วันที่ 4/4/2560
เวลา 11:25
Code Name
otG91 ใบแนบภงด1 ยืน่ ทาง Internet

บริษัท ตัวอย่ าง จํากัด
รายงานส่ งออก (*.txt)
เรียงตามรหัสรายงาน
Description
เฉพาะพนง.มีภาษี (เดิม 10c01) 7/9/59

หน้า 1
รหัสรายงาน:60401

00015 ธนาคารไทยทนุ จํากัด (TDB)
00019 ใบแนบภงด.1
00020 ธนาคารยูโ อบี รัตนสิ น

เพื่อนําไปใช้พิมพ์ดว้ ย Excel

00021 ภงด1

สําหรับยืน่ แบบฯ ด้วยสื่ อฯ

00023 สปส. 1-10 (Format 126)

แบบการส่ งเงินสมทบ ประกันสังคม

04301 สปส. 1-10 ประกันสังคม (Format 126)

แก้ไ ขตามประกาศฉบับ 2

04601 ประวัติพนักงาน
04701 ธนาคารกสิ กรไทย
04702 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด

ลําดับพนง.ไม่เกิน 100 คน
ข้อมูลนําส่ งให้ธ.กรุ งศรี อยุธยา

04703 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
04801 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
05201 ธนาคารยูโ อบี รัตนสิ น 035

format เดียวกับ BBL เรี ยงตามรหัสพนง.
ใช้กบั งวดพิเศษได้

05202 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
05203 ธนาคารยูโ อบี รัตนสิ น 35
05301 ภงด91 online นายจ้างยืน่ แทน

format เดียวกับ BBL เรี ยงตามรหัสพนง.
ปี ภาษี47ไม่ยนื่ เพิ่ม/ขอคืน,[Custom name 2]<>'N'

05302 ภงด91 online นายจ้างยืน่ แทน

ปี ภาษี47,[Custom name 2]<>'N',Income>60000

05501
05801
05901
05A01

สรุ ปทบ.เงินเดือน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (SCB)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (SCB)
ธนาคารกสิ กรไทย

com7
รหัสธนาคาร=123456
รหัสธนาคาร=123456 เพิ่มชื่อพนักงาน
ชื่อEngใช้เพิ่มเติม3 งวดพิเศษใช้ไ ด้ เดิม 05101

05b01
06201
06301
06302
06601
06602
06a01

ธนาคารทหารไทย จํากัด (TMB)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (TMB)
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ BBL
ประวัติพนักงาน
สปส.1-10 การส่ งเงินสมทบ (format 135)
ภงด1

06b01
07101
07801
08101

ประวัติพนักงาน
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
สปส.1-10 การส่ งเงินสมทบ (format 135)

08401 สปส.1-10 การส่ งเงินสมทบ (format 135)

แก้รหัส 2701 > 2702
TTTP
for SSO Media 2.0
สําหรับยืน่ แบบฯ ด้วยสื่ อฯ
ต้องคํานวณก่อน
Pack128 Upaydat.dat
W
จ่ายหลายงวด:เดือน, ปิ ดงวดสุ ดท้าย ก่อนปิ ดสิ้ นเดือน
for SSO Media 2.0 ป้อนวันที่ไ ด้

วันที่ 4/4/2560
เวลา 11:25
Code Name
08501 ธนาคารกสิ กรไทย

บริษัท ตัวอย่ าง จํากัด
รายงานส่ งออก (*.txt)
หน้า 2
รหัสรายงาน:60401
เรียงตามรหัสรายงาน
Description
(W-รายวัน) ชื่อEngใช้เพิ่มเติม3 งวดพิเศษใช้ไ ด้

08601 ธนาคารกสิ กรไทย

งวดพิเศษใช้ไ ด้ เดิม 05A01

08602 ทะเบียนสมาชิก PF
08701 PFiDisk1

Hassell
TISCO

08702 PFiDisk2

TISCO

08703 PFiDisk3
08705 ประวัติพนักงาน-เงินได้-รายการหัก

TISCO
ต้องคํานวณก่อน

08801 UOB(024)
08a01 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(KTB)
09801 กสิ กรไทย Smart Payroll

ตั้งชื่อไฟล์เป็ น post.trf
โอนต่างธนาคารได้

10101 BBL SMART Service
10201 ข้อมูล PM
10202 ข้อมูล PD
10203 ใบแนบภงด1 ยืน่ ทาง Internet
10901 ธนาคารธนชาต จํากัด
10c01 ใบแนบภงด1 ยืน่ ทาง Internet
11c01 ธนาคารนครหลวงไทย
12301
13101
14701
14b01
15101

ยอดสะสม
upaydat.dat
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
KBank Payroll
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(KTB)

15102 ธนาคารทหารไทย จํากัด (TMB)
16501 PF-AIA
c0924 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (S)

(เดิม 00022) พนักงานมากกว่า 1000 คน
เพิ่ม S0319, พนง.>1000 คน (เดิม 10203)
ใช้กบั งวดพิเศษได้
จากผลคํานวณปั จจุบนั
BBL Pack128 (แทน 09401)
เพิ่ม BAYPAYROLL ท้าย Header
ตั้งชื่อไฟล์เป็ น post.trf (ใช้กบั งวดพิเศษได้)
แก้ 135 เป็ น 177
Pack128 Upaydat.dat
****** จบรายงาน *****

