
ความเป็นมาของภาษีการรับมรดก 

         คําวา่ “มรดก” ในพระราชบญัญตัิภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้กําหนดความหมายของมรดกไว้โดยเฉพาะ 

อ้างองิความหมายตามมาตรา 1599-1600 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ กลา่วไว้วา่ เมือ่บคุคลใดตาย มรดกของ

บคุคลนัน้ ยอ่มตกทอดแก่ทายาททนัที โดยมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สนิทกุชนิดของผู้ตาย ตลอดทัง้สทิธิ หน้าที่และ

ความรับผิดตา่ง ๆ ด้วย ซึง่ทายาทของผู้ตายต้องรับสบืทอดหนีส้นิของผู้ตายไปพร้อมกบัทรัพย์สินเพื่อความเป็นธรรม จึง

กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้เพียงไมเ่กินมลูคา่ของมรดกทีต่นได้รับมา 

        กองมรดกของผู้ตาย ยอ่มตกทอดแก่ทายาทโดยสทิธิตามกฎหมาย หรือโดยพินยักรรม  

        1. ทายาทโดยสทิธิตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้สบืสนัดาน บิดามารดา พ่ีน้องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั พี่น้องร่วมบดิาหรือ

ร่วมมารดาเดยีวกนั ปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า น้า อา ตามลาํดบัท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

        2. ทายาทโดยพินยักรรม ได้แก่ ผู้ รับพินยักรรม 

        ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เกิดขึน้เมื่อเจ้ามรดกตาย ผู้ รับมรดกจากเจ้ามรดก แตล่ะรายได้รับมรดกสทุธิ

มาในคราวเดยีวหรือหลายคราว รวมกนัแล้วมีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท มีหน้าที่ต้องเสยีภาษีตามที่กฎหมายกําหนด 

 

        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัภาษีการรับมรดก  

         - ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599 - มาตรา 1755  

        - พระราชบญัญตัิภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  

        - พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 40) พ.ศ. 2558  

        - พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการผอ่นชําระภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก 

        ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีการรับมรดก ได้แก่ ผู้ ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแตล่ะราย ไมว่า่จะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลาย

คราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแตล่ะรายรวมกนัมมีลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้สิน้ท่ีได้รับเป็นมรดก หกัด้วยภาระหนีส้นิ

อนัตกทอดมาจากการรับมรดกเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสยีภาษีเฉพาะสว่นท่ีเกิน 100 ล้านบาท สาํหรับผู้ รับมรดก ดงันี ้

      1.   บคุคลธรรมดา ได้แก่ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

           (1) บคุคลผู้มีสญัชาติไทย 

           (2) บคุคลธรรมดาผู้มิได้มีสญัชาติไทย แตม่ีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง  

           (3) บคุคลธรรมดาผู้มิได้มีสญัชาติไทย แตไ่ด้รับมรดกอนัเป็นทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

            บคุคลธรรมดาตาม (1) (2) ให้เสยีภาษีจากทรัพย์สนิทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยและนอกประเทศ  

           บคุคลตาม (3) ให้เสยีภาษีจากทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นประเทศไทย 



      2. นิติบคุคลที่มีสญัชาติไทย ได้แก่ นิติบคุคลที่ถือวา่เป็นบคุคลมี่มีสญัชาติไทยตามพระราชบญัญตัิภาษีการรับมรดก 

พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี ้ 

          (1) เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ 

          (2) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในประเทศไทย หรือ 

          (3) เป็นนิติบคุคลที่ผู้มีสญัชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วในขณะมีสทิธิได้รับมรดก 

หรือ 

          (4) เป็นนิติบคุคลที่ผู้มีสญัชาติไทย เป็นผู้มีอาํนาจบริหารกิจการเกินกึง่หนึง่ของคณะบคุคลซึง่มีอาํนาจบริหาร

กิจการทัง้หมด 

          นิติบคุคลตาม (1) – (4) ให้เสยีภาษีการรับมรดกจากมรดกที่ได้รับเป็นทรัพย์สนิทัง้ที่อยูใ่นประเทศไทยและนอก

ประเทศ  

      3. กรณีผู้ที่ได้รับมรดกเป็นนิติบคุคลที่มิได้ถือวา่เป็นบคุคลผู้มสีญัชาติไทยตาม 2. แตไ่ด้รับมรดกอนัเป็นทรัพย์สนิท่ีอยู่

ในประเทศไทย ให้เสยีภาษีจากทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ทรัพย์สนิท่ีต้องเสยีภาษีการรับมรดก มีดงัตอ่ไปนี ้

             1. อสงัหาริมทรัพย์  

             2. หลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

             3. เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลกัษณะอยา่งเดยีวกนัซึง่อยูใ่นประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสทิธิเรียกถอนคืนหรือสทิธิ

เรียกร้องจากสถาบนัการเงินหรือบคุคลที่ได้รับเงินนัน้ไว้  

             4. ยานพาหนะที่มีหลกัฐานทางทะเบียน  

             5. ทรัพย์สนิทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึน้โดยพระราชกฤษฎีกา 

 

การยกเว้นภาษีการรับมรดกตามประเภทหรือรายชื่อที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีดังนี ้ 

             1. บคุคลผู้ที่ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนา หรือเห็นได้วา่มคีวามประสงค์ให้ใช้มรดกนัน้เพื่อประโยชน์ใน

กิจการศาสนา กิจการศกึษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์  

             2. หนว่ยงานของรัฐ และนิติบคุคลที่มวีตัถปุระสงค์เพื่อกิจการศาสนา กิจการศกึษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์  

             3. บคุคล หรือองค์การระหวา่งประเทศ ตามข้อผกูพนัท่ีประเทศไทยมีตอ่องค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ หรือตามสญัญา หรือตามหลกัถ้อยทีถ้อยปฏิบตัติอ่กนักบันานาประเทศ 

การค านวณมูลค่าทรัพย์วนัที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก 

              1. อสงัหาริมทรัพย์ที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย ให้ถือเอาตามราคาประเมินทนุทรัพย์ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หกัด้วยภาระที่ถกูรอนสทิธิ ตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดในกฎกระทรวง       



             2. อสงัหาริมทรัพย์ทีต่ัง้อยูใ่นตา่งประเทศ ให้คํานวณมลูคา่ ดงันี ้ 

                (1) กรณีอสงัหาริมทรัพย์ตัง้อยูใ่นประเทศซึง่มีราคาประเมินในการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรม ให้ถือเอาตาม

ราคาประเมินทนุทรัพย์ของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิตกิรรมตามกฎหมายของ

ประเทศนัน้ 

                (2) กรณีอสงัหาริมทรัพย์ตัง้อยูใ่นประเทศซึง่ไมม่ีราคาประเมินในการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรม ให้ใช้ราคาที่

รับรองโดยหนว่ยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสทิธิประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ใน

ประเทศที่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ตัง้อยู ่ 

                (3) กรณีอื่น ๆ ให้ใช้ราคาตลาดในวนัท่ีได้รับมรดก 

 

            3. หลกัทรัพย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลกัทรัพย์นัน้ในเวลาสิน้สดุ

เวลาทาํการของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ีได้รับมรดก (2) บคุคลธรรมดาผู้มิได้มีสญัชาติไทย แตม่ถ่ิีนที่อยูใ่นราชอาณาจกัร

ตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง  

            4. หลกัทรัพย์ที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ใช้มลูคา่ดงัตอ่ไปนี ้

                4.1 หุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ให้ถือมลูคา่หุ้นเทา่กบัมลูคา่ทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชีก่อน

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้น เว้นแต ่ในกรณีทรัพย์มรดกที่เป็นหุ้นนัน้เป็นหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติ

บคุคล ซึง่ไปถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่น ให้ถือมลูคา่หุ้นดงันี ้ 

                    (1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่น ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ถือเอา

มลูคา่ที่สงูกวา่มาใช้ในการคํานวณมลูคา่ของทรัพย์มรดก ระหวา่งมลูคา่ดงัตอ่ไปนี ้ 

                          (ก) มลูคา่ทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

                          (ข) มลูคา่ทางบญัชีของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่นในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

                    (2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่น จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของตา่งประเทศ ให้ถือเอาราคาหรือมลูคา่ที่สงูกวา่มาใช้ในการคํานวณมลูคา่ของทรัพย์มรดก 

ระหวา่งราคาหรือมลูคา่ดงัตอ่ไปนี ้ 

                          (ก) มลูคา่ทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

                          (ข) ราคาหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่นนัน้ในเวลาสิน้สดุเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์ใน

วนัท่ีได้รับมรดก 



                    (3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล ถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอืน่ เกินกวา่ 1 แหง่ ให้

ถือเอาราคาหรือมลูคา่ที่สงูกวา่มาใช้ในการคาํนวณมลูคา่ของทรัพย์มรดก ระหวา่งราคาหรือมลูคา่ดงัตอ่ไปนี  ้

                          (ก) ให้นบัรวมราคาหรือมลูคา่หุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลอื่น ๆ  

                          (ข) มลูคา่ทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีท่ีได้รับกรรมสทิธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล  

                4.2 ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หุ้นกู้  ให้ใช้มลูคา่ดงัตอ่ไปนี ้ 

                    (1) กรณีที่มีการจําหนา่ยครัง้แรกตํา่กวา่ราคาไถถ่อน ให้ใช้ราคาทีจํ่าหนา่ยครัง้แรก  

                    (2) กรณีที่มีการจําหนา่ยครัง้แรกไมต่ํา่กวา่ราคาไถถ่อน ให้ใช้ราคาไถถ่อน  

                4.3 หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของตา่งประเทศ ให้ถือเอาราคาของหลกัทรัพย์นัน้ในเวลาสิน้สดุ

เวลาทาํการของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัท่ีได้รับมรดก  

                4.4 หลกัทรัพย์อื่น ให้ถือตามราคาหรือมลูคา่ในวนัท่ีได้รับมรดก  

            5. ยานพาหนะ  

                (1) รถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ใช้ราคาประเมินราคารถสาํหรับปิดอากร

แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ในการโอนกรรมสทิธ์ิซือ้ขายรถดงักลา่วท่ีกรมการขนสง่ทางบกกําหนด โดยให้คาํนวณมลูคา่

ตามราคาเฉลีย่ ระหวา่งราคาประเมินสงูสดุ และราคาประเมินตํา่สดุของราคาประเมินรถ ในกรณีไมม่ีมลูคา่ตามราคา

ประเมินให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบคุคล หรือหนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินราคา

ทรัพย์สนินัน้ 

                    สาํหรับมลูคา่ของรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ทีจ่ดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดย

บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนัน้ ๆ เก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สนินัน้  

                (2) เรือ หรือเคร่ืองบิน ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ

ของประเทศนัน้ ๆ เก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สนินัน้  

                (3) กรณีนอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ถือตามราคาตลาดในวนัท่ีได้รับมรดก   

            6. เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่มีลกัษณะทาํนองเดียวกนัท่ีเจ้ามรดกมีสทิธิเรียกถอนคืน หรือมีสทิธิเรียกร้องจาก

สถาบนัการเงินหรือบคุคลท่ีได้รับเงินนัน้ไว้ การคํานวณมลูคา่ให้ถือเอามลูคา่ของเงินฝากหรือเงินอืน่ใดที่มีลกัษณะทํานอง

เดียวกนั รวมทัง้ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์อื่นใดทีจ่ะได้รับจากเงินดงักลา่วในวนัท่ีได้รับมรดกนัน้  

                กรณีมลูคา่มรดกที่ได้รับเป็นเงินตราตา่งประเทศ ต้องคํานวณเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินตราไทย โดยให้คิด

ตามอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้า ซึง่เป็นอตัราซือ้ถวัเฉลีย่ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศและเผยแพร่เมือ่สิน้วนัทําการของแตล่ะวนั ในเว็บไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นอตัราแลกเปลีย่นในการ

คํานวณเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อคํานวณภาษีการรับมรดกสาํหรับมรดกที่มีมลูคา่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 



การยื่นแบบและการช าระภาษีการรับมรดก 

        ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีการรับมรดก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก (ภ.ม.60) และชําระภาษีภายใน 150 วนั

นบัแตว่นัท่ีได้รับมรดกที่เป็นเหตใุห้มีหน้าที่เสยีภาษี โดยให้พิมพ์จากระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร และ

สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี ณ สาํนกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขาแหง่ใดแหง่หนึง่หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดตามที่

อธิบดีกําหนด 

        ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีตายก่อนครบกําหนดเวลายื่นแบบ โดยยงัมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จดัการ

มรดกของผู้นัน้มีหน้าที่ยื่นแบบและชําระภาษี พร้อมทัง้เงินเพิม่ร้อยละ 1.50 ตอ่เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง

ชําระ แทนผู้ตายภายใน 150 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการมรดก โดยไมต้่องเสยีเบีย้ปรับ สาํหรับเงินเพิ่มให้

คํานวณตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวนัท่ีชําระภาษีครบถ้วน 

        ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา โดยยงัมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จดัการมรดกของผู้

นัน้มีหน้าที่ยื่นแบบและชําระภาษี พร้อมทัง้เงินเพิม่ร้อยละ 1.50 ตอ่เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระ แทน

ผู้ตายภายใน 150 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการมรดก โดยเสยีเบีย้ปรับ 1 เทา่ ของเงินภาษีที่ต้องชําระ สาํหรับ

เงินเพิม่ให้คํานวณตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถงึวนัท่ีชําระภาษีครบถ้วน  

        ในกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายหลงักําหนดเวลาดงักลา่ว ให้ชําระภาษี พร้อมทัง้เงินเพิ่มร้อยละ 

1.50 ตอ่เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีทีต้่องชําระ โดยเสยีเบีย้ปรับ 2 เทา่ ของเงินภาษีที่ต้องชําระ สาํหรับเงินเพิ่มให้

คํานวณตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวนัท่ีชําระภาษีครบถ้วน 

          การแตง่ตัง้ผู้จดัการมรดกมาดาํเนินการแทนผู้มีหน้าทีเ่สยีภาษี ให้กระทาํภายใน 180 วนั หากไมม่กีารแตง่ตัง้

ผู้จดัการมรดกมาดาํเนินการแทน ให้ทายาทซึง่มีสทิธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ยื่นแบบและชําระภาษี ภายใน 150 วนันบั

แตว่นัท่ีพ้นกําหนดเวลา 180 วนั ในกรณีที่มีทายาทหลายคน ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึง่เป็นผู้มีหน้าทีเ่สยีภาษี 

ถ้าไมอ่าจตกลงกนัได้ ให้ทายาทคนใดคนหนึง่ยื่นคําร้องตอ่ศาลเพื่อแตง่ตัง้ผู้จดัการมรดกตอ่ไป 

ผู้มีหน้าที่เสยีภาษียื่นคาํร้องขอผอ่นชําระ พร้อมกบัการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ณ 

สาํนกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขาแหง่ใดแหง่หนึง่ หรือ ณ สถานท่ีอืน่ใดตามที่อธิบดกํีาหนด 

การผ่อนช าระภาษีการรับมรดก 

                การผอ่นชําระภาษี มดีงันี ้ 

                1. การขอผอ่นชําระภาษี ภายใน 2 ปี ให้ได้รับยกเว้นไมต้่องเสยีเงินเพิ่ม สาํหรับเงินเพิ่มที่อาจคาํนวณได้ตลอด

ระยะเวลาการผอ่นชําระภาษีนัน้  

                2. การผอ่นชําระท่ีเกินกวา่ 2 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี ให้เสยีเงินเพิ่มร้อยละ 0.50 ตอ่เดือน  

                3. การผอ่นชําระภาษี สามารถผอ่นชําระภาษีให้เสร็จสิน้ก่อนกําหนดเวลาที่ขอผอ่นชําระภาษีได้  



                4. กรณีผู้ผอ่นชําระภาษี ผิดนดัชําระภาษีงวดใดงวดหนึง่ ให้ผู้ผอ่นชําระภาษีหมดสทิธิการผอ่นชําระภาษีและ

ต้องชําระภาษีที่ค้างอยูท่ัง้จํานวนพร้อมเงินเพิ่ม 

                กรณีห้ามผอ่นชําระภาษี หากพบวา่มลูคา่มรดกที่ต้องเสยีภาษีขาดไปเกินกวา่ร้อยละ 25 หรือพบวา่มีรายการท่ี

ผู้ยื่นมิได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไว้เป็นเทจ็ 

                การยื่นคําร้องขอผอ่นชําระภาษี ต้องแจ้งรายละเอยีดการผอ่นชําระภาษีในคําร้องขอผอ่นชําระ มีรายการอยา่ง

น้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

                1. จํานวนปีทีจ่ะผอ่นชําระภาษีต้องไมเ่กิน 5 ปี 

                2. จํานวนงวดที่จะผอ่นชําระภาษีในแตล่ะปี โดยกําหนดเป็นงวดรายเดือน งวดราย 3 เดือน งวดราย 6 เดือน 

หรืองวดราย 12 เดือน  

                3. จํานวนเงินท่ีจะผอ่นชําระภาษีในแตล่ะปี  

                4. จํานวนเงินท่ีจะต้องชําระในแตล่ะงวด โดยมจํีานวนเงินเทา่กนัทกุงวด ซึง่เฉลีย่ตามจํานวนที่จะผอ่นชําระ

ภาษีในแตล่ะปี  

                5. หลกัประกนัการผอ่นชําระภาษี ต้องไมม่ีภาระผกูพนัและมีมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ภาษีทีต้่องชําระ ได้แก่  

                   (1) หนงัสอืคํา้ประกนั ของสถาบนัการเงินภายในประเทศ โดยให้สง่มอบหนงัสอืคํา้ประกนัตอ่กรมสรรพากร 

                   (2) ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของผู้ผอ่นชําระภาษี หรือของบคุคลอื่นโดยจดทะเบียนจํานองไว้ตอ่

กรมสรรพากร  

                   (3) กรรมสทิธ์ิห้องชดุในอาคารชดุของผู้ผอ่นชําระภาษีหรือของบคุคลอ่ืน โดยจดทะเบียนจํานองไว้ตอ่

กรมสรรพากร  

                   (4) พนัธบตัรรัฐบาลของผู้ผอ่นชําระภาษี หรือของบคุคลอื่น โดยทําสญัญาจํานําไว้ตอ่กรมสรรพากร 

                 ผู้ยื่นคําร้องขอผอ่นชําระต้องจดัให้มีหลกัประกนั ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ียื่นคําร้อง หากไมม่ีหลกัประกนั

อยา่งครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ภายในกําหนดเวลา ให้สทิธิการผอ่นชําระภาษีสิน้สดุลง 

ในกรณีผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ชําระภาษีโดยไมม่ีหน้าทีต้่องเสยี หรือได้ชําระไว้เกินกวา่ทีต้่องเสยี ให้ผู้นัน้มีสทิธิ

ได้รับคืนภาษี 

 

การขอคนืภาษีการรับมรดก 

                ผู้มีสทิธิได้รับคืนภาษีการรับมรดกทีย่ื่นคาํร้องขอคืนภาษีการรับมรดก โดยใช้คาํรองขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) 

เป็นแบบคําร้องขอคืนภาษีการรับมรดก ภายใน 5 ปีนบัแตว่นัชําระภาษีทัง้หมดตอ่เจ้าหน้าที่ของสาํนกังานสรรพากรพืน้ท่ี

สาขาแหง่ใดแหง่หนึง่ พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

                1. ใบเสร็จรับเงินภาษีการรับมรดก 

                2. หลกัฐานแสดงการเสยีภาษีการรับมรดกไว้เกิน 



                3. หลกัฐานอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นที่ขอคืน 

 

การอุทธรณ์ภาษีการรับมรดก 

      ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีหากไมเ่ห็นด้วยกบัผลการประเมินภาษีของเจ้าพนกังานประเมิน ให้มีสทิธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ

อทุธรณ์ได้ ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมินภาษี โดยยื่นแบบคาํอทุธรณ์ (ภ.ม.6) โดยให้พิมพ์

จากระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร และสามารถยื่นแบบคําอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์ ณ สถานท่ี

แหง่ใดแหง่หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

        1. สาํนกัอทุธรณ์ภาษี กรมสรรพากร  

        2. สาํนกังานสรรพากรภาคแหง่ใดแหง่หนึง่  

        3. สาํนกังานสรรพากรพืน้ท่ีแหง่ใดแหง่หนึง่ 

        คณะกรรมการอทุธรณ์ต้องพิจารณาอทุธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ (อาจขยายได้แต่

ไมเ่กิน 90 วนั) โดยจดัทาํคาํวินิจฉยัแจ้งผลการพิจารณาอทุธรณ์ให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสอื ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมี

คําวินจิฉยั แตห่ากผู้อทุธรณ์ไมเ่หน็ด้วยกบัคําวินิจฉยัของคณะกรรมการอทุธรณ์ ให้มีสทิธิฟ้องตอ่ศาลภาษีอากร ภายใน 

180 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการอทุธรณ์ 

         กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี พร้อมกบัหนงัสอืแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค.20) ตามที่อยูท่ี่ระบใุนคาํร้องขอคืน

เงินภาษีอากร (ค.10) และในการขอรับเงินคืนภาษีไมม่ีสทิธิเรียกดอกเบีย้จากเงินภาษีที่คืน 

บทก าหนดโทษ 

1. บคุคลธรรมดา  

    (1) หากไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ม.60) โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 500,000 บาท  

    (2) หากไมป่ฏิบตัิตามหมายเรียกหรือคําสัง่ของเจ้าพนกังานประเมิน หรือไมย่อมตอบคําถามของเจ้าพนกังานประเมิน 

หรือของประธานคณะกรรมการอทุธรณ์ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 1 เดือนหรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือทัง้จําทัง้

ปรับ  

    (3) หากทาํลาย ย้ายไปเสยี ซอ่นเร้น หรือโอนไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีถกูยดึ หรืออายดั ให้แก่บคุคลอื่น ต้องระวางโทษจําคกุไม่

เกิน 2 ปี และปรับไมเ่กิน 400,000 บาท  

    (4) หากจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาํเทจ็ หรือตอบคาํถามด้วยถ้อยคาํอนัเป็นเทจ็ หรือนําพยานหลกัฐานเท็จมา

แสดงเพื่อหลกีเลีย่งการเสยีภาษี หรือให้ความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อบุาย โดยวธีิการอยา่งหนึง่อยา่งใด 

หลกีเลีย่งหรือพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษี หรือแนะนําหรือสนบัสนนุให้บคุคลอื่นกระทําการดงักลา่ว ต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 200,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 



2. นิติบคุคล  

หากผู้กระทําความผิดเป็นนิติบคุคล ให้กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือผู้แทนของนิติบคุคล ต้องรับโทษ โดยถือวา่มีสว่น

ร่วมในการกระทําความผิดของนติิบคุคลนัน้ 

******************* 

Source:  กรมสรรพากร 

 


