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เรื่อง คลอดแล้ ว ... หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ พร้อมวิธีคาํ นวณ
........................................................................................................................................................ ..........
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง สนับสนุ นการออมรู ปแบบ
ประกันชีวิตแบบบํานาญ ให้ประชาชนได้ออมไว้ใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุการทํางาน โดยเพิ่มเติมค่าลดหย่อน
เบี้ยประกันชี วิตที่ มีอยู่แล้วตามปกติ อี ก 200,000 บาท เฉพาะประกันชี วิตแบบบํานาญ ซึ่ งวงเงิ นที่เพิ่มขึ้นนี้
ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวม เมื่อผนวกกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ (กบข.) หรื อกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน และค่าซื้ อ
หน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ด้วย นั้น
หลักเกณฑ์ที่ผมู ้ ีสิทธิ หักลดหย่อน “ค่ าเบีย้ ประกันชี วิตแบบบํานาญ” ( เพิ่มเติมจากประกันชีวิตปกติ
ที่หกั ได้ตามจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) มีเงื่อนไขที่ควรตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ ตามคุณลักษณะพืน
้ ฐานของประกันชีวติ แบบบํานาญ

เป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบํานาญที่มีกาํ หนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และผ่านการอนุมตั ิ
และรับรองจากสํานักงาน คปภ. ว่าเป็ นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญที่ใช้สิทธิหกั ลดหย่อนตามกฎหมายได้
1.2 เป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบบํานาญ ที่ทาํ สัญญาไว้กบั บริ ษทั ที่ประกอบกิจการในไทย
1.3 ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ในระหว่างปี หรื อช่วงที่จ่ายเบี้ยประกัน หรื อก่อน
กรมธรรม์จะหมดอายุสญ
ั ญา
1.4 ต้องเป็ นแบบที่เมื่อผูท้ าํ ประกันอายุครบ 55 ปี หรื อ 60 ปี จะได้รับเงินคืน (บํานาญ) เป็ น
รายงวดเท่าๆ กันอย่างสมํ่าเสมอจนถึงอายุ 85 ปี หรื อมากกว่า และได้รับเงินบํานาญคืนเมื่อได้ชาํ ระเบี้ยประกัน
ครบตามสัญญาแล้ว
1.1

2. การคํานวณเพือ่ นําเบีย้ ประกันชีวติ แบบบํานาญไปใช้ ลดหย่ อนภาษี

กรณีตัวอย่ าง นายภาษี มีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งปี เท่ากับ 3,400,000 บาท ได้ซ้ือประกันชีวิตปกติ
ของตนเองไว้รวมปี ละ 60,000บาท ได้ซ้ือประกันชีวิตแบบบํานาญไว้ 300,000 บาท และซื้อหน่วยลงทุนRMFไว้
ในปี เดียวกันถึง 360,000 บาท อยากทราบว่านายภาษี จะสามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญได้
จํานวนเท่าไร

-2ขั้นตอนที่ 1 คํานวณยอดการใช้สิทธิหกั ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แล้วพักไว้
เช่น มีเงินได้ท้ งั ปี 3,400,000 บาท ไม่เกินร้อยละ 15 มีเพดานสูงสุ ดเท่ากับ
= 3,400,000 x 15% = ไม่เกิน 510,000 บาท
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและดําเนินการใช้สิทธิ โดยนําเบี้ยประกันชีวติ แบบบํานาญไปคํานวณ
ตามลําดับขั้น ดังต่อไปนี้
ลําดับขั้นที่ 1 นําไปใช้สิทธิหกั ร่ วมกับประกันชีวิตปกติจนครบเพดานสูงสุ ดได้ไม่เกิน
100,000 บาท การดําเนินการตามสิ ทธิเป็ นดังนี้
(1) นายภาษีจ่ายค่าเบี้ยประกันปกติ 60,000 บาท
(2) คงเหลือสิ ทธิที่จะใช้กบั เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ เท่ากับ
100,000 – 60,000 = 40,000 บาท
ดังนั้น ใช้สิทธิหกั เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญในลําดับขั้นที่ 1 ได้ เท่ากับ 40,000 บาท
ลําดับขั้นที่ 2 นําไปหักตามสิ ทธิของค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ (สูงสุ ด 200,000
บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้)
(1) นายภาษีซ้ื อประกันแบบบํานาญไว้ 300,000 บาท
(2) เมื่อเทียบวงเงินตามขั้นตอนที่ 1 พบว่าไม่เกิน 510,000 บาท จึงสามารถใช้สิทธิ
หักลดหย่อนได้ตามลําดับขั้นที่ 2 นี้เต็ม 200,000 บาท (เต็มเพดานสิ ทธิที่ให้หกั
ได้ในลําดับนี้)
ดังนั้น นายภาษีสามารถหักได้เต็ม 200,000 บาท นําไปพักไว้รอตรวจสอบตามลําดับขั้นที่ 3
ลําดับขั้นที่ 3 นํายอดที่คาํ นวณได้ตามลําดับขั้นที่ 2 ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุ ด
เมื่อ นําไปรวมกับหน่วยลงทุน RMF ซึ่งหลังจากนําไปรวมกับหน่วยลงทุน
RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
(1) นายภาษีซ้ือหน่วยลงทุน RMF รวม 360,000 บาท ในปี ที่ใช้สิทธิ
(2) นําเงินเบี้ยประกันแบบบํานาญตามลําดับขั้นที่ 2 รวมกับหน่วยลงทุน RMF
เพื่อตรวจสอบสิ ทธิการหักค่าลดหย่อนได้ ไม่เกิน 500,000 บาท
= 200,000 + 360,000 = 560,000 บาท พบว่า เกินวงเงินที่สามารถหักได้รวม
เท่ากับ 60,000 บาท (จาก 560,000 - 500,000)
(3) คํานวณสิ ทธิที่หกั ได้ตามลําดับขั้นที่ 2 ใหม่ เพื่อหาสิ ทธิที่ได้รับจริ ง โดยนํายอด
ที่คาํ นวณได้ตามลําดับขั้นที่ 2 (200,000 บาท) – ส่ วนเกินวงเงินในลําดับขั้นที่ 3
(60,000 บาท) = 200,000 – 60,000 = มีสิทธิหกั ได้จริ ง 140,000 บาท
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ดังนั้น นายภาษี สามารถใช้สิทธิหกั ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ
เท่ากับ 40,000 (ลําดับขั้นที่ 1) + 140,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 180,000 บาท ในปี นี้
ทั้งนี้ หากสิ ทธิหกั ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวติ ปกติ ได้มีการใช้สิทธิหกั ลดหย่อนเต็มเพดานไปก่อนแล้ว
(ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวติ แบบบํานาญ) ให้คาํ นวณเริ่ มต้นจากขั้นตอนที่ 2 ลําดับขั้นที่ 2 ได้ทนั ที
นายสาธิต รั งคสิ ริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ เนื่องจากเบี้ยประกันชี วิตแบบบํานาญนั้น
เป็ นลูกผสมระหว่ างการประกันชี วิตปกติกับการประกันความมั่นคงในการดํารงชี พเมื่อผู้ประกันตนใช้ ชีวิต
หลังเกษียณ จึงเป็ นสาเหตุสําคัญทีท่ าํ ให้ สิทธิลดหย่ อนการประกันประเภทนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งกับการประกันชีวติ ปกติ
และมีลักษณะการทํางานที่เหมือนกับหน่ วยลงทุน RMF ไปพร้ อมกัน จึงทําให้ สิทธิทางภาษีการประกันชี วิต
รูปแบบดังกล่ าว มีระบบการคํานวณทีผ่ นวกความเหมือนและแยกความต่ างสําหรับใช้ สิทธิแต่ ละกรณี การใช้ สิทธิ
หักลดหย่ อนเบีย้ ประกันแบบบํานาญอย่ างถูกต้ อง ผู้มีสิทธิควรทําความเข้ าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตลอดจนพิจารณารายละเอียดในกรมธรรม์ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดด้ วยทุกครั้ ง และจะมีผลบังคับใช้
สํ าหรั บเงินได้ พึงประเมินประจําปี ภาษี 2553 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี พ.ศ. 2554 อย่ างแน่ นอน ”
****************************************
กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ ประชาชน
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