ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 352)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจา
หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์
ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 (69) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจาหรือผลตอบแทนเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ
ที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๗) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร เฉพาะดอกเบี้ย
เงินฝากประจาที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 25๔๘
ข้อ ๒ ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากหรื อ ผลตอบแทนเงิ น ฝากที่ จ ะได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งรวมค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจาหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศที่มีระยะเวลา
การฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แต่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจาทุกประเภทหรือผลตอบแทนเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎ อเราะบะฮ์แล้ว ต้องมีจานวนรวมกันทั้ งสิ้นไม่เกิน
สามหมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ต่ากว่า
ห้าสิบห้าปีบริบูรณ์
ข้อ ๓ ชื่ อ บั ญ ชี เงิ น ฝากต้ อ งเป็ น ชื่ อ ของผู้ มี เงิน ได้ ซึ่ งมี ห น้ าที่ เสี ย ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดา
ที่ได้รับประโยชน์ จากดอกเบี้ยเงิน ฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
ข้อ ๔ กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ รวมกับดอกเบี้ย
เงินฝากประจาทุกประเภทรวมกันหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ์แล้ว มีจานวนทั้งสิ้นเกินสามหมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น ให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือผลตอบแทนเงิน ฝากดังกล่าวหั กภาษีเงิน ได้ ณ ที่จ่ายทั้งจานวน และนาส่งตามมาตรา 50 (2)
และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร
/ ข้อ ๕ ผู้มเี งินได้ …

-2ข้อ ๕ ผู้มี เงิน ได้ ซึ่ งได้ รับ ดอกเบี้ ย เงิน ฝากหรือ ผลตอบแทนเงิน ฝากตามข้อ ๒ ที่ ส ามี ภ ริย า
เป็นผู้ฝากเงินร่วมกันและไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเงินฝากของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจานวนเท่าใด
ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
ข้อ 6 ผู้ฝากเงิน ต้ องแจ้งเลขประจาตั วประชาชนตามกฎหมายว่าด้ วยการทะเบี ยนราษฎร
พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของตนต่อธนาคารผู้รับฝากเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
กรณี ที่ ผู้ ฝ ากเงิน ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ มี เลขประจ าตั ว ประชาชน ให้ แ จ้ งเลขประจ าตั ว
ผู้เสียภาษีอากรต่อธนาคารผู้รับฝากเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้อ 7 ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับดอกเบี้ยเงิ นฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ ต้องแจ้งข้อมูล
ของผู้มีเงินได้ตามหนังสือแจ้งการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก และให้ธนาคาร
ผู้จ่ายดอกเบี้ยเงิน ฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้มีเงินได้ไม่มีหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวอีก
ข้อ 8 ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ ต้องส่งข้อมูลของผู้มีเงินได้
ที่แจ้งต่อธนาคารตามข้อ 7 และข้อมูลการฝากเงินของผู้มีเงินได้ต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
โดยให้ส่งเป็นสื่อบันทึกข้อมูลของผู้มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจา
หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ที่มีระยะเวลาการฝาก
ตั้งแต่ห นึ่ งปีขึ้น ไปและผู้มี เงิน ได้มีอายุไม่ต่ากว่าห้ าสิบ ห้าปี บริบูรณ์ ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อ ย
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
การส่งข้อมูลของผู้มีเงินได้ฝากเงินตามวรรคหนึ่งสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป เว้นแต่รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ส่งภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือแจ้งการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจาหรือลลออบแทน
เงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงิน อามหลักการของศาสนาอิสลามอามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ที่มีระยะเวลา
การฝากอั้งแอ่หนึ่งปีขึ้นไปและลู้มีเงินได้มีอายุไม่อ่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์
ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชี  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ........................................................................
ชื่อ.........................................................................................ชื่อสกุล.............................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
อายุ.....................ปี...................เดือน
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส  นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ .................................................................................
ชื่อ.........................................................................................ชื่อสกุล.............................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
อายุ.....................ปี...................เดือน
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่อยู่:อาคาร .....................................ห้องเลขที่..................ชัน้ ที่.............หมู่บ้าน...........................................................
เลขที่...............หมู่ที่.................................ตรอก/ซอย.................................................แยก............................................
ถนน....................................................................................ตาบล/แขวง........................................................................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..............................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ย
เงิน ฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิส ลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ์ทมี่ ีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บัญชีเลขที่.................................................ซึ่งได้รับดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนเงิน ฝากจากบัญ ชีดัง กล่า วรวมกับ ดอกเบี้ย เงิน ฝากประจาทุก ประเภทหรือ ผลตอบแทนเงิน ฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ทุกบัญชีรวมกันแล้วมีจานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาท
ตลอดปีภาษี และขณะรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากดังกล่าวมีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ตามข้อ 2 (69)
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลนี้ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนเงินฝากของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับทราบว่า
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากนี้ บัญชีเงินฝากประจาอื่น ๆ และบัญชีเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ทุกบัญชี รวมกันแล้วมีจานวนเกิน 30,000 บาท ภายใน
ปีภาษีเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้
รั บ สิ ท ธิย กเว้น ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดา และต้ อ งถูก หั กภาษี เงิน ได้ ณ ที่ จ่ าย ตามกฎหมายจากดอกเบี้ ย หรื อ
ผลตอบแทนดังกล่าวทั้งจานวนที่ได้รับ และกรณีที่ข้าพเจ้ามีคู่สมรสซึ่งได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากที่ข้าพเจ้า
และคู่สมรสเป็นผู้ฝากเงินร่วมกันและไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเงินฝากของข้าพเจ้าหรือคู่ สมรสแต่ละฝ่าย
จานวนเท่าใด ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของข้าพเจ้าและคู่สมรสฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
ลงชื่อ......................................................ผู้ฝากเงิน
(.....................................................)
................./...................../..............
หมายเหอุ : ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้ฝากเงินที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝาก แต่ไม่รวมถึงชื่อบัญชีเงินฝากของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง
: ผู้ฝากเงินที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ให้แจ้งเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร

ด.บ.11

ใบนำส่งรำยกำรข้อมูลของผู้ฝำกเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ในประเทศเฉพำะดอกเบี้ยเงินฝำกประจำ หรือผลตอบแทนเงินฝำกตำมหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมตำมหลักกำรมุฎ อเรำะบะฮ์ ที่มีระยะเวลำกำรฝำกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปและผู้มีเงินได้มีอำยุ
ไม่ต่ำกว่ำห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์

ประจำปี พ.ศ. ....................................................
ชื่อธนำคำร ............................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร
สำขำผูน้ ำส่ง
ที่ตั้งสำนักงำน : อำคำร……………………………………..…………ห้องเลขที่................ชั้นที่................หมู่บ้ำน..............................
เลขที่............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................................แยก..................................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง......................................................................
อำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด......................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..............................................................................................
(1) นำส่งปกติ
(2) นำส่งเพิ่มเติม ครั้งที่ …….

(เลขอ้างอิงการลงทะเบียน…………………………………………………………………..….……………………………………………..
เลขอ้างอิงการฝากไฟล์………………..……………………………………………………………………………..…………………………)

รำยละเอียดของผู้ฝำกเงินที่ได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝำกประจำทุกประเภท หรือผลตอบแทนเงินฝำกตำมหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมตำมหลักกำรมุฎอเรำะบะฮ์ ทุกบัญชีรวมกันแล้วมีจำนวนไม่เกิน 30,000 บำทตลอดปี ภำษี เฉพำะดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนเงินฝำกดังกล่ำว ที่มีระยะเวลำกำรฝำกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้มีอำยุไม่ต่ำกว่ำห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์
1. กำรนำส่งข้อมูล

ฝำกไฟล์
สื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

แผ่น

2. จำนวนรำยกำรข้อมูล

รำยกำร

3. รวมยอดเงินฝำกทั้งสิน้

บำท

4. รวมภำษีทั้งสิ้น

บำท

5. รวมยอดดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝำกที่จ่ำยทั้งสิน้

บำท

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ลงชื่อ........................................................................ผู้จ่ำยเงิน
(.............................................................................)
ตำแหน่ง..................................................................
ยื่นวันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............

ประทับตรำ
นิติบุคคล
(ถ้ำมี)

ด.บ. 12 Format รายการข อมู ล ของผู ฝ ากเงิน ไดที่ ไดรับ ยกเวน ภาษี เงิน ได สําหรับ ดอกเบี้ ย เงิน ฝากธนาคารในประเทศ
เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจํา หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ ที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปและผูมีเงินไดมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายการ
ประจําป
ป พ.ศ.
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของธนาคาร
เลขรหัสสาขาธนาคาร
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของผูฝากเงิน
คํานําหนาชื่อของผูฝากเงิน
ชื่อของผูฝากเงิน (มิใชชื่อบัญชี)
นามสกุลของผูฝากเงิน
วัน เดือน ปเกิดของผูฝากเงิน
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของคูสมรส
คํานําหนาชื่อของคูสมรส
ชื่อของคูสมรส
นามสกุลของคูสมรส
วัน เดือน ปเกิดของคูสมรส
เลขที่บัญชีเงินฝาก
จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป
จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันสิ้นป
วัน เดือน ปที่จายดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก

ประเภท
ขอมูล
C
C
C
C
C

ขนาด
ขอมูล
1
4
13
5
13

*
(M/O)
M
M
M
M
M

C
C
C
C
C

80
120
120
8
13

M
M
M
M
O

C
C
C
C
C
N
N
C

80
120
120
8
30
(15,2)
(15,2)
8

O
O
O
O
M
M
M
M

หมายเหตุ
ใหสงขอมูลของ
ผูฝากเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต
เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม
ภายในเดือนมกราคม
ของปถัดไป

* M = Mandatory ตองระบุขอมูล , 0 = Optional ระบุหรือไมระบุก็ได(กรณีไมมีขอมูล) , c = Character , N=Numeric
การนําสงสื่อบันทึกขอมูล
ใหธนาคารผูจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก กรอกแบบ ด.บ. 11 พรอมสงสื่อบันทึกขอมูลสําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม โดยใหสงภายในเดือนมกราคมของปถัดไป
(สื่อบันทึกขอมูล หมายถึง CD หรือ DVD ซึ่งไดจัดทําขอมูลของ ด.บ. 12 ใหอยูในรูปของ Text File โดยมีรายละเอียด
ตามที่กรมสรรพากรกําหนดไว)
สถานที่ในการนําสง
ใหนําสง ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดและคําอธิบายขอมูล Format ของ ด.บ. 12
1. ลําดับที่ 1 (ประจําป) ใหระบุขอมูลเปน " 1" เทานั้น
2. ลําดับที่ 2 (ป พ.ศ.) ใหระบุ ป พ.ศ. ของขอมูล ด.บ.12 ที่นําสงตอกรมสรรพากร เชน 2561 (หมายถึง ป พ.ศ. 2561)
3. ลําดับที่ 3, 4 (เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของธนาคาร และรหัสสาขาธนาคาร) ใหระบุ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ของธนาคาร และเลขรหัสสาขาธนาคารตามที่ไดจดแจงไวในแบบ ภ.ธ. 01 (คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ)
4. ลําดับที่ 5, 6, 7, 8 (เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของผูฝากเงิน) ใหระบุ
เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของผูมีเงินไดที่ไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝากธนาคารในประเทศ เฉพาะดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป และขณะรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ผูฝากเงิน
ตองมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ
5. ลําดับที่ 9, 14, 18 (วันเดือนปเกิดของผูฝากเงิน วันเดือนปเกิดของคูสมรส และ วันเดือนปที่จายดอกเบี้ย) ใหระบุขอมูล
วัน เดือนป ในรูปแบบ "DDMMYYYY" สําหรับ วัน เดือน หากเปนเลขตัวเดียวใหใสเลขศูนย (0) นําหนา และ ปใหบันทึก
ป พ.ศ. เชน 31012559 (หมายถึง วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)
6. ลําดับที่ 10, 11, 12, 13 (เลขประจําตัวประชาชนของคูสมรส คํานําหนาชื่อของคูสมรส ชื่อและนามสกุลของคูสมรส)
ใหระบุ เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของคูสมรสของผูมีเงินไดที่ไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝาก (ในกรณีที่มีขอมูลของคูสมรส)
7. ลําดับที่ 15 (เลขที่บัญชีเงินฝาก) ใหระบุ เลขที่บัญชีเงินฝากของผูมีเงินไดที่ไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก
โดยระบุขอมูลเปนชุดตัวเลขเรียงติดกันทั้งหมด เชน 5171006147025680006
8. ลําดับที่ 16 (จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป) ใหระบุ จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป
9. ลําดับที่ 17 (จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันสิ้นป) ใหระบุ จํานวนดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันสิ้นป
ขอกําหนดสําหรับขอมูล ด.บ. 12
1. ขอมูลของ ด.บ. 12 ตองมีรายละเอียดตาม Format ที่กรมสรรพากรกําหนด
2. ชื่ อแฟ มข อมู ล ขึ้ น ต น ด ว ย DB12 ตามด วย รหั ส ธนาคาร (3 หลัก) ตามดว ย ป นําสงขอมูล (4 หลั ก).txt เช น
DB120652559.txt
3. ข อมู ลแต ละรายการ (Field) ต องคั่ นด วยเครื่องหมาย Pipe " " โดยไม ต องระบุ Pipe " | " ป ดหั วและท ายในข อมูลแต ละ
Record กรณี รายการ (Field) ใดไมมีขอมูล ใหใส Pipe " | " ติดกัน (หมายถึง Field นั้นเปนคาวาง เชน " | " )
4. รายการขอมูลที่กําหนดชนิดขอมูลเปน N (Numeric) และมีทศนิยม 2 หลัก (15,2) หมายถึง รายการตัวเลขที่มีความยาว
ทั้งหมดได 18 หลัก โดยนับรวมจุดทศนิยมดวย ถาไมมีขอมูลในรายการใหบันทึกเปน 0.00 กรณี เปนตัวเลขจํานวนเต็ม
ใหระบุทศนิยม (.00) ตอทายดวย และการปดเศษทศนิยมใหยึดตามหลักสากล (หลักที่สามหากมีคาตั้งแตหาใหปดขึ้น)
5. การกําหนดขนาดขอมูลตองไมเกินความยาวที่กําหนดในแตละฟลด กรณี มีขอมูลไมครบตามขนาดของฟลดที่กําหนด
สามารถระบุขอมูลตามจริงโดยไมตองนับหรือเพิ่มชองวางหรือเพิ่มศูนยใหครบตามที่กําหนด เชน ชื่อของผูฝากเงิน ขนาด 120
ขอมูลเปน "สมศักดิ์" ใหระบุเปน สมศักดิ์
6. ชนิดไฟลขอมูล UNICODE จะตองกําหนดเปน UTF8 และขึ้นบรรทัดใหมดวย Carriage Return/Linefeed (CR/LF)
7. รายการขอมูลที่ * (M/O) คือ (M) จําเปนตองระบุขอมูลตามคําอธิบาย สวน (O) จะระบุหรือไมระบุขอมูลก็ได

