
ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 352) 
 เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจ า  
  หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์  
 ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 (69) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรือผลตอบแทนเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ 
ที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๗) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงนิไดส้ าหรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารในราชอาณาจักร เฉพาะดอกเบี้ย
เงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 25๔๘ 
 ข้อ ๒ ดอกเบี้ ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณ 
เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศที่มีระยะเวลา
การฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แต่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าทุกประเภทหรือผลตอบแทนเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์แล้ว ต้องมีจ านวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน  
สามหมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ต่ ากว่า
ห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 ข้อ ๓ ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ  
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 
 ข้อ ๔ กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ รวมกับดอกเบี้ย
เงินฝากประจ าทุกประเภทรวมกันหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ์แล้ว มีจ านวนทั้งสิ้นเกินสามหมื่นบาทตลอดปีภาษีนั้น ให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือผลตอบแทนเงินฝากดังกล่าวหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทั้งจ านวน และน าส่งตามมาตรา 50 (2)  
และมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร 
 

/ ข้อ ๕ ผู้มเีงินได ้… 



-2- 
 

 ข้อ ๕ ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ  ๒ ที่สามีภริยา 
เป็นผู้ฝากเงินร่วมกันและไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเงินฝากของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจ านวนเท่าใด 
ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 
 ข้อ 6 ผู้ฝากเงินต้องแจ้งเลขประจ าตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของตนต่อธนาคารผู้รับฝากเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
 กรณีที่ผู้ฝากเงินตามวรรคหนึ่งไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้แจ้งเลขประจ าตัว 
ผู้เสียภาษีอากรต่อธนาคารผู้รับฝากเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
 ข้อ 7 ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ ต้องแจ้งข้อมูล 
ของผู้มีเงินได้ตามหนังสือแจ้งการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ต่อธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก และให้ธนาคาร
ผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้เพ่ือให้เจ้าพนักงานประเมิน
ตรวจสอบต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้มีเงินได้ไม่มีหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวอีก 
 ข้อ 8 ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามข้อ ๒ ต้องส่งข้อมูลของผู้มีเงินได้
ที่แจ้งต่อธนาคารตามข้อ 7 และข้อมูลการฝากเงินของผู้มีเงินได้ต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร 
โดยให้ส่งเป็นสื่อบันทึกข้อมูลของผู้มีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ที่มีระยะเวลาการฝาก
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปและผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 การส่งข้อมูลของผู้มีเงินได้ฝากเงินตามวรรคหนึ่งส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธนัวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป เว้นแต่รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ส่งภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 



 หนังสือแจ้งการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรือลลออบแทน
เงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินอามหลักการของศาสนาอิสลามอามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ที่มีระยะเวลา
การฝากอั้งแอ่หนึ่งปีขึ้นไปและลู้มีเงินได้มีอายุไม่อ่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ 

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชี  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ ........................................................................ 
ชื่อ....................................................................................... ..ชื่อสกุล............................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด    /  /        อายุ.....................ปี...................เดือน 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร     
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ ................................................................................. 
ชื่อ........................................................................................ .ชื่อสกุล............................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด    /  /        อายุ.....................ปี...................เดือน 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร      
ที่อยู่:อาคาร .....................................ห้องเลขท่ี..................ชัน้ที่.............หมู่บ้าน........................................................... 
เลขที่...............หมู่ที่.................................ตรอก/ซอย.................................................แยก............................................ 
ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง........................................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์                            โทรศัพท์....................................................................................................... ....... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ์ทีม่ีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บัญชีเลขที่.................................................ซึ่งได้รับดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีดังกล่าวรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าทุกประเภทหรือผลตอบแทนเงินฝาก 
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ทุกบัญชีรวมกันแล้วมีจ านวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาท 
ตลอดปีภาษี และขณะรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากดังกล่าวมีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ตามข้อ 2 (69) 
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่339 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลนี้ให้แก่กรมสรรพากร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับทราบว่า 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากนี้ บัญชีเงินฝากประจ าอ่ืน ๆ และบัญชีเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ทุกบัญชีรวมกันแล้วมีจ านวนเกิน 30,000 บาท ภายใน
ปีภาษีเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้
รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายจากดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนดังกล่าวทั้งจ านวนที่ได้รับ และกรณทีี่ข้าพเจ้ามีคู่สมรสซึ่งได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากท่ีข้าพเจ้า
และคู่สมรสเป็นผู้ฝากเงินร่วมกันและไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเงินฝากของข้าพเจ้าหรือคู่สมรสแต่ละฝ่าย
จ านวนเท่าใด ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของข้าพเจ้าและคู่สมรสฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ฝากเงิน 
(.....................................................) 
................./...................../.............. 

หมายเหอุ : ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้ฝากเงินที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝาก แต่ไม่รวมถึงชื่อบัญชีเงินฝากของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล และกองมรดก
ที่ยังไม่ได้แบ่ง 

            : ผู้ฝากเงินที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้แจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 



ใบน ำส่งรำยกำรข้อมูลของผู้ฝำกเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ในประเทศเฉพำะดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ หรือผลตอบแทนเงินฝำกตำมหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมตำมหลักกำรมุฎอเรำะบะฮ์ ที่มีระยะเวลำกำรฝำกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปและผู้มีเงินได้มีอำยุ 
ไม่ต่ ำกว่ำห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ 

 

 ประจ ำปี พ.ศ. .................................................... 
ชื่อธนำคำร ................................................................................................................................................................... .........   
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร                                                              สำขำผูน้ ำส่ง   

 ที่ตั้งส ำนักงำน : อำคำร……………………………………..…………ห้องเลขที่................ชั้นที่................หมู่บ้ำน.............................. 
  เลขที่............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................................แยก............. ..................... 
  ถนน..................................................................ต ำบล/แขวง............................. ......................................... 
  อ ำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.............................................. ........................ 
  รหัสไปรษณีย์                         โทรศัพท์..............................................................................................   
 

      (1) น ำส่งปกติ        
      (2) น ำส่งเพิ่มเติม คร้ังที่ ……. 

 

รำยละเอียดของผู้ฝำกเงินที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำทุกประเภท หรือผลตอบแทนเงินฝำกตำมหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมตำมหลักกำรมุฎอเรำะบะฮ์  ทุกบัญชีรวมกันแล้วมีจ ำนวนไม่เกิน 30,000 บำทตลอดปีภำษี เฉพำะดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนเงินฝำกดังกล่ำว ที่มีระยะเวลำกำรฝำกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
 

1. กำรน ำส่งข้อมูล          ฝำกไฟล์ 
                               สื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 

 

2. จ ำนวนรำยกำรข้อมูล 
 

3. รวมยอดเงินฝำกทั้งสิน้ 
 

4. รวมภำษีทั้งสิ้น 
 

5. รวมยอดดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝำกที่จ่ำยทั้งสิน้ 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  รำยกำรที่แจ้งไว้ข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้จ่ำยเงิน 
(.............................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................. . 
ยื่นวันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 

ด.บ.11 

แผ่น 

รำยกำร 

บำท 

บำท 

ประทับตรำ 
นิติบุคคล 

(ถ้ำมี) 

บำท 

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



 

ด.บ. 12 Format รายการขอมูลของผูฝากเงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ 

เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจํา หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ

มุฎอเราะบะฮ ท่ีมีระยะเวลาการฝากตั้งแตหนึ่งปข้ึนไปและผูมีเงินไดมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ  

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ 
ประเภท 
ขอมูล 

ขนาด 
ขอมูล 

* 
(M/O) 

หมายเหตุ 

1. ประจาํป C 1 M ใหสงขอมูลของ 
ผูฝากเงินสําหรับ 
รอบระยะเวลาตั้งแต
เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคม
ของปถัดไป 

2. ป พ.ศ. C 4 M 
3. เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากรของธนาคาร C 13 M 
4. เลขรหัสสาขาธนาคาร C 5 M 
5. เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี

ของผูฝากเงิน 
C 13 M 

6. คํานําหนาชื่อของผูฝากเงิน C 80 M 
7. ชื่อของผูฝากเงิน (มิใชชื่อบัญชี) C 120 M 
8. นามสกุลของผูฝากเงิน C 120 M 
9. วัน เดือน ปเกิดของผูฝากเงิน C 8 M 

10. เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของคูสมรส 

C 13 O 

11. คํานําหนาชื่อของคูสมรส C 80 O 
12. ชื่อของคูสมรส C 120 O 
13. นามสกุลของคูสมรส C 120 O 
14. วัน เดือน ปเกิดของคูสมรส C 8 O 
15. เลขท่ีบัญชีเงินฝาก C 30 M 
16. จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป N (15,2) M 
17. จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันสิ้นป N (15,2) M 
18. วัน เดือน ปท่ีจายดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก C 8 M 

* 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 ซ่ึงไดจัดทําขอมูลของ ด.บ. 12 ใหอยูในรูปของ Text File โดยมีรายละเอียด 
ตามท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว)  

สถานท่ีในการนําสง 

ใหนําสง ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 



รายละเอียดและคําอธิบายขอมูล Format ของ ด.บ. 12 
1. ลําดับท่ี 1 (ประจําป) ใหระบุขอมูลเปน " 1" เทานั้น  
2. ลําดับท่ี 2 (ป พ.ศ.) ใหระบุ ป พ.ศ. ของขอมูล ด.บ.12 ท่ีนําสงตอกรมสรรพากร เชน 2561 (หมายถึง ป พ.ศ. 2561)  
3. ลําดับท่ี 3, 4 (เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของธนาคาร และรหัสสาขาธนาคาร) ใหระบุ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

ของธนาคาร และเลขรหัสสาขาธนาคารตามท่ีไดจดแจงไวในแบบ ภ.ธ. 01 (คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ)  
4. ลําดับท่ี 5, 6, 7, 8 (เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของผูฝากเงิน) ใหระบุ

เลขประจําตัวประชาชนของผูฝากเงิน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของผูมีเงินไดท่ีไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝากธนาคารในประเทศ เฉพาะดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮท่ีมีระยะเวลาการฝากตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป และขณะรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ผูฝากเงิน
ตองมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาปบริบูรณ  

5. ลําดับท่ี 9, 14, 18 (วันเดือนปเกิดของผูฝากเงิน วันเดือนปเกิดของคูสมรส และ วันเดือนปท่ีจายดอกเบี้ย) ใหระบุขอมูล 
วัน เดือนป ในรูปแบบ "DDMMYYYY" สําหรับ วัน เดือน หากเปนเลขตัวเดียวใหใสเลขศูนย (0) นําหนา และ ปใหบันทึก 
ป พ.ศ. เชน 31012559 (หมายถึง วันท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559)  

6. ลําดับท่ี 10, 11, 12, 13 (เลขประจําตัวประชาชนของคูสมรส คํานําหนาชื่อของคูสมรส ชื่อและนามสกุลของคูสมรส) 
ใหระบุ เลขประจําตัวประชาชน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุลของคูสมรสของผูมีเงินไดท่ีไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝาก (ในกรณีท่ีมีขอมูลของคูสมรส)  

7. ลําดับท่ี 15 (เลขท่ีบัญชีเงินฝาก) ใหระบุ เลขท่ีบัญชีเงินฝากของผูมีเงินไดท่ีไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก 
โดยระบุขอมูลเปนชุดตัวเลขเรียงติดกันท้ังหมด เชน 5171006147025680006  

8. ลําดับท่ี 16 (จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป) ใหระบุ จํานวนเงินฝาก ณ วันสิ้นป  
9. ลําดับท่ี 17 (จํานวนดอกเบี้ย/ผลตอบแทนเงินฝาก ณ วันสิ้นป) ใหระบุ จํานวนดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก 

ณ วันสิ้นป 
 
ขอกําหนดสําหรับขอมูล ด.บ. 12 

1. ขอมูลของ ด.บ. 12 ตองมีรายละเอียดตาม Format ท่ีกรมสรรพากรกําหนด  

2. ชื่อแฟมขอมูล ข้ึนตนดวย DB12 ตามดวย รหัสธนาคาร (3 หลัก) ตามดวย ปนําสงขอมูล (4 หลัก).txt เชน 
DB120652559.txt  

3. ขอมูลแตละรายการ (Field) ตองค่ันดวยเครื่องหมาย Pipe " " โดยไมตองระบุ Pipe " | " ปดหัวและทายในขอมูลแตละ 
Record กรณี รายการ (Field) ใดไมมีขอมูล ใหใส Pipe " | " ติดกัน (หมายถึง Field นั้นเปนคาวาง เชน " | " )  

4. รายการขอมูลท่ีกําหนดชนิดขอมูลเปน N (Numeric) และมีทศนิยม 2 หลัก (15,2) หมายถึง รายการตัวเลขท่ีมีความยาว
ท้ังหมดได 18 หลัก โดยนับรวมจุดทศนิยมดวย ถาไมมีขอมูลในรายการใหบันทึกเปน 0.00 กรณี เปนตัวเลขจํานวนเต็ม 
ใหระบุทศนิยม (.00) ตอทายดวย และการปดเศษทศนิยมใหยึดตามหลักสากล (หลักท่ีสามหากมีคาตั้งแตหาใหปดข้ึน)  

5. การกําหนดขนาดขอมูลตองไมเกินความยาวท่ีกําหนดในแตละฟลด กรณี มีขอมูลไมครบตามขนาดของฟลดท่ีกําหนด
สามารถระบุขอมูลตามจริงโดยไมตองนับหรือเพ่ิมชองวางหรือเพ่ิมศูนยใหครบตามท่ีกําหนด เชน ชื่อของผูฝากเงิน ขนาด 120 
ขอมูลเปน "สมศักดิ์" ใหระบุเปน สมศักดิ์  

6. ชนิดไฟลขอมูล UNICODE จะตองกําหนดเปน UTF8 และข้ึนบรรทัดใหมดวย Carriage Return/Linefeed (CR/LF)  

7. รายการขอมูลท่ี * (M/O) คือ (M) จําเปนตองระบุขอมูลตามคําอธิบาย สวน (O) จะระบุหรือไมระบุขอมูลก็ได 


