คาแนะนา
การส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
1. ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพรายการเพิ่มเติม (INSERT)
1.1 จัดท าข้อ มู ล เบี้ยประกั นสุขภาพเฉพาะรายการที่ได้รับ ความยินยอมให้ส่ง ข้อมู ล ให้กรมสรรพากร
โดยรายการเบี้ย ประกันสุข ภาพต้อ งเป็ นจานวนเบี้ย ประกัน ตามที่จ่า ยจริง และสามารถหัก ลดหย่อ นได้
ตามข้อ 2(97) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สาหรับการประกัน
สุขภาพของผู้มีเงินได้
1.2 จัดทาข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพที่มีการชาระเบี้ยประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในปีภาษีนั้นทุกรายการ เช่น
1) ชาระเป็นรายเดือน 12 เดือน จะมีรายการข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ 12 รายการ
2) ชาระเป็นรายครึง่ ปี จะมีรายการข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ 2 รายการ
3) ชาระเป็นรายปี จะมีรายการข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ 1 รายการ
โดยทุกรายการมีสถานะเป็น INSERT กาหนดในรายการข้อมูลที่ 15 ประเภทรายการข้อมูล เป็น “I”

2. ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพสาหรับรายการแก้ไข (EDIT)
2.1 กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ สถานะเป็น EDIT กาหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลเฉพาะ
รายการดังต่อไปนี้
1) คานาหน้าชื่อผู้เอาประกัน
2) ชื่อผู้เอาประกัน
3) นามสกุลผู้เอาประกัน
4) เบี้ยประกันสุขภาพ
2.2 จัดทาข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพโดยอ้างอิงข้อมูลเดิมให้ตรงกันทุกรายการของรายการที่มีสถานะ “I”
ที่ได้ส่งให้กรมสรรพากรก่อนหน้าที่จะทาการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันทุกรายการ ยกเว้นรายการตาม 1) – 4) โดยกาหนด
รายการที่ 14 เป็นวันเดือ นปีที่ ป รับ ปรุงรายการ “mmddyyyy” ก าหนดรายการที่ 15 ประเภทรายการข้อมู ล
เป็น “E”

3. ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพสาหรับรายการยกเลิก (DELETE)
กรณี ประสงค์จะยกเลิกรายการข้อมู ล เบี้ยประกั นสุขภาพ ที่เ คยส่ง ข้อมูล ให้กรมฯ แล้ว ให้จัดท าข้อมู ล
เบี้ยประกันสุขภาพ โดยอ้างอิงรายการเดิมตั้งแต่รายการที่ 1 – 11 ให้ตรงกันทุกรายการ โดยกาหนดรายการที่ 14 เป็น
วันเดือนปีที่ปรับปรุงรายการ “mmddyyyy” และรายการที่ 15 ประเภทรายการข้อมูล เป็น “D”

-24. ตัวอย่างข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
4.1 ตัวอย่างการจัดทาข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพประเภทรายการเพิ่มเติม (INSERT)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้รับประกัน
คานาหน้าชื่อผู้รับประกัน
ชื่อผู้รับประกัน
วัน/เดือน/ปี ที่ชาระ
เลขที่ใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
คานาหน้าชื่อผู้เอาประกัน
ชื่อผู้เอาประกัน
นามสกุลผู้เอาประกัน
เบี้ยประกันสุขภาพ

ตัวอย่างข้อมูล
01005150575XX

เลขที่กรมธรรม์
ชื่อกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
วัน/เดือน/ปี
ที่ปรับปรุงรายการข้อมูล
ประเภทรายการข้อมูล

508-25670097
แบบ XX 5 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
ประกันสุขภาพ
ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
เป็นค่าว่าง

บริษัท
ประกันภัย ABC จากัด
15032561
01-00123456
3659900072xxx
นางสาว
ยินดี
มั่นใจ
12000.00

I

หมายเหตุ

จานวนเต็มบวก
ทศนิยาม 2 ตาแหน่ง
และไม่ต้องใส่ comma (,)

ประเภทรายการ INSERT

-3-

4.2 ตัวอย่างการจัดทาข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพประเภทรายการแก้ไข (EDIT)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้รับประกัน
คานาหน้าชื่อผู้รับประกัน
ชื่อผู้รับประกัน
วัน/เดือน/ปี ที่ชาระ
เลขที่ใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
คานาหน้าชื่อผู้เอาประกัน
ชื่อผู้เอาประกัน
นามสกุลผู้เอาประกัน
เบี้ยประกันสุขภาพ

ตัวอย่างข้อมูล
01005150575XX

เลขที่กรมธรรม์
ชื่อกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
วัน/เดือน/ปี
ที่ปรับปรุงรายการข้อมูล
ประเภทรายการข้อมูล

508-25670097
แบบ XX 5 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
ประกันสุขภาพ
ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
22052562
ระบุวันที่ปรับปรุงรายการ

บริษัท
ประกันภัย ABC จากัด
15032561
01-00123456
3659900072xxx
นางสาว
ยินดี
มั่นใจ
7000.00

E

หมายเหตุ

จานวนเต็มบวก
ทศนิยาม 2 ตาแหน่ง
และไม่ต้องใส่ comma (,)

รายการแก้ไข
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4.3 ตัวอย่างการจัดทาข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพประเภทรายการยกเลิก (DELETE)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้รับประกัน
คานาหน้าชื่อผู้รับประกัน
ชื่อผู้รับประกัน
วัน/เดือน/ปี ที่ชาระ
เลขที่ใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
คานาหน้าชื่อผู้เอาประกัน
ชื่อผู้เอาประกัน
นามสกุลผู้เอาประกัน
เบี้ยประกันสุขภาพ

ตัวอย่างข้อมูล
01005150575XX

เลขที่กรมธรรม์
ชื่อกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
วัน/เดือน/ปี
ที่ปรับปรุงรายการข้อมูล
ประเภทรายการข้อมูล

508-25670097
แบบ XX 5 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
ประกันสุขภาพ
ถ้าไม่มี ให้กาหนดเป็นค่าว่าง
22012562
ระบุวันที่ปรับปรุงรายการ

บริษัท
ประกันภัย ABC จากัด
15032561
01-00123456
3659900072xxx
นางสาว
ยินดี
มั่นใจ
12000.00

D

หมายเหตุ

จานวนเต็มบวก
ทศนิยาม 2 ตาแหน่ง
และไม่ต้องใส่ comma (,)

รายการยกเลิก

