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พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

หลกัการในกฎหมาย มี 4 เร่ือง คือ 
   1. การนําส่งภาษีเงินได ้ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย และ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม (e-Payment) 
   2. การยื่นรายการหรือเอกสารโดยวิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส ์ (e-Filing) 
   3. การจดัทําเอกสารโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ์
(e-Tax Invoice & Receipt) 
   4. การรายงานธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ (Third 
Party Information) 
 
*** มีผลใชบ้งัคบั 21 มีนาคม 2562 



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การนําส่งภาษีหกั ณ ที่จา่ย/ภาษีเงินได/้
ภาษีมูลคา่เพิ่ม (e-WHT) 
   1. ม.50, 70, 70 ทวิ, 83/5 และ 83/6 
   2. ผูมี้หน้าที่นําส่งส่งเลือกได ้  
                (2.1) นําส่งตามปกติ 
                (2.2) นําส่งทนัทีพรอ้มกบัการโอนเงิน 
  3. หากเลือกนําส่ง ตาม (2) ถือว่าไดยื้่นแบบนําส่ง
ตามกฎหมายแลว้  
(ไม่ตอ้งยื่นแบบ ภงด.1, 1ก, 1กพิเศษ, 2, 2ก, 3, 3ก, 
53, 54 และ ภพ.36) 
  4. หากนําส่งไม่ครบ ยงัสามารถนําส่งดว้ยวิธีการตาม 

  



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การยื่นรายการหรือเอกสารโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ์
(e-Filing) 
  1. การยื่นรายการภาษีผ่าน e-Filing ผ่านเวบ็ไซต ์
กรมสรรพากร 
  2. การใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมขอ้มูลสําหรบั
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
  3. การส่งเอกสารหลกัฐานในรูปของขอ้มูล
อเิล็กทรอนิกส ์
   



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การจดัทําเอกสารโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ์ (e-
Tax Invoice & Receipt) 
   1. นําหลกัการระเบียบ e-Tax Invoice & Receipt และ 
e-Tax Invoice by e-Mailจดัทาํประกาศอธบิดี ตาม ม.3 
โสฬส 
   2. ยงัคงหลกัการใชล้ายมือชือ่ดิจิทลั (Digital Signature) 
   3. เพ่ิมเนือ้หาของ “ผูใ้หบ้ริการนําส่งขอ้มูล
อเิล็กทรอนิกส”์ 
   4. เม่ือระบบของกรมฯ พรอ้มสาํหรบัการรบัขอ้มูล จะเปิด
ระบบของการจดัทาํใบกาํกบัภาษีและใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์
ผ่าน “ผูใ้หบ้ริการจดัทาํเอกสารอิเล็กทรอนิกส”์ และ 
“ตวัแทนออกทาํใบกาํกบัภาษี” 
 



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การรายงานธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ (Third Party 
Information) 
    1. ธรุกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  คือ ธรุกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงลกัษณะของการมีเงินได ้ นอกจากลกูจา้งแรงงาน โดย
อาศยัความถ่ีของการรบัเงิน รวมทัง้จาํนวนเงินท่ีใกลเ้คียงกบั
การเป็นผูป้ระกอบการ 
    2. “ธรุกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ” หมายความวา่ 
        2.1 การฝากหรือรบัโอนเงินทกุบญัชรีวมกนั (แบงค ์
เดียวกนั) ตัง้แต ่ 3,000 ครัง้ ขึน้ไป 
        2.2 การฝากหรือรบัโอนเงินทุกบญัชรีวมกนั (แบงค ์
เดียวกนั) ตัง้แต ่ 400 ครัง้ และมียอดเงินรวมตัง้แต ่
2,000,000 บาท ขึน้ไป  
*** การนับจาํนวนครัง้และจาํนวนเงิน นับตัง้ 1 ม ค  – 31 

  



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การรายงานธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ (Third Party 
Information) (ตอ่) 
     3. บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรายงาน 
         3.1 ธนาคารพาณิชย ์
         3.2 ธนาคารออมสิน 
         3.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
         3.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
         3.5 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
         3.6 ผูป้ระกอบธรุกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ์
***(หมายเหต-ุEXIM Bank, SME Bank, บสย, SMC 
ใหบ้ริการสินเชือ่แตไ่ม่รบัฝากเงินจากประชาชนทัว่ไป) 



พรบ.แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร 
(ฉบบัท่ี 48) พ.ศ. 2562 

การรายงานธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ (Third Party 
Information) (ตอ่) 
    4. ใหร้ายงานธรุกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะของปีท่ีลว่งมาท่ีอยู่
ในความครอบครอง  ภายใน 31 มีนาคมของทกุปี (*** 
รายงานครัง้แรก 31 มีนาคม 2563) 
    5. กรณีผูมี้หนา้ท่ีรายงานไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อธบิดี
ตอ้งสัง่ใหป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้งกอ่น หากยงัเพิกเฉย อธบิดีสัง่ปรบั
ทางปกครอง 100,000 บาท และปรบัรายงานรายวนั ๆ ละ 
10,000 บาท จนกวา่จะปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 
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