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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๗๒)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ได
จายเปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามขอ ๒ (๖๑) แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ (๖๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษ ฎากร วาดว ยการยกเวน รั ษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๒๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย
เปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินได ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงิน ได (ฉบับที่ ๑๑๒) เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันชีวิต
ของผูมีเงินไดตามขอ ๒ (๖๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกัน ชีวิตของผูมีเงินได
เฉพาะกรณีที่ กรมธรรมป ระกัน ชีวิตมี กําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้ น ไป และเปน การประกัน ชีวิตที่ไ ด
เอาประกั น ไวกั บผู รับ ประกั น ภั ยที่ ประกอบกิจ การประกั น ชี วิต ในราชอาณาจั กร ตอ งเปน ไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) กรมธรรมประกันชีวิตที่มีความคุมครองอื่นเพิ่มเติม คาเบี้ยประกันภัยที่จายสําหรับความ
คุมครองอื่นเพิ่มเติมดังกลาว ไมสามารถยกเวนภาษีสําหรับเบี้ยประกันภัยดังกลาวได
(๒) กรมธรรมป ระกั น ชี วิต ที่มี การรั บ เงิ น หรือ ผลประโยชน ตอบแทนคื น ในระหวา งอายุ
กรมธรรม ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก) กรณีไ ด รับ เงิ น หรื อผลประโยชน ตอบแทนคื น ทุก ป จะตอ งไม เกิ น รอ ยละ ๒๐
ของเบี้ยประกันชีวิตรายป หรือ
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(ข) กรณีไดรับเงิน หรือผลประโยชนตอบแทนคืน ตามชวงระยะเวลาที่ผูรับประกัน ภัย
กําหนดนอกจาก (ก) เชน ราย ๒ ป ๓ ป หรือ ๕ ป เปน ตน จะตองไมเกิน รอยละ ๒๐ ของ
เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต สะสมของแต ล ะช ว งระยะเวลาที่ ผู รั บ ประกั น ภั ย กํ า หนดให มี ก ารจ า ยเงิ น หรื อ
ผลประโยชนตอบแทนคืน หรือ
(ค) กรณีไดรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนที่ไมเปนไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวม
ของเงิ น หรื อ ผลประโยชน ต อบแทนสะสมตั้ ง แต ป แ รกถึ ง ป ที่ มี ก ารจ า ยเงิ น หรื อ ผลประโยชน
ตอบแทนคืน ตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในชวงระยะเวลาดังกลาว
ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไมรวมเงินปนผล
ตามกรมธรรมประกัน ชีวิตที่ไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน
ตอบแทนที่จายเมื่อสิ้น สุดการจายเบี้ยประกัน ชีวิตแลว แตผูเอาประกัน ภัยยังคงไดรับความคุม ครอง
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาประกันชีวิต หรือเงิน หรือผลประโยชนตอบแทนที่จายเมื่อสิ้น สุด
อายุกรมธรรม
ความใน (๑) และ (๒) ใหใชบังคับสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่ไดเริ่มทําตั้งแตวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใหไดรับยกเวนภาษีตลอดปภาษี ไมวากรณีที่จะไดรับยกเวนภาษีนั้นจะมีอยูตลอดปภาษี
หรือไม
(๒) กรณีสามีหรือภริยามีเงิน ไดฝายเดียว ใหยกเวนภาษีใ หแกสามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมี
เงินไดเต็มจํานวนตามที่จายจริงเฉพาะสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๙๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดป
ภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเปนฝายผูมีเงินไดมีสิทธิหักลดหยอน สําหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยา
ฝายที่ไมมีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) แหงประมวล
รัษฎากร
(๓) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได
(ก) ถาความเปน สามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวน ภาษี ใหสามีและภริยา
ซึ่งเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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แตไมเกิน ๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย ตามมาตรา ๔๒
ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
(ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวน ภาษีแ ละภริยาไมใ ชสิทธิ
แยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา ๕๗ เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหสามีและภริยา
ซึ่งเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย ตามมาตรา ๔๒
ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
(ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษีและภริยาใชสิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีตางหากจากสามี ตามมาตรา ๕๗ เบญจ แหงประมวลรัษฎากร ใหสามีและภริยา
ซึ่งเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง เฉพาะสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย ตามมาตรา ๔๒
ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๔ การไดรับยกเวน ภาษีตามประกาศนี้ ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรับประกัน ภัย
ที่พิสูจนไดวา มีการจายเบี้ยประกันชีวิต
กรณีกรมธรรมประกัน ชีวิตที่มีความคุม ครองอื่น เพิ่มเติม หลักฐานตามวรรคหนึ่งตองระบุ
จํานวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จายสําหรับความคุมครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน
กรณี กรมธรรมป ระกัน ชีวิ ตที่ มีก ารรับ เงิ น หรือผลประโยชน ตอบแทนคืน ในระหว างอายุ
กรมธรรม หลักฐานตามวรรคหนึ่งตองระบุเงื่อนไขตามขอ ๒ (๒) ดวย
ความในวรรคสองและวรรคสามใหใชบังคับสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่ไดเริ่มทําตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๕ กรณีผูมีเงิน ได ไดใชสิทธิยกเวน ภาษีเงินไดตามขอ ๓ แลว และตอมาไดปฏิบัติ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ ๒ ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ ๓ และตองเสีย
ภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลว
นับตั้งแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๒๗
แหงประมวลรัษฎากร
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ขอ ๖ การได รั บยกเวน ภาษี ต ามประกาศนี้ ให ผู มีเ งิ น ได นํ าเงิ น ได ที่ ได รั บ ยกเวน ภาษี
ไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักคาใชจายตาม
มาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๗ ในกรณีมปี ญหาในทางปฏิบัติ ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย
ขอ ๘ ประกาศนี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป น ตน ไป ทั้ง นี้
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๑๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามขอ ๒ (๖๑)
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหยังคงใชบังคับตอไป เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บ
ภาษีเงินไดที่คางชําระหรือพึงชําระกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วินัย วิทวัสการเวช
อธิบดีกรมสรรพากร

