พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี :
(๑) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๒) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง
(๓) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจั ดตั้งขึ้น
โดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับ
มรดก หรือมีผู้ มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอานาจบริหารกิจการ
ทั้งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
2. บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี :
(1) ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกที่ตายก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ
(2) คู่สมรสของเจ้ามรดก
(3) บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์
(4) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา
หรือกิจการสาธารณประโยชน์
(5) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
3. ฐานภาษี :
มรดกที่ผู้รับมรดกได้รับจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้า
มรดกที่ได้รับจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท
(1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย
(2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
4. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี :
มรดกซึ่งต้องเสียภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) อสังหาริมทรัพย์
(๒) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๓) เงิน ฝากหรื อเงิน อื่นใดที่มีลั กษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิ ทธิเรียกถอนคืนจากสถาบัน
การเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้
(๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
(๕) ทรัพย์สินทางการเงินที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

-25. การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน :
ให้ใช้ราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับมรดก ดังนี้
(1) กรณี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ให้ ใ ช้ ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(2) กรณี ห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้ ถื อ เอาราคาของ
หลักทรัพย์ในเวลาสิ้นสุดเวลาทาการของตลาดหลักทรัพย์ในวันได้รับมรดก
(3) กรณีอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. อัตราภาษี :
อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี
7. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชาระภาษี :
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นแบบตามที่อธิบดีกาหนดภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดกซึ่ง
มีมูลค่ารวมเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือภายในกาหนดเวลาที่อธิบดีขยายให้ โดยจะยื่นและชาระ ณ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา
 ในกรณี ที่ ผู้ รั บ มรดกเป็ น ผู้ เ ยาว์ คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแทน
8. การผ่อนชาระ :
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนชาระภาษีภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีก็ได้
 กรณีผ่อนชาระครบถ้วนภายใน 2 ปี ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
 กรณีผ่อนชาระครบถ้วนเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้เสียเงินเพิ่มบางส่วน (ตามที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ)
9. การประเมินภาษี :
 กรณียื่นแบบและชาระภาษีภายในกาหนดเวลา (150 วัน) เจ้าพนักงานประเมินต้องประเมิน
ภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบ (ขยายได้ไม่เกิน 3 ปี) โดยไม่ให้คิด เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มหากมี
ภาษีที่ต้องเสียเพิ่มและได้ชาระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 กรณีไม่ ยื่ น แบบภายในกาหนดเวลา เจ้าพนั กงานประเมิ น มีอานาจประเมินภาษี ภ ายใน
10 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
10. เบี้ยปรับ :
 ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกาหนดเวลา เสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้อง
ชาระ
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จานวนภาษี
ที่ต้องเสียขาดไป เสียเบี้ยปรับอีก 0.5 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม
เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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-311. เงินเพิ่ม :
 ไม่ชาระภาษีให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษ
ของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ
 กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนกาหนดเวลาการชาระภาษี และได้ชาระภาษีภายในกาหนดเวลาที่
เลื่อนให้นั้น เงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
การคานวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นแบบจนถึงวันทีช่ าระภาษี แต่เงินเพิ่มที่
คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ต้องชาระ
12. การขอคืนภาษี :
 ยื่นคาร้องขอคืนภาษีได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ชาระภาษีทั้งหมด ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา
 เจ้าพนักงานประเมินต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันได้รับคาร้อง และมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นคาร้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
 กรณีที่ต้องคืนภาษี ให้คืนเงินภาษีให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
 ผู้ขอคืนไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน
13. การอุทธรณ์ :
 กรณีผู้ มีห น้ าที่เสี ย ภาษีไม่เห็ นด้ว ยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิ ท ธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินภาษี
 คณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
(ขยายได้ไม่เกิน 90 วัน) และให้แจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคาวินิจฉัย
 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากร ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัย หรือ
พ้นกาหนดเวลาหากคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หรือ 90 วันที่ได้ขยาย โดยไม่
ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
 คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ป ระกอบด้ว ย อธิ บ ดี กรมสรรพากรหรื อ ผู้ แ ทนเป็ น ประธาน ผู้ แ ทน
สานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ
14. บทกาหนดโทษ :
 ไม่ยื่นแบบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
 ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคาสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคาถามของเจ้า
พนักงานประเมิน หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไปให้แก่บุคคลอื่น ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคลให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล ผู้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบุคคล รับโทษ
 จงใจยื่ น ข้อ ความเท็จ หรื อให้ ถ้อ ยค าเท็ จ หรือ ตอบคาถามด้ว ยถ้ อยค าอั นเป็ นเท็จ หรื อน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบาย
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแนะนาหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่น
ใดกระทาการดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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-4 เจ้าพนักงานรู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนาออกแจ้งแก่บุคคลใด
หรือทาให้รู้โดยวิธีใด หรือปล่อยปละละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ โดยไม่มีอานาจกระทาได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
15. วันบังคับใช้ :
พระราชบั ญญั ติภ าษีการรั บ มรดก พ.ศ. 2558 ใช้ บังคั บ เมื่อพ้ นกาหนด 180 วัน นับแต่วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-----------------------------------------------------------------------
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