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วนัทีแ่ถลงข่าว       18  พฤศจิกายน  2553 
เร่ือง    คลอดแล้ว ... หลกัเกณฑก์ารหกัค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญ พร้อมวิธีคาํนวณ 
........................................................................................................................................................ ..........  

ภายหลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอ้เสนอของกระทรวงการคลงั  สนบัสนุนการออมรูปแบบ
ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ให้ประชาชนไดอ้อมไวใ้ชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายกุารทาํงาน  โดยเพิ่มเติมค่าลดหยอ่น
เบ้ียประกนัชีวิตท่ีมีอยู่แลว้ตามปกติ อีก 200,000 บาท เฉพาะประกนัชีวิตแบบบาํนาญ ซ่ึงวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนน้ี 
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ และตอ้งไม่เกินยอดหกัลดหยอ่นในภาพรวม เม่ือผนวกกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน และค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมาย  วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตอ้งไม่เกิน  500,000 บาท 
ดว้ย  นั้น 

หลกัเกณฑท่ี์ผูมี้สิทธิหักลดหย่อน  “ค่าเบีย้ประกันชีวิตแบบบํานาญ” ( เพิ่มเติมจากประกนัชีวิตปกติ  

ท่ีหกัไดต้ามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) มีเง่ือนไขท่ีควรตรวจสอบก่อนใชสิ้ทธิ  ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ตามคุณลกัษณะพืน้ฐานของประกนัชีวติแบบบํานาญ 1. 
1.1      เป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบบาํนาญท่ีมีกาํหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และผา่นการอนุมติั

และรับรองจากสาํนกังาน คปภ. วา่เป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบบาํนาญท่ีใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นตามกฎหมายได ้
1.2      เป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบบาํนาญ ท่ีทาํสญัญาไวก้บับริษทัท่ีประกอบกิจการในไทย 
1.3      ตอ้งไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในระหวา่งปี หรือช่วงท่ีจ่ายเบ้ียประกนั หรือก่อน

กรมธรรมจ์ะหมดอายสุญัญา 
1.4      ตอ้งเป็นแบบท่ีเม่ือผูท้าํประกนัอายคุรบ 55 ปี  หรือ  60 ปี   จะไดรั้บเงินคืน (บาํนาญ)  เป็น  

รายงวดเท่าๆ กนัอยา่งสมํ่าเสมอจนถึงอาย ุ85 ปี  หรือมากกวา่  และไดรั้บเงินบาํนาญคืนเม่ือไดช้าํระเบ้ียประกนั
ครบตามสญัญาแลว้  

การคาํนวณเพือ่นําเบีย้ประกนัชีวติแบบบํานาญไปใช้ลดหย่อนภาษี   2. 
กรณตีัวอย่าง   นายภาษี มีเงินไดทุ้กประเภทรวมทั้งปีเท่ากบั 3,400,000 บาท ไดซ้ื้อประกนัชีวิตปกติ

ของตนเองไวร้วมปีละ 60,000บาท ไดซ้ื้อประกนัชีวิตแบบบาํนาญไว ้300,000 บาท และซ้ือหน่วยลงทุนRMFไว้
ในปีเดียวกนัถึง 360,000 บาท  อยากทราบว่านายภาษี จะสามารถหักลดหย่อนเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญได้
จาํนวนเท่าไร 
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ขั้นตอนที ่1    คาํนวณยอดการใชสิ้ทธิหกัไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได ้ แลว้พกัไว ้
  เช่น  มีเงินไดท้ั้งปี 3,400,000  บาท  ไม่เกินร้อยละ 15 มีเพดานสูงสุดเท่ากบั 
  = 3,400,000 x 15% =  ไม่เกิน  510,000  บาท 

ขั้นตอนที ่2    ตรวจสอบและดาํเนินการใชสิ้ทธิ โดยนาํเบ้ียประกนัชีวติแบบบาํนาญไปคาํนวณ
ตามลาํดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 

  ลาํดับขั้นที ่1     นาํไปใชสิ้ทธิหกัร่วมกบัประกนัชีวิตปกติจนครบเพดานสูงสุดไดไ้ม่เกิน 
100,000 บาท การดาํเนินการตามสิทธิเป็นดงัน้ี 
(1) นายภาษีจ่ายค่าเบ้ียประกนัปกติ   60,000 บาท  
(2) คงเหลือสิทธิท่ีจะใชก้บัเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เท่ากบั 

100,000 – 60,000  =  40,000  บาท 
              ดงันั้น    ใชสิ้ทธิหกัเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญในลาํดบัขั้นท่ี 1 ได ้เท่ากบั  40,000 บาท 

ลาํดับขั้นที ่2     นาํไปหกัตามสิทธิของค่าลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญ (สูงสุด 200,000 
                   บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได)้   

(1)   นายภาษีซ้ือประกนัแบบบาํนาญไว ้ 300,000 บาท   
(2)   เม่ือเทียบวงเงินตามขั้นตอนท่ี 1 พบวา่ไม่เกิน 510,000 บาท  จึงสามารถใชสิ้ทธิ 

หกัลดหยอ่นไดต้ามลาํดบัขั้นท่ี 2 น้ีเตม็ 200,000 บาท (เตม็เพดานสิทธิท่ีใหห้กั
ไดใ้นลาํดบัน้ี) 

ดงันั้น   นายภาษีสามารถหกัไดเ้ตม็ 200,000 บาท นาํไปพกัไวร้อตรวจสอบตามลาํดบัขั้นท่ี 3 

ลาํดับขั้นที ่3    นาํยอดท่ีคาํนวณไดต้ามลาํดบัขั้นท่ี 2 ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุด  

                        เม่ือ  นาํไปรวมกบัหน่วยลงทุน  RMF  ซ่ึงหลงัจากนาํไปรวมกบัหน่วยลงทุน 

                        RMF แลว้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
(1)  นายภาษีซ้ือหน่วยลงทุน RMF รวม 360,000 บาท ในปีท่ีใชสิ้ทธิ  
(2) นาํเงินเบ้ียประกนัแบบบาํนาญตามลาํดบัขั้นท่ี 2  รวมกบัหน่วยลงทุน RMF  

เพื่อตรวจสอบสิทธิการหกัค่าลดหยอ่นได ้ไม่เกิน 500,000 บาท 
=   200,000 + 360,000 =   560,000 บาท  พบวา่ เกินวงเงินท่ีสามารถหกัไดร้วม 
     เท่ากบั 60,000 บาท  (จาก 560,000 - 500,000)   

(3) คาํนวณสิทธิท่ีหกัไดต้ามลาํดบัขั้นท่ี 2 ใหม่ เพื่อหาสิทธิท่ีไดรั้บจริง โดยนาํยอด
ท่ีคาํนวณไดต้ามลาํดบัขั้นท่ี 2 (200,000 บาท)  – ส่วนเกินวงเงินในลาํดบัขั้นท่ี 3  
(60,000 บาท)  =  200,000 – 60,000  =  มีสิทธิหกัไดจ้ริง  140,000 บาท 
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  ดงันั้น    นายภาษี สามารถใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญ 
เท่ากบั 40,000  (ลาํดบัขั้นท่ี 1) + 140,000 บาท รวมทั้งส้ิน  180,000 บาท ในปีน้ี    

ทั้งน้ี หากสิทธิหกัลดหยอ่นเบ้ียประกนัชีวติปกติ  ไดมี้การใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นเตม็เพดานไปก่อนแลว้ 
(ก่อนการหกัเบ้ียประกนัชีวติแบบบาํนาญ)  ใหค้าํนวณเร่ิมตน้จากขั้นตอนท่ี 2 ลาํดบัขั้นท่ี 2 ไดท้นัที 

นายสาธิต   รังคสิริ   อธิบดีกรมสรรพากร   กล่าวว่า   “ เน่ืองจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญน้ัน  
เป็นลูกผสมระหว่างการประกันชีวิตปกติกับการประกันความม่ันคงในการดํารงชีพเม่ือผู้ประกันตนใช้ชีวิต 
หลงัเกษียณ  จึงเป็นสาเหตุสําคญัทีท่าํให้สิทธิลดหย่อนการประกนัประเภทนีเ้ป็นส่วนหน่ึงกบัการประกนัชีวติปกติ 
และมีลักษณะการทาํงานที่เหมือนกับหน่วยลงทุน  RMF  ไปพร้อมกัน    จึงทาํให้สิทธิทางภาษีการประกันชีวิต
รูปแบบดงักล่าว มีระบบการคาํนวณทีผ่นวกความเหมือนและแยกความต่างสําหรับใช้สิทธิแต่ละกรณ ี  การใช้สิทธิ
หักลดหย่อนเบีย้ประกันแบบบํานาญอย่างถูกต้อง  ผู้มีสิทธิควรทาํความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตลอดจนพิจารณารายละเอียดในกรมธรรม์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดด้วยทุกคร้ัง   และจะมีผลบังคับใช้
สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี  2553  ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี พ.ศ. 2554  อย่างแน่นอน ” 
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