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พระราชบัญญัติ 
ภาษีการรับมรดก 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๒) มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก   
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้   
“ภาษี”  หมายความว่า  ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ประเทศไทย”  หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย   
“เจ้าพนักงานประเมิน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการเพื่อทําหน้าที่

ประเมินภาษี 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 
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“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมสรรพากร   
มาตรา ๗ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือน 

ไร้ความสามารถ   ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม   ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้ มีหน้าที่ปฏิบัติการใด  ๆ   
ตามพระราชบัญญัตินี้แทนผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘ กําหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่าง ๆ  การอุทธรณ์  
และการเสียภาษีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าว 
มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้หรือมิได้อยู่ในประเทศไทย  อธิบดีจะอนุญาต 
ให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเป็นการทั่วไปที่จะทําให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจ
ปฏิบัติภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้  อธิบดีจะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควร
จนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้  และเม่ือได้ขยายกําหนดเวลาออกไปแล้ว  ให้ถือว่ากําหนดเวลา 
ที่ขยายออกไปนั้นเป็นกําหนดเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกําหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ เอกสารที่ มีถึงบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้   ให้ส่งโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ  หรือให้เจ้าพนักงานสรรพากรนําไปส่ง  ณ  ภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่  หรือสํานักงาน 
ของบุคคลนั้น  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น  ถ้าไม่พบผู้รับ  
ณ  ภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่  หรือสํานักงานของผู้รับ  จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ 
หรือทํางานในบ้านหรือสํานักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารตามวิธีที่กําหนดในวรรคหน่ึง  หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทย  
ให้ใช้วิธีปิดหมายเอกสารนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  ที่อยู่หรือสํานักงานของบุคคลนั้น  หรือบ้านที่บุคคลนั้น 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรคร้ังสุดท้าย  หรือจะโฆษณาข้อความย่อ 
ในหนังสือพิมพ์ที่จําหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้น  หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดก็ได้ 

เม่ือได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเป็นอันได้รับเอกสารนั้นแล้ว   
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มาตรา ๑๐ เม่ือเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ได้มาโดยทางมรดก  ให้แจ้งการจดทะเบียนนั้นต่อกรมสรรพากร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และภายใน
กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การเสียภาษี 

 
 

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒  ให้บุคคลผู้ได้รับมรดกดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย   
(๒) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย  แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
(๓) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย  แตไ่ด้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล  ให้ถือว่านิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  หรือจัดตั้งขึ้น

โดยกฎหมายไทย  หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วในขณะมีสิทธิ
ได้รับมรดก  หรือมีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการเกินก่ึงหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจบริหาร
กิจการทั้งหมด  เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

ในกรณีตาม  (๓)  ถ้าในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  ทรัพย์สินที่เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินที่อยู่
ในประเทศไทย  แม้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างใด  ก็ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  และผู้ได้รับ
มรดกนั้นยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา  ๑๒ 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  อาจลดหรือยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   
แก่บุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดกท่ีรัฐบาลไทยได้ทําไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย  ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว  
ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาท 

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง  หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหน้ีสิน
อันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น 

ให้มีการพิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่งทุกห้าปี  โดยนําอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์คํานวณเพื่อใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย  
โดยการกําหนดมูลค่ามรดกขึ้นใหม่ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๑๒  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพื่อ

ประโยชน์ในกิจการศาสนา  กิจการศึกษา  หรือกิจการสาธารณประโยชน์   
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(๒) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา  กิจการศึกษา  หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ 

(๓) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ   

ทั้งนี้  เฉพาะตามประเภทหรือรายชื่อที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยในกฎกระทรวงดังกล่าว 
จะกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ มรดกซึ่งต้องเสียภาษี  ได้แก่  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) อสังหาริมทรัพย์ 
(๒) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้อง

จากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 
(๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 
(๕) ทรัพย์สินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 
กรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๒)  ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทย

และนอกประเทศไทย  และกรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา  ๑๑  (๓)  ให้เสียภาษีเฉพาะจากทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๕ การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับ

ทรัพย์สินนั้นเป็นมรดก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์  ให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้ถือเอาราคาของ
หลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก   

(๓) กรณีอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง  แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กําหนด
เป็นการทั่วไปโดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ถ้าจําเป็นต้องคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย  ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคํานวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดก 
ในส่วนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา  ๑๒  แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี  หรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละห้า 
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หมวด  ๓ 
การย่ืนแบบ  การชําระภาษี  และการประเมินภาษี 

 
 

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 
และชําระภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มีหน้าที่
เสียภาษีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึง   

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืนและชําระ  ณ  สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง  หรือ  ณ  สถานที่อื่นใดตามที่อธิบดีกําหนด   

เม่ือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้รับแบบแสดงรายการภาษีแล้ว  ให้ส่งต่อ 
เจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว  และให้เจ้าพนักงานประเมินดําเนินการประเมินภาษีให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี
นับแต่วันที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษีเพิ่มและได้ชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๒๒  มิให้คิดเบ้ียปรับหรือเงินเพิ่ม  เว้นแต่การต้องเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจาก
รายการที่ผู้ย่ืนมิได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการภาษหีรือแสดงไว้เป็นเท็จ 

ระยะเวลาหน่ึงปีตามวรรคสาม  เม่ือมีเหตุอันจําเป็นและสมควรที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  อธิบดีจะอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาออกไปเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้  แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  
โดยยังมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 
และชําระภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มตามมาตรา  ๓๑  แทนผู้ตายภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
โดยไม่ต้องเสียเบ้ียปรับ  สําหรับเงินเพิ่มให้คํานวณนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  
จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเม่ือครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่งแล้ว  โดยมิได้ 
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มแทนโดยให้ดําเนินการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง   
สําหรับเบ้ียปรับให้เสียหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ต้องชําระ  เว้นแต่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
ภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบ้ียปรับสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องชําระ  สําหรับเงินเพิ่มให้คํานวณ
ตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถ้วน 

เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต้องไม่เกินเงินภาษีที่ต้องชําระ 
ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ผู้มีสิทธิได้รับมรดกคนใดคนหน่ึงจะดําเนินการเองก็ได้  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความตาย  หากไม่มี

การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกดําเนินการแทนตามมาตรา  ๑๘  ให้ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่
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ตามมาตรา  ๑๘  และให้นําความในมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษี  ให้กระทําภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีมีทายาทหลายคน  ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหน่ึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ถ้าไม่
อาจตกลงกันได้  ให้ทายาทคนใดคนหน่ึงย่ืนคําร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกดําเนินการต่อไป 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากไม่มีผู้ใดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี 
ตามมาตรานี้  ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีตามมาตรา  ๒๐  ได้ 

มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗  เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี  เม่ือผู้มีหน้าที่
เสียภาษีมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  โดยให้มีอํานาจประเมินภาษีได้
ภายในกําหนดเวลาสิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  
มาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๔  ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผู้แทน  
หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  กับมีอํานาจสั่งบุคคลเหล่านั้นให้นําบัญชี  เอกสารหรือหลักฐานอื่น
อันควรแก่เร่ืองมาตรวจสอบไต่สวนได้  หรือออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวตอบคําถามเป็นหนังสือ  แต่จะต้อง
ให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกหรือได้รับคําสั่ง 

มาตรา ๒๒ เม่ือเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว  ให้แจ้งการประเมินภาษีนั้น 
เป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี  และให้ผู้นั้นชําระภาษีพร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  ถ้ามี  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ในกรณีนี้  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีก็ได้ 

มาตรา ๒๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนชําระภาษีภายในเวลาไม่เกินห้าปีก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  และเม่ือได้ชําระภาษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม  แต่ในกรณีที่ผ่อนชําระภาษีเกินสองปี   
จะกําหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่มบางส่วนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้ ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีได้ชําระภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย 
หรือได้ชําระไว้เกินกว่าที่ต้องเสีย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี 

ให้ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีตามวรรคหนึ่งย่ืนคําร้องขอรับคืนภาษีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานภายในห้าปี
นับแต่วันชําระภาษีทั้งหมด  ต่อเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งรับคําร้องไว้  ส่งคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อเจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว  และให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ 
การตรวจสอบแล้วเสร็จ  และในกรณีที่ต้องมีการคืนภาษี  ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 
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ในการขอรับคืนภาษี  ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากเงินภาษีที่คืน   
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตรวจสอบการขอคืนภาษี  ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจ

ประเมินภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในมาตรานี้ 
มาตรา ๒๕ ภาษีซึ่งต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้  เม่ือถึงกําหนดชําระแล้ว  ถ้ามิได้เสีย   

ให้ถือเป็นภาษีค้าง   
เพื่อให้ได้รับชําระภาษีค้าง  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร  โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง  อํานาจดังกล่าว 
อธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรภาคสําหรับการดําเนินการภายในเขตท้องที่ก็ได้ 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
โดยอนุโลม  ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว  ให้หักค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด  
และเงินภาษีค้าง  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ผู้มีอํานาจตามวรรคสองมีอํานาจ 
(๑) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชําระภาษีค้างและบุคคลใด ๆ  ที่มีเหตุสมควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์

แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยคํา 
(๒) สั่งบุคคลดังกล่าวใน  (๑)  ให้นําบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นอันจําเป็นแก่การจัดเก็บ 

ภาษีค้างมาตรวจสอบ 
การดําเนินการตามวรรคห้า  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียก

หรือคําสั่ง   

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๒๖ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี  
ทั้งนี้  โดยยื่นตามแบบ  ณ  สถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน  เป็นประธาน  
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผู้แทนกรมการปกครอง  เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับอุทธรณ์  ระยะเวลาดังกล่าวอธิบดีจะอนุมัติให้ขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน  เม่ือพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้  โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์  แต่ต้องย่ืนฟ้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือ  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี 
คําวินิจฉัย 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์  ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

มาตรา ๒๗ การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี  เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติ
จากอธบิดีให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาได้  ก็ให้มีหน้าที่ชําระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้รับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น  ผู้อุทธรณ์จะต้องชําระภายในกําหนดเวลา
เช่นเดียวกับวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียภาษี
หรือเสียน้อยลง  ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีที่ต้องคืนให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์มีอํานาจ
เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา  ๒๑ 

หมวด  ๕ 
เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 

 
 

มาตรา ๒๙ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบ้ียปรับในกรณีและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลา  ให้เสียเบ้ียปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษี 

ที่ต้องชําระ 
(๒) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง  อันเป็นเหตุให้จํานวนภาษี

ที่ต้องเสยีขาดไป  ให้เสียเบ้ียปรับอีกศูนย์จุดห้าเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม 
มาตรา ๓๐ เบ้ียปรับตามพระราชบัญญัตินี้  อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข

ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการงดหรือลดเบ้ียปรับ  โดยคํานึงถึงความสุจริตและ 
เหตุจําเป็นของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสําคัญ 

มาตรา ๓๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓  บุคคลใดไม่ชําระภาษีให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระ  
โดยไม่รวมเบ้ียปรับ 

ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี  และได้มีการชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่เลื่อนให้นั้น  เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เ ร่ิมนับเม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนแบบ 
แสดงรายการภาษีจนถึงวันที่ชําระภาษี  แต่เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนภาษีที่ต้องชําระ 

มาตรา ๓๒ เบ้ียปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือเป็นเงินภาษี   



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา  ๑๗  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท   

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน  หรือไม่ยอม
ตอบคําถามของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา  ๒๑  หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๘  
หรือไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดทําลาย  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึด
หรืออายัดตามมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล  หากกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล  ให้กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ   
หรือผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว  ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา ๓๖ เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่
เสียภาษี  หรือของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  นําออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือทําให้รู้โดยวิธีใด  หรือปล่อยปละละเลย 
ให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้  โดยไม่มีอํานาจกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๗ ผู้ใด 
(๑) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจย่ืนข้อความเท็จ  หรือให้ถ้อยคําเท็จ  หรือตอบคําถามด้วยถ้อยคํา 

อันเป็นเท็จ  หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   
(๒) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  หลีกเลี่ยง  

หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ 
(๓) แนะนําหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดกระทําการตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๓๘ บรรดาความผิดตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ให้อธิบดีมีอํานาจ

เปรียบเทียบได้ 
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแล้ว  มิให้ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่ควรใช้อํานาจเปรียบเทียบ  หรือเม่ือเปรียบเทียบแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยอม
ตามท่ีเปรียบเทียบ  หรือยอมแล้วแต่ไม่ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด   
ให้ดําเนินการฟ้องร้องต่อไป  และในกรณีนี้ห้ามมิให้ดาํเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดก 
ในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจํานวนมากน้อยเพียงใด  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ในสังคม  สมควรท่ีจะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจํานวนมากเพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ 
และยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนท่ียากไร้ให้ดีขึ้น  ทั้งน้ี  โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควร 
แก่การดํารงชีพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


