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ใบแสดงความประสงคก์ารใช้สิทธิประโยชนท์างภาษี 

สําหรับกรมธรรมป์ระกันชีวิตและอุบัติเหตุรายบุคคล 

Consent of disclosure for Premium Paid on Individual Life Insurance and Personal Accident to Revenue Department 
 

วันที่ Date............................................................................... 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว) Name (Mr./Mrs./Ms.) ............................................................................................................................................ 
วันเดือนปีเกิดของผูถื้อกรมธรรม ์Date of Birth  /  /  
เป็นเจา้ของกรมธรรมเ์ลขที่  Policy number  -  

เลขประจาํตวัประชาชน  ID Card No.  -  -  -  -  
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีบุคคลธรรมดา (สาํหรบัชาวต่างชาติ) Tax Identification No. (For foreigner only)  

 -  -  -  -  
ยินยอมใหบ้ริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชวีิต จาํกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับเบีย้ประกันภัยต่อกรมสรรพากร เพ่ือใชส้ิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยภาษี
อากร พรอ้มบนัทึกปรบัปรุงขอ้มูลเบอรติ์ดต่อ และอีเมลท่านเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการช่วยเหลือ และติดต่อสื่อสารเก่ียวกับกรมธรรมข์องท่าน เช่น การแจง้เตือนชาํระเบีย้
ประกัน หรือการแจง้สิทธิประโยชนต์ามกรมธรรม ์ดงันี ้
Authorize Krungthai Axa Public Co., Ltd. to disclose all of my insurance premiums to revenue department as a benefit for personal income tax deductions, this 
includes the update on my contact information for mobile no. and email so that the company can contact to communicate on your policies such as premium 
reminders or notice on other policy benefits  

โทรศพัทม์ือถือ Mobile no........................................................................ email .................................................................................. 

เลือกเพียงหน่ึงข้อ Select only one 

 มีความประสงคใ์ชส้ิทธิในกรมธรรมป์ระกันภัยทุกฉบบัที่ทาํไวกั้บ บรษิัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 

 (ไม่รวมกรมธรรมป์ระกันภัยกลุ่มและประกันสนิเชื่อกลุ่ม) 

Would like to disclose all policies with Krungthai Axa Public Co., Ltd. to Revenue Department  

(Not include group life insurance, mortgage reducing term assurance and group level term single premium) 

 มีความประสงคใ์ชส้ิทธิเฉพาะกรมธรรมป์ระกันภัยเลขที่ต่อไปนี ้

 (กรุณาระบุเลขที่กรมธรรม ์ตวัเลข 10 หลกั) 

Disclose only the following policies to Revenue Department; please specify policy numbers (10 digits) 

1 .............................................................. 2 .............................................................. 3 .............................................................. 

4 .............................................................. 5 .............................................................. 6 .............................................................. 

 ไม่มีความประสงค ์Do not want to disclose 
 

 

 

 

Sign___________________________________ 

(…………………………….................…………...) 

ผูเ้อาประกันภัย กรุณาลงชื่อใหเ้หมือนกับที่ใหไ้วกั้บบริษัท 

Policyholder please sign with the same signature provided to the company 

กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิทางภาษี ตอ้งทาํเป็นหนังสือแจง้ใหบ้ริษัท ทราบภายในวันท่ี  31 ธนัวาคม ของปีภาษีน้ัน 

In case you would like to change the consent of disclosure, please submit the form to the company by 31 December of each tax year 

 

In case you want to change the consent of disclosure, please submit the form to company within 1 December of each Tax Year  

การไม่แจ้งความประสงคท่ี์จะใช้สิทธิต่อบริษัท ทาํให้ท่านไม่สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดาสําหรับเบีย้ประกันภัย ตามข้อกําหนดของกรมสรรพากร /  

The selection of non-disclosure will affect the tax deduction benefits  

 

 


