
คู่มือการจัดท าภาษีประจ าปี 

ส่วนที่ 1 การตรวจสอบข้อมูล 

 
1.1 อัพเดทโปรแกรมให้ได้เวอร์ชันตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 2556 หรือภายหลังกว่า 
 

 
1.2 เข้าเมนู2:ผู้ดูแลระบบ   เลือก    1:ก าหนดเดือน 
 

 
1.3 จัดท าข้อมูลเดือนธันวาคม ให้เสร็จแล้วขึ้นเดือน  มกราคม ของปีถัดไป  แล้วคลิกปุ่ม  ตกลง 
 

 
1.4 เข้าเมนู1:เมนูหลัก   เลือก   5:ลงทะเบียนฎีกาเบิกเงิน 



 
1.5 สังเกต  ปีภาษี (ลูกศรแดง 1) ว่าเป็นปีภาษีที่ต้องการจัดท าใช่หรือไม่  จากภาพ ต้องการท าปีภาษี 
2556  แต่ระบบแสดงปีภาษี 2557  หากไม่ตรงให้คลิกปุ่มก าหนดข้อมูล (ลูกศรแดง 2)   
 

 
1.6 จะพบหน้าจอดังภาพ   ให้เปลี่ยนปีภาษี ให้ตรงกับปีที่ต้องการจัดท า (ลูกศรแดง 1)  แล้วบันทึก
โดยคลิกที่ปุ่ม  เปลี่ยนปีภาษี (ลูกศรแดง 2)  แล้วคลิกปุ่ม ปิด (ลูกศรแดง 3) 
 

 
1.7 ถ้าบันทึกส าเร็จปีภาษีจะเปลี่ยนเป็นปีที่ต้องการจัดท า (ลูกศรแดง 1)   คลิกปุ่มก าหนดข้อมูล 
(ลูกศรแดง 2) อีกครั้ง  เพื่อตรวจข้อมูลฎีกา 



 
1.8 ตรวจดูที่ฎีกาซ้ ากัน (ลูกศรแดง 1)  หากมีมากกว่า    0   แสดงว่ายังด าเนินการไม่ได้ให้แก้ไขโดย
คลิกปุ่ม  ก าหนดที่ฎีกา (ลูกศรแดง 2)  รอสักครู่ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า ก าหนดที่ฎีกาชั่วคราว
เรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม   OK  (ลูกศรแดง 3)  แล้วคลิกปุ่ม   ปิด  (ลูกศรแดง 4) 

 
1.9 เมื่อด าเนินการตาม  1.7 และ 1.8 จนระบบแสดงที่ฎีกาซ้ ากันเป็น 0   สามารถท าได้หลายรอบ
คลิกปุ่ม    ตรวจฎีกา  (ลูกศรแดง 1) 



 
1.10  แล้วสังเกตว่าชื่อปุ่มเปลี่ยนเป็น ฎีกาผิด (ลูกศรแดง 1)  แสดงว่าต้องแก้ไขให้ถูกต้อง โดยคลิก
ที่บรรทัดฎีกา  (ลูกศรแดง 2) ตามภาพเลือกฎีกาบรรทัดแรก ดูว่าเป็นฎีกาเดือนไหน (ลูกศรแดง 3) 
และเป็นประเภทฎีกา  ประจ าเดือน หรือฎีการะหว่างเดือนหรือฎีกาย่อย (ลูกศรแดง 4)  คลิกปุ่ม
ก าหนดข้อมูล (ลูกศรแดง 5)  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
1.11 เลือกด าเนินการตามประเภทฎีกาในภาพเป็นฎีกาประจ าเดือน (ลูกศรแดง 1)  เลือกเดือน ให้
ตรงกับฎีกาที่ผิด (ลูกศรแดง 2)  คลิกปุ่ม  โหลดใหม่ (ลูกศรแดง 3)  สามารถโหลดใหม่ครั้งเดียวทุก
เดือน  แล้วจึงคลิกปุ่ม ปิด (ลูกศรแดง 4) 



 
1.11 การบันทึกฎีการะหว่างเดือน  คลิกปุ่ม  เพิ่มฎีกา (ลูกศรแดง 1)  ใส่เลขที่ฎีกา  ขึ้นต้นด้วย P ตาม
ด้วยปีสองหลัก  ตามด้วยเลขที่ฎีกา  โดยบันทึกให้ครบ 10 หลัก เลขที่ฎีกาต้องไม่ซ้ ากันทั้งระบบ
(ฎีกาประจ าเดือนและฎีการะหว่างเดือน)  กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีสีขาว  แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 
(ลูกศรแดง 3) ถ้าบันทึกส าเร็จ ข้อมูลจะแสดงในตารางข้างบน (ลูกศรแดง 4) 

 
1.12 เตรียมข้อมูลในเอ็กเซล โดยมีสดมภ์ A เป็นล าดับที่ (ลูกศรแดง 1) สดมภ์ B เป็นชื่อ นามสกุล 
(ลูกศรแดง 2) สดมภ์ C เป็นจ านวนเงิน  (ลูกศรแดง 3) และสดมภ์ D เป็นภาษี (ลูกศรแดง 4) ถ้า
ไม่ได้หักภาษี สดมภ์ D ไม่มีก็ได้ 



 
1.13 น าข้อมูลเข้าระบบโดย คลิกเลือกฎีกา  (ลูกศรแดง 1) แล้วคลิกปุ่มเบิก (ลูกศรแดง 2) 

 
1.14 จะพบหน้าจอรับข้อมูลสามารถคลิกปุ่มเพิ่ม แล้วค้นหาข้อมูลทีละคนในกรณีที่ข้อมูลจ านวน
น้อย  ในภาพแสดงการน าข้อมูลจากเอ็กเซล  คลิกปุ่ม  รับจาก Excel (ลูกศรแดง 1) 



 
1.15 จะพบหน้าจอการรับเอ็กเซล  คลิกปุ่ม  1  เพื่อรับไฟล์  ตามด้วยปุ่ม 2..3..4..5 ตามล าดับ ข้อมูล
ในเอ็กเซลต้องมียอดรวมตรงกับฎีกาทั้งยอดเบิกและภาษีจึงจะน าเข้าได้  ด าเนินการจนครบทุกฎีกา
โดยฎีการะหว่างเดือน มีผลตามเดือนที่บันทึก  วันที่ไม่มีผล สามารถน าข้อมูลมารวมเป็นไฟล์
เดียวกันทุกฎีกาที่เบิกเดือนเดียวกันได้   ข้อมูลฎีการะหว่างเดือนสามารถลบหรือเพิ่มได้ 
กรณีเงินตกเบิกได้จ่ายพร้อมกับเงินเดือน สามารถโหลดจากข้อมูลรายเดือนดังนี้ 

 
1.16 เข้าเมนู1:เมนูหลัก   เลือก   5:ลงทะเบียนฎีกาเบิกเงิน 

 
1.17 เปลี่ยนปีภาษี (ลูกศรแดง 1)ให้ตรงกับปีที่จัดท าภาษี (หากไม่ตรงให้ดูขั้นตอนที่ 1.5) คลิกปุ่ม 
ก าหนดข้อมูล (ลูกศรแดง 2) 



 
1.18 ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่บริเวณ  ฎีการะหว่างเดือน (ลูกศรแดง 1) 

 
1.19 เลือกเดือนที่ต้องการ (ลูกศรแดง 1)  คลิกถูกรายการที่ต้องการรับรองภาษี (ลูกศรแดง 2)  หาก
รายการใดมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ให้เลือกรายการที่หักภาษี แล้วคลิกภาษี (ลูกศรแดง 3) คลิกปุ่ม 
บันทึกภาษี (ลูกศรแดง 4) รายการภาษีจะแสดงที่ตารางบน (ลูกศรแดง 5) หากผิดพลาด  ให้คลิกปุ่ม 
ยกเลิกภาษี (ลูกศรแดง 6) เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้ว  คลิกปุ่ม  ด าเนินการ (ลูกศรแดง 7) สามารถ
ด าเนินการเดือนอ่ืน ได้อีก  เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม   ปิด 



 
1.20 ตรวจสอบความถูกต้องโดยคลิกปุ่ม ตรวจฎีกา (ลูกศรแดง 1)  หากปุ่มตรวจฎีกา เปลี่ยนเป็นปุ่ม 
ฎีกาผิด  ให้กลับไปด าเนินการขั้นตอน  1.10 
 

 
1.21 แสดงหน้าจอเมื่อด าเนินการได้ถูกต้อง  
 



เพิม่กรณต้ีองการให้ระบบแสดงข้อมูล กบข, กสจ, หรือประกนัสังคม 

 
1.22 ตรวจปีภาษีให้ตรง(ลูกศรแดง 1)  หากไม่ตรง ก าหนดให้ตรง (ลูกศรแดง 2)  เมื่อตรงแล้วให้เข้า
ไปก าหนดข้อมูล โดยคลิกปุ่มก าหนดข้อมูล(ลูกศรแดง 2) อักครั้ง 

 
1.23 จะพบกับหน้าจอการก าหนดข้อมูล  ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวอักษร (ลูกศรแดง 3)  หากไม่มีตัวอักษร
แสดงให้ปิดระบบแล้วท าการอัพเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน 



 
1.24 เลือกข้อมูลเดือน (ลูกศรแดง 4)  แล้วเลือกรายการที่ต้องการ (เฉพาะ กบข, กสจ  และ 
ประกันสังคม โดยเฉพาะการตกเบิก)  (ลูกศรแดง 5)  จากนั้นบันทึก (ลูกศรแดง 6)  กลับไปเลือก
เดือนใหม่   (ลูกศรแดง 4 -5 - 6) ท าให้ครบทุกเดือน  แล้ว ปิด(ลูกศรแดง 7) ท าการค านวณภาษีใหม่
ตามคู่มือส่วนที่ 2 
 


