สานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้

โปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ใบแนบ

ภ.ง.ด.2
เหมาะสาหรับ :
บริษัทที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทาบัญชี เพราะจะทาให้สามารถนา
ข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว(.txt) มาจัดทาเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบ
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

คู่มือการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 เป็ นโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจัดเตรียมข้อมูล
ใบแนบ ภ.ง.ด.2 ซึ่งผูใ้ ช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งบันทึกข้อมูลรายการใบแนบด้วยตนเอง แต่จะดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทําบัญชี
ซึ่งมีฐานข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว และนําไฟล์ขอ้ มูลที่เป็ น Text File ทําการโอนย้ายข้อมูล
ผ่านโปรแกรมฯ โดยกําหนดรหัสข้อมูล ตําแหน่ งข้อมูลตามแบบที่กาํ หนดและจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล เพื่อ
นําไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ
ภ.ง.ด.2 จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งบันทึ กข้อมูลรายการใบแนบซึ่ งจํานวนมากด้วย
ตนเอง
การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 มีข้นั ตอน ดังนี้

1. เปิ ดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 2
 หลังจากผูใ้ ช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.2 แล้ว ให้เปิ ดโปรแกรมฯ
ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ Program Files (windows7) หรือ Program Fies(x86)
(windows 8)โฟลเดอร์ Rdinet > PND 2 > โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.2

หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล
แบบยื่นรายการภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2
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2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย





เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากร ของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
สาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสาํ นักงานใหญ่ตอ้ งบันทึกเลขที่สาขา 00000
เลือก “ยื่นปกติ” หรือ “ยื่นเพิ่มเติม” กรณียื่นเพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยื่น
เลือก “เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

3. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ตอ้ งการทาการโอนย้าย
 กดปุ่ ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ขอ้ มูล (ไฟล์นามสกุล.txt) ซึ่งได้จากการดึงข้อมูลออกจาก
โปรแกรมจัดทําบัญชีซึ่งมีขอ้ มูลการจ่ายเงินได้พึงประเมินเดียวกันกับเดือนภาษี ที่ตอ้ งการ
ยื่นแบบ จากนั้น กดปุ่ ม “ตกลง”

หมายเหตุ ข้อมูล Text file หมายถึง ไฟล์ขอ้ ความตัวอักษร (นามสกุล .txt) สามารถเปิ ดอ่าน ได้ดว้ ยโปรแกรม
Notepad หรือ Wordpad เป็ นต้น มีขอ้ มูลการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยูใ่ นแถวเดียวกัน และแบ่งแยกข้อมูล
ได้แก่ Tab (เว้นวรรค) หรือ pie(|) หรือ Semicolon (;) เป็ นตัวคัน่ อยูร่ ะหว่างข้อมูลหรือคอลัมน์

2

4. กาหนดรหัสข้อมูล
4.1 รหัสเงินได้
จากตัวอย่างข้อมูล(ด้านล่าง)มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ์
ค่าแห่งกูด๊ วิลล์ ฯลฯ เพียงประเภทเดียวโดย ใช้สญ
ั ลักษณ์ เลข 1 แทนเงินได้ดงั กล่าว

ดังนั้น ค่าเงินได้ประเภทอื่นๆ ให้แทนค่าเรียงลําดับต่อเนื่ อง ให้ครบทุกรหัสเงินได้ ในที่นี้ใช้
สัญลักษณ์ 2 แทนค่าเงินได้เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) ดอกเบี้ ยเงินฝาก ดอกเบี้ ย
พันธบัตร ดอกเบี้ ยตัว๋ เงิน ฯลฯ
สัญลักษณ์ 3 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปั นผล ฯลฯ
สัญลักษณ์ 4 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุน้ ฯลฯ
สัญลักษณ์ 5 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4)อื่นๆ

4.2 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามใบแนบ ภ.ง.ด.2 ให้กรอก ดังนี้
หัก ณ ที่จ่าย
แทนค่าเลข 1
ออกให้ตลอดไป แทนค่าเลข 2
ออกให้ครั้งเดียว แทนค่าเลข 3

จากตัวอย่าง เลข 1 ข้างท้าย หมายถึง การจ่ายเงินได้รายการที่ 1 ถึง 3 มีเงื่อนไขการจ่ายเงินได้
ประเภท หัก ณ ที่จ่าย
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4.3 ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล
จากตัวอย่าง พบว่า ข้อมูล Text File เป็ นข้อมูลความยาวไม่คงที่ (ไม่เลือกช่อง ขนาดความ
ยาวของข้อมูลคงที่) และใช้ตวั อักษร Pie (|) เป็ นตัวคัน่ ในการแบ่งแยกข้อมูล (ให้กรอกตัวอักษร Pie (|)
ในช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล) เมื่อกําหนดรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “ตกลง” จากนั้น
โปรแกรมจะให้กาํ หนดตําแหน่ งของข้อมูล
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5. การกาหนดตาแหน่งข้อมูล
 วิธีการนับตําแหน่ งข้อมูลให้นับจาก หลังตัวคัน่ Pie (|) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยูห่ ลังตัวคัน่
ตัวที่ 1 จะเป็ นตําแหน่ งที่ 1 สังเกตจากข้อมูลตัวอย่างพบว่า
0
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10
11 12

ความหมายของตําแหน่ งข้อมูล
ตําแหน่ งที่ 0 ลําดับที่
ตําแหน่ งที่ 1 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ณ ที่จ่าย
ตําแหน่ งที่ 2 เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากรของผูม้ ีเงินได้
ตําแหน่ งที่ 3 คํานําหน้าชื่อของผูม้ ีเงินได้
ตําแหน่ งที่ 4 ชื่อของผูม้ ีเงินได้
ตําแหน่ งที่ 5 ชื่อสกุลของผูม้ ีเงินได้
ตําแหน่ งที่ 6 เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
ตําแหน่ งที่ 7 เงินได้ตามมาตรา
ตําแหน่ งที่ 8 วันเดือนปี ที่จ่ายเงินได้ โดยรูปแบบจะเป็ น ddmmyyyy และ ใช้ปี พ.ศ.
ตําแหน่ งที่ 9 อัตราภาษี
ตําแหน่ งที่ 10 จํานวนเงินที่จ่าย
ตําแหน่ งที่ 11 จํานวนเงินภาษี ที่หกั
ตําแหน่ งที่ 12 เงื่อนไขการหักภาษี
จากตัวอย่าง เมื่อกําหนดค่าตําแหน่ งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ข้อ 1 เงินได้ตามาตรา
เมื่อนับตําแหน่ งข้อมูล อยูห่ ลังตัวคัน่ Pie(|) ตัวที่ 7 ถือเป็ นตําแหน่ งที่ 7 ให้กรอกเลข 7 และข้อ 2
ลําดับที่ ตําแหน่ งข้อมูลอยูห่ น้าตัวคัน่ ไม่มตี าํ แหน่ งที่ ให้กรอกเลข 0 เป็ นต้น
7
0
 เมื่อกําหนดตําแหน่ งข้อมูลตัวคัน่ ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ ม “โอนย้ายข้อมูล”
เพิ่มเติม ข้อความสําคัญที่ตอ้ งมีในข้อมูล Text File
ข้อมูล Text File มีขอ้ มูลตามตัวอย่างเช่น ข้อมูลลําดับที่ 1 (ผูจ้ ่ายเงินได้เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษี 3333333330000) จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(3) ให้แก่ น.ส.ภาษี ใจดี (เลขประจําตัวประชาชน
3800200089444) เป็ นเงิน 35,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารเลขที่ 034788254612 หักภาษี ณ ที่
จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 5 เป็ นเงิน 1,750 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
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6. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์
 เมื่อกดปุ่ ม “โอนย้ายข้อมูล” ให้เลือก Directory ที่ตอ้ งการจัดเก็บ ซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บ
อยูใ่ นแฟ้ ม Rdinet > PND2_TRN
 กรณีผูม้ ีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็ น
สํานักงานใหญ่ไม่ตอ้ งระบุสาขา
 กดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อทําการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล

6

 จากตัวอย่าง กรณีโอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข

หลังจากกดปุ่ ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากพบว่า
มีรายการไม่ถูกต้องโปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งว่ามีขอ้ มูลในบรรทัดใดไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี
 รายการแก้ไข คือ มีรายการที่จาํ เป็ นต้องแก้ไข ให้กดปุ่ ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง”
ซึ่งผูใ้ ช้งานต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบทุกรายการ จึงจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมได้
 รายการเตือน คือ มีรายการแจ้งเตือนว่ามีขอ้ มูลยังไม่ถูกต้อง แต่ โปรแกรมยอมรับได้
ให้กดปุ่ ม “จัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง” ไฟล์ขอ้ มูลถูกจัดเก็บทั้งหมด
 กดปุ่ มเลือกทํารายการได้ ดังนี้
ปุ่ ม “จัดเก็บเพื่อนําไปแก้ไข”
จัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลรายการแก้ไขเพื่อนําไปแก้ไข
ปุ่ ม “พิมพ์รายการแก้ไข”
สัง่ พิมพ์ขอ้ ความแจ้งให้แก้ไข
ปุ่ ม “จัดเก็บรายการที่ตอ้ งแก้ไข” จัดเก็บข้อความแจ้งรายการที่ตอ้ งแก้ไข
ปุ่ ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” กลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ในขณะนั้น
ปุ่ ม “จัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง” รายการแก้ไข จะจัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง
และรายการเตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
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 กรณีขอ้ มูลถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ

คาอธิบายเพิ่มเติม
6.1 โปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น(default) ในการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่

Directory C:\Program Files\Rdinet\PND2_TRN
6.2 โปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์ให้อตั โนมัติ ตัวอย่างชื่อไฟล์
33333333330000OZZZZZPO125580900 มีความหมาย ดังนี้
33333333330000
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี อากร 13 หลัก
OZZZZZ
สํานักงานใหญ่
P02
ประเภทแบบ ภ.ง.ด.2
2558
ปี ภาษี
09
เดือนภาษี
00
การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

7. พิมพ์ใบแนบรายการที่นาส่ง
เมื่อทําการจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะทําการ สรุปจํานวนราย สรุปรายการ
ภาษี ที่นําส่ง แสดงยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษี ที่นําส่ง
 ต้องการพิมพ์ใบหน้าสรุปรายการภาษี ที่นําส่ง กดปุ่ ม “พิมพ์”
 ต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบ กดปุ่ ม “ตกลง”
หน้าจอแสดงรายละเอียดภาษี ที่นําส่ง ให้เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการพิมพ์ท้งั หมดหรือ บางส่วน
แล้วกดปุ่ ม “พิมพ์”

8

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