
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เรื่อง ก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ส าหรบัการยืน่แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนติิบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั 
และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหวา่งกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มาตรา 11 แห่งประมวล
รัษฎากร และมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกีย่วกับบริษัทหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 (2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 372) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขส าหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
และมูลค่ารวมของธรุกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 ให้แบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) เป็นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนติิบคุคลที่มคีวามสัมพันธ์กนัและมลูค่ารวมของธรุกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร 
 ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) 
ยื่นแบบรายงานดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าสู่ระบบการยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th โดยตรง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียน
เข้าใช้ระบบดังกล่าวของกรมสรรพากร 
 (2) เข้าสู่ระบบการยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร 
www.rd.go.th ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ (Website) ของกระทรวงการคลัง  
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https://etax.mof.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการ
ลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง 
 ข้อ 4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นแบบรายงานตามข้อ 3 จะต้องยื่นค าขอ
เพ่ือลงทะเบียนการใช้ระบบการยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรตามข้อ 3 (1) หรือระบบบริการ Tax Single Sign On ของกระทรวงการคลัง
ตามข้อ 3 (2) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะมีสิทธิยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายงานประจ าปี
ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
(Disclosure Form) ผ่านระบบเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th 
 ข้อ 5 การยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ตามข้อ 3 ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลได้ยื่นแบบรายงานดังกล่าวแล้วเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้รับหมายเลขอ้างอิง
การยื่นแบบจากระบบการยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) 
 ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรจนไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 3 ได้ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร www.rd.go.th พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรเป็นหนังสือถึงเหตุอันสมควรจนไม่สามารถ
ด าเนินการได้นั้นพร้อมการยื่นแบบรายงานดังกล่าว ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่
ท่ีสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่ 
 ข้อ 7 การยื่นแบบรายงานประจ าปีส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ตามข้อ 6 ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลได้ยื่นแบบรายงานดังกล่าวแล้วเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้รับใบรับการ ยื่น
แบบรายงานนั้นจากกรมสรรพากร 
 ข้อ 8 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่ถูกยกเลิกโดยประกาศนี้ ให้ยังคงใช้ต่อไปส าหรับการยื่น
แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรม
ระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับเงินได้
ของบริษัทหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบิุคคลซึง่มรีอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับการยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธก์ันและมลูค่ารวมของธรุกรรมระหวา่งกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ส าหรับเงินได้ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่14 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

 
       เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 

(นายเอกนติิ นติิทัณฑ์ประภาศ) 
อธิบดีกรมสรรพากร 


