ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดใบนาส่ง/แบบรายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน
สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์
ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 25๖๑ ประกอบกับข้อ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์
ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดใบนาส่ง/แบบ
รายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลาม
ตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กาหนดให้แบบดังต่อไปนี้ เป็นใบนาส่ง/แบบรายการข้อมูลของผู้ฝากเงินเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
(1) แบบ ด.บ.04 ใบนาส่งรายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน
(2) แบบ ด.บ.05 แบบรายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน กรณีบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(3) แบบ ด.บ.06 แบบรายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน กรณีไม่ได้บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ใบนําสงรายการขอมูล
ของผูฝากเงิน
ตามขอ 8 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)

ด.บ.04

U
D
วันเดือนปที่รับ ……………………..…... เจาหนาที่ผรู ับ ..........................

ยื่นตอ : สํานักงานสรรพากรพืน้ ที่ ......................................................................................................................................... ลสก. ........................................

1.

(1) ธนาคาร ....................................................................................................................................................................................
(2) สหกรณออมทรัพย ..................................................................................................................................................................
สํานักงานใหญ

สาขาที่

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ที่ตั้งสํานักงาน : อาคาร…………………………..………...…..…………หองเลขที่....................ชั้นที่....................หมูบาน....................................
เลขที่..............................หมูที่........................ตรอก/ซอย...........................................แยก.............................................
ถนน...............................................................ตําบล/แขวง.............................................................................................
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท..................................................................................................................
2. ขอนําสงขอมูลของผูฝากเงินที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสาํ หรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร/ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณออมทรัพย หรือ
ผลตอบแทนเงินฝากที่ไดรบั จากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ ซึ่งเปนการฝากเงินในประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

จํานวนเงินดอกเบี้ย
บาท
ส.ต.

จํานวนราย

2.1 จํานวนราย ณ วันสิ้นงวด (ไมรวมจํานวนรายที่ครบกําหนดและจํานวนรายทีผ่ ิดเงื่อนไข)
2.2 จํานวนรายที่ครบกําหนด (ไมรวมจํานวนราย ณ วันสิ้นงวดและจํานวนรายทีผ่ ิดเงื่อนไข)
2.3 จํานวนรายทีผ่ ิดเงื่อนไข (ไมรวมจํานวนราย ณ วันสิ้นงวดและจํานวนรายที่ครบกําหนด)
2.4 รวมทั้งสิ้น (2.1 + 2.2 + 2.3)

3. ไดนาํ สงขอมูลดังกลาวดวย
(1) สื่อบันทึกขอมูล ตามแบบรายการขอมูลในแบบ ด.บ.05
กรณี บันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน .......................... ราย จํานวน ......................... แผน

(2) รายการขอมูล ตามแบบ ด.บ.06
กรณี ไมไดบนั ทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน .......................... ราย จํานวน ......................... แผน

ขาพเจาไดตรวจสอบรายการที่ระบุไวในแบบ ด.บ.04 พรอมรายละเอียดขอมูลที่สงมาพรอมนี้ ขอรับรองวาเปนรายการ
ที่ถูกตองสมบูรณ และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ยื่นวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถามี)

ด.บ.05
ลําดับ
ที่

คอลัมน
ที่

แบบรายการขอมูลของผูฝากเงิน กรณีบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตามขอ 8 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)
ขนาด ประเภท
ขอมูล ขอมูล

รายการขอมูล (Field Name)

หมายเหตุ

1

1-13

13

C

cTin_Payer

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูจายเงินได

2

14

1

C

cType_Payer

ประเภทของผูจายเงินได

3

15-20

6

C

cBranch_No

เลขที่สาขาของธนาคาร/สหกรณออมทรัพย

4

21

1

C

cSex

เพศของผูฝากเงิน

1 = ชาย 2 = หญิง

5

22

1

C

cStatus

สถานภาพของผูฝ ากเงิน

รหัส 1-4

6

23

1

C

cDep_Type

ประเภทชื่อของผูฝากเงิน

รหัส 1-5

7

24-38

15

C

cAcc_No

เลขที่บัญชีเงินฝาก

8

39-48

10

C

cTin

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูฝากเงิน

9

49-61

13

C

cPin

เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน

10

61-91

30

C

cTitle

คํานําหนาชื่อผูฝากเงิน

11

92-151

60

C

cName

ชื่อผูฝากเงิน

12

152-211

60

C

cLastname

นามสกุลของผูฝากเงิน

13

212-221

10

C

cTin_Spouse

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของคูสมรส

กรณีสมรส

14

222-234

13

C

cPin_Spouse

เลขประจําตัวประชาชนของคูสมรส

กรณีสมรส

15

235-264

30

C

cTitle_Spouse

คํานําหนาชื่อคูสมรส

กรณีสมรส

16

265-324

60

C

cName_Spouse

ชื่อคูสมรส

กรณีสมรส

17

325-384

60

C

cLastname_Spouse นามสกุลของคูสมรส

กรณีสมรส

18

385-386

2

C

cDep_Time

จํานวนงวดในการฝากตามขอตกลง
ณ วันเปดบัญชีเงินฝาก

ตั้งแต 24 งวด (เดือน) ขึ้นไป

19

387-394

8

D

dDepOpen_Date

วัน เดือน ป ที่เปดบัญชีเงินฝาก

รูปแบบ “DDMMYYYY”

20

395-401

7

N

nDeposit

จํานวนเงินฝากตองวด (เดือน) ตามขอตกลง

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

21

402-409

8

D

dDepDate_Jan

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมกราคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

22

410-416

7

N

nDep_Jan

จํานวนเงินฝากเดือนมกราคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

23

417-424

8

D

dDepDate_Feb

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกุมภาพันธ

รูปแบบ “DDMMYYYY”

24

425-431

7

N

nDep_Feb

จํานวนเงินฝากเดือนกุมภาพันธ

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

25

432-439

8

D

dDepDate_Mar

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมีนาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

26

440-446

7

N

nDep_Mar

จํานวนเงินฝากเดือนมีนาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

27

447-454

8

D

dDepDate_Apr

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนเมษายน

รูปแบบ “DDMMYYYY”

28

455-461

7

N

nDep_Apr

จํานวนเงินฝากเดือนเมษายน

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

1 = ธนาคาร 2 = สหกรณฯ

มิใชชื่อบัญชี

ด.บ.05

แบบรายการขอมูลของผูฝากเงิน กรณีบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตามขอ 8 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)

ลําดับ
ที่

คอลัมน
ที่

ขนาด ประเภท
ขอมูล ขอมูล

29

462-469

8

D

dDepDate_May

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนพฤษภาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

30

470-477

7

N

nDep_May

จํานวนเงินฝากเดือนพฤษภาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

31

478-485

8

D

dDepDate_Jun

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมิถุนายน

รูปแบบ “DDMMYYYY”

32

486-492

7

N

nDep_Jun

จํานวนเงินฝากเดือนมิถุนายน

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

33

493-500

8

D

dDepDate_Jul

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกรกฎาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

34

501-507

7

N

nDep_Jul

จํานวนเงินฝากเดือนกรกฎาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

35

508-515

8

D

dDepDate_Aug

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนสิงหาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

36

516-522

7

N

nDep_Aug

จํานวนเงินฝากเดือนสิงหาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

37

523-530

8

D

dDepDate_Sep

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกันยายน

รูปแบบ “DDMMYYYY”

38

531-537

7

N

nDep_Sep

จํานวนเงินฝากเดือนกันยายน

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

39

538-545

8

D

dDepDate_Oct

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนตุลาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

40

546-552

7

N

nDep_Oct

จํานวนเงินฝากเดือนตุลาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

41

553-560

8

D

dDepDate_Nov

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนพฤศจิกายน

รูปแบบ “DDMMYYYY”

42

561-567

7

N

nDep_Nov

จํานวนเงินฝากเดือนพฤศจิกายน

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

43

568-575

8

D

dDepDate_ Dec

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนธันวาคม

รูปแบบ “DDMMYYYY”

44

576-582

7

N

nDep_Dec

จํานวนเงินฝากเดือนธันวาคม

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

45

583

1

C

cDep_Code

รหัสการฝาก

1 = ตามเงื่อนไขขอกฎหมาย
2 = ผิดเงื่อนไขขอกฎหมาย
3 = ครบกําหนดการฝาก

46

584-591

8

D

dMissCon_Date

วัน เดือน ป ที่ผิดเงื่อนไข

รูปแบบ “DDMMYYYY”

47

592-600

8

N

nMissCon_Interest

จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันที่ผิดเงื่อนไข

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

48

601-607

8

N

nEndYear_Interest

จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันสิ้นงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

49

608-615

8

N

nEndTime_Interest จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันครบกําหนด

รายการขอมูล (Field Name)

หมายเหตุ

รวมทศนิยม 2 ตําแหนง

การนําสงสื่อบันทึกขอมูล
ใหธนาคารหรือสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซึ่งเปนผูจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก
กรอกแบบ ด.บ.04 พรอมสงสื่อบันทึกขอมูลสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม โดยใหสงภายใน
เดือนมกราคมของปถัดไป
(สื่อบันทึกขอมูล หมายถึง CD หรือ DVD ซึ่งไดจัดทําขอมูลของ ด.บ.05 ใหอยูในรูปของ Text File โดยมีรายละเอียด
ตามที่กรมสรรพากรกําหนดไว)

สถานที่ในการนําสง
ใหนําสง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตทองที่ ที่ธนาคารหรือสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
ซึ่งเปนผูจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตั้งอยู

ขอกําหนดสําหรับขอมูล ด.บ.05
1. ขอมูลของ ด.บ.05 ตองมีรายละเอียดตามแบบที่กรมสรรพากรกําหนด
2. ชือ่ แฟมขอมูล ขึ้นตนดวย DB05 ตามดวย รหัสธนาคาร(3หลัก) ตามดวย ปนําสงขอมูล(4หลัก).txt เชน
DB050652561.txt
3. ขอมูลแตละรายการ (Field) ตองคั่นดวยเครื่องหมาย Pipe " | " โดยไมตองระบุ Pipe " | " ปดหัวและทาย
ในขอมูลแตละ Record กรณี รายการ (Field) ใดไมมีขอมูล ใหใส Pipe " | " ติดกัน (หมายถึง Field นั้น
เปนคาวาง เชน " || " )
4. การกําหนดขนาดขอมูลตองไมเกินความยาวที่กําหนดในแตละฟลด กรณี มีขอมูลไมครบตามขนาดของฟลด
ที่กําหนด สามารถระบุขอมูลตามจริงโดยไมตองนับหรือเพิ่มชองวางหรือเพิ่มศูนยใหครบตามที่กําหนด เชน
ชื่อผูฝากเงิน ขนาด 60 ขอมูลเปน "สมศักดิ์" ใหระบุเปน |สมศักดิ์|
5. ชนิดไฟลขอมูล UNICODE จะตองกําหนดเปน UTF8 และขึ้นบรรทัดใหมดวย Carriage Return/Linefeed (CR/LF)

คําอธิบายรายการขอมูลตามแบบ ด.บ.05 และ ด.บ.06
รายการขอมูล

ลําดับ
ที่

Field Name

คําอธิบาย

1

cTin_Payer

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูจายเงินได

หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของธนาคาร หรือ
สหกรณออมทรัพย แลวแตกรณี

2

cType_Payer

ประเภทของผูจายเงินได

ใหใส “1” กรณีเปน ธนาคาร หรือ
“2” กรณีเปน สหกรณออมทรัพย

3

cBranch_No

เลขที่สาขาของธนาคาร/สหกรณออมทรัพย

หมายถึง เลขที่สาขาของธนาคาร หรือสหกรณออมทรัพย
แลวแตกรณี เชน ธนาคารสํานักงานใหญ มีเลขสาขาที่
000001

4

cSex

เพศของผูฝากเงิน

กรณี บันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหใสตัวเลข ดังนี้
1 = เพศชาย 2 = เพศหญิง
กรณี ไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหกาเครื่องหมาย
“” ในชองสีเ่ หลี่ยมหนาขอความ
 (1) ชาย  (2) หญิง

5

cStatus

สถานภาพของผูฝากเงิน

กรณี บันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหใสตัวเลข ดังนี้
1 = โสด 2 = แตงงาน 3 = ผูเยาว 4 = อื่นๆ
กรณี ไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหกาเครื่องหมาย
“” ในชองสีเ่ หลี่ยมหนาขอความ
 (1) โสด  (2) แตงงาน  (3) ผูเยาว  (4) อื่นๆ

6

cDep_Type

ประเภทชื่อของผูฝากเงิน

กรณี บันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหใสตัวเลข ดังนี้
1 = ฝากชื่อตนเอง
2 = ฝากชื่อสามีภรรยารวมกัน
3 = ฝากชื่อบิดาเพื่อบุตร
4 = ฝากชื่อมารดาเพื่อบุตร
5 = ฝากชื่อบิดาและหรือมารดาและบุตรรวมกัน
กรณี ไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหกาเครื่องหมาย
“” ในชองสีเ่ หลี่ยมหนาขอความ
 (1) ฝากชื่อตนเอง
 (2) ฝากชื่อสามีภรรยารวมกัน
 (3) ฝากชื่อบิดาเพื่อบุตร
 (4) ฝากชื่อมารดาเพื่อบุตร
 (5) ฝากชื่อบิดาและหรือมารดาและบุตรรวมกัน
บุตร หมายถึง บุตรผูเ ยาว/บุตรบุญธรรม อายุไมเกิน 20 ป

7

cAcc_No

เลขที่บัญชีเงินฝาก

หมายถึง เลขที่บัญชีเงินฝากของผูฝากเงินที่เปนบุคคลธรรมดา
ไมรวมถึง คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ และกองมรดก

8

cTin

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูฝากเงิน

หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูฝากเงิน
มีจํานวน 10 หลัก (กรณี ไมมี ใหระบุ 0000000000)

9

cPin

เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน

หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน หรือ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร มีจํานวน 13 หลัก (NID)

รายการขอมูล

ลําดับ
ที่

Field Name

คําอธิบาย

10

cTitle

คํานําหนาชื่อผูฝากเงิน

หมายถึง คํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว เปนตน

11

cName

ชื่อผูฝากเงิน

หมายถึง ชื่อผูฝากเงิน มิใช ชื่อบัญชี

12

cLastname

นามสกุลของผูฝากเงิน

หมายถึง นามสกุลของผูฝากเงิน

13

cTin_Spouse

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของคูสมรส

หมายถึง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรคูสมรสของผูฝ ากเงิน
มีจํานวน 10 หลัก (กรณี ไมมี ใหระบุ 0000000000)

14

cPin_Spouse

เลขประจําตัวประชาชนของคูสมรส

หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนคูสมรสของผูฝากเงิน
หรือ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรคูสมรสของผูฝากเงิน
มีจํานวน 13 หลัก (NID)

15

cTitle_Spouse

คํานําหนาชื่อคูสมรส

หมายถึง คํานําหนาชื่อคูสมรสของผูฝากเงิน

16

cName_Spouse

ชื่อคูสมรส

หมายถึง ชื่อคูสมรสของผูฝากเงิน มิใช ชื่อบัญชี

17

cLastname_Spouse นามสกุลของคูสมรส

หมายถึง นามสกุลคูสมรสของผูฝากเงิน

18

cDep_Time

จํานวนงวดในการฝากตามขอตกลง
ณ วันเปดบัญชีเงินฝาก

หมายถึง จํานวนงวด (เดือน) ตั้งแต 24 งวด ขึ้นไป

19

dDepOpen_Date

วัน เดือน ป ที่เปดบัญชีเงินฝาก

ใหใส วัน เดือน ป เปนป พ.ศ. เชน ฝากเงินวันที่
1 มิถุนายน 2561 กรณีบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร
ใหบันทึกดวยรูปแบบ “DDMMYYYY” คือ 01062561
กรณีไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหบันทึกดวย
รูปแบบ “DDMMYYYY” เชนเดียวกัน ในชองสี่เหลี่ยม ดังนี้
0 1 0 6 2 5 6 1

20

nDeposit

21-44

45

cDep_Code

จํานวนเงินฝากตองวด (เดือน) ตามขอตกลง

หมายถึง จํานวนเงินฝากทีผ่ ูฝากตกลงกับธนาคาร หรือ
สหกรณออมทรัพย วาจะฝากงวดละเทาๆ กัน แตตองไมเกิน
งวดละ 25,000 บาท รวมเงินฝากทั้งสิน้ ทุกงวดไมเกิน
600,000 บาท

วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมกราคม - ธันวาคม

ใหใส วัน เดือน ป เปนป พ.ศ. เชน ฝากเงินวันที่
1 มิถุนายน 2561 กรณีบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร
ใหบันทึกดวยรูปแบบ “DDMMYYYY” คือ 01062561
กรณีไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหบันทึกดวย
รูปแบบ “DDMMYYYY” เชนเดียวกัน ดังนี้ 01062561
หรือ 01/06/2561

จํานวนเงินฝากเดือนมกราคม - ธันวาคม

หมายถึง จํานวนเงินฝากทีผ่ ูฝากตกลงกับธนาคาร หรือ
สหกรณออมทรัพย วาจะฝากงวดละเทาๆ กัน แตตองไมเกิน
งวดละ 25,000 บาท รวมเงินฝากทั้งสิ้นทุกงวดไมเกิน
600,000 บาท

รหัสการฝาก

กรณีบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหใส
“1” กรณีถูกตองตามเงื่อนไขของกฎหมาย
“2” กรณีผิดเงื่อนไขของกฎหมาย
“3” กรณีครบกําหนดการฝาก

รายการขอมูล

ลําดับ
ที่

Field Name

คําอธิบาย
กรณีไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหกาเครื่องหมาย
“” ในชองสีเ่ หลี่ยมหนาขอความ ดังนี้
 (1) ถูกตองตามเงื่อนไขของกฎหมาย
(ไมรวมกรณีที่ครบกําหนดการฝาก)

 (2) ผิดเงื่อนไขของกฎหมาย
(ไมรวมกรณีที่ครบกําหนดการฝาก)
 (3) ครบกําหนดการฝาก

กรณีผิดเงื่อนไขของกฎหมาย มีกรณีตางๆ ดังนี้
1. มีบัญชีเงินฝากประเภทนี้ มากกวา 1 บัญชี
2. ระยะการฝาก นอยกวา 24 เดือน (งวด)
3. จํานวนเงินฝากไมครบวงเงินที่กําหนดแตละเดือน (งวด)
4. จํานวนเงินฝาก มากกวา 25,000 บาท ตอเดือน (งวด)
5. จํานวนเงินฝากไมเทากันทุกเดือน (งวด)
6. ไมมเี ลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (NID)
7. การฝากแตละงวดลาชาเกิน 2 เดือน จํานวน 2 ครั้ง
8. ขาดการฝากเกิน 2 เดือน
9. ถอนเงินฝากกอนกําหนด
46

dMissCon_Date

วัน เดือน ป ที่ผิดเงื่อนไข

หมายถึง วัน เดือน ป ที่ผิดเงื่อนไข ของกฎหมายตามที่
อธิบายไวในลําดับที่ 45 ใหใส วัน เดือน ป เปนป พ.ศ.
เชน ผิดเงื่อนไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
กรณีบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหบันทึกดวยรูปแบบ
“DDMMYYYY” คือ 01062561
กรณีไมไดบันทึกขอมูลลงสื่อคอมพิวเตอร ใหบันทึก
ดวยรูปแบบ “DDMMYYYY” เชนเดียวกัน
ในชองสี่เหลี่ยม ดังนี้
0 1 0 6 2 5 6 1

47

nMissCon_Interest

จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันที่ผิดเงื่อนไข

หมายถึง จํานวนดอกเบี้ยเงินฝาก หรือผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันที่ผิดเงื่อนไขของกฎหมาย ตามที่อธิบายไวในลําดับที่
45 เชน ผิดเงื่อนไข ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เนื่องจาก
ถอนเงินฝากกอนกําหนดจํานวนดอกเบี้ยเงินฝาก ก็คํานวณ
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 เปนตน

48

nEndYear_Interest

จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันสิ้นงวด

หมายถึง จํานวนดอกเบี้ยเงินฝาก หรือผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป

49

nEndTime_Interest จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันครบกําหนด

หมายถึง จํานวนดอกเบี้ยเงินฝาก หรือผลตอบแทนเงินฝาก
ณ วันครบกําหนดตามงวดทีต่ กลงไวกับธนาคาร หรือ
สหกรณออมทรัพย เชน กําหนดฝากเงินทั้งหมด
24 งวด เปนตน

ด.บ.06
ด.บ.06

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

แบบรายการขอมูลของผูฝากเงิน กรณีไมไดบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตามขอ 8 (2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)

รายการขอมูล
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูจายเงินได
ประเภทของผูจายเงินได
เลขที่สาขาของธนาคาร / สหกรณออมทรัพย
เพศของผูฝากเงิน
สถานภาพของผูฝากเงิน
ประเภทชื่อของผูฝากเงิน
เลขที่บัญชีเงินฝาก
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูฝากเงิน
เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน
คํานําหนาชื่อผูฝากเงิน
ชื่อผูฝากเงิน
นามสกุลของผูฝากเงิน
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของคูสมรส
เลขประจําตัวประชาชนของคูสมรส
คํานําหนาชื่อคูสมรส
ชื่อคูสมรส
นามสกุลของคูสมรส
จํานวนงวดในการฝากตามขอตกลง ณ วันเปดบัญชีเงินฝาก
วัน เดือน ป ที่เปดบัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ
(1) ธนาคาร

(2) สหกรณ

(1) ชาย
(2) หญิง
(1) โสด
(2) แตงงาน
(3) ผูเยาว
(4) อื่นๆ
(1) ฝากชื่อตนเอง
(2) ฝากชื่อสามีภรรยารวมกัน
(3) ฝากชื่อบิดาเพื่อบุตร
(4) ฝากชือ่ มารดาเพื่อบุตร
(5) ฝากชื่อบิดาและหรือมารดาและบุตรรวมกัน

ด.บ.06
ด.บ.06

ลําดับที่
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

แบบรายการขอมูลของผูฝากเงิน กรณีไมไดบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตามขอ 8 (2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)

รายการขอมูล
จํานวนเงินฝากตองวด (เดือน) ตามขอตกลง
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมกราคม
จํานวนเงินฝากเดือนมกราคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกุมภาพันธ
จํานวนเงินฝากเดือนกุมภาพันธ
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมีนาคม
จํานวนเงินฝากเดือนมีนาคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนเมษายน
จํานวนเงินฝากเดือนเมษายน
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนพฤษภาคม
จํานวนเงินฝากเดือนพฤษภาคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนมิถุนายน
จํานวนเงินฝากเดือนมิถุนายน
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกรกฎาคม
จํานวนเงินฝากเดือนกรกฎาคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนสิงหาคม
จํานวนเงินฝากเดือนสิงหาคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนกันยายน
จํานวนเงินฝากเดือนกันยายน
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนตุลาคม

หมายเหตุ

ด.บ.06
ด.บ.06

ลําดับที่
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

แบบรายการขอมูลของผูฝากเงิน กรณีไมไดบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตามขอ 8 (2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)

รายการขอมูล
จํานวนเงินฝากเดือนตุลาคม
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนพฤศจิกายน
จํานวนเงินฝากเดือนพฤศจิกายน
วัน เดือน ป ที่ฝากเดือนธันวาคม
จํานวนเงินฝากเดือนธันวาคม
รหัสการฝาก
วัน เดือน ป ที่ผิดเงื่อนไข
จํานวนดอกเบี้ย / ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันที่ผิดเงื่อนไข
จํานวนดอกเบี้ย / ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันสิ้นงวด
จํานวนดอกเบี้ย / ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันครบกําหนด

หมายเหตุ

(1) ถูกตองตามเงื่อนไขของกฎหมาย (ไมรวมกรณีที่ครบกําหนดการฝาก)
(2) ผิดเงื่อนไขของกฎหมาย (ไมรวมกรณีที่ครบกําหนดการฝาก)
(3) ครบกําหนดการฝาก

