
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั (Applicant Name) : 

โปรดระบุ ---> (   ) นาย MR.  (   ) นส. Ms.  (   ) นาง Mrs.

เลขประจ าตวัประชาชน (Citizen ID) :  หนงัสือเดินทางเลขท่ี (ส าหรับบุคคลต่างดา้ว) (Passport No.) :

เลขท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั (Insurance Policy No.) :

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ (Mobile No.) : E-Mail Address :

ผูข้อเอาประกนัภยัประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีอากรหรือไม่ (โปรดระบุ)
Would you like to claim for personal income tax deduction with this health insurance premium? (Please Specify)

ไม่มีความประสงคใ์ชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร 
No,I am not claim for personal income tax deduction with this health insurance premium

มีความประสงค ์และยินยอมให้บริษทัประกนัวินาศภยัส่งและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยั ต่อกรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ์

วิธีการท่ีกรมสรรพากรก าหนด และหากผูข้อเอาประกนัภยัเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Resident) ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่า

ดว้ยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีท่ีไดรั้บจากสรรพากร เลขท่ี :
Yes, and I permit the insurer to send and reveal the information about this insurance premium to the Revenue Department.

If the applicant is a non-Thai resident, please enter the taxpayer ID number given by the Revenue Department :

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้บริษทัส่ง และเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเขา้หลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดต้ามท่ีกรมสรรพากรประกาศก าหนด ท่ีขา้พเจา้ไดท้  าไวก้บับริษทั ณ ปัจจุบนั หรือท่ีเกิดข้ึนในอนาคต เวน้แต่ขา้พเจา้จะแสดงความประสงค์

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน เพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวข้า้งตน้
In this regards, I agree that the company may sent and revealed my information only the existing or may be in the future policy 

 in accordance to principle of tax deduction regulator of which rule by notification of Revenue Department 
Unless any other changed, I will declared accordingly.

…………………………………………

(                                                            )

ผูข้อเอาประกนัภยั/Applicant Name

วนัท่ี / Date _________________

หมายเหตุ: 1. เง่ือนไขการใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษี 

1.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัสุขภาพ และกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุ (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล) 

1.2 ผูเ้อาประกนัซ้ือกรมธรรมใ์ห้ตนเอง และ ซ้ือกรมธรรมใ์ห้บิดา-มารดา (บิดา-มารดา ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป และตอ้งเป็น

ผูท่ี้ไม่มีรายได ้(หากผูเ้อาประกนัซ้ือให้ตนเอง และบิดา-มารดา ตอ้งลงนามในหนงัสือยินยอมฯ 2 ฉบบั)

2. เพ่ือประโยชน์ในการใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดฯ้ กรุณาส่งกรอกข้อความพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

ส่งคืนตวัแทน / โบรกเกอร์  หรือท่ี E-mail : underwrite4@bui.co.th (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)

3. กรณไีม่ลงนามในแบบฟอร์มค ายินยอมการเปิดเผยข้อมูล ท่านจะไม่สามารถขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรม

สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315 พศ. 2560)   

4. หากมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อแผนกรับประกนัภยัเบ็ดเตล็ด โทร. 02-233-6920 ต่อ 439, 403, 433

 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร : 010 753 700 2044 

แบบฟอร์มค ายนิยอมการเปิดเผยข้อมูลและน าส่งข้อมูล

การน าค่าเบีย้ประกนัภัยสุขภาพไปยกเว้นภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา

บริษทั บางกอกสหประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)
BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-6920, 0-2238-4111 โทรสาร 0-2337-1856

175-177 Bangkok Union Insurance Bldg., Surawongse Rd, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-233-6920, 0-5568-4111 Fax. 0-2337-1856


