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ขั้นตอนการย่ืน ภ.ง.ด. 1 ผ่านอนิเทอร์เน็ต New E-FIING แนบไฟล์ .rdx ผ่านโปรแกรมโอนย้าย RD Prep 
 

  เอกสารเลขที ่: PRWIN-64010-09 
โปรแกรม : GENiUS PR  
เวอร์ชัน : Version 16.00 ขึ้นไป 
ปัญหา :  ยื่น ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอรเ์น็ต New E-FILING แนบไฟล์ .rdx ประเภทปัญหา : 7 

    
การแก้ไข :  ยื่น ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอรเ์น็ต New E-FILING แนบไฟล์ นามสกุล rdx ผ่านโปรแกรมโอนย้าย RD Prep  

  

กรมสรรพากรเปิดให้บริการยื่นแบบและช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (New E-FILING) โฉมใหม่  แนบไฟล์ 
นามสกุล rdx ผ่านโปรแกรมโอนย้าย RD Prep *** โปรแกรมเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ในระบบ New E-
FILING  เช่น โปรแกรมโอนย้ายภ.ง.ด.1 V5 
สรุปข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
   GENiUS Payroll จัดเตรียม ภ.ง.ด.1 ได้ไฟล์ PND1.TXT  => โอนย้าย RD Prep สร้างไฟล์ .rdx  
     =>  อัปโหลด  E-FILING แนบไฟล์ .rdx 

 ดาวน์โหลดโปรแกรม RD Prep เพื่อติดต้ังที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตาม  Link 
https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ 

 
 

https://efiling.rd.go.th/rd-cms/


ขั้นตอนการโอนเงินธนาคารทีเอ็มบีทหารไทย 

 

ประเภทปัญหา :   
 1. ติดตั้ง/ถอนสทิธ์ิ 2. การเข้าระบบ 3. การก าหนดค่าเริ่มตน้  4. การบันทึกข้อมูล  5. การพิมพ์รายงาน  6. การผ่านรายการ 
 7. การประมวลผล 8. การส ารองข้อมูล 9. การโอนย้ายขอ้มลู   10. การโอนปิดบัญชี    11. ข้อมูลเสียหาย 99. อื่น ๆ 

 

Customer Relationship Management หน้าที่ 2 / 
10 

PRWIN-64010-09 การย่ืน ภงด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต E-Filng new ผ่าน 
RDPrep.doc 

FM-CRM-32-00  6/10/21 

 

 เรียกไฟล์มาเพ่ือติดตั้งโปรแกรม RD Prep ที ่path  Download  โดยเลือกให้ตรงกบั windows ที่
ติดตั้งในเคร่ือง 

 
 

 เม่ือติดตั้งแล้วจะมี Shot cut  

    
 

 ส่งออกข้อมูลออกมาจาก โปรแกรม GENiUS PR เข้ารายงานประจ างวด / รายงาน ภ.ง.ด. 1 

 
 กดปุ่ม ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต จะแสดงหน้าจอด้านบน  
 วันที่ช าระ = ให้ระบุสิ้นเดือนภาษี 
 เก็บแฟ้มข้อมูลไว้ที่ไดร์ฟ = ก าหนดไดร์ฟที่ต้องการเก็บข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลชื่อ = ตั้งชื่อไฟล์ เช่น PND1yymm.TXT เป็นต้น 
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 เข้าโปรแกรม RD Prep  

 
 เลือกหัวข้อ โอนย้ายข้อมุล   จากนั้นเลือก ภ.ง.ด. 1 

 
 

 
 

 กรณใีช้งานครั้งแรก ไม่มี ภ.ง.ด.1 ให้เลือก ใหก้ด เพิ่มแบบภาษีที่รองรับ เพื่อติดตั้ง 
ภ.ง.ด. 1 
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 โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 จะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
 

 
 

                           หน้าหลัก  
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร = บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 
 ประเภทสาขา = กรณีส านักงานใหญ่ เลือก   ไม่มีประเภทสาขา 
 เลือกไฟล์  PND1.TXT ที่ได้จากการส่งออกจากโปรแกรม GENiUS PR 
รายละเอียดการยื่นแบบ 
 เดือน/ปีภาษี = ระบุเดือนปีที่ยื่นภาษี เช่น 09/2564 
 ล าดับการยื่นภแบบ =  ยื่นปกติ 
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ตั้งค่ารหัสข้อมูล 
 1. เงินได้ตามมาตรา 40(1)...........   = 1 
 2. เงินได้ตามมาตรา 40(1)......        = ว่าง 
 3. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2)....   = 3 
 4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2)...........  = 4 
 5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2)...........  = 5 
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รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 หัก ณ ที่จ่าย  = 1 
 ออกให้ตลอดไป = 2 
 ออกให้คร้ังเดียว = 3 
 รูปแบบการแบ่งข้อมูล   แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์     
 

| 
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ต าแหน่งข้อมูล  ให้ลากช่องสีเขียวด้านขวาทีต้่องการ มาที่ช่อง ต าแหน่งข้อมูล 
 เงินได้ตามมาตรา  = 14 
 ล าดับที่  = ว่าง 
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  = 4 
 ค าน าหน้าชื่อ  = 6 
 ชื่อ = 7 
 นามสกุล = 8 
 วันเดือนปีที่จ่าย  =  พ.ศ.   รูปแบบ ddmmyyyy  = 15 
 จ านวนเงินที่จ่าย = 17 
 จ านวนเงินภาษีที่หัก = 18 
 เงื่อนไขการหัก = 19 
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 กดปุ่ม โอนย้าย  จะแสดงผลการโอนย้าย ดังรูป 
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 จะแสดงส่วนสรุปรายการภาษี  จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล 

 
 จะท าการสร้างไฟล์ข้อมูล นามสกุล . RDX  ให้ โดยใหเ้ลือกไดรฟ์ และ path ที่เก็บแฟ้มข้อมูล  

  จากนั้นน าไฟล์ที่ได้ไปอัปโหลดที่หน้าเว็บกรมสรรพากร E-FILING ต่อไป 

 
 

 


