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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
  เลขทีเ่อกสาร R&DPD-PRWIN-22001 

โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows  
เวอร์ชัน : 17.01  

เร่ือง :  การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม 
รายละเอยีด : 

 
 

 
ระบบบัญชีเงินเดือน (PR 17.01) 

หัวข้อทีม่ีการเพิม่ / ปรับปรุง 
1. เร่ือง ปรับปรุงการน าข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของพนักงานขึน้ ภ.ง.ด.1ก  
2. เร่ือง ปรับปรุงรูปแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 
3. เร่ือง แกไ้ขการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตร คนท่ี 1  เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ

ลดหยอ่นบุตรให้  
4. เร่ือง เพิ่มลดหยอ่น SSF ไม่เกิน 200,000 บาท 

หมายเหตุ ขอ้ 1 และ 2 กองทุน SSFX ท าการปรับปรุงหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ก าหนดอตัราค่าลดหยอ่น   
 รายงานอตัราค่าลดหยอ่น 
 บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพิ่ม)  
 บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (แกไ้ข  / ลบ / สอบถาม)   
 บนัทึกค่าลดหยอ่นอ่ืน (พนกังาน) 
 รายงานรายละเอียดพนกังาน 
 รายงานการบนัทึกรายการลดหยอ่นของพนกังาน 
 รายงานแบบลดหยอ่น (ล.ย.01) 
 ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด 
 ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด 2 อตัรา 
 ทดสอบการค านวณรายไดภ้าษี 
 ประมาณการรายการภาษี (ภงด91) 
 รายงานประมาณการภาษี 
 รายงาน ภ.ง.ด.91 
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5. เร่ือง ปรับปรุง รายงานใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั   ใหแ้สดงรายไดสุ้ทธิดา้นซา้ยดว้ย 
6. เร่ือง ปรับปรุงรายงานกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหส้ามารถเลือกพิมพเ์ฉพาะยอดรวมได ้ และ กรณี

เลือกพิมพแ์บบ Excel ใหแ้สดงเงินเดือนจริงท่ีไดรั้บ ไม่ใช่เงินเดือนปัจจุบนั 
7. เร่ือง ปรับปรุง Format เงินสะสม ธนาคารกรุงเทพ ตอ้งการใหแ้สดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เป็นค่า

วา่ง จากเดิมท่ีแสดงค่า 00000 
8. เร่ือง ปรับปรุง กรณีก าหนดประเภทรายได ้3 = ไม่คิดภาษี และก าหนดวธีิค านวณภาษีแบบ 3= หกั 

ณ ท่ีจ่าย 3%  ไม่ตอ้งน ารายไดป้ระเภทน้ีไปค านวณภาษีดว้ย 
9. เร่ือง ปรับปรุงการค านวณ ค่าจา้งรายเดือน กรณีจ่าย 2 อตัรา และท างานไม่เตม็เดือน ให้ค  านวณ

จากจ านวนวนัท างานจริง 
10. เร่ือง เพิ่มรูปแบบรายงานการบนัทึกลดหยอ่นพนกังาน และเพิ่มรายงาน Excel File 
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ระบบบัญชีเงินเดือน (PR 17.01)   
หัวข้อการท างานทีม่ีการเพิม่ใหม่ / ปรับปรุง 

1. หวัขอ้ รายงาน ภ.ง.ด.1ก (รายงาน / ประจ าปี / รายงาน ภ.ง.ด.1ก)  
 รายละเอียด 

 แกไ้ขการท างานหวัขอ้ ยืน่ผา่นอินเทอร์เน็ต และเตรียมดิสเก็ต  
 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการน าส่งขอ้มูล ภ.ง.ด.1ก ในส่วนท่ีอยู ่โดยแยกส่วนของ

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และรหสัไปรษณียเ์ป็นแต่ละฟิลด ์แต่เน่ืองจากผูใ้ชมี้การบนัทึกขอ้มูลท่ี
อยูห่ลายรูปแบบ ท าให้โปรแกรมเดิมไม่รองรับ จึงตอ้งท าการแกไ้ขใหร้องรับรูปแบบการ
บนัทึกของผูใ้ช ้โดยการตรวจสอบเง่ือนไขการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูปั่จจุบนัเพิ่ม และในส่วนท่ี
การตรวจสอบเง่ือนไขไม่รองรับ จึงเพิ่มโปรแกรมแกไ้ขท่ีอยูปั่จจุบนัให้ผูใ้ชส้ามารถท าการ
แกไ้ขไดง่้ายข้ึน 

 จอภาพ 

 
 

 เม่ือเลือกการท างาน “ยืน่ผา่นอินเทอร์เน็ต” หรือ “เตรียมดิสเก็ต”  จะแสดงจอภาพ  
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 การบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูข่องพนกังาน เม่ือน าไปแสดงในการน าส่ง ภ.ง.ด.1ก ตอ้งเขา้โหมดแกไ้ข (กด 

Ctrl + M) มีเง่ือนไขดงัน้ี 
 บนัทึกขอ้มูลท่ีอยู ่1 - 3 และรหสัอ าเภอในระบบ (ระบบจะแสดงอ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

ให)้ 
 บนัทึกขอ้มูลท่ีอยู ่1 - 3 แต่ไม่บนัทึกรหสัอ าเภอในระบบ เพื่อใหโ้ปรแกรทแยกฟิลดไ์ด ้ผูใ้ช้

จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดขอ้ความดงัต่อไปน้ี   
o แขวง หรือต าบล ก าหนดดว้ยขอ้ความ : ต. ต าบล  แขวง  
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o เขต หรืออ าเภอ ก าหนดดว้ยขอ้ความ : อ. อ าเภอ เขต  
o จงัหวดั ก าหนดดว้ยขอ้ความ: จ. จงัหวดั กรุงเทพ กทม. 
o รหสัไปรษณีย ์ตรวจสอบจากตวัเลขอารบิก 5 อกัขระ 

 กรณีไม่มีขอ้ความดงักล่าว จะไม่สามารถแยกฟิลดใ์หไ้ด ้ ท าใหไ้ม่สามารถน าส่งขอ้มูลได ้ผูใ้ช้
จะตอ้งท าการแกไ้ขรูปแบบการบนัทึกท่ีอยู ่ในหวัขอ้ “แกไ้ขท่ีอยูปั่จจุบนั” 

ตวัอย่างการบนัทกึทีถู่กต้อง  กรณีบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู ่1 - 3 และรหสัอ าเภอในระบบ (ระบบจะแสดงอ าเภอ จงัหวดั 
รหสัไปรษณียใ์ห)้ 
ล า
ดั
บ 

ท่ีอยู1่ ท่ีอยู2่ ท่ีอยู3่ รหสั
อ าเ
ภอ 

อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปร
ษณีย ์

1 101 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม 
บางแคเหนือ 

  111
11 

บาง
แค 

กรุงเทพ
ฯ 

10160 

2 202 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม บาง
แคเหนือ 

 111
11 

บาง
แค 

กรุงเทพ
ฯ 

10160 

3 303 ซอยร่มเกลา้ถ.เพชรเกษม  บางแคเหนือ  111
11 

บาง
แค 

กรุงเทพ
ฯ 

10160 

4 404 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม  บางแคเหนือ 111
11 

บาง
แค 

กรุงเทพ
ฯ 

10160 

5 505 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม บาง
แคเหนือ 

111
11 

บาง
แค 

กรุงเทพ
ฯ 

10160 

6 111 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวย
ไทรนอ้ย บางรักพฒันา 

  121
21 

บาง
บวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

7 222 ซอย ร่มเกลา้  ถ.บางกรวยไทร
นอ้ย บางรักพฒันา 

 121
21 

บาง
บวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

8 333 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวย
ไทรนอ้ย  

บางรักพฒันา   121
21 

บาง
บวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

9 444 ซอย ร่มเกลา้  ถ.บางกรวยไทร
นอ้ย 

บางรักพฒันา  121
21 

บาง
บวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

1
0 

555  ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทร
นอ้ย บางรักพฒันา 

121
21 

บาง
บวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 
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ตวัอย่างการบนัทกึทีถู่กต้อง  กรณีบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู ่1 - 3 แต่ไม่บนัทึกรหสัอ าเภอในระบบ เพื่อใหโ้ปรแกรทแยกฟิลดไ์ด ้
ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งมีการก าหนดขอ้ความดงัต่อไปน้ี   

 แขวง หรือต าบล ก าหนดดว้ยขอ้ความ : ต. ต าบล  แขวง  
 เขต หรืออ าเภอ ก าหนดดว้ยขอ้ความ : อ. อ าเภอ เขต  
 จงัหวดั ก าหนดดว้ยขอ้ความ: จ. จงัหวดั กรุงเทพ กทม. 
 รหสัไปรษณีย ์ตรวจสอบจากตวัเลขอารบิก 5 อกัขระ 

ล าดบั ท่ีอยู1่ ท่ีอยู2่ ท่ีอยู3่ รหสั
อ าเภอ 

11 1011 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

   

12 2022 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

  

13 3033 ซอยร่มเกลา้ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค 

กรุงเทพฯ 10160  

14 4044 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม แขวงบาง
แคเหนือ  

เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

 

15 5055 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กทม. 10160  
16 6066 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย ต.บางรัก

พฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
   

17 7077 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย ต าบล
บางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
11110 

   

18 8088 ซอยร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย ต.บางรัก
พฒันา  

อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี 11110 

  

19 9099 ซอยร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย  ต าบลบางรักพฒันา อ.
บางบวัทอง  

จ.นนทบุรี 11110  

20 1010 ซอยร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย 
ต.บางรักพฒันา 

อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 
11110 

 

21 1011 ซอยร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย  ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั
นนทบุรี 11110 
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ตวัอย่างการบนัทกึทีไ่ม่ถูกต้อง กรณีไม่มีขอ้ความท่ีก าหนดดงักล่าว จะไม่สามารถแยกฟิลดใ์หไ้ด ้หรือบนัทึกขอ้มูล
ซ ้ าซอ้นกนั และบนัทึกรหสัอ าเภอในระบบดว้ย ท าใหก้ารแยกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการแกไ้ขรูปแบบการบนัทึก
ท่ีอยู ่ในหวัขอ้ “แกไ้ขท่ีอยูปั่จจุบนั” 
 
ล าดบั ท่ีอยู1่ ท่ีอยู2่ ท่ีอยู3่ รหสั

อ าเภอ 
อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์

22 4 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชร
เกษม บางแคเหนือ บาง
แค กรุงเทพฯ 

  11111 บางแค กรุงเทพฯ 10160 

23 5 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บาง
กรวยไทรนอ้ย  

บางรักพฒันา บาง
บวัทอง นนทบุรี 

 12121 บางบวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

23 6 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บาง
กรวยไทรนอ้ย  

บางรักพฒันา  บางบวั
ทอง 
นนทบุรี 
11110 

12121 บางบวั
ทอง  

นนทบุรี 11110 

24 11 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชร
เกษม บางแคเหนือ บาง
แค กรุงเทพฯ 

      

25 22 ซอยร่มเกลา้ ถ.บาง
กรวยไทรนอ้ย  

บางรักพฒันา บาง
บวัทอง นนทบุรี 

     

26 33 ซอยร่มเกลา้ ถ.บาง
กรวยไทรนอ้ย  

บางรักพฒันา บาง
บวัทอง  

นนทบุรี 
๑๑๑๑๐ 

    

 
ขอ้ผิดพลาดท่ีพบ  ท าใหไ้ม่สามารถแสดงขอ้มูลได ้หรือแสดงขอ้มูลซ ้ าซอ้นไม่ถูกตอ้ง 
ล าดบั ท่ีอยู1่ ขอ้ผิดพลาดท่ีพบ การแกไ้ข 
22 4 ซอยร่มเกลา้ ถ.

เพชรเกษม บางแค
เหนือ บางแค 
กรุงเทพฯ 

กรณีบนัทึกรหสัอ าเภอ ระบบไม่ตรวจสอบ
ขอ้ความท่ีก าหนด แต่พบวา่  
 บนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้น ในส่วน เขต จงัหวดั  

4 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม  

23 5 ซอย ร่มเกลา้ ถ.
บางกรวยไทรนอ้ย 
บางรักพฒันา บาง
บวัทอง นนทบุรี  

กรณีบนัทึกรหสัอ าเภอ ระบบไม่ตรวจสอบ
ขอ้ความท่ีก าหนด พบวา่  
 บนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้น ในส่วน อ าเภอ 

จงัหวดั 
 

5 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย บาง
รักพฒันา  

23 6 ซอย ร่มเกลา้ ถ.
บางกรวยไทรนอ้ย 
บางรักพฒันา บาง

กรณีบนัทึกรหสัอ าเภอ ระบบไม่ตรวจสอบ
ขอ้ความท่ีก าหนด พบวา่  
 บนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้น ในส่วนอ าเภอ 

6 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย บาง
รักพฒันา  
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บวัทอง นนทบุรี 
11110 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์
 

24 11 ซอยร่มเกลา้ ถ.
เพชรเกษม บางแค
เหนือ บางแค 
กรุงเทพฯ  

กรณีไม่บนัทึกรหสัอ าเภอ พบวา่ 
 ไม่มีขอ้ความท่ีก าหนด คือ ต. ต าบล  แขวง 

อ. อ าเภอ เขต  
 ไม่มีขอ้มูลรหสัไปรษณีย ์

11 ซอยร่มเกลา้ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ  

25 22 ซอยร่มเกลา้ ถ.
บางกรวยไทรนอ้ย 
บางรักพฒันา บาง
บวัทอง นนทบุรี  

กรณีไม่บนัทึกรหสัอ าเภอ พบวา่  
 ไม่มีขอ้ความท่ีก าหนด คือ ต. ต าบล  แขวง 

อ. อ าเภอ เขต จ. จงัหวดั กรุงเทพ กทม.  
 ไม่มีขอ้มูลรหสัไปรษณีย ์

22 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย ต.
บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 
11110 หรือ 
22 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย 
ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี 11110 

26 33 ซอยร่มเกลา้ ถ.
บางกรวยไทรนอ้ย 
บางรักพฒันา บาง
บวัทอง นนทบุรี 
๑๑๑๑๐ 

กรณีไม่บนัทึกรหสัอ าเภอ พบวา่  
 ไม่มีขอ้ความท่ีก าหนด คือ ต. ต าบล  แขวง 

อ. อ าเภอ เขต จ. จงัหวดั กรุงเทพ กทม.  
 รหสัไปรษณีย ์ไม่ใช่ตวัเลขอารบิก 5 

อกัขระ 

33 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย ต.
บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 
11110 หรือ 
33 ซอย ร่มเกลา้ ถ.บางกรวยไทรนอ้ย 
ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี 11110 

 

2. หวัขอ้ รายงาน ภ.ง.ด.91 (รายงาน / ประจ าปี / รายงาน ภ.ง.ด.91)  
 รายละเอียด 

แกไ้ขแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91  ดงัน้ี 
 รายการลดหยอ่น ล าดบัท่ี 18.  เงินลงทุนในหุน้ ....  ใหรั้บค่าจากการบนัทึกลดหยอ่นในหวัขอ้ 

ค่าลงหุน้ หรือลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 ยกเลิกแสดงรายการลดหยอ่น ต่อไปน้ี 

 การหกัภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ 
 เงินไดท่ี้จ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย ์
 ค่าซ้ือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF (พิเศษ) 
 ค่าซ้ือสินคา้ หรือค่าบริการ (สินคา้และบริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หนงัสือท่ีอยูใ่นรูป

ของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอินเทอร์เน็ต สินคา้ OTOP) 
หมายเหตุ ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งลบการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าว ในจอภาพการบนัทึกลดหยอ่น มิฉะนั้น
จะมียอดหกัลดหยอ่น แต่ไม่แสดงใหเ้ห็นในฟอร์ม ภ.ง.ด.91 

 จอภาพ 
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 ตวัอยา่งก่อนแกไ้ข 

 
 

 ส่วน ก. 
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 ส่วน รายการลดหยอ่น 

 
 

 ตวัอยา่งหลงัแกไ้ข  (ลา้งค่าท่ีไม่ใชแ้ลว้) 
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ฟอร์มภาษาไทย 
 ส่วน ก. 

 
 

 ส่วน รายการลดหยอ่น 
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หมายเหตุ รายการลดหยอ่น ล าดบัท่ี 18.  เงินลงทุนในหุ้น ....  รับค่าจากการบนัทึกลดหยอ่นในหวัขอ้ 
ค่าลงหุน้ หรือลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 

3. หวัขอ้ ก าหนดอตัราค่าลดหยอ่น  (เร่ิมตน้ระบบงานใหม่ / ก าหนดขอ้มูลทัว่ไป / ก าหนดอตัราค่า
ลดหยอ่น) 
 รายละเอียด 

 แกไ้ขขอ้ความ เพื่อรองรับการลดหยอ่นเงินกองทุน SSFX    
 จอภาพ 

 
 

 รายงาน 
 เม่ือกดปุ่ม “พิมพ”์ แสดงรายงานอตัราค่าลดหยอ่น  
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4. หวัขอ้ บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพิ่ม) (ขอ้มูลพนกังาน / บนัทึกรายละเอียดพนกังาน (เพิ่ม))  
 รายละเอียด 

 แกไ้ขขอ้ความ เพื่อรองรับการลดหยอ่นเงินกองทุน SSFX   
 จอภาพ 

 Tab” ลดหยอ่น”  เม่ือกดปุ่ม “ค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ”  แกไ้ขขอ้ความ ดงัรูป 

 
 

5. หวัขอ้ รายงานรายละเอียดพนกังาน (รายงน / ขอ้มูลพนกังาน / รายงานรายละเอียดพนกังาน) 
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 รายละเอียด 
 แกไ้ขขอ้ความ เพื่อรองรับการลดหยอ่นเงินกองทุน SSFX 

 จอภาพ 

 
 รายงาน 

 ในส่วนค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ แกไ้ขขอ้ความ  
− ภาษาไทย 

 
 

6. หวัขอ้ รายงานการบนัทึกรายการลดหยอ่นของพนกังาน (รายงาน / ขอ้มูลพนกังาน / รายงานการ
บนัทึกรายการลดหยอ่นของพนกังาน) 
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 รายละเอียด 
 แกไ้ขขอ้ความ เพื่อรองรับการลดหยอ่นเงินกองทุน SSFX   
 เพิ่ม การพิมพร์ายงานทาง  Excel 

 จอภาพ 
 เพิ่ม ตวัเลือกพิมพร์ายงานทาง 2 = Excel File 

 
 รายงาน 

 ทางเคร่ืองพิมพ ์ในส่วนค่าลดหยอ่นอ่ืนๆ แกไ้ขขอ้ความ  
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 รายงานทาง Excel  

− ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

  
 

7. หวัขอ้ ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด (ประมวลผล / ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด) 
 รายละเอียด 

 เพิ่มการลดหยอ่นกองทุน SSFX 
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 ปรับปรุงการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตร คนท่ี 1  เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ
ลดหยอ่นบุตรให้ 

 ปรับปรุง กรณีก าหนดประเภทรายได ้3 = ไม่คิดภาษี และก าหนดวธีิค านวณภาษีแบบ 4= หกั 
ณ ท่ีจ่าย 3%  ไม่ตอ้งน ารายไดป้ระเภทน้ีไปค านวณภาษีดว้ย  

 จอภาพ 

 
 

 การท างาน 
 เพิ่มการค านวณลดหยอ่นบุตรคนท่ี 1 ท่ีเกิดหลงัปี 2561  
 การค านวณเงินกองทุน SSF ก าหนดเง่ือนไข ดงัน้ี 

− ก าหนด ค่าสูงสุดเป็น 200,000  
− หกัไดต้ามจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000  
− ไมน่ าไปรวมกบัเพื่อการเกษียณอายอ่ืุนๆ 
หมายเหตุ ***เงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ หมายถึง เงินกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ เงินกองทุนรวม SSF เงินกองทุน RMF  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข) 
เงินกองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
เบ้ียประกนัภยัส าหรับประกนัชีวติแบบบ านาญ  

 ล าดบัขั้นการค านวณเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายอ่ืุนๆ ไม่เกิน  500,000 
1. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่วนแรก  (ไม่เกิน 10,000) 
2. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่วนท่ีสอง (ส่วนเกิน 10,000) 
3. เงินกองทุน RMF  (30% แต่ไม่เกิน 500,000) 
4. เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
5. เงินกองทุนสงเคราะห์ครู วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน (ไม่เกินค่าสูงสุด ในตาราง

ลดหยอ่น) 
6. เบ้ียประกนัภยัส าหรับประกนัชีวติแบบบ านาญ  (ไม่เกิน 15%  ของเงินได ้ สูงสุด 

200,000) 
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7. เงินกองทุนรวม SSF (30% แต่ไม่เกิน 200,000) 
8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ไม่เกิน 13,200) 

 ตวัอยา่ง กรณีก าหนดประเภทรายได ้3 = ไม่คิดภาษี และก าหนดวธีิค านวณภาษีแบบ 4= หกั ณ ท่ี
จ่าย 3%  ไม่ตอ้งน ารายไดป้ระเภทน้ีไปค านวณภาษีดว้ย 
หลงัแกไ้ข 

 

 
 

8. หวัขอ้ ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด (2 อตัรา) (ประมวลผล / ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด (2 อตัรา)) 
 รายละเอียด 

 เพิ่มการลดหยอ่นกองทุน SSFX 
 ปรับปรุงการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตรคนท่ี 1 เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ

ลดหยอ่นบุตรให้ 
 ปรับปรุงวธีิการค านวณเงินเดือนของพนกังานรายเดือน กรณีบนัทึกจ านวนวนัท างานปกติ ให้

ค  านวณเงินเดือนจากจ านวนวนัท างานปกติท่ีบนัทึกจริงของแต่ละอตัรา 
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หมายเหตุ จากเดิม พนกังานรายเดือน ไม่ตอ้งใส่จ านวนวนัท างาน ระบบจะค านวณเงินเดือน
ใหต้ามอตัราท่ีก าหนด ในเวอร์ชนัน้ีเปล่ียนใหพ้นกังานรายเดือนทุกคน จ าเป็นตอ้งใส่จ านวน
วนัท างานของแต่ละอตัราเสมอ หากไม่บนัทึกจ านวนวนัท างานปกติ จะไม่ค  านวณเงินเดือน
ให ้

 จอภาพ 

 
 

 การท างาน 
 ดูท่ีหวัขอ้ ค านวณรายไดภ้าษีประจ างวด / การท างาน  

 ตวัอยา่ง กรณีค านวณ ค่าจา้งรายเดือน กรณีจ่าย 2 อตัรา และท างานไม่เตม็เดือน ใหค้  านวณจาก
จ านวนวนัท างานจริง 
 เงินเดือนอตัรา 1 = 30,000 บาทต่อเดือน (1,000 บาทต่อวนั) ท างาน 10 วนั  =10,000 บาท 
 เงินเดือนอตัรา 2 = 60,000 บาทต่อเดือน (2,000 บาทต่อวนั) ท างาน 20 วนั = 40,000 บาท 
 กรณีขาดงาน หรือการลาท่ีตอ้งหกัเงิน 

− อตัรา 1 ขาดงาน (หกัเงินเขา้ค่าใชจ่้าย)  1 วนั ตอ้งหกั 30,000/30 = 1,000  
− อตัรา 2 ขาดงาน (หกัเงินเขา้ค่าใชจ่้าย)  1 วนั ตอ้งหกั 60,000/30 = 2,000 

รวม 2 อตัรา หกัขาดงาน (หกัเงินเขา้ค่าใชจ่้าย) = 3,000 
− อตัรา 2 ลางาน(หกัเงิน) 2 วนั ตอ้งหกั 60,000/30 = 2,000*2 = 4,000 

รวมเงินเดือนท่ีไดรั้บ = 50,000 - 4,000 = 46,000   
รวมค่าใชจ่้ายท่ีหกั = 3,000 
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9. หวัขอ้ ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี  (อ่ืนๆ / ทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี) 
 รายละเอียด 

 เพิ่มการลดหยอ่นกองทุน SSFX 
 ปรับปรุงการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตรคนท่ี 1 เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ

ลดหยอ่นบุตรให้ 
 จอภาพ 

 
 

 เม่ือกดปุ่ม ค่าลดหยอ่น 
− ภาษาไทย 
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 รายงาน 
 เม่ือกดปุ่ม “พิมพ”์ แสดงรายงานการทดสอบการค านวณรายไดแ้ละภาษี  
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10. หวัขอ้ ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91)  (อ่ืนๆ  / ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91)) 
 รายละเอียด 

 เพิ่มการลดหยอ่นกองทุน SSFX 
 ปรับปรุงการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตรคนท่ี 1 เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ

ลดหยอ่นบุตรให้ 
 จอภาพ 
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 รายงานประมาณการภาษี 
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11. หวัขอ้ รายงาน ภ.ง.ด.91 (รายงาน / รายงานเก่ียวกบั ภ.ง.ด.91 / รายงาน ภ.ง.ด.91) 
 รายละเอียด 

 เพิ่มการลดหยอ่นกองทุน SSFX 
 ปรับปรุงการค านวณลดหยอ่นบุตร กรณีบุตรคนท่ี 1 เกิดหลงัปีพ.ศ. 2561 ระบบไมค่  านวณ

ลดหยอ่นบุตรให้ 
 จอภาพ 

 
 รายงาน 

 เปล่ียนแปลงเฉพาะ หนา้ 3  
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12. รายงานใบจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั   (รายงาน / รายงานประจ างวด / รายงานใบจ่ายเงินเดือน 5.5 
(ยอ้นหลงัเฉพาะปีปัจจุบนั) 
 รายละเอียด 

 ปรับปรุงการแสดงรายไดสุ้ทธิดา้นซา้ย  
 รายงาน 

 กระดาษ A4 
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 กระดาษต่อเน่ือง 5.5 น้ิว 

 
13. รายงานเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (รายงาน / รายงานเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

 รายละเอียด 
 ปรับปรุงใหส้ามารถเลือกพิมพเ์ฉพาะยอดรวมได ้ และแสดงจ านวนพนกังาน 
 กรณีเลือกพิมพแ์บบ Excel ใหแ้สดงเงินเดือนจริงท่ีไดรั้บ ไม่ใช่เงินเดือนปัจจุบนั  
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 จอภาพ 

 
 รายงาน 

 จดัเรียง 1 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม = No 

 
 

 จดัเรียง 1 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม = Yes 
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 จดัเรียง 2 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม = No 
 

 
 

 จดัเรียง 2 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม =Yes 
 

 
 

 จดัเรียง 3 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม = No 
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 จดัเรียง  3 พิมพเ์ฉพาะยอดรวม = Yes 
 

 
 

 กรณีเลือกพิมพแ์บบ Excel ใหแ้สดงเงินเดือนจริงท่ีไดรั้บ ไม่ใช่เงินเดือนปัจจุบนั (เปรียบเทียบกบั
รายงานทางเคร่ืองพิมพ)์ 
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14. เตรียมขอ้มูล เงินสะสม ธ.กรุงเทพ (รายงาน / ประจ างวด /  เตรียมขอ้มูล เงินสะสม ธ.กรุงเทพ) 
 รายละเอียด 

 ปรับปรุง Format เงินสะสม ธนาคารกรุงเทพ ตอ้งการให้แสดงเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เป็นค่า
วา่ง จากเดิมท่ีแสดงค่า 00000  

 จอภาพ 

 
 

 หลงัแกไ้ข Tax ID ของพนกังานจาก 0 เป็นค่าวา่ง 

 
15. หวัขอ้ เก่ียวกบัโปรแกรม  (เมนู ช่วยเหลือ  / เก่ียวกบัโปรแกรม)  

 รายละเอียด 
 เปล่ียนขอ้ความแสดงเวอร์ชนัของโปรแกรมเป็น 17.01 

 จอภาพ 
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