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เมนูก ำหนดรำยได้ – รำยหัก 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดค่ำเริ่มต้นของรำยได้ – รำยหัก รวมไปถึงค่ำล่วงเวลำ  นอกเหนือจำกเงินเดือน  ภำษี ประกันสังคม  

ค่ำลดหย่อนภำษี  และกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  โดยรำยกำรที่ได้ก ำหนดนี้จะน ำไปใช้ยังเมนูต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  เมนูบันทึก
กำรจ่ำย  เมนูบันทึกข้อมูลพนักงำน  เป็นต้น   
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรหัสรำยได้ – รำยหัก”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดรำยได้ – 
รำยหักดังรูป    
 

ก ำหนดรำยได้ – รำยหัก  : List 

 

 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ ของหน้ำ List จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอกรำยละเอียดข้อมูล 

  :  ใช้ส ำหรับ “แก้ไขรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขแล้ว Click   
   หรือท ำกำร Double Click ที่รำยกำรนั้นๆ 

  :  ใช้ส ำหรับ “ลบรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบแล้ว Click  

  :  ใช้ส ำหรับ “กรองรำยกำรต่ำง ๆ” เช่น แสดงทั้งหมด, Active (ใช้งำน), Inactive (ไม่ใช้งำน)  

 :  ใช้ส ำหรับ “เลือก Column ที่ต้องกำรแสดงในตำรำง” 

 :  ใช้ส ำหรับ “Export ข้อมูล” ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 

 :  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงผลหรือกำรกรองข้อมูลในตำรำง รวมไปถึงกำรเพ่ิม View ตำมท่ีผู้ใช้
ต้องกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

:  ใช้ส ำหรับเลือก “จัดกลุ่มตำม Column” โดยกำรลำกคอลัมน์ที่ต้องกำรจัด
กลุ่มไปวำงไว้แถบ Group Box ด้ำนบน Column 

:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำตำมอักษร” โดยกำร Click ตัวอักษรที่ต้องกำร 
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:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำข้อมูลแต่ละ Column” โดยจะค้นหำจำกตัวอักษรแรกของ
ข้อมูลแต่ละ Column 

:  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงข้อมูลรำยกำร โดยผู้ใช้สำมำรถเพ่ิม View ได้เอง 
 

ก ำหนดรำยได้ – รำยหัก  : Tab  General 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ หน้ำรำยละเอียดหน้ำจอ จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอก 
    รำยละเอียดข้อมูล 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” ข้อมูลที่กรอก ซึ่งจะยังแสดงข้อมูลที่กรอกภำยหลังจำกกดปุ่ม  

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดยไม่ต้อง Click  ใหม่อีกครั้ง 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “ปิดหน้ำจอ” 
 :  ใช้ส ำหรับ “คัดลอกรำยกำร” โดยรำยละเอียดจะเหมือนรำยกำรต้นฉบับทุกอย่ำง (มีเฉพำะบำง

หน้ำจอ) 

 :  ใช้ส ำหรับ “พิมพ์รำยงำนหรือฟอร์ม” เพ่ิมเติม (มีเฉพำะบำงหน้ำจอ) 

 :  ใช้ส ำหรับ “ปิดหน้ำจอ” เมื่อต้องกำรปิดกำรใช้งำน 
ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของรำยได้ – รำยหัก ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 

รหัสรำยได้ – รำยหัก :  ระบุรหัสรำยได้ – รำยหัก ก ำหนดได้ไม่เกิน  15 อักขระ 
 ชื่อรำยได้ – รำยหัก :  ระบุชื่อรำยได้ – รำยหัก  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
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 ประเภทรำยได้ – รำยหัก :  เลือกประเภทรำยได้ – รำยหัก  มี 5 เงื่อนไข คือ 

- รำยได้ประจ ำ 

- รำยหักประจ ำ 

- รำยได้ไม่ประจ ำ 

- รำยหักไม่ประจ ำ 

- รำยได้ค่ำล่วงเวลำ 

ประเภทเงินได้ตำมมำตรำ :  เลือกประเภทเงินได้ตำมมำตรำที่ 40(1), 40(2), 40(6), 40(7)  และ 40(8)      
   สำมำรถระบุได้  เมื่อประเภทรำยได้เป็นแบบรำยได้ประจ ำ, รำยได้ไม่ประจ ำ   

              ส ำหรับรำยได้ค่ำล่วงเวลำ เลือกได้เฉพำะมำตรำที่ 40(1), 40(2) เท่ำนั้น 
 วิธีกำรค ำนวณ  :  เลือกวิธีกำรค ำนวณ   

- ก ำหนดเอง  ทุกประเภทรำยได้ –รำยหัก  

- จ ำนวนคงท่ี  ทุกประเภทรำยได้ –รำยหัก ยกเว้น รำยได้ค่ำล่วงเวลำ 

- ค่ำแรงรำยวัน  เฉพำะรำยได้ไม่ประจ ำ 

- ค่ำแรงรำยชั่วโมง เฉพำะรำยได้ไม่ประจ ำ 

- อัตรำส่วนต่อวัน , เดือน , ค่ำแรงต่อชิ้น เฉพำะรำยได้และรำยหักไม่ประจ ำเท่ำนั้น 

- อัตรำส่วนต่อชั่วโมง เฉพำะรำยได้ – รำยหัก ไม่ประจ ำและรำยได้ค่ำล่วงเวลำ 

 จ ำนวน :  ระบุจ ำนวนเงินเฉพำะวิธีกำรค ำนวณแบบจ ำนวนคงที่และค่ำแรงต่อชิ้น  
 หน่วย :  เลือกหน่วยนับกับทุกวิธีค ำนวณยกเว้น ก ำหนดเอง และจ ำนวนคงที 
 รหัสบัญชี :  ระบุรหัสบัญชี (กรณีใช้โปรแกรมบัญชีของบริษัทโปรซอฟท์ เท่ำนั้น) 
กรณีรำยได้ 
 ค ำนวณภำษี :   น ำไปเป็นฐำนค ำนวณภำษี เฉพำะรำยได้ประจ ำ , รำยได้ไม่ประจ ำ  
     และรำยได้ค่ำล่วงเวลำ 

- แบบอัตรำก้ำวหน้ำ  

- แบบ Fixed Rate สำมำรถระบุอัตรำหักเป็น % ได้ 

 ค ำนวณประกันสังคม :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณประกันสังคม เฉพำะรำยได้ประจ ำ , รำยได้ไม่ประจ ำ  
     และรำยได้ค่ำล่วงเวลำ    
 ค ำนวณกองทุนส ำรองฯ :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เฉพำะรำยได้ประจ ำ , รำยได้ไม่ประจ ำ  
     และรำยได้ค่ำล่วงเวลำ    
 รวมฐำนค ำนวณค่ำล่วงเวลำ :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณค่ำล่วงเวลำ 
 แยกตำมงวดกำรคิดค่ำล่วงเวลำ :    แยกกำรค ำนวณค่ำล่วงเวลำตำมช่วงวันในงวดกำรจ่ำยกรณีมีงวด     
      กำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง  
 รวมฐำนค ำนวณกำรหักขำดงำน :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณหักขำดงำน 
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 แยกตำมงวดกำรคิดหักขำดงำน :    แยกกำรค ำนวณหักขำดงำนตำมช่วงวันในงวดกำรจ่ำยกรณีมีงวด     
      กำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง  
 รวมฐำนค ำนวณกำรหักสำย-ออกก่อน :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณหักสำย-ออกก่อน 
 แยกตำมงวดกำรคิดหักสำย-ออกก่อน :    แยกกำรค ำนวณหักขำดงำนตำมช่วงวันในงวดกำร 
        จ่ำยกรณีมีงวดกำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้ง  
 รวมฐำนค ำนวณกำรหักลำงำน :    น ำไปเป็นฐำนค ำนวณหักลำงำน 
 แยกตำมงวดกำรคิดหักลำงำน :    แยกกำรค ำนวณหักลำงำนตำมช่วงวันในงวดกำรจ่ำยกรณีมีงวดกำรจ่ำยมำกกว่ำ  
     เดือนละ 1 ครั้ง  
กรณีรำยหัก 
 หักออกก่อนค ำนวณภำษี   :    น ำรำยหัก ไปหักจำกฐำนค ำนวณภำษี 
 หักออกก่อนค ำนวณประกันสังคม :    น ำรำยหัก ไปหักจำกฐำนค ำนวณประกันสังคม 
 หักออกก่อนค ำนวณกองทุนส ำรองฯ :    น ำรำยหัก ไปหักจำกฐำนค ำนวณกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 
เมนูก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำยเงินให้กับพนักงำน  โดยงวดกำรจ่ำยสำมำรถก ำหนดจ ำนวนครั้งที่จ่ำยต่อเดือนได้  
สำมำรถก ำหนดวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดกำรค ำนวณได้ อีกทั้งยังสำมำรถก ำหนดงวดพิเศษส ำหรับจ่ำยโบนัส  และงวดพิเศษกรณี
ออกจำกงำน  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดรูปแบบงวด
กำรจ่ำยดังรูป     
 

ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย :  List 
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ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย : Tab General 
ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของรูปแบบงวดกำรจ่ำย ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็นสีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
ชื่อรูปแบบงวดกำรจ่ำย :  ระบุชื่อรูปแบบงวดกำรจ่ำยตำมปีที่ใช้งำน   
ปรับวันที่อ่ืน ๆ  ตำมวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดงวด :  เลือก  กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดงวด 

             แล้วต้องกำรให้วันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดอื่น ๆ ปรับตำม 
 รำยละเอียด  :  กรอกรำยละเอียดเพ่ิมเติม  ถ้ำมี 
 งวดกำรจ่ำยประจ ำปี :  ระบบ Default ปีปัจจุบัน สำมำรถก ำหนดแก้ไขได้ 
 งวดพิเศษส ำหรับจ่ำยโบนัส :  กรณีต้องกำรก ำหนดงวดพิเศษส ำหรับจ่ำยโบนัส หรืองวดที่ต้องกำรจ่ำย 

             แยกจำกงวดกำรจ่ำยเงินเดือนปกติ 
งวดพิเศษส ำหรับจ่ำยครั้งเดียวเหตุเพรำะออกจำกงำน : กรณีต้องกำรก ำหนดงวดค ำนวณเงินได้กรณี 

            พนักงำนออกจำกงำน 
 งวดที่  :  ระบบแสดงให้อัตโนมัติ  ไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
 ประจ ำเดือน :  เลือกเดือนในงวดกำรจ่ำยที่ต้องกำรก ำหนด (มกรำคม – ธันวำคม) 
 ครั้งที่  :  ระบบแสดงให้อัตโนมัติจ ำนวนครั้งที่จ่ำยใน 1 เดือน 
 ภำษ ี  :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้งวดกำรจ่ำยนี้ค ำนวณภำษีให้พนักงำน (ถ้ำเลือกต้องเลือกทุกเดือน) 

ประกันสังคม :  เลือก  เมื่อต้องกำรให้งวดกำรจ่ำยนี้ค ำนวณประกันสังคมให้พนักงำน (ถ้ำเลือกต้องเลือกทุกเดือน) 
กองทุนส ำรองฯ :  เลือก เมื่อต้องกำรให้งวดกำรจ่ำยนี้ค ำนวณกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพให้พนักงำน (ถ้ำเลือกต้องเลือก 

   ทุกเดือน) 
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ปิดงวด  :  เลือก  เมื่อต้องกำรปิดงวด เพ่ือป้องกันกำรประมวลผลซ้ ำในเดือนที่มีกำรประมวลผลรำยได้แล้ว 
**หมายเหตุ : ภาษี , ประกันสังคม , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , ปิดงวดหากต้องการเลือกทั้งหมด ให้ Double Click หัวคอลัมน์แตล่ะหัวข้อแล้ว
ระบบจะเลือกทุกเดือนให้อัตโนมตั ิ

 เลื่อนวันที่จ่ำย :  กรณีวันที่จ่ำยตรงกับวันหยุด สำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้จ่ำยเงินก่อนวันหยุด , หลังวันหยุด หรือไม่ 
   เลื่อนวันจ่ำย 

วันที่จ่ำย  :  ระบุวันที่จ่ำยเงิน ตำมเงื่อนไขขององค์กร 
วันที่เริ่มต้นงวด :  ระบุวันที่เริ่มต้นของงวดกำรจ่ำย 

 วันที่สิ้นสุดงวด :  ระบุวันที่สิ้นสุดของงวดกำรจ่ำย 
วันที่เริ่มต้นคิดรำยได้กะงำน :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิดรำยได้กะงำนจำกระบบ Time Attendance 

 วันที่สิ้นสุดคิดรำยได้กะงำน :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิดรำยได้กะงำนจำกระบบ Time Attendance 
วันที่เริ่มต้นคิด OT  :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิด OT จำกระบบ Time Attendance 

 วันที่สิ้นสุดคิด OT   :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิด OT  จำกระบบ Time Attendance 
วันที่เริ่มต้นคิดสวัสดิกำร  :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิดสวัสดิกำรจำกระบบ Welfare 

 วันที่สิ้นสุดคิดสวัสดิกำร  :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิดสวัสดิกำรจำกระบบ Welfare 
วันที่เริ่มต้นคิดลำ   :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิดวันลำจำกระบบ Time Attendance 

 วันที่สิ้นสุดคิดลำ   :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิดวันลำจำกระบบ Time Attendance  
วันที่เริ่มต้นคิดมำสำย  :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิดมำสำยจำกระบบ Time Attendance 
วันที่สิ้นสุดคิดมำสำย  :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิดมำสำยจำกระบบ Time Attendanceวันที่เริ่มต้นคิด
ลงเวลำผิดพลำด   :  ระบุวันที่เริ่มต้นของกำรคิดลงเวลำผิดพลำดจำกระบบ Time Attendance 

 วันที่สิ้นสุดคิดลงเวลำผิดพลำด :  ระบุวันที่สิ้นสุดของกำรคิดลงเวลำผิดพลำดจำกระบบ Time Attendance  
กรณีต้องกำรก ำหนดงวดอัตโนมัติ ให้ Click ปุ่ม  เพ่ือก ำหนดงวดทั้งปีโดยไม่ต้องก ำหนดเองทีละเดือน 
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งวดกำรจ่ำยประจ ำปี :  ระบบ Default ปีปัจจุบัน สำมำรถก ำหนดแก้ไขได้ 
 งวดกำรจ่ำยเดือนละ :  เลือกจ ำนวนครั้งที่ต้องกำรจ่ำยใน 1 เดือน 
 เลื่อนวันที่จ่ำย  :  กรณีวันที่จ่ำยตรงกับวันหยุด สำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้จ่ำยเงินก่อนวันหยุด ,  

   หลังวันหยุด และไม่เลื่อนวันจ่ำย 
 ก ำหนดงวดคร่อมเดือน :  กรณีงวดกำรจ่ำยมีลักษณะคร่อมเดือน  และเลือกวันที่เริ่มต้นงวด  ว่ำจะให้ 

เริ่มนับเดือนที่เริ่มต้นงวดตำมเดือนที่เริ่มต้น  หรือเดือนที่สิ้นสุดงวด  ให้ระบุวันที่เริ่มต้น
ของงวดแรก เมื่อ กด OK แล้วระบบจะ Run งวดถัดไปให้อัตโนมัติ 

 

ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย : Tab วิธีกำรค ำนวณ 

 กรณีท่ีมีกำรก ำหนดงวดกำรจ่ำยตั้งแต่เดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป ให้ระบุเงื่อนไขกำรค ำนวณภำษี , ประกันสังคมและกองทุน

ส ำรองฯ ว่ำในแต่ละงวดต้องกำรให้โปรแกรมค ำนวณภำษี , ประกันสังคมและกองทุนส ำรอง แบบใด ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ 

 แยกตำมงวด : แยกค ำนวณในแต่ละงวดกำรจ่ำย 
 รวมที่งวดแรกของเดือน  : รวมค ำนวณท่ีงวดแรกของเดือนนั้น ๆ 
 รวมที่งวดสุดท้ำยของเดือน : รวมค ำนวณท่ีงวดสุดท้ำยของเดือนนั้น ๆ 
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 กรณีท่ีเป็นงวดพิเศษส ำหรับจ่ำยโบนัส , งวดพิเศษส ำหรับจ่ำยครั้งเดียวกรณีออกจำกงำน ให้ระบุเงื่อนไขกำรค ำนวณ
ภำษี , ประกันสังคมและกองทุนส ำรองฯ ว่ำในแต่ละงวดต้องกำรให้โปรแกรมค ำนวณภำษี , ประกันสังคมและกองทุนส ำรอง 
แบบใด ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 
 แยกค ำนวณ  :  แยกกำรค ำนวณภำษีออกจำกงวดปกติ 
 รวมค ำนวณงวดปกติ :  น ำยอดจำกงวดนั้น ๆ ไปค ำนวณรวมกับงวดปกติ (ประมวลผลรำยได้งวด 

   พิเศษก่อน หลังจำกนั้นประมวลผลรำยได้งวดปกติ) 
 

ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย  :  More Action  
Copy รูปแบบงวดกำรจ่ำย 
 ใช้ส ำหรับคัดลอกรูปแบบงวดกำรจ่ำย  โดยรำยละเอียดด้ำนในจะเหมือนกับรูปแบบงวดกำรจ่ำยที่คัดลอกทุกอย่ำง  ยกเว้น
ชื่อรูปแบบงวดกำรจ่ำย  สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดด้ำนในได้ตำมปกติเหมือนกำร New เอกสำร ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดย
เลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำย” > “More Action” > “Copy รูปแบบงวดกำรจ่ำย”    
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เมนูก ำหนดเอกสำรเชื่อม GL 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดเอกสำรเชื่อมหรือลักษณะกำร Post รำยกำรที่เก่ียวข้องกับเงินเดือน  รำยรับ  รำยจ่ำยต่ำง ๆ ใน
โปรแกรม HRMI เข้ำสู่โปรแกรม myAccount หรือ WINSpeed ซึ่งเป็นกำร Post รำยกำรเข้ำระบบ GL   
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดเอกสำรเชื่อม GL” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดเอกสำรเชื่อม 
GL ดังรูป 
กำรก ำหนดเอกสำรเชื่อม GL 
รหัสกำรเชื่อม  :  ระบุรหัสเอกสำรกำรเชื่อม GL  ก ำหนดได้ไม่เกิน  15 อักขระ 
รหัสสมุดรำยวัน  :  ระบุรหัสสมุดรำยวันที่ต้องกำร Post GL  ซึ่งต้องตรงกับสมุดรำยวันในโปรแกรม  

   myAccount หรือ WINSpeed ที่ใช้อยู่  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
ชื่อสมุดรำยวัน  :  ระบุชื่อสุมดรำยวันวันที่ต้องกำร Post GL  ซึ่งต้องตรงกับสมุดรำยวันในโปรแกรม  
         myAccount หรือ WINSpeed ที่ใช้อยู่  ก ำหนดได้ไม่เกิน  50 อักขระ 
รำยละเอียด  :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม  ก ำหนดได้ไม่เกิน  225 อักขระ 
ล ำดับที่, รำยกำรลงบัญชี :  ระบบก ำหนดรำยกำรให้อัตโนมัติ  ไม่สำมำรถแก้ไขรำยกำรได้ 
รหัสบัญชี  :  ระบุรหัสบัญชีที่ต้องกำร Post รำยกำรนั้น ๆ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีที่ก ำหนดไว้ในเมนู  

   ก ำหนดรหัสบัญชี 
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เมนูข้อก ำหนดกำรลดหย่อน 
 ใช้ส ำหรับแสดงข้อมูลค่ำลดหย่อนต่ำง ๆ ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้ของพนักงำน  โดยโปรแกรมจะแสดง รำยกำรที่ได้รับ
กำรยกเว้น , รำยกำรที่ได้รับกำรลดหย่อน และ กำรค ำนวณภำษี ตำมกฎหมำยก ำหนด ณ ปัจจุบัน  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ข้อก ำหนดกำรลดหย่อน” จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอข้อก ำหนดกำร
ลดหย่อนดังรูป 
รำยกำรที่ได้รับกำรยกเว้น 
 สำมำรถแก้ไขยอดเงินในรำยกำรที่ได้รับยกเว้นได้  หรือหำกต้องกำรอ้ำงอิงจำกกฎหมำย ณ ปัจจุบันสำมำรถเลือก 

 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำร Click  
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รำยกำรที่ได้รับกำรลดหย่อน 

 
   
กำรค ำนวณภำษ ี
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