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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๑๗๒) 

เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ได 
จายเปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามขอ  ๒  (๖๑)  แหงกฎกระทรวง   

ฉบับที่  ๑๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๐๙)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  (๖๑)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๐๙)   

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง   

ฉบับที่  ๒๖๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๑)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร   

อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจาย

เปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินได  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๑๑๒)  เร่ือง  

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันชีวิต

ของผูมีเงินไดตามขอ  ๒  (๖๑)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๖  (พ.ศ.  ๒๕๐๙)  ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันชีวิตของผูมีเงินได  

เฉพาะกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาต้ังแตสิบปข้ึนไป  และเปนการประกันชีวิตที่ได 

เอาประกันไวกับผู รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร  ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรมธรรมประกันชีวิตที่มีความคุมครองอื่นเพิ่มเติม  คาเบี้ยประกันภัยที่จายสําหรับความ

คุมครองอื่นเพิ่มเติมดังกลาว  ไมสามารถยกเวนภาษีสําหรับเบี้ยประกันภัยดังกลาวได 

(๒) กรมธรรมประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนในระหวางอายุ

กรมธรรม  ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

 (ก) กรณีไดรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนทุกป  จะตองไมเกินรอยละ  ๒๐   

ของเบี้ยประกันชีวิตรายป  หรือ 
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 (ข) กรณีไดรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนตามชวงระยะเวลาที่ผูรับประกันภัย
กําหนดนอกจาก  (ก)  เชน  ราย  ๒  ป  ๓  ป  หรือ  ๕  ป  เปนตน  จะตองไมเกินรอยละ  ๒๐  ของ 
เบี้ยประกันชี วิตสะสมของแตละชวงระยะเวลาที่ผู รับประกันภัยกําหนดใหมีการจายเ งินหรือ
ผลประโยชนตอบแทนคืน  หรือ 

 (ค) กรณีไดรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนที่ไมเปนไปตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ผลรวม
ของเงินหรือผลประโยชนตอบแทนสะสมตั้งแตปแรกถึงปที่มีการจายเงินหรือผลประโยชน 
ตอบแทนคืน  ตองไมเกินรอยละ  ๒๐  ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในชวงระยะเวลาดังกลาว 

ทั้งนี้  เงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนตาม  (ก)  และหรือ  (ข)  และหรือ  (ค)  ไมรวมเงินปนผล
ตามกรมธรรมประกันชีวิตที่ไดรับตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันชีวิต  หรือเงินหรือผลประโยชน 
ตอบแทนที่จายเมื่อส้ินสุดการจายเบี้ยประกันชีวิตแลว  แตผูเอาประกันภัยยังคงไดรับความคุมครอง 
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาประกันชีวิต  หรือเงินหรือผลประโยชนตอบแทนที่จายเมื่อส้ินสุด 
อายุกรมธรรม 

ความใน  (๑)  และ  (๒)  ใหใชบังคับสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่ไดเร่ิมทําต้ังแตวันที่  ๑  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ใหไดรับยกเวนภาษีตลอดปภาษี  ไมวากรณีที่จะไดรับยกเวนภาษีนั้นจะมีอยูตลอดปภาษี

หรือไม 
(๒) กรณีสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียว  ใหยกเวนภาษีใหแกสามีหรือภริยาซ่ึงเปนฝายผูมี 

เงินไดเต็มจํานวนตามที่จายจริงเฉพาะสวนที่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๙๐,๐๐๐  บาท 
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดป

ภาษี  สามีหรือภริยาซ่ึงเปนฝายผูมีเงินไดมีสิทธิหักลดหยอน  สําหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยา
ฝายที่ไมมีเงินไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (ง)  แหงประมวล
รัษฎากร 

(๓) กรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได 

 (ก) ถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษี  ใหสามีและภริยา 

ซ่ึงเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง  เฉพาะสวนที่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
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แตไมเกิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย  ตามมาตรา  ๔๒  

ทวิ  ถึงมาตรา  ๔๖  แหงประมวลรัษฎากรแลว 

 (ข) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษีและภริยาไมใชสิทธิ 

แยกย่ืนรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีตามมาตรา  ๕๗  เบญจ  แหงประมวลรัษฎากร  ใหสามีและภริยา

ซ่ึงเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง  เฉพาะสวนที่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   

แตไมเกิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย  ตามมาตรา  ๔๒  

ทวิ  ถึงมาตรา  ๔๖  แหงประมวลรัษฎากรแลว 

 (ค) ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีที่ไดรับยกเวนภาษีและภริยาใชสิทธิแยกย่ืน

รายการและเสียภาษีตางหากจากสามี  ตามมาตรา  ๕๗  เบญจ  แหงประมวลรัษฎากร  ใหสามีและภริยา

ซ่ึงเปนผูมีเงินไดตางฝายตางไดรับยกเวนภาษีตามจํานวนที่จายจริง  เฉพาะสวนที่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   

แตไมเกิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงไมเกินเงินไดพึงประเมินของแตละคนหลังจากหักคาใชจาย  ตามมาตรา  ๔๒  

ทวิ  ถึงมาตรา  ๔๖  แหงประมวลรัษฎากรแลว 

ขอ ๔ การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้  ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานจากผูรับประกันภัย   

ที่พิสูจนไดวา  มีการจายเบี้ยประกันชีวิต 

กรณีกรมธรรมประกันชีวิตที่มีความคุมครองอื่นเพิ่มเติม  หลักฐานตามวรรคหนึ่งตองระบุ

จํานวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จายสําหรับความคุมครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน 

กรณีกรมธรรมประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนในระหวางอายุ

กรมธรรม  หลักฐานตามวรรคหนึ่งตองระบุเง่ือนไขตามขอ  ๒  (๒)  ดวย 

ความในวรรคสองและวรรคสามใหใชบังคับสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่ไดเร่ิมทําต้ังแต

วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๕ กรณีผูมีเงินได  ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามขอ  ๓  แลว  และตอมาไดปฏิบัติ 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑของขอ  ๒  ผูมีเงินไดหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามขอ  ๓  และตองเสีย

ภาษีเงินไดสําหรับปภาษีที่ไดนําเงินคาเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงินไดเพื่อยกเวนภาษีเงินไดมาแลว

นับต้ังแตวันที่ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของปภาษีนั้น ๆ  จนถึงวันที่ไดย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินไดเพิ่มเติมของปภาษีดังกลาวพรอมเงินเพิ่ม  ตามมาตรา  ๒๗  

แหงประมวลรัษฎากร 
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ขอ ๖ การไดรับยกเวนภาษีตามประกาศนี้  ใหผูมีเงินไดนําเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี 

ไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา  ๔๐  แหงประมวลรัษฎากร  เมื่อไดหักคาใชจายตาม

มาตรา  ๔๒  ทวิ  ถึงมาตรา  ๔๖  แหงประมวลรัษฎากรแลว 

ขอ ๗ ในกรณีมปีญหาในทางปฏิบัติ  ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจวินิจฉัย  และคําวินิจฉัย

ของอธิบดีกรมสรรพากรใหถือเปนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป  ทั้งนี้  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับที่  ๑๑๒)  เร่ือง  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  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วินัย  วิทวัสการเวช 

อธิบดีกรมสรรพากร 

 


