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ในปจจุบัน แตละบริษัทมีการลงเวลาเขา-ออกของพนักงานที่ตางกัน บางที่ยังใชการเซน็ตชื่อ บางทีใช

เครื่องตอกบัตร บางที่ก็ใชเครือ่งรูดบัตรซึ่งก็มีทั้งแบบ Barcode และ Magnetic เครื่องบันทึกเวลาเหลานี้แมจะมี
การพัฒนาใหใชงานงาย เก็บและประมวลผลขอมูลไดหลายรูปแบบ แตก็ยังมีปญหาเดิมๆเกิดข้ึนคือ 

 
 พนักงานลงเวลาแทนกัน 

o ทําใหบริษัทฯเสียผลประโยชน และประเมินผลการทํางานของ
พนักงานผิดพลาด 

 เสียคาใชจายรายปจํานวนมาก 
o บริษัทฯตองมีคาใชจายในการทําบัตรใหม บัตรหาย ชาํรดุ หรือถาใช

เครื่องตอกบัตรก็ตองเสียคาบตัรตอก และหมกึพิมพทุกเดือน รวม
แลวเปนคาใชจายที่ไมนอยเลยทีเดยีว 

 ภาระหนักอยูทีฝ่ายบคุคล 
o ไมสามารถทราบขอมูลการทาํงานไดในทันที ฝายบคุคลตอง

เสียเวลารวบรวมขอมูลของพนักงานแตละคน เพ่ือคิดเงินเดือน 
จัดทาํรายงานสงธนาคาร ประกันสังคม และสรรพากร  

 
จากปญหาเหลานี้ จึงเกิดวิธีการใหม คือ ใชลายนิ้วมือ เพราะลายนิ้วมือของแตละคนไมเหมือนกัน ไม

สามารถปลอมแปลงได จึงมั่นใจวาการลงเวลาโดยใชลายนิ้วมือ สามารถปองกันปญหาการลงเวลาได 100% ไม
ตองใชบัตร ไมตองจํารหัส ไมมีคาใชจายดานบัตรและหมึกพิมพ ลดภาระงานฝายบคุคล และลดความผดิพลาด
ในการทํางานไดดวย 
 

WAC TIME STAMP 
ระบบลงเวลาดวยลายนิ้วมือบน PC 
 
 WAC TIME STAMP เปนระบบลงเวลาดวยลายนิ้วมือบน PC ซึ่งออกแบบมาเพื่อแกปญหาดังกลาว
ขางตน โดยระบบจะทาํการจดัเก็บและตรวจสอบการทํางาน โดยใชเครื่องอานลายนิ้วมือ (Biometric) ที่ทันสมยั 
พรอมระบบลงเวลา-คํานวณเวลาทํางาน, ระบบรายงาน, ระบบคิดเงินเดือนอยางงาย (Easy Payroll) ชวย
ประหยัดคาใชจาย ลดภาระฝายบุคคล และลดความผดิพลาดในการคํานวน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกตอง 
เชื่อถือได 
 เพียงติดตั้งเครือ่งอานลายนิ้วมือ เขากับเครื่องคอมพิวเตอร แลวตดิตั้ง Software เทานี้ คณุก็เริ่มใชงาน
ไดทันท ี
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ทําไม WAC TIME STAMP จึงเหมาะกับองคกรของคุณ 
 

1. ปลอดภัย 
เน่ืองจาก WAC TIME STAMP ใชลายนิ้วมือซึง่ไมสามารถปลอมแปลงไดในการลงเวลา จึงมั่นใจ
ไดวาสามารถปองกันการลงเวลาแทนกันได 100% 

2. งาย สะดวก 
- ติดตั้งงาย ไมตองเดินสายใหม เพียงเสียบเครือ่งอานลายนิ้วมือที่ Port USB ของเครื่อง
คอมพิวเตอรและลงโปรแกรม ก็ใชงานไดแลว 

- สะดวก ใชงานงาย ไมตองมีบัตร ไมตองจาํรหัส ใชเพียงปลายนิ้วสัมผสัเทานั้น  
3. สแกนรวดเรว็ 

เครื่องอานลายนิ้วมือสแกนไดเร็วทีสุ่ด 0.5 วนิาท ี
4. รายงานสรปุและสถิต ิ

ระบบจะทําการเก็บขอมูล คํานวนสถติิ และจดัทําเปนรายงานสรุปเวลาทํางาน, ขาด, ลา, มา, สาย, 
OT พรอมคํานวณภาษี ประกันสังคม จัดทํารายงานสงสรรพากร, ธนาคาร ไดดวย 

5. ลดภาระงานฝายบคุคล 
ลดภาระฝายบคุคลโดยระบบสามารถโอนขอมูลไปยัง Payroll อ่ืนๆได หรอืใชโปรแกรม Easy 
Payroll ของบริษัทฯได 

6. ลดคาใชจาย 
ไมตองเสียคาบตัรตอกรายเดือน ไมตองเสียคาหมึกพิมพ ไมตองเสียคาบัตรหาย บัตรชาํรดุ บัตร
พนักงานใหม ระบบทํางานบน PC ดูแลรักษางาย เครื่องอานลายนิ้วมือ ทนทาน ทําความสะอาด
งาย 

7. ถูกตองแมนยํา ลดความผิดพลาด 
ลดความผดิพลาดจากการคํานวณเวลาทํางาน ทําลวงเวลา หรือมาสาย เพราะระบบจะคํานวณให
โดยอัตโนมตัิ  

8. ดูแลรักษางาย จัดการเองได ไมตองเรียกชาง 
เพราะเปนโปรแกรมทีท่ํางานบน PC หากเกิดปญหา ก็สามารถจัดการเองได ดวยโปรแกรม
ชวยเหลือที่ใหมา โดยไมตองคอยชาง 

9. เสร็จสรรพในระบบเดยีว 
WAC TIME STAMP ใหคุณเสร็จสรรพในระบบเดียว เพราะประกอบดวย 
1. โปรแกรม Time Attendance – บันทึกเวลาเขาออก พรอมคํานวนเวลาทํางาน รายงาน ขาด 

ลา มา สาย อัตโนมัต ิ
2. โปรแกรม Easy Payroll –โปรแกรมคดิเงินเดอืน คํานวนเงินเดือน พรอมคํานวนภาษี 

ประกันสังคม ทาํรายงานสงสรรพากร ธนาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAC TIME STAMP –มีสวนประกอบดังน้ี 
1. Administrator Program 
2. Enroll Office  
3. Time Attendance Records Manager 
4. เครื่องอานลายนิ้วมือ (Fingerprint Sensor) รุน WFS80 
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1. Administrator Program 

ใชในการจัดการขอมูล Staff เชน เพ่ิม/ลบ/แกไข/เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการกําหนดสทิธ์ิให Staff 
แตละคนไดวาสามารถดูขอมูลไดอยางเดยีวหรือแกไขไดดวย 
 

 
 

 
2. Enroll Office 

เปนโปรแกรมการจัดการขอมูลของพนักงาน ซึ่งมีความสามารถดังนี ้
- สามารถเพิ่ม/ ลบ/ เปลี่ยนแปลง/ แกไข ขอมูลพนักงานทั้งหมด รวมถึงแผนกและฝายได 

 
- สามารถกําหนดรูปแบบเวลาการทาํงานทีแ่ตกตางกันของแตละตําแหนง หรือแตละแผนกที่

แตกตางกันได โดยไมจํากัดจํานวนรูปแบบ และกําหนดเวลาการทาํงานไดเอง 
- สามารถกําหนดวันหยุดประจําปได 
- เพียงใชปลายนิว้สัมผัสก็สามารถลงเวลาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยไมตองมีการกด รหัสใด

เพ่ิมเติม แมจะมีพนักงานจํานวนมาก 
- สามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือไดสูงสุด 10 น้ิว/คน 
- ใชเวลาสแกนลายนิ้วมือเพียง 0.5 วินาทีเทานั้น 
- คนหาลายนิ้วมอืไดถูกตอง แมนยํา แมน้ิวมือจะจาง เปอน หรอืสกปรก 



บริษัท แวค รีเสิรช จํากัด 11/587 หมู 10 ถ.ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม.10230 
 โทร.0-2538-1038, 0-539-9352, 0-2530-3809-10 แฟกซ. 0-2538-3098  
E-mail: sales@wacinfotech.com website: www.wacinfotech.com  
MSN: wacresearch06@hotmail.com 

4

- แสดงรายละเอียดไดวามีการบันทึกลายนิ้วมือใดไปแลว 
- สามารถลบลายนิ้วมือที่เคยบันทึกไวได 
- แสดงชื่อ รูป ตาํแหนง แผนก เวลาเขา-ออก ของพนักงานบนหนาจอ 

 
- เปลี่ยนรูปพ้ืนหลังของหนาจอลงเวลาไดตามตองการ 
- สามารถอัดเสียงพูดในการลงเวลาไดเองตามตองการ 
 

3. Time Attendance Records Manager 
เปนโปรแกรมรวบรวมขอมูลเวลาทํางาน ซึ่งมคีุณสมบตัิดังนี ้
- สรุปเวลาทํางาน ขาด ลา มา สาย โดยอัตโนมัต ิ
- สามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังโปรแกรม Payroll ไดในรูปแบบ Text File 
- สามารถแกไขรายละเอียดการลงเวลาของพนักงานไดเชน ลมืลงเวลา หรือออกไปปฏิบัติงาน

ภายนอก เปนตน 
- สรุปเวลาทํางาน ขาด ลา มา สาย OT 
- แสดงเวลาการทํางานโดยใชแถบสีเพ่ือความชัดเจน เชน ลาใชสีเหลือง, ขาดใชสีแดง เปนตน 
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกเวลาไดแบบ Real time  
- มีรายงานใหผูใชเลือกไดตามความเหมาะสม โดยกําหนดชวงเวลาและประเภทพนักงานที่

ตองการไดเอง เชน 
1. รายงานเวลาการทํางาน 
2. รายงานวันหยดุประจําป 
3. รายงายสรุปผลการทํางาน 
4. รายงานแสดงเวลาเขาออกพนักงาน 
5. รายงานสรุปเวลาเขาออกพนักงาน 
6. รายงานขอมูลพนักงาน 
7. รายงานเวลามาสาย-ออกกอน 
8. รายงานสรุป รายป รายเดือน รายวัน 

 

รายงานวันหยดุประจําป 
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รายงานสรุปผลการทํางาน 

 

 
รายงานแสดงเวลาเขาออกพนักงาน 

 

 
รายงานสรุปเวลาเขาออกพนักงาน 

 

 
รายงานขอมูลพนักงาน 
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รายงานมาสาย-ออกกอน 

 
4. Easy Payroll 

โปรแกรมคิดเงินเดือนอยางงาย คิดเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม พรอมจดัทาํรายงานสงธนาคาร 
สรรพากร และประกันสังคมได 

- กําหนดรายละเอียดการหักเงิน, คิด OT, วันตดัเงินเดือนไดตามตองการ 

 
รายละเอียดการตัดเงินเดือน, การคิด OT 

 
- คํานวนเงินเดือน 

 
คํานวนเงินเดือน 
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- ทํารายงานสงธนาคาร, ประกันสังคม, สรรพากรไดทันท ี

 
รายงานสงธนาคาร 

 

 
รายงานสงประกันสังคม 

 

 
รายงานสงสรรพากร 
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สลิปเงินเดือน 

 
 

WAC TIME STAMP  
มี 3 รุนใหเลือกตามความเหมาะสม 

1. 80 users – สามารถรองรบัพนักงานไดไมเกิน 80 คน 
2. 200users – สามารถรองรบัพนักงานไดไมเกิน 200 คน 
3. Unlimited users - สามารถรองรับพนักงานไดไมจํากดัจํานวน 

 
2. เครื่องอานลายนิ้วมือ (Fingerprint Sensor)  

Fingerprint Sensor รุน WFS80 เปนเครื่องอานลายนิ้วมอืที่เชื่อมตอดวย USB ใชควบคูกับ WAC TIME 
STAMP เพ่ือใชลงเวลา เพียงใหพนักงานสมัผสัปลายนิ้วบริเวณกระจก เครื่องจะทําการตรวจสอบลายนิ้วมือ
โดยอัตโนมตัิ ดวยเวลาเพยีง 0.5 วินาทีเทานั้น 
 

คุณสมบัต ิ
1. ใชเวลาในการสแกน 0.5 วินาท ี
2. ทนทาน เพราะทําจาก K9 Glass ทนทานตอรอยขีด

ขวน ของมีคม ทําความสะอาดงาย 
3. สแกนไดไมวานิ้วมือจะแหง ชืน้ จาง หรือเปอน 
4. ใชลําแสง Infrared ชวยขจัดปญหาแสงรบกวนจากภายนอก  
5. มีวงจรตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน 
 

Specification 
1. หนาตางสแกนลายนิ้วมือ 16*24 mm. 
2. ขนาดเล็ก 45*63*26 มม. 
3. ความละเอียด 508 dpi 
4. USB 2.0 
5. นํ้าหนักเบาเพียง 120 กรัม 
6. อุณหภูมิการใชงาน 0-55 oC  
7. Supply Voltage: DC 4.4-5.25 V 
8. ความเร็วในการสงขอมูล 6Mbit/ วินาท ี
 

ระบบที่แนะนํา 
• เครื่อง PC แบบ Pentium IV หรือดีกวา 
• หนวยประมวลผลความเร็ว 1.6 GHz หรือเร็วกวา 
• พ้ืนที่วางใน Hard disk อยางนอย 500 MB 
• หนวยความจาํอยางต่ํา 256 MB 
• Windows XP 
• USB Port ที่วางอยางนอย 2 ชอง
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ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบลงเวลาแบบตางๆ และ WAC TIME STAMP 
ขอมูลพื้นฐานในการคิด 

บัตรตอกใบละ 1 บาท/ บัตรบารโคดแบบกระดาษเคลือบพลาสติกใบละ 10 บาท/ บัตรบารโคดแบบบัตรพลาสติกพรอมพิมพใบละ 60 บาท/ บัตรพลาสติกแถบแมเหล็กพรอมพิมพใบละ 

75 บาท/ บัตร Proximity แบบหนาพรอมสติ๊กเกอรใบละ 100 บาท/ บัตร Proximity แบบบางพรอมสติ๊กเกอรใบละ 150 บาท/ พนักงานทั้งหมดมี 100 คน/ จํานวนบัตรที่ตองทําใหม เชน บัตร

พนักงานใหม บัตรเสียหาย ชํารุด คิดเปน 5% ตอเดือน/ ใชเครื่อง PC 1 เครื่องในการคํานวณเวลา และเงินเดือน/ เงินเดือนพนักงานฝายบุคคล 8500 บาท/คน/เดือน หรือวันละ 283 บาท  

คุณสมบตั ิ เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบตัร

แบบ Barcode 

(กระดาษ) 

เครื่องรูดบตัร

แบบ Barcode 

(บัตรพลาสติก) 

เครื่องรูดบตัร

แบบ Magnetic 

เครื่องรูดบตัร 

Contactless 

บัตรหนา 

เครื่องรูดบตัร 

Contactless 

บัตรบาง 

ระบบลายนิ้วมือ

อื่นๆ 

WAC TIME STAMP 

การลงเวลาแทนกัน ปองกันไมได ปองกันไมได ปองกันไมได ปองกันไมได ปองกันไมได ปองกันไมได ปองกันได ปองกันได 

ระยะเวลาที่ใชในการลงเวลา

ของแตละคน 

∼ 5 วินาท ี 3- 5 วินาท ี 3- 5 วินาท ี 3- 5 วินาท ี 3- 5 วินาท ี 3- 5 วินาท ี 1-3 วินาท ี 0.5 วินาท ี

จํานวนพนักงานที่รองรับได ไมจํากัด จํากัดขึ้นกับ 

memory 

จํากัดขึ้นกับ 

memory 

จํากัดขึ้นกับ 

memory 

จํากัดขึ้นกับ 

memory 

จํากัดขึ้นกับ 

memory 

จํากัดขึ้นกับ 

memory 

ไมจํากัด เพราะใช  PC 

ในการเก็บขอมูล 

การดึงขอมูล manual ตองดึงขอมูล ตองดึงขอมูล ตองดึงขอมูล ตองดึงขอมูล ตองดึงขอมูล ตองดึงขอมูล ไมตอง 

การดูขอมูลแบบ Real time ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ไมได ได 

การคํานวณเวลาทํางาน 

เงินเดือน และจดัทํารายงาน 

manual manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

manual, 

กึ่งอัตโนมัต ิ

อัตโนมัต ิ

โอกาสผดิพลาดจากการบันทกึ

และคาํนวน 

สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 

เวลาที่ใชในการจัดทํารายงาน 

เงินเดือน สงประกันสังคม 

ธนาคาร สรรพากร  

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอย เพราะระบบจัดทํา

ใหเสร็จสรรพ 

คาใชจายรายเดือนดานบัตร

และวสัดสุิ้นเปลือง 

สูง สูง สูง สูง สูง สูง ไมมี ไมมี 

ความทนทานของเครื่องอาน ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง 

การซอมแซมและดูแลรักษา เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

เรียกชางซอม/ 

รอเคลม 

ซอมแซมไดเอง ไมตอง

เรียกชางซอม 
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ตารางเปรียบเทียบคาใชจายระหวางระบบลงเวลาแบบอื่นๆกับ WAC TIME STAMP 

 

คุณสมบัติ เครื่องตอก

บัตร 

เครื่องรูดบัตรแบบ 

Barcode (กระดาษ) 

เครื่องรูดบัตรแบบ 

Barcode (บัตร

พลาสติก) 

เครื่องรูดบัตร

แบบ 

Magnetic 

เครื่องรูดบัตร 

Contactless บัตรหนา

เครื่องรูดบัตร 

Contactless บัตรบาง 

ระบบ

ลายนิ้วมืออื่นๆ 

WAC TIME 

STAMP 

คาใชจายปแรก         

PC (สําหรับจัดทําขอมูล) 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 

คาเครื่องลงเวลา 15,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 50,000.- 15,000.- 

คาบัตร 100.- 1,000.- 6,000.- 7,500.- 10,000.- 15,000.- - - 

รวมคาใชจายครั้งแรก 30,100.- 41,000.- 46,000.- 47,500.- 50,000.- 55,000.- 65,000.- 30,000.- 

คาใชจายรายเดือน         

คาบัตร 105.- 50.- 300.- 375.- 500.- 750.- - - 

คาแรงพนักงานสรุปผล (จํานวนชั่วโมง

ที่ทํา * (เงินเดือน/วัน)) 

24*283 

=6,792.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

8*283 

= 2,264.- 

รวมคาใชจายรายเดือน 6,897.- 4,878.- 4,828.- 4,903.- 5,028.- 5,278.- 4,528 2,264.- 

รวมคาใชจาย/ป(รายเดือน*12) 82,764.- 58,536.- 57,936.- 58,836.- 60,336.- 63,336.- 54,336.- 27,168.- 

รวมคาใชจายทั้งสิ้นปแรก 112,864.- 99,536.- 103,936.- 106,336.- 110,336.- 118,336.- 119,336.- 52,168.- 

คาใชจายปที่ 2**         

คาใชจายรายเดือน         

คาบัตร 105.- 50.- 300.- 375.- 500.- 750.- - - 

คาแรงพนักงานสรุปผล (จํานวนชั่วโมง

ที่ทํา * (เงินเดือน/วัน)) 

24*283 

=6,792.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

16*283 

= 4,528.- 

8*283 

= 2,264.- 

รวมคาใชจายรายเดือนป 2 6,897.- 4,578.- 4,828.- 4,903.- 5,028.- 5,278.- 4,528.- 2,264.- 

รวมคาใชจายป 2 (รายเดือน*12) 82,764.- 54,936.- 57,936.- 58,836.- 60,336.- 63,336.- 54,336.- 27,168.- 

รวมคาใชจายทั้ง 2 ป 195,628.- 154,472.- 161,872.- 165,172.- 170,672.- 181,672.- 173,672.- 84,336.- 

* คาใชจายปที่ 2 มีเฉพาะคาใชจายรายเดือนเทานั้น, ** คาใชจายเหลานี้ยังไมรวมคาใชจายที่ตองสูญเสยีไปจากการที่พนักงานลงเวลาแทนกนั ทํางานไมเตม็ที่ ซึ่งคิดเปน

จํานวนเงินทีสู่งมาก, *** คาใชจายเหลานีย้ังไมรวมคาซอมบํารุงเครื่องลงเวลา 


