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เมนูจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง 
 ใช้ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรประมวลผลรำยได้ ณ งวดกำรจ่ำยนั้น ๆ เป็นรูปแบบของ Text File เพ่ือใช้ในกำร
น ำส่งธนำคำร, ส ำนักงำนประกันสังคม, กรมสรรพำกรและบริษัทจัดกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Payroll” > “จัดเก็บข้อมูลน ำส่ง”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอจัดเก็บข้อมูลน ำส่งดังรูป     
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง 
เลือกเมนูจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง  และระบุช่วงข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ 

 
 
จัดเก็บข้อมูลตำมงวดกำรจ่ำย :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตำมงวดกำรจ่ำย 

 ปีภำษ ี :  เลือกปีภำษีที่ต้องกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง โดย Click  
 เดือน :  เลือกเดือนที่ต้องกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง โดย Click  
 ครั้งที่จ่ำยประจ ำเดือน :  เลือกครั้งที่จ่ำยประจ ำเดือนโดย Click   ซึ่งจะมีให้เลือกดังนี้ 

- ครั้งที่ 1..,6 : ใช้ในกรณีงวดกำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง 

- ครั้งสุดท้ำย :  ใช้ส ำหรับงวดสุดท้ำยของเดือนที่จ่ำย 

ชื่อรูปแบบงวดกำรจ่ำย :  แสดงชื่อรูปแบบงวดกำรจ่ำยในเดือนท่ีเลือก  โดยจะแสดงตำมครั้งที่จ่ำย, วันที่เริ่มต้น,  
  วันที่สิ้นสุด และวันที่จ่ำยประจ ำเดือน ในงวดกำรจ่ำยนั้น ๆ  

 Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในงวดที่เลือก 
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จัดเก็บข้อมูลจำกเอกสำรกำรจ่ำยล่วงหน้ำ :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจำกบันทึกกำรจ่ำยล่วงหน้ำ 
 เลขที่เอกสำรกำรจ่ำย :  เลือกเลขที่เอกสำรกำรจ่ำยโดย Click   หำกต้องกำรเลือกทีละหลำยเอกสำร 

   โดย Click ปุ่ม   
 รหัสรำยได ้  :  เลือกรหัสรำยได้โดย Click   หำกต้องกำรเลือกทีละหลำยรำยกำรโดย Click ปุ่ม   
เงื่อนไขก ำหนดกลุ่มพนักงำน 
 พนักงำนทั้งหมดตำมงวดที่เลือกท่ีมีกำรประมวลผล :  เลือก  เพ่ือเลือกพนักงำนทั้งหมดที่มีกำรประมวลผลในงวด 

   กำรจ่ำยที่เลือก หำกไม่เลือกจะเปิดให้ระบุช่วงข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 รหัสหน่วยงำน  : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมหน่วยงำนหรือ 

รหัสกลุ่มพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมกลุ่มพนักงำนหรือ 
ประเภทพนักงำน  : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมประเภทพนักงำนหรือ 

 รหัสต ำแหน่งงำน  : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมต ำแหน่งงำนหรือ 
รหัสระดับพนักงำน : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมระดับพนักงำนหรือ 
รหัสพนักงำน  : เลือกกรองข้อมูลโดยกำรกรองตำมรหัสพนักงำน 

   : หลังจำกเลือกช่วงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Click  เพ่ือให้โปรแกรมน ำ 
            พนักงำนตำมเงื่อนไขท่ีเลือกมำแสดงใน Tab ถัดไป 

 
กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งธนำคำร : Tab ข้อมูลน ำส่งธนำคำร 
 หน้ำจอนี้โปรแกรมจะให้ตรวจสอบก่อนที่จะ Generate Text File  หำกต้องกำรลบรำยชื่อพนักงำนบำงคนออก
สำมำรถเลือกพนักงำนที่ต้องกำรลบและ Click ขวำ Delete หรือ Click   
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 รหัสพนักงำน :  แสดงรหัสพนักงำนตำมกำรเลือกเงื่อนไข Tab General 
 ชื่อพนักงำน :  แสดงชื่อพนักงำนตำมรหัสพนักงำน 
 รำยได้สุทธิ :  แสดงรำยได้สุทธิของพนักงำนแต่ละคน 
 
กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งธนำคำร : Tab ธนำคำร 
 ใช้ส ำหรับ Generate ข้อมูล Text File  โดยให้เลือก Path เก็บไฟล์และระบุรำยละเอียดของธนำคำร   

   

Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในส่วนของธนำคำร 
 Path  :  เลือก Path ที่ต้องกำรน ำไฟล์ที่ได้จำกกำร Generate เก็บไว้โดย Click  
 วันที่จ่ำย  :  แสดงวันที่จ่ำยของงวดกำรจ่ำยที่เลือก  
 วันที่ Upload File :  แสดงวันที่ Upload File 
 รหัสธนำคำร :  เลือกธนำคำรที่ต้องกำร Generate Text File โดย Click  
 ชื่อธนำคำร :  แสดงชื่อธนำคำรตำมกำรเลือกรหัสธนำคำร 
 เลือกรูปแบบ :  เลือกรูปแบบกำรน ำส่งโดย Click  (รูปแบบของแต่ละธนำคำรจะแตกต่ำงกัน) 
 SubComp/EFT Key :  บริษัทย่อย/รหัสกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 Ordering ID  :  รหัสผู้สั่งโอน 
 Ordering Name :  ชื่อผู้สั่งโอน 
 ชื่อ Text File   :  ระบุชื่อ Text File ที่ต้องกำรก ำหนด 
 กำรจัดเก็บ  :  เลือก  เพ่ือรวมไฟล์ทุกสำขำเข้ำไฟล์เดียว  หำกไม่เลือก  โปรแกรมจะแยกไฟล์ของแต่ละ 

  สำขำธนำคำรมำให้คนละไฟล์ 
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กำรแสดงสำขำธนำคำร ให้ Click  ใน Column รหัสธนำคำร  เพ่ือแสดงสำขำของธนำคำรที่เลือกเมื่อระบุ
รำยละเอียดเรียบร้อยแล้ว Click  เพ่ือประมวลผล 
 รหัสสำขำธนำคำร :  แสดงรหัสสำขำธนำคำรที่มีกำรก ำหนดไว้ 
 ชื่อสำขำธนำคำร  :  แสดงชื่อสำขำธนำคำรที่มีกำรก ำหนดไว้ 
 เลขที่บัญชีบริษัท  :  ระบุเลขที่บัญชีของบริษัทที่มีกำรเปิดบัญชีไว้ส ำหรับโอนเงินให้พนักงำน 
 น ำส่ง   :  เลือก  เมื่อต้องกำรน ำส่งในสำขำธนำคำรที่ต้องกำร 
เมื่อ Click  แล้ว  โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอกำร Generate ดังรูป 

 
 
เมื่อ Generate ส ำเร็จโปรแกรมจะแจ้งผลกำร Generate ดังนี้ 
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กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ : Tab ข้อมูลน ำส่ง กองทุนส ำรอง 
หน้ำจอนี้โปรแกรมจะให้ตรวจสอบก่อนที่จะ Generate Text File  หำกต้องกำรลบรำยชื่อพนักงำนบำงคนออก

สำมำรถเลือกพนักงำนที่ต้องกำรลบและ Click ขวำ Delete หรือ Click  

 
 

รหัสพนักงำน :  แสดงรหัสพนักงำนตำมกำรเลือกเงื่อนไข Tab General 
 ชื่อพนักงำน :  แสดงชื่อพนักงำนตำมรหัสพนักงำน 

เดือน  :  แสดงเดือนที่เลือกตำมกำรเลือกเงื่อนไข Tab General 
 ยอดสะสมประจ ำงวด :  แสดงยอดสะสมประจ ำงวดที่เลือกเงื่อนไข Tab General 
 ยอดสะสมประจ ำเดือน :  แสดงยอดสะสมประจ ำเดือนที่เลือกเงื่อนไข Tab General 
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กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ : Tab กองทุนส ำรอง 

  
 
Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในส่วนของกองทุนส ำรองฯ 

 Path  :  เลือก Path ที่ต้องกำรน ำไฟล์ที่ได้จำกกำร Generate เก็บไว้โดย Click  
 วันที่น ำส่ง :  ระบุหรือเลือกวันที่น ำส่งโดย Click  
 ภำษำไทย :  เลือก  เพ่ือให้ Generate Text File เป็นภำษำไทย 
 ภำษำอังกฤษ :  เลือก  เพ่ือให้ Generate Text File เป็นภำษำอังกฤษ 
 น ำส่งทั้งเดือน :  เลือก  เพ่ือเลือกให้น ำส่งข้อมูลทั้งเดือน 
 รหัสกองทุนส ำรองฯ :  เลือกรหัสกองทุนส ำรองฯ โดยกำร Click  
 ชื่อกองทุนส ำรองฯ :  แสดงชื่อกองทุนส ำรองฯ ตำมกำรเลือกรหัสกองทุนส ำรองฯ 
 เลขที่กองทุนส ำรอง :  แสดงเลขท่ีกองทุนส ำรองฯ ตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึกข้อก ำหนดองค์กร  
 รหัสบริษัท  :  ระบุรหัสบริษัทที่กองทุนก ำหนด 
 ชื่อย่อกลุ่ม :  ระบุชื่อย่อกลุ่มที่กองทุนก ำหนด 
 ชื่อ Text File :  ระบุชื่อ Text File ทีต้องกำรก ำหนด 
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เมื่อก ำหนดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว Click  เพ่ือให้โปรแกรม Generate Text File  โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอกำร Generate ดังรูป 

 
 

เมื่อ Generate ส ำเร็จโปรแกรมจะแจ้งผลกำร Generate ดังนี้ 
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กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งประกันสังคมและภำษี : Tab ข้อมูลน ำส่ง สปส. /ภำษี 
 หน้ำจอนี้โปรแกรมจะให้ตรวจสอบก่อนที่จะ Generate Text File  หำกต้องกำรลบรำยชื่อพนักงำนบำงคนออก
สำมำรถเลือกพนักงำนที่ต้องกำรลบและ Click ขวำ Delete หรือ Click  สำมำรถเลือกน ำส่งเฉพำะประกันสังคมหรือภำษี  
หรือทั้งประกันสังคมและภำษีได้ 

  
 

รหัสพนักงำน :  แสดงรหัสพนักงำนตำมกำรเลือกเงื่อนไข Tab General 
 ชื่อพนักงำน :  แสดงชื่อพนักงำนตำมรหัสพนักงำน 

เดือน  :  แสดงเดือนที่เลือกตำมกำรเลือกเงื่อนไข Tab General 
ประกันสังคม :  แสดงยอดเงินน ำส่งประกันสังคมของพนักงำน 
ภำษ ี  :  แสดงยอดเงินน ำส่งภำษีของพนักงำน 
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กรณีจัดเก็บข้อมูลน ำส่งประกันสังคมและภำษี : Tab ประกันสังคม/ภำษี 
ประกันสังคม 
น ำส่ง Text File ผ่ำน Internet 

 
Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในส่วนของประกันสังคม 
Text File :  เลือก  เมื่อต้องกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่ง Text File ผ่ำน Internet 

 Path  :  เลือก Path ที่ต้องกำรน ำไฟล์ที่ได้จำกกำร Generate เก็บไว้โดย Click  
 วันที่ช ำระเงิน :  ระบุหรือเลือกวันที่ช ำระเงินโดย Click  
 เลขที่ประกันสังคม :  แสดงเลขท่ีประกันสังคมของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึก 

   ข้อก ำหนดองค์กร  สำมำรถแก้ไขได้ 
 ล ำดับที่สำขำประกันสังคม :  แสดงล ำดับที่สำขำประกันสังคมของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึก 

   ข้อก ำหนดองค์กร  สำมำรถแก้ไขได้ 
 ก ำหนดยอดไม่เกิน 15,000 บำท : เลือก  เมื่อต้องกำรน ำส่งเฉพำะพนักงำนที่มีฐำนประกันสังคมไม่ 

  เกิน 15,000 บำท 
 Generate พนักงำนที่มียอดประกันสังคมเป็น 0 :  เลือก  เมื่อต้องกำร Generate เฉพำะ 

   พนักงำนที่มียอดฐำนประกันสังคมเป็น 0 
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กรณีต้องกำรน ำส่งในส่วนอื่น ๆ ของประกันสังคมสำมำรถเลือก  รูปแบบทีต้องกำรได้  ดังนี้ 

- สปส.1-03 

- สปส.1-04 

- สปส.1-03/1 หรือ สปส.6-08 

- สปส.6-09 

- สปส.6-10 

น ำส่งผ่ำนระบบ NSW 

 
Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในส่วนของประกันสังคม 

 XML File :  เลือก  เมื่อต้องกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่งผ่ำนระบบ NSW 

Path  :  เลือก Path ที่ต้องกำรน ำไฟล์ที่ได้จำกกำร Generate เก็บไว้โดย Click  
 วันที่ช ำระเงิน :  แสดงวันที่ช ำระเงินตำมงวดกำรจ่ำย 
 เลขที่ประกันสังคม :  แสดงเลขท่ีประกันสังคมของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึกข้อก ำหนดองค์กร   
 ล ำดับที่สำขำประกันสังคม :  แสดงล ำดับที่สำขำประกันสังคมของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึกข้อก ำหนด 

   องค์กร 
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 ก ำหนดยอดไม่เกิน 15,000 บำท : เลือก  เมื่อน ำส่งเฉพำะพนักงำนที่มีฐำนประกันสังคมไม่เกิน 15,000 บำท 
 Generate พนักงำนที่มียอดประกันสังคมเป็น 0 :  เลือก  เมื่อต้องกำร Generate เฉพำะพนักงำนที่มียอด 

   ฐำนประกันสังคมเป็น 0 
น ำส่งส่วนอื่น ๆ ของประกันสังคม 

 เลือก :  เลือก  รูปแบบกำรยื่นของ สปส.1-10 

 :  Click  เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลน ำส่งประกันสังคม 

เมื่อ Click   ระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอน ำส่งข้อมูลประกันสังคม Tab “รำยละเอียดข้อมูลน ำส่ง” ซึ่งจะแสดง

รำยละเอียดของกำรน ำส่งประกันสังคมของพนักงำนและนำยจ้ำง ดังรูป  เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว Click  เพ่ือ
เข้ำสู่หน้ำจอ น ำส่งไฟล์ประกันสังคม 
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หลังจำก Click  ระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอ Tab “น ำส่งไฟล์ประกันสังคม” 

 
 
Certificate Data 

Certificate Path File :  แสดงตำมค่ำในหน้ำจอ “ตั้งค่ำเชื่อมต่อข้อมูล Gateway” หรือเลือก Path อ่ืนโดยกำร  

   Click  
 Certificate Password :  แสดงตำมค่ำในหน้ำจอ “ตั้งค่ำเชื่อมต่อข้อมูล Gateway” หรือระบุรหัสผ่ำนใหม่ได้ 
 Encrypt File  :  เลือก  เพ่ือให้ท ำกำร Encrypt File XML ที่ต้องกำรน ำส่งข้อมูล 

Certificate Encrypt Key Path :  แสดงตำมค่ำในหน้ำจอ “ตั้งค่ำเชื่อมต่อข้อมูล Gateway” หรือเลือก Path อ่ืน 

   โดยกำร Click  
Check Send/Receive Status  
 Send/Receive Status  :  ส ำหรับแสดงข้อมูล สถำนะกำรน ำส่งไฟล์ และ สถำนะของกำรตรวจสอบสถำนะ 
แสดงข้อมูลสถำนะกำรน ำส่งไฟล์ หลังจำกมีกำรเลือก  โดยจะแสดงว่ำน ำส่งส ำเร็จหรือไม่ และแสดงข้อมูล
สถำนะของกำรตรวจสอบสถำนะกำรน ำส่งไฟล์ หลังจำกมีกำรเลือก  โดยจะแสดงสถำนะตำมข้อควำมที่ได้รับ
กำรตอบกลับมำจำก Gateway 
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 :  ส ำหรับส่งไฟล์ข้อมูลประกันสังคมไปที่ Gateway (NSW)  เมื่อกดปุ่ม  ก่อนที่จะ
ท ำกำรน ำส่ง ระบบจะแจ้งเตือน “ข้อมูลที่น ำส่งแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องกำรน ำส่งไฟล์หรือไม่?” | “Once send, 
data cannot be changed. Do you want to send data?”  

ถ้ำเลือก “Yes” ให้เข้ำท ำกำรน ำส่ง 
ถ้ำเลือก “No” ให้รอท่ีหน้ำจอตำมเดิม (ไม่มีกำรน ำส่ง) 

 
 
กรณีน ำส่งไฟล์ส ำเร็จ จะแสดงข้อควำมใน Text Area “send/Receive Status” ว่ำน ำส่งไฟล์ส ำเร็จ ดังรูป 

 
 

 :  ส ำหรับตรวจสอบสถำนะกำรน ำส่งข้อมูลประกันสังคมจำก Gateway (NSW) 

- กรณีตรวจสอบส ำเร็จ และมี message response ใหม่ส่งกลับมำจำก Gateway จะแสดงข้อควำม “Timestamp: 
dd/mm/yyyy HH:MM:SS Status : Received Success” พร้อมน ำข้อมูลจำกไฟล์ Response ล่ำสุดที่มี Ref Doc No. 
เลขเดียวกันกับไฟล์ที่แสดงอยู่ในหน้ำจอ จำก Path “Backup Received File Path” ตำมท่ีมีกำรตั้ง Path ไว้ในหน้ำจอ 
“ตั้งค่ำเชื่อมต่อข้อมูล Gateway” มำแสดง 

- กรณีรูปแบบไฟล์ที่ส่งไม่ถูกต้องจะมีกำรแจ้ง Response Code และ Response Message ให้เพ่ือตรวจสอบปัญหำ
ดังกล่ำว 
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- กรณีรูปแบบไฟล์ที่ส่งถูกต้อง จะแสดงข้อควำมสถำนะน ำส่งผ่ำน 

 
 

- กรณีกด ตรวจสอบสถำนะอีกครั้ง (น ำส่งผ่ำนแล้ว ตัวอย่ำงไฟล์ สปส1-10 จะแจ้งรอตัดบัญชี) 

 
 
 เมื่อตรวจสอบส ำเร็จ ซึ่งสถำนะ Resoponse Message : “ระบบอนุมัต”ิ หรือ “รอกำรตัดบัญชีธนำคำร” ระบบจะแจ้ง
เตือนสถำนะกำรน ำส่งข้อมูลส ำเร็จ!  
 

 
 

 

- กรณีตรวจสอบส ำเร็จ แต่ไม่มี message response ใหม่ส่งกลับมำจำก Gateway จะแสดงข้อควำม “Timestamp: 
dd/mm/yyyy HH:MM:SS Status : Not have any data”  
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ภำษี 

 
 
Generate Text File :  เลือก  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลน ำส่งในส่วนของภำษี 

 Path  :  เลือก Path ที่ต้องกำรน ำไฟล์ที่ได้จำกกำร Generate เก็บไว้โดย Click  
 วันที่จ่ำย  :  ระบุหรือเลือกวันที่จ่ำยโดย Click  
 เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี : แสดงเลขท่ีประจ ำตัวผู้เสียภำษีของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึกข้อก ำหนด 

  องค์กร  สำมำรถแก้ไขได้ 
 เลขที่สำขำผู้เสียภำษี : แสดงเลขท่ีสำขำผู้เสียภำษีของบริษัทตำมกำรก ำหนดในหน้ำจอบันทึกข้อก ำหนดองค์กร   

 สำมำรถแก้ไขได้ 
 สำมำรถเลือก  Generate Text File ที่ต้องกำร โดยมีรูปแบบดังนี้ 

- ภ.ง.ด.1 

- ภ.ง.ด.1ก 

- ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่ำน Internet 

- ภ.ง.ด.91 ยื่นผ่ำน Internet 

- ภ.ง.ด.91 ยื่นผ่ำนสื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

 

 



  

     

Human Resource Management Intelligence 
 

16 

support@prosofthcm.com 
287 หมู ่5 ต.สนัทรายน้อย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50210 

02-402-6560, 081-359-7687 

www.prosofthcm.com 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

เมื่อก ำหนดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว Click  เพ่ือให้โปรแกรม Generate Text File  โปรแกรมจะแสดง
หน้ำจอกำร Generate ดังรูป 

 
 

เมื่อ Generate ส ำเร็จโปรแกรมจะแจ้งผลกำร Generate ดังนี้ 
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