอ้มลูลกูจา้งในแตล่ะภาษาไดด้ว้ยเชน่กัน 

การสง่ใบค ารอ้งและ
การยนืยนัผา่นทาง

อเีมล 

ระบบนีจ้ะสง่ใบค ารอ้งเพือ่ยนืยันผา่นทาง อเีมล โดยอัตโนมัต ิเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีปุ่่ ม 
และ การยนืยันค ารอ้งจะส าเร็จไดเ้มือ่คลกิที ่URL ใน อเีมล 

ขอดขีองการใชร้ะบบ 
Payroll 

หลักการใชง้านของระบบนีง้า่ยและเหมาะส าหรับผูใ้ชท้กุคน 
และระบบนีส้ามารถแสดงผลทาง Smart Phone ได ้ดังนัน้คณุสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูลกูจา้งไดจ้ากทกุที ่

การท างานรว่มกบัเครือ่งมอือืน่ๆ 

ระบบตวัอยา่ง 

Working application จาก E-MAIL 
 

ระบบ Payroll 

CUSTOM SOLUTION  

เราท าตามความตอ้งการและมคีวาม

ยดืหยุน่เพือ่ใหเ้ขา้กับรูปแบบการ

ท างานในธรุกจิของคณุ 

และยังสนับสนุนตามความตอ้งการ

ของคณุอยา่งเต็มที ่เชน่ รูปแบบการ
บนัทกึการท างาน การใหร้าคาพเิศษ 

และอืน่ๆ 
 

WEB SOLUTION 

คณุสามารถเขา้สูร่ะบบจากทกุพืน้ทีบ่น

โลกไดโ้ดย cloud solution 

ทีส่ามารถชว่ยใหค้ณุค านวนขอ้มลูการ

ท างานจรงิได ้

และคณุยังสามารถตดิตัง้ระบบไดอ้ยา่ง

งา่ยดายหากคณุใช ้data center 
 

BUSINESS SOLUTION 

เรามคีวามมุง่มั่นในการท าระบบทีใ่ช ้

งานได ้

ระบบนี้สามารถใชไ้ดก้บั smart 

phone ดงันัน้คณุสามารถเขา้ถงึระบบ

ไดจ้ากทกุที ่และมกีารสง่ใบค าขอ 

และการยนืยันค าขอผ่านทางอเีมล 

เราหวงัวา่สิง่นีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ในการ

ชว่ยใหธ้รุกจิของคณุกา้วหนา้ยิง่ขึน้ 
 

 

เราม ีDEMO System เพือ่เป็นการตอบแทน ดงันัน้คณุสามารถทราบวธิกิารใชง้านของระบบได ้
ภายในในวนัเดยีว 

คณุสามารถใชง้านระบบทีส่นับสนุนไดถ้งึ 3 ภาษา กรุณาตดิตอ่กลบัมาทางเราหากคณุสนใจใน
ผลติภัณฑน์ี ้  

คณุสามารถทดลองใชร้ะบบของเราไดโ้ดยเขา้ไปที ่

http://www.brightcloud1.com/  

 

ระบบนีจ้ะสามารถท างานร่วมกับบางอปุกรณ์ไดเ้ชน่ ลายนิว้มอื และเครือ่งอา่นบตัร 

สรา้งขอ้มลูการท างานจรงิจากแตล่ะเครือ่งมอืโดยการแทรกขอ้มลู 
 

Working Record (MS EXCEL) และ Employee Management 

Bright PAYROLL System เป็นค าตอบทีด่ใีนการบรกิารจัดการลกูจา้ง รายละเอยีดส าคญัมดีังนี ้

 

ระบบนีจ้ะชว่ยใหค้ณุท างานไดอ้ยา่งราบรืน่ โดยการสง่ใบค ารอ้งผ่านทางอเีมล 
มากกวา่นัน้ ผูย้นืยันสทิธิส์ามารถกดยนืยันค ารอ้งได ้เพยีงแค ่คลกิที ่URL ทีไ่ดรั้บในอเีมล 

 

ระบบนี้สามารถสรา้งตัวบนัทกึการท างานโดย MS EXCEL ทีท่ าตามความตอ้งการโดยตราบรษัิทหรอืสิง่พเิศษตา่งๆ 

เราจะใหร้ะบบสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการ เชน่ วันหยดุท าการ หยุดเทศการ การอยูล่ว่งเวลา และอืน่ๆ 
ขอ้มลูลกูจา้งจะง่ายตอ่การตรวจสอบ และคณุสามารเชค็ขอ้มูลลกูจา้งไดจ้ากภายนอกโดยการใช ้smart phone. 

 

[ตารางบนัทกึการท างาน] 

[ขอ้มลูลกูจา้ง] 

ระบบนีจ้ะสนับสนุนการค านวนเงนิเดอืนโดยอตัโนมัตริวมไปถงึความซับซอ้นในการค านวนภาษีของ
ไทย   

ทกุเอกสารจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย เชน่ ใบเงนิคา่ตอบแทน 
สิง่นีส้ามารถทีจ่ะแสดงขอ้มลูเงนิเดอืนของลกูจา้งทกุคน และชว่ยสรา้งเอกสารภาษีสิน้ปี จาก

ขอ้มลูสะสม 
 

[ฐานขอ้มลูเงนิเดอืน] 

[สลปิเงนิเดอืน] 
 

ในหนา้จอขอ้มลูเงนิเดอืนลกูจา้ง 

สามารถทีจ่ะจัดเก็บขอ้มูลการท างานได ้
โดยอตัโนมัต ิเชน่ OT วนัหยดุท าการ 

หยดุเทศการ การอยู่ลว่งเวลา การมา

ท างานในวนัหยดุ และอืน่ๆและยัง
สามารถชว่ยค านวนภาษีของไทยรวมไป

ถงึการงดเวน้ภาษี 
 
 

จากเอกสารทัง้หมดนี ้คณุสามารถสง่

ขอ้มลูถงึกรมสรรพากรโดยไมต่อ้ง

ปรับเปลีย่นขอ้มลู เนือ่งจากเอกสารได ้
ถกูสรา้งขึน้โดยใชภ้าษาไทย 

และขอ้มลูเงนิเดอืนทัง้หมดสามารถ
รายงานและแสดงผลในหนา้จอ smart 

phone ดงันัน้คณุสามารถเชค็ขอ้มลู
เหลา่นีไ้ดไ้มว่า่คณุจะอยู่ทีไ่หนหรอื

เมือ่ไหร่ก็ตาม 
 

Employee management BRIGHT PAYROLL SYSTEM 
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