สานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้
โปรแกรม บันทึกข้อมูล ใบแนบ

ภ.ง.ด.3
เหมาะสาหรับ :
บริษัทที่มีรายผู้ถูกหัก ณ จ่ายไว้จานวนไม่มาก สามารถกรอกรายละเอียด
การหัก ณ ที่จา่ ยของแต่ละบุคคลได้ทีละราย
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คู่มือการใช้โปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3
โปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปซึ่งผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
หรือผูใ้ ช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้บนั ทึกรายละเอียดใบแนบ ภ.ง.ด.3
ของผู ้มีเงิ นได้สาหรับการหักภาษี ณ ที่ จ่ ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50(3)(4)(5) กรณี
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-(8) และเสียภาษี ตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
และทาการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลที่บนั ทึกไว้ เพื่อนาไฟล์ที่จดั เก็บสาหรับอัพโหลดใบแนบในขั้นตอนการ
ยื่ นแบบออนไลน์ ต่ อไป โปรแกรมนี้ ผู ้ใช้งานสามารถสัง่ พิ มพ์รายละเอี ย ดใบแนบและใบหน้าสรุ ป
รายการภาษี ที่ น าส่ งตามแบบฟอร์ม ใบแนบและแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.3 และยังสามารถน า
ไฟล์ขอ้ มูลของเดือนก่อนมาแก้ไขให้เป็ นข้อมูลของเดือนถัดไปได้อีกด้วย
การใช้โปรแกรมบันทึกจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 มีขน้ั ตอน ดังนี้

1. เปิ ดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3
 หลังจากผูใ้ ช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
โปรแกรมฯ จะติดตั้งไว้ที่ Program Files (windows7) หรือ Program Fies(x86) (windows 8)
โฟลเดอร์ Rdinet > PND1 > ภ.ง.ด.3

หน้าจอแสดงโปรแกรมบันทึกข้อมูล
แบบยื่นรายการภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
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2. กรอกรายละเอียดของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย





กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร ของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
กรอกเลขสาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสานักงานใหญ่ บันทึกเลขที่สาขา 00000
เลือก “ยื่นปกติ” หรือ “ยื่นเพิ่มเติม” กรณียื่นเพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยื่น
เลือก “เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

 ที่แถบใบหน้า เลือกรายการนาส่งภาษี ตาม ตามมาตรา 3 เตรส หรือมาตรา 48 ทวิ
หรือ มาตรา 50(3)(4)(5) จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง” เข้าสู่หน้าจอใบแนบ 1
 กดปุ่ ม “เพิ่ม” เพื่อกรอกรายละเอียดใบแนบของผูม้ ีเงินได้
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3. บันทึกรายการข้อมูลใบแนบที่ตอ้ งการ
 ที่หน้าจอใบแนบ 1 ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่
- เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร 13 หลัก ของผูม้ ีเงินได้
- คานาหน้าชื่อ
- ชื่อ-ชื่อสกุล
- ที่อยู่
- วันเดือนปี ที่จ่าย
- ประเภทเงินได้ (ให้ระบุวา่ เป็ นการจ่ายค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสอบบัญชี
เป็ นต้น) มีปุ่ม
ดูรายละเอียดประเภทเงินได้และอัตราภาษี
- อัตราภาษี รอ้ ยละ
- จานวนเงินภาษี ที่หกั (โปรแกรมรับค่าคาดเคลื่อนที่ไม่เกิน + 0.99 และจะ
คานวณภาษี ให้ สามารถแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลที่หกั ได้ )
- เงื่อนไขการหักภาษี
เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่ ม “ตกลง” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่บนั ทึกไว้ดา้ นบน

 ต้องการกรอกข้อมูลรายต่อไป ให้กดปุ่ ม “เพิ่ม”
เพิ่มเติม ข้อมูลการจ่ายเงินได้ของผูม้ ีเงินได้ 1 ราย กรอกรายการได้ ครั้งละ 3 รายการ
หากมีมากกว่า 3 รายการให้กดปุ่ ม “เพิ่ม” และกรอกรายละเอียดผูม้ ีเงินได้ใหม่ โดย
ระบบจะเตือนว่า ผูใ้ ช้งานกรอกเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรซ้า ขอให้ทาการตรวจสอบ
หากถูกต้องให้เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการทารายการนั้นต่อไป
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 ต้องการแทรก แก้ไข หรือ ลบรายการที่บนั ทึกไว้ ให้เลือกที่รายการนั้น (แถบสีฟ้า)
แล้วกดปุ่ ม “แทรก” เพื่อแทรกข้อมูลระหว่างรายการ หรือ “แก้ไข” เพื่อแก้ไขรายการ
หรือ “ลบ” เพื่อลบรายการ

 กดปุ่ ม “พิมพ์” เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบที่บนั ทึกไว้

4. จัดเก็บข้อมูลสาหรับยืน่ แบบออนไลน์
 เมื่อกรอกรายการใบแนบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “ใบหน้า”
 หน้าจอแสดงใบหน้า สรุปจานวนราย รายการภาษี ที่นาส่ง ยอดรวมภาษี ที่นาส่ง จากนั้นให้
กดปุ่ ม “จัดเก็บ” เพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล
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 โปรแกรมแสดงหน้าจอให้เลือกตาแหน่ ง Directory ที่ตอ้ งการ กรณีมีสาขาให้ระบุประเภทสาขา
VAT หรือ สาขา SBT หากเป็ นสานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุ จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง” ไฟล์ขอ้ มูลจะ
จัดเก็บอยูท่ ี่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์ Rdinet > PND3
 กดปุ่ ม “พิมพ์” เมื่อต้องการพิมพ์ ใบสรุปรายการภาษี ที่นาส่ง หรือ
กดปุ่ ม “ออก” เพื่อออกจากโปรแกรม

 ไฟล์ขอ้ มูลที่จดั เก็บได้ จะนาไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ต่อไป
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(ดูค่มู ือการยื่นแบบออนไลน์)
คาอธิบายเพิ่มเติม
1. โปรแกรมตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น (default) ในการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่

Directory C:\Program Files\Rdinet\PND3
2. โปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ ตัวอย่างชื่อไฟล์
1234567891011OZZZZZP0325590300 มีความหมาย ดังนี้
1234567891011
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
OZZZZZ
สานักงานใหญ่ (V00001 จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มสาขาที่ 1)
P03
ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 3
2559
ปี ภาษี
03
เดือนภาษี
00
การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

5. การนาไฟล์ของเดือนก่อนมาใช้เป็ นข้อมูลของเดือนปั จจุบนั
การยื่นแบบสาหรับเดือนภาษี ถดั ไป สามารถนาไฟล์ขอ้ มูลของเดือนก่อนทาการแก้ไข
ข้อมูลผูม้ ีเงินได้รายเดิมโดยไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลใหม่ท้งั หมด มีข้นั ตอนดังนี้
 เปิ ดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.3 และกรอกรายละเอียดของผูม้ ีหน้าที่ หักภาษี
ณ ที่จ่าย
 กดปุ่ ม “Browse” เลือกไฟล์ขอ้ มูลของเดือนก่อน
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 เลือกรายการผูม้ ีเงินได้ที่บนั ทึกไว้(แถบสีฟ้า) ระบบจะให้กรอกข้อมูลการจ่ายเงินได้
ได้แก่ ว.ด.ป. ที่จ่าย อัตราภาษี จานวนเงินได้ที่จ่ายและจานวนเงินภาษี ที่หกั หรือเลือก
ทารายการแทรก แก้ไขลบ ข้อมูลก็ได้
 ต้องการกรอกข้อมูลผูม้ ีเงินได้รายใหม่ ให้กดปุ่ ม “เพิ่ม”
 กรอกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “ใบหน้า”

 กดปุ่ ม “จัดเก็บ” เพื่อจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลใบแนบ เพื่อนาอัพโหลดในขัน้ ตอนการยื่นแบบ
ออนไลน์ต่อไป

******************************
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