
กฎหมายภาษีมรดก และ 
กฎหมายภาษีกบัเบีย้ประกนัภยั 
สรชน บุญสอง / ปัญญา สิทธิสาครศิลป์ 



ส่วนท่ี 1 กฎหมายภาษีมรดก 



1 หลกัการและการจดัเกบ็ 
ภาษีการรบัมรดก(Inheritance Tax) 

3 
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กฎหมายภาษีมรดกและภาษีการรบัการให้ 
มีผลบงัคบัใช้เมื่อไร? 

4 

ภาษีการรบัการให้  ภาษีการรบัมรดก 

ปัจจบุนัมีผลบงัคบัใช้แล้ว  
เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2559 



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 

กรณีท่ีไม่อยู่ในบงัคบัของกฎหมายภาษีมรดก? 

1. มรดกท่ีเจ้ามรดกตายก่อนวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2559 

2.  มรดกท่ีคู่สมรสของเจ้ามรดกได้รบัจากเจ้ามรดก  
(ทัง้ในฐานะทายาทโดยธรรม และผูร้บัพินัยกรรม) 
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หลกัการการจดัเกบ็ภาษีการรบัมรดก 
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 บุคคลผูไ้ดร้บัทรพัยม์รดกทีต่อ้งเสยี
ภาษจีากเจา้มรดกแต่ละราย ไมว่า่จะได้
รบัมาในคราวเดยีวหรอืหลายคราว
รวมกนัมมีลูคา่เกนิ 100 ลา้นบาท  

 ตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดกเฉพาะส่วน
ทีเ่กิน 100 ล้านบาท ในอตัรา  
 10% หรอื 
 5% หากผูไ้ดร้บัทรพัยม์รดกเป็น
บพุการี หรอืผูสื้บสนัดานของเจา้
มรดก 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 12 และมาตรา 16  

100 ล้านบาท  

200 ล้านบาท  

ไมเ่สยีภาษกีารรบัมรดก 

เสยีภาษกีารรบัมรดก 5%, 
10 % แลว้แต่กรณ ี
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หลกัการการจดัเกบ็ภาษีการรบัมรดก 
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เจ้ามรดก ก 

เจ้ามรดก ข 

ผูร้บัมรดก 
 (ซึง่กฎหมายก าหนดใหม้หีน้าทีภ่าษ)ี 

ไดร้บัทรพัยม์รดก  
มมีลูคา่รวมทัง้สิน้ 90 ล้านบาท  

ไดร้บัทรพัยม์รดกจาก 
มมีลูคา่รวมทัง้สิน้ 180 ล้านบาท  

มรดกท่ีผูร้บัมรดกได้รบัจากเจ้า
มรดก ก ไม่อาจถูกจดัเกบ็ไดภ้าษกีาร
รบัมรดก เน่ืองจากมลูคา่รวมของมรดก
ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท  

มรดกท่ีผูร้บัมรดกได้รบัจากเจ้ามรดก ข นัน้ 
มลูคา่ 180 ลา้นบาท  
อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก 
เน่ืองจากเป็นสว่นทีม่มีลูคา่เกนิ 100 ลา้นบาท  

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 12 และมาตรา 16  
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ใครคือ “ผูสื้บสนัดาน” และ “บพุการี”? 

1. ผูสื้บสนัดาน 

• ลกู หลาน เหลน โหลน ลื่อ 

• บุตรบุญธรรม (?) 

• บุตรนอกกฎหมายทีบ่ดิาได้
รบัรองแลว้ (?) 

2. บพุการี 

 บดิามารดา ปูย่า่ ตายาย ทวด 

8 

พจนานุกรมฯ 
“ผูส้บืสายโลหติโดยตรงลงมา ไดแ้ก่ ลกู หลาน เหลน ลื่อ” 
มาตรา 28 ปพพ. 
“...ผูส้บืสนัดาน กล่าวคอื ลกู หลาน เหลน ลื่อกด็.ี.. 
มาตรา 1627 ปพพ.  
“บุตรนอกกฎหมายทีบ่ดิาไดร้บัรองแลว้และบุตรบุญธรรมนัน้ 
ใหถ้อืวา่เป็นผูสื้บสนัดาน เหมอืนกบับุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
ตามความหมายแหง่ประมวลกฎหมายน้ี” 
ค าพิพากษาฎีกาท่ี 303/2497 
ค าวา่ “ผูส้บืสนัดาน” ตามมาตรา 5 (2) ป.ว.ิอ. ยอ่มหมายถงึ 
ผูส้บืสนัดานตามความเป็นจรงิ 
รายงานคณะกรรมาธิการฯ 
บุตรบุญธรรม ไมไ่ดเ้ป็นผูส้บืสายโลหติตามความเป็นจรงิ จงึ
ไมใ่ช่ผูส้บืสนัดาน 
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บคุคลท่ีกฎหมายก าหนดให้มีหน้าท่ีเสียภาษีการรบัมรดก 
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บคุคลธรรมดา มสีญัชาตไิทย 

ผู้มีสญัชาติไทย 

บคุคลธรรมดา          
• มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง1  
• ไมม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตาม กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้

เมอืง แต่มทีรพัยม์รดกทีอ่ยูใ่นประเทศไทย* 

1 บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการพจิารณาคนเขา้เมอืงดว้ยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และไดร้บัใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่แลว้ จะถอืเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่
ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง  
* ทรพัยม์รดกอยู่ในประเทศไทยหรอืไมน่ัน้เป็นไปตามทีก่ าหนดใน กฎกระทรวง ก าหนดทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2559 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 11 

ผู้ไม่มีสญัชาติไทย 

นิติบคุคล 1. ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย   
 2. ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ   
     หาก: 

• ผูม้สีญัชาตไิทยถอืหุน้เกนิ 50% ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

• ผูม้สีญัชาตไิทยเป็นผูม้อี านาจบรหิารเกนิกึง่
หน่ึง 

นิติบคุคลท่ีไม่ได้มีสญัชาติไทย  
ไดร้บัทรพัยม์รดกทีอ่ยูใ่นประเทศไทย* 
 



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 10 

1 บุคคลไดร้บัอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจคนเขา้เมอืง ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองถงึถิน่ทีอ่ยู่จะถูกพจิารณาถงึการมทีีอ่ยุ่ในไทยตามกฎหมายภาษมีรดก  
(มาตรา 41 ของพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยคนเขา้เมอืง พ.ศ. 2522) 
*ทรพัยม์รดกอยู่ในประเทศไทยหรอืไมน่ัน้เป็นไปตามทีก่ าหนดใน กฎกระทรวง ก าหนดทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2559 

บคุคลท่ีกฎหมายก าหนดให้มีหน้าท่ีเสียภาษีการรบัมรดก 

ผู้มีสญัชาติไทย ผู้ไม่มีสญัชาติไทย 

ทรพัยม์รดก 
ท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

ทรพัยม์รดก 
ท่ีอยู่ในประเทศไทย* 

ทรพัยม์รดก 
ท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

ทรพัยม์รดก 
ท่ีอยู่ในประเทศไทย* 

ทรพัยม์รดก 
ท่ีอยู่ในประเทศไทย* 

บคุคลธรรมดาท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย 

และ  
นิติบคุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทย 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 14 

บคุคลธรรมดา 
มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย1  

บคุคลธรรมดา 
และนิติบคุคล 
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บคุคลท่ีได้รบัยกเว้นภาษีการรบัมรดก มีใครบา้ง?  

11 

ได้รบัยกเว้นภาษีการรบั
มรดก  

(แมจ้ะไดร้บัทรพัยม์รดก 
ซึง่ตอ้งเสยีภาษ ีเกนิ 100 ลา้นบาท) 

*ไดร้บัการยกเวน้ภาษมีรดกต่อเมือ่มคีุณสมบตัเิขา้ตามหนีง่ใน
คุณสมบตั ิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

1. บุคคลผูไ้ดร้บัมรดกทีเ่จา้มรดกแสดง
เจตนาใหใ้ชม้รดกนัน้เพือ่ประโยชน์
ในกจิการศาสนา กจิการศกึษา หรอื
กจิการสาธารณประโยชน์* 
 

2. หน่วยงานของรฐัและนิตบิุคคลทีม่ ี
วตัถุประสงคเ์พือ่กจิการศาสนา 
กจิการศกึษา หรอืกจิการ
สาธารณประโยชน์* 
 

3. บุคคลหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ
ตามขอ้ผกูพนัทีม่กีบัประเทศไทย* 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 13 



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 12 

ไดแ้ก่ บุคคลซึง่ไดร้บัเงนิคา่ใชจ้า่ยในพระองค ์จากงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
และบุคคลซึง่ไดร้บัเงนิปีพระบรมวงศานุวงศต์ัง้แต่ชัน้พระองคเ์จา้ขึน้ไป ตาม
พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จบ านาญ และเงนิอื่นใน
ลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

บคุคลท่ีได้รบัยกเว้นภาษีการรบัมรดก มีใครบา้ง?  

บคุคลผูไ้ด้รบัมรดกท่ีเจ้ามรดกแสดงเจตนาให้ใช้มรดกนัน้เพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์ 
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บคุคลท่ีได้รบัยกเว้นภาษีการรบัมรดก มีใครบา้ง?  

13 กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 13 

หน่วยงานของรฐั 
ส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน 
รฐัวิสาหกิจ 

ท่ีจดัตัง้โดยกฎหมายเฉพาะ 

องคก์ารมหาชน 
ท่ีจดัตัง้โดยกฎหมาย 

หน่วยงานของรฐั 
ท่ีมีกฎหมายจดัตัง้โดยเฉพาะ 
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บคุคลท่ีได้รบัยกเว้นภาษีการรบัมรดก มีใครบา้ง?  

14 กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 13 

วดั มสัยดิ หรอืศาสนสถานอื่น  

สภากาชาดไทย 

มลูนิธ ิหรอืสมาคม  
ตามรายชือ่ทีก่ระทรวงการคลงัประกาศก าหนด 

สถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน หรอืโรงเรยีน
เอกชนในระบบ 

นิติบคุคล 
ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกิจการศาสนา กิจการศึกษา  

หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 
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บคุคลท่ีได้รบัยกเว้นภาษีการรบัมรดก มีใครบ้าง?  

15 กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 13 

องคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการช านญัพเิศษของ
สหประชาชาต ิและเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญขององคก์าร  

สถานเอกอคัรราชทตู สถานทตู สถานกงสลุใหญ่ สถาน
กงสลุ บุคคลในคณะทตู บุคคลในคณะกงสลุ 

บคุคลหรือองคก์ารระหว่างประเทศ
ตามข้อผกูพนัท่ีมีกบัประเทศไทย 
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มรดกท่ีต้องเสียภาษี มีอะไรบา้ง? 

16 

“กองมรดกของผูต้าย”  
 
 รวมถงึ ทรพัยส์นิทุกชนิดของผูต้าย (ก่อนถงึแก่ความ

ตาย)  
 

 แต่ไมร่วมถงึ ทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้ในขณะหรอืใน
ภายหลงัทีผู่ต้ายถงึแก่ความตาย  
(เชน่ เงนิทีไ่ดร้บัจากกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
เงนิณาปณกจิสงเคราะห ์เป็นตน้) 
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มรดกท่ีต้องเสียภาษี มีอะไรบา้ง? 

17 

มรดกท่ีต้องเสีย
ภาษีการรบั
มรดก* 

(1) อสงัหารมิทรพัย ์

(2)  หลกัทรพัยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(3) เงนิฝากหรอืเงนิอื่นใดมลีกัษณะอยา่งเดยีวกนั 

(4) ยานพาหนะทีม่หีลกัฐานทางทะเบยีน 

(5) ทรพัยส์นิทางการเงนิทีก่ าหนดเพิม่ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีา** 

*    ทรพัยส์นิอืน่นอกจากทีร่ะบุขา้งตน้ไมอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก  
** ปจัจุบนัยงัไมม่กีารออกพระราชกฤษฎกีาก าหนดทรพัยส์นิทางการเงนิทีอ่ยูใ่นบงัคบัเสยี

ภาษกีารรบัมรดก เชน่ ทองค า เพชร พลอย อญัมณี หรอืทรพัยส์นิอืน่ทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนั  

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 14 
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เฉพาะสว่นทีเ่กนิ 100 ลา้นบาท* หลงัหกัดว้ยหนี้สนิอนัตก
ทอดจากการรบัมรดก (ไมว่า่ไดร้บัมาคราวเดยีวหรอืราย
คราวจากเจา้มรดกแต่ละราย) อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษกีาร

รบัมรดก 

 

 

 

 
* มลูคา่ทรพัยม์รดก ทีไ่ดร้บัการยกเวน้จะเปลีย่นแปลงทุกๆ  5 

ปี ตามอตัราการเปลีย่นแปลงดชันีราคาผูบ้รโิภคของกระทรวง
พาณิชย ์

 

100 ล้านบาทแรก
ได้รบัยกเว้นภาษี
การรบัมรดก 

ถา้ตอ้งค านวณเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย 
ใหใ้ชอ้ตัราซือ้ถวัเฉลีย่ที ่ธปท. ประกาศและเผยแพร่
เมื่อสิน้วนัท าการแตล่ะวนัในเวบ็ไซตข์อง ธปท. ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน ประกาศ
กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษกีารรบัมรดก เรื่อง อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทยตาม
พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2558 

มลูค่าของ “มรดก” ท่ีต้องเสียภาษี 
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การตีมลูค่าทรพัยม์รดก 1 

19 

มลูคา่ของเงนิฝาก และดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีจ่ะไดร้บัในวนั
รบัมรดก 

อสงัหาริมทรพัย ์

หลกัทรพัยท่ี์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดมีลกัษณะอย่างเดียวกนั 

ราคาหลกัทรพัยใ์นเวลาสิน้สดุเวลาท าการของตลาดหลกัทรพัย ์

1 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารค านวณมลูค่าของทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. 2559 
2 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารหกัภาระทีถู่กรอนสทิธใินการค านวณมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นมรดก พ.ศ. 2559 

ราคาประเมนิกรมทีด่นิหกัดว้ยภาระทีถู่กรอนสทิธ ิตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 2 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 15 

ยานพาหนะท่ีมีหลกัฐานทางทะเบยีน 

ทรพัยสิ์นทางการเงินอ่ืน  
เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หุ้นกู้ 

ราคาประเมนิ ส าหรบัปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรษัฎากรในการ
โอนกรรมสทิธิซ์ือ้ขายรถ 

ราคาทีจ่ าหน่ายครัง้แรก หรอืราคาไถ่ถอนแลว้แต่กรณ ี
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• ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและช าระ
ภาษี ภายใน 150 วนันับแต่ท่ีได้รบัมรดก  

• สถานท่ีในการยื่นแบบ : ส านักงานสรรพากร 

    นบัแต่ไดร้บัมรดกเกนิ           ใหย้ืน่แบบแสดงรายการ                                                                                                                                                     
    100 ลา้นบาท ขึน้ไป  

150  วนั 

20 

การย่ืนแบบแสดงรายการ  

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 17 
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การย่ืนแบบแสดงรายการ (ต่อ)  

ถ้าผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมรดกตายก่อนครบก าหนดย่ืนแบบ โดยยงัไม่ได้ย่ืนแบบ 

 ใหผู้จ้ดัการมรดกมหีน้าทีย่ ืน่แบบภายใน 150 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ โดยไมเ่สยีเบีย้ปรบั 
เสยีเฉพาะเงนิเพิม่ 

หมายเหต:ุ หากไมม่กีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก ภายใน 180 วนั ใหท้ายาทผูม้สีทิธไิดร้บัมรดกมหีน้าทีย่ ื่น
แบบ (ทายาทมหีลายคน ใหค้นใดคนหน่ึงยืน่แบบ) 

วนัทีไ่ดร้บัมรดก
เกนิกว่า 100 ลา้น
บาท เป็นเหตุให้
ตอ้งเสยีภาษ ี

150 วนั 
ผูเ้สยีภาษถีงึ
แก่ความตาย  

วนัสุดทา้ย 
ทีส่ามารถยืน่แบบ
แสดงรายการใน

กรณปีกต ิ 

ผูจ้ดัการ
มรดกไดร้บั
การแต่งตัง้ 

150 วนั 
ครบก าหนดยืน่แบบ
แสดงรายการพรอ้ม
เบีย้ ปรบัยืน่โดย

ผูจ้ดัการมรดกของผู้
มหีน้าทีเ่สยีภาษ ี 

ไม่มีการย่ืน  
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การย่ืนแบบแสดงรายการ (ต่อ)  

ถ้าผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมรดกตายหลงัครบก าหนดย่ืนแบบ โดยยงัไม่ได้ย่ืนแบบ  

 ใหผู้จ้ดัการมรดกมหีน้าทีย่ ืน่แบบภายใน 150 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้  
และเสยีเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ 

หมายเหต:ุ หากไมม่กีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก ภายใน 180 วนั ใหท้ายาทผูม้สีทิธไิดร้บัมรดกมี
หน้าทีย่ ืน่แบบ (ทายาทมหีลายคน ใหค้นใดคนหน่ึงยืน่แบบ) 

วนัทีไ่ดร้บั
มรดกเกนิกว่า 
100 ลา้นบาท 
เป็นเหตุใหต้อ้ง

เสยีภาษ ี

150 วนั 
ผูเ้สียภาษี
ถึงแก่

ความตาย  

วนัสุดทา้ยที่
สามารถยืน่
แบบแสดง
รายการใน
กรณปีกต ิ 

ผูจ้ดัการมรดก
ไดร้บัการ
แต่งตัง้ 

150 วนั  
ครบก าหนดยืน่แบบ
แสดงรายการพรอ้มทัง้
เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ ยืน่
โดยผูจ้ดัการมรดกของผู้
มหีน้าทีต่อ้งเสยีภาษ ี 

ไม่มีการย่ืน  
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กรมสรรพากรได้เสนอร่างกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ีดิน 
วิธีการ และระยะเวลาในการแจ้งการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัการโอน
อสงัหาริมทรพัย ์ดงัน้ี* 

 

• ระยะเวลาในการจดัส่งต่อกรมสรรพากร 

(1) การจดทะเบยีนระหวา่งวนัที ่1  - 15 ใหแ้จง้ภายในวนัที ่20 ของเดอืนเดยีวกนั 

(2) การจดทะเบยีนระหวา่งวนัที ่16  - 20 ใหแ้จง้ภายในวนัที ่5 ของเดอืนถดัไป 

 

• วิธีการน าส่ง 

(1) กรณีจดทะเบยีนทีส่ านกังานทีด่นิในกรุงเทพ ใหน้ าสง่ต่อกรมสรรพากรใหญ่ 

(2) กรณีจดทะเบยีนทีส่ านกังานทีด่นิในต่างจงัหวดั ใหน้ าสง่ต่อกรมสรรพากรพืน้ที ่

* ขา่วกระทรวงการคลงั ฉบบัที ่4/2559 วนัที ่13 มกราคม 2559 

วนัใดคือ “วนัท่ีได้รบัมรดก” 
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 วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน  

เช่น เปล่ียนช่ือหลงัโฉนดท่ีดิน หรือเปล่ียนช่ือใน
บญัชีเงินฝาก  ถือเป็นวนัท่ีได้รบัมรดก 

 เมือ่เจา้มรดกตาย หุน้เจา้มรดกตกแก่ทายาท 
ทายาทมอี านาจฟ้องใหเ้พกิถอนมตพิเิศษของที่
ประชุมใหญ่ได ้แมบ้รษิทัยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน
ทายาทเป็นผูถ้อืหุน้กต็าม   
(ค าพพิากษาฎกีาที ่310/2510) 

วนัใดคือ “วนัท่ีได้รบัมรดก” 

แนวทางของกรมสรรพากร  
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กรณีช าระภาษีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสีย หรือ 
ช าระไว้เกินกว่าท่ีต้องเสีย  
 
 ให้ขอคืนภาษีได้ภายใน 5 ปีนับแต่วนัท่ี

ช าระภาษีทัง้หมด 

การขอคืนภาษี 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 24 
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• มไิดย้ืน่แบบภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
ก าหนดเวลายืน่แบบ 
 

• ยืน่แบบ โดยแสดงจ านวนภาษทีีต่อ้งเสยีต ่ากวา่
ความเป็นจรงิ 
 

• ไมป่ฏบิตัติามหมายเรยีก หรอืไมย่อมตอบ
ค าถามของเจา้พนกังานโดยไมม่เีหตุผลอนั
สมควร 
(ห้ามอทุธรณ์ในกรณีน้ี) 

อ านาจประเมินของเจ้าหน้าท่ี  
(กรณีท่ีอาจมีการประเมินภาษี) 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 17 และ 20 
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ก าหนดระยะเวลาการประเมินภาษี 

กรณียื่นแบบภายใน
ก าหนดเวลา  

ภายใน 1 ปี นับแต่ย่ืนแบบ  

ภายใน 3 ปี  กรณีจ าเป็นและมีเหตสุมควร 

เว้นแต่เกิดจากรายการท่ีมิได้แสดงในแบบ หรือแสดงไว้เป็นเทจ็ 

กรณีท่ีไม่ย่ืนแบบใน
ก าหนดเวลา 

ภายในก าหนดเวลา 10 ปี นับแต่วนัสดุท้ายแห่งก าหนดเวลาย่ืน
แบบ 

กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 17 และ 20 
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การอทุธรณ์การประเมินภาษี 

อทุธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์  

ได้รบัหนังสือแจ้ง
การประเมิน 

ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัได้รบัแจ้งการประเมิน 

ภายใน 180 วนั  
นับแต่วนัได้รบัทราบค าวินิจฉัยอทุธรณ์ 

ฟ้องคดีต่อ 
ศาลภาษีอากรกลาง 
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มาตรการบงัคบั 
 สามารถขอช าระภาษเีป็นงวดๆได ้ภายในเวลาไมเ่กนิ 5 ปี 
      ถา้ผอ่นช าระเกนิ 2 ปี อาจตอ้งเสยีเงนิเพิม่บางสว่น 

 
 เมือ่ถงึก าหนดช าระ ภาษทีีย่งัมไิดช้ าระใหถ้อืเป็นภาษอีากรคา้ง 
 
 ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่ยดึ หรอือายดั และขายทอดตลาด  

โดยมติอ้งขอใหศ้าลออกหมายยดึ หรอืค าสัง่ 
 

29 
กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 23 

มาตรการบงัคบัและโทษทางอาญา 
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30 
กฎหมายภาษมีรดก - มาตรา 33 - 37 

มาตรการบงัคบัและโทษทางอาญา 
การเล่ียงภาษีมรดก อาจถกูปรบัถึง 200,000 บาทหรือ จ าคกุถึง 1 ปี  โทษทางอาญา 

ข้อ การเล่ียงภาษี บทลงโทษ 

1 ไมย่ืน่แบบโดยไมม่เีหตุอนัสมควร  ปรบัไมเ่กนิ 500,000 บาท 
2 ไมป่ฏบิตัติามหมายเรยีก หรอืไมย่อมตอบค าถามเจา้พนกังาน  จ าคุกไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 20,000 

บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
3 ท าลาย ยกัยา้ย ซ่อนเรน้ ทรพัยส์นิทีถู่กยดึ อายดั  จ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 400,000 บาท 

หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
ถา้ผูท้ าผดิเป็นนติบิุคคล ใหก้รรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ หรอืผูแ้ทน รบัโทษดว้ย 

4 เจา้พนกังานแจง้ขอ้มลูทีต่นรูแ้กบุ่คคลภายนอก  จ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี หรอื 
ปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

5 ผูใ้ด 
• รูอ้ยูแ่ลว้ / จงใจยืน่ขอ้ความเทจ็ / แสดงพยานหลกัฐานเทจ็ 
• โดยความเทจ็ / เจตนาละเลย / ฉ้อโกง / ใชอุ้บาย 

หลกีเลีย่งภาษ ี
• แนะน าหรอืสนบัสนุนใหบุ้คคลอืน่กระท าการขา้งตน้ 

จ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี หรอื 
ปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรอื 
ทัง้จ าทัง้ปรบั 
 

* ความผดิอาญาตามขอ้ 1,2 และ 5 อธบิดมีอี านาจเปรยีบเทยีบปรบัได ้



เจ้ามรดกตาย  

 ผูร้บัมรดกเป็นคู่สมรส
ของเจา้มรดก  

ใช ่ ไม่ใช่ 

ไม่ต้องเสีย
ภาษีมรดก  

เป็นบุคคล
ธรรมดา 

เป็นนิตบิุคคล 

 

• มสีญัชาตไิทย หรอื  
• ไม่มสีญัชาตไิทย แต่มถีิน่ที่

อยู่ในราชอาณาจกัร ตาม
กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้
เมอืง  

• จดทะเบยีนในไทย หรอื  
• จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  หรอื  
• มผีูถ้อืสญัชาตไิทยถอืหุน้ >50 % ของทุน

จดทะเบยีนหรอื  
• มจี านวนผูม้สีญัชาตไิทยเป็นผูม้อี านาจ

บรหิาร > 50%  

ไม่ใช่ 

ไดร้บัมรดกอนัเป็น
ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในไทย  

ไม่ใช่ 

ใช ่

ใช ่

ไม่ใช่ ใช ่

ไดร้บัมรดกอนั 
เป็นทรพัยส์นิอยู่ในไทย  

ไม่ต้องเสีย
ภาษีมรดก  

ไม่ใช่  ใช่  

ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ใน
ประเทศไทย  

ผูร้บัมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ได้รบัมรดกสทุธิ ** 
มาในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวรวมกนัแล้ว มี

มลูค่า > 100 ล้านบาท  

 ผูไ้ดร้บัมรดก เป็นบุพการหีรอืผูส้บืสนัดาน  

ใช่ เสยีภาษ ี5 % ของ
สว่นทีเ่กนิ 100 ลา้น

บาท   

ไม่ใช่ เสยีภาษ ี10 % 
ของสว่นทีเ่กนิ 100 

ลา้นบาท 

ทรพัยส์นิทีอ่ยู่นอก
ประเทศไทย  

หมายเหต ุ: 
*ทรพัยส์นิไดแ้ก ่อสงัหารมิทรพัย ์หลกัทรพัยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัย ์เงนิฝาก ยานพาหนะทีม่หีลกัฐานทางทะเบยีน ทรพัยส์นิ
ทางการเงนิทีก่ าหนดเพิม่ตาม พรฏ. 
**มรดกสุทธ ิหมายถงึ มลูค่าของทรพัยส์นิทัง้สิน้ทีไ่ดร้บัเป็นมรดก หกั
ดว้ย ภาระหนี้สนิอนัตกทอดมาจากการรบัมรดกนัน้  
ยกเวน้ภาษแีก่ : 1) บุคคลผูไ้ดร้บัมรดกทีเ่จา้มรดกแสดงเจตนาหรอืเหน็
ว่ามคีวามประสงคใ์หใ้ชม้รดกนัน้ เพือ่ประโยชน์ในกจิการศาสนา 
กจิการการศกึษา หรอืกจิกรรมสาธารณประโยชน์  
2) หน่วยงานของรฐัและนิตบิุคคลทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่กจิการศาสนา
และการศกึษา หรอื กจิการเพือ่สาธารณประโยชน์   
3) บุคคลหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ ตามขอ้ผกูพนัทีไ่ทยมอียู ่ 

31 

ภาพรวมการจดัเกบ็ภาษีการรบัมรดก 

แหล่งทีม่า :ส านกังนเศรษฐกจิการคลงั  



2 หลกัการและการจดัเกบ็ 
ภาษีการรบัการให้ (Gift Tax) 

32 
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สรปุภาษีการให้ของไทย (Gift Tax):เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

33 

มีการให้เกิดขึ้น  

ไม่เต้องเสียงินได้
บุคคลธรรมดา 

พ่อแม่ให้บตุร 
(ไม่นับรวม บุตรบุญธรรม) 

เงนิไดท้ีจ่ากการโอนกรรมสทิธิห์รอื
สทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย์

โดยไมม่คี่าตอบแทน 
เป็นจ านวน   >20 ล้านบาท 

ตลอดปีภาษี   

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

การให้โดยเสน่หา ระหว่าง 
ผูสื้บสนัดาน คู่สมรส และ บพุการี  

การให้ในกรณีอ่ืนๆ  

ผูโ้อนตอ้งหกัภาษไีว ้5%    

ของสว่นทีเ่กนิกว่าเกณฑ ์ 

     ส่วนทีเ่กนิจะตอ้งถูกค านวณภาษโีดย 
• เสียในอตัรา 5 %  ของเงนิไดห้รอื  
• น าไปรวมค านวณกบัเงนิไดสุ้ทธ ิแลว้เสยีภาษ ี 

เงินท่ีได้รบัจากการอปุการะ หรือ
จากการให้โดยเสน่หา 

เป็นจ านวน > 20 ล้านบาทตลอด
ปีภาษี  

  

ใช่  ไม่ใช่  ใช่ 

เงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการอุปการะโดยหน้าที่
ธรรมจรรยา หรอื จากการใหโ้ดยเสน่หา

เนื่องในพธิหีรอืตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

เป็นจ านวน  > 10 ล้านบาท ตลอดปีภาษี   

ใช่ ไม่ใช่  

ไม่มีภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ไม่มีภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

ไม่มีภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 

มาตรา 42 (26) – (28) แห่งประมวลรษัฎากร 
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หลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  
กรณีการให้ (ภาษีการให้) ภายใต้กฎหมายภาษีใหม่ 

34 

ประเภท การยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตามกฎหมายใหม่ 
อสงัหาริมทรพัย ์

การโอนโดยไมม่คีา่ตอบแทนแกบุ่ตรโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย (ไมร่วมถงึบุตรบุญธรรม) 

ยกเวน้ เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 20 ล้านบาท ต่อบุตรหนึ่งคนต่อปีภาษ ี

มาตรา 42 (26) – (28) แห่งประมวลรษัฎากร 

หมายเหต ุ

ผูม้เีงนิไดจ้ากการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์ละการรบัการใหจ้ากกรณี
ดงักลา่วขา้งตน้ มสีทิธเิลอืกเสยีภาษใีนอตัรา 5% ของเงนิไดส้ว่น
ทีเ่กนิ 10 หรอื 20 ลา้นบาท (สว่นทีไ่มไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได)้ 
โดยไมต่อ้งน าไปรวมค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาอกีตาม
มาตรา 48 (4/1), (6) และ (7) แหง่ประมวลรษัฎากร 
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หลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  
กรณีการให้ (ภาษีการให้) ภายใต้กฎหมายภาษีใหม่ 

35 

ประเภท การยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตามกฎหมายใหม่ 
สงัหาริมทรพัย ์

การรบัจากการใหโ้ดยเสน่หา 
 

• ยกเวน้ เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 20 ล้านบาท ต่อปีภาษ ีส าหรบัการรบั
การใหจ้ากบุพการ ีผูส้บืสนัดาน หรอืคูส่มรส หากเป็นการรบัจากการ
อุปการะ หรอืเป็นการรบัจากการใหโ้ดยเสน่หา 

• ยกเวน้ เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 10 ล้านบาท  ส าหรบัการรบัการใหจ้าก
บุคคลอื่น หากเป็นการรบัจากการอุปการะโดยหน้าทีธ่รรมจรรยา หรอื
เป็นการรบัเนื่องในพธิหีรอืตามโอกาสแหง่ขนบธรรมเนียมประเพณี 

หมายเหต ุ

ผูม้เีงนิไดจ้ากการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์ละการรบัการใหจ้ากกรณีดงักลา่ว
ขา้งตน้ มสีทิธเิลอืกเสยีภาษใีนอตัรา 5% ของเงนิไดส้ว่นทีเ่กนิ 10 หรอื 20 
ลา้นบาท (สว่นทีไ่มไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได)้ โดยไมต่อ้งน าไปรวมค านวณ
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาอกีตามมาตรา 48 (4/1), (6) และ (7) แหง่ประมวล
รษัฎากร 

มาตรา 42 (26) – (28) แห่งประมวลรษัฎากร 
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เงินได้จากการรบัการให้ท่ีได้รบัยกเว้นภาษีโดยไม่จ ากดัจ านวน 

 เงนิทีไ่ดร้บัเพือ่ประโยชน์ในแงข่อง ศาสนา การศกึษา และประโยชน์สาธารณะ (ภาษี
การรบัการใหเ้พือ่การกุศล) ไดร้บัการยกเวน้ภาษโีดยไมจ่ ากดัจ านวนตามหลกัเกณฑท์ีป่ระกาศ
ในกฎกระทรวง  

36 มาตรา 42 (29) แห่งประมวลรษัฎากร 



3 1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 
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1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 

38 

พระราชบญัญตัภิาษกีารรบัมรดก  พ.ศ. 2558 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 
 ตารางแสดงผลการจดัเกบ็รายไดร้ฐับาลเบือ้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ กรมสรรพากรยงัไมส่ามารถ

จดัเกบ็ภาษมีรดกได ้
 ปญัหาอาจเกดิจากการก าหนดวงเงนิมรดกทีต่อ้งเสยีภาษไีวส้งู รวมถงึมชีอ่งทางในการจดัการ

มรดกเพือ่ไมใ่หเ้สยีภาษไีดโ้ดยถกูกฎหมาย 

การบงัคบัใช้ “ภาษีมรดก” 
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1 ปีกบั “ภาษีมรดก” 
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* อ้างอิงจาก http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2017/016.pdf 



4 กรณีศึกษา 

40 
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กรณีศึกษา 1: 
กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่า 20 – 100 ล้านบาท 
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กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่า 20 – 100 ล้านบาท 
สมมติ 
นายสมชาย (บดิา) มทีรพัยส์นิ 90 ลา้นบาทและมบีุตรหนึ่งคนคอื นางสาวปนัปนั 
นายสมชายควรจดัการทรพัยส์นิของตนอยา่งไร 

สมชาย 
(บิดา) 

ปันปัน 
(บตุร) 

ยกทรพัยส์นิใหข้ณะมชีวีติ ? 

รอตกเป็นทรพยม์รดก ? 

 บา้นและทีด่นิ 40 ลา้นบาท 
 เงนิสด 50 ลา้นบาท 
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ยกทรพัยสิ์นให้ขณะมีชีวิต ภาษีการให้ 
1. บา้นและทีด่นิ              = ไดร้บัยกเวน้ภาษ ี20 ลา้นบาท 
2. เงนิสด (ใหโ้ดยเสน่หา)   = ไดร้บัยกเวน้ภาษ ี20 ลา้นบาท 

 บา้นและทีด่นิ 40 ลา้นบาท 
 เงนิสด 50 ลา้นบาท ดงัน้ี ปันปันมีเงินได้ท่ีได้รบัจากสมชาย 

1. บา้นและทีด่นิ              = 40 – 20 = 20 ลา้นบาท 
2. เงนิสด (ใหโ้ดยเสน่หา)   = 50 – 20 = 30 ลา้นบาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน          = 50 ล้านบาท 

สมชาย 
(บิดา) 

ปันปัน 
(บตุร) 

ค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
• เลือกใช้สิทธิเสียภาษีในอตัรา 5% ของเงินได้ส่วนท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษี 

= 5 % x 50,000,000  
= 2,500,000 บาท 

• เลือกน าไปค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  
ตามอตัราก้าวหน้า (5 - 35 %) 
= 16,994,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม  
 อตัรา 0.5 % ของราคาประเมนิ 

กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่า 20 – 100 ล้านบาท 
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รอตกเป็นทรพัยม์รดก 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
เงนิไดจ้ากการไดร้บัมรดกไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

 บา้นและทีด่นิ 40 ลา้นบาท 
 เงนิสด 50 ลา้นบาท 

สมชาย 
(บิดา) 

ปันปัน 
(บตุร) 

ภาษีการรบัมรดก 
0 บาท (ไมต่อ้งเสยีภาษกีารรบัมรดก)  
เน่ืองจากทรพัยม์รดกมมีลูคา่ไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม  
 อตัรา 0.5 % ของราคาประเมนิ 

กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่า 20 – 100 ล้านบาท 
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กรณีศึกษา 2: 
กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท 
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กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท 
สมมติ 
นายปิต ิ(บดิา) มทีรพัยส์นิ 300 ลา้นบาทและมบีุตรหนึ่งคนคอื นางสาวตน้หอม 
นายปิตคิวรจดัการทรพัยส์นิของตนอยา่งไร 

ปิติ 
(บิดา) 

ต้นหอม 
(บตุร) 

ยกทรพัยส์นิใหข้ณะมชีวีติ ? 

รอตกเป็นทรพยม์รดก ? 

 บา้นและทีด่นิ 200 ลา้นบาท 
 เงนิสด 100 ลา้นบาท 
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กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท 

ยกทรพัยสิ์นให้ขณะมีชีวิต ภาษีการให้ 
1. บา้นและทีด่นิ              = ไดร้บัยกเวน้ภาษ ี20 ลา้นบาท 
2. เงนิสด (ใหโ้ดยเสน่หา)   = ไดร้บัยกเวน้ภาษ ี20 ลา้นบาท 

ดงัน้ี ต้นหอมมีเงินได้ท่ีได้รบัจากปิติ 
1. บา้นและทีด่นิ              = 200 – 20   = 180 ลา้นบาท 
2. เงนิสด (ใหโ้ดยเสน่หา)   = 100 – 20   = 80 ลา้นบาท 
รวมเป็นจ านวน            = 260 ล้านบาท 

ค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
• เลือกใช้สิทธิเสียภาษีในอตัรา 5% ของเงินได้ส่วนท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษี 

= 5 % x 260,000,000 
= 13,000,000 บาท 

• เลือกน าไปค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  
ตามอตัราก้าวหน้า (5 - 35 %) 
= 90,494,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม  
 อตัรา 0.5 % ของราคาประเมนิ 

ปิติ 
(บิดา) 

ต้นหอม 
(บตุร) 

 บา้นและทีด่นิ 200 ลา้นบาท 
 เงนิสด 100 ลา้นบาท 
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กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท 

ยกทรพัยสิ์นให้ขณะมีชีวิต 

ปิติ 
(บิดา) 

ต้นหอม 
(บตุร) 

รอตกเป็นทรพัยม์รดก 
ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
เงนิไดจ้ากการไดร้บัมรดกไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

ภาษีการรบัมรดก 
 รวมมลูค่าทรพัยม์รดก = 300 ล้านบาท 

 บา้นและทีด่นิ 200 ลา้นบาท 
 เงนิสด         100 ลา้นบาท 
 

 จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีการรบัมรดก = 300 – 100  
                                                           = 200 ลา้นบาท 
 

 จ านวนภาษีการรบัมรดก = 10 ล้านบาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม  
 อตัรา 0.5 % ของราคาประเมนิ 

 บา้นและทีด่นิ 200 ลา้นบาท 
 เงนิสด 100 ลา้นบาท 
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กรณีศึกษา : กรณีมีทรพัยสิ์นมลูค่าเกิน 100 ล้านบาท 

ยกทรพัยสิ์นให้ขณะมีชีวิต 

ปิติ 
(บิดา) 

ต้นหอม 
(บตุร) 

 บา้นและทีด่นิ 200 ลา้นบาท 
 เงนิสด 100 ลา้นบาท 

ควรทยอย ยกให้ทรพัยสิ์นแก่บุตรปีละไมเ่กิน   20 ล้านบาท 
ทัง้น้ี หากอสงัหาริมทรพัยมี์มลูค่าสงูอาจพิจารณาแบง่โฉนด* 

*ทัง้นี้ ไมค่วรท าการแบ่งโฉนดทีด่นิเกนิกว่า 9 แปลง เนื่องจาก
อาจเป็นการกระท าผดิกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรทีด่นิ 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
 อตัรา 0.5 % ของราคาประเมนิ 

2. ทยอยยกให้บตุร 
ในแต่ละปี 

1. แบง่โฉนดท่ีดิน
และทรพัยสิ์นอ่ืน 
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กรณีศึกษา 3: 
การขายอสงัหาริมทรพัยอ์นัเป็นมรดก 
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ภาระภาษี ภาระภาษีของทายาท 

รปูแบบหน่วยภาษี อตัราภาษี เงินส่วนแบง่จากกองมรดก 

ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปี
ภาษี 

5% - 35% - 

กองมรดกท่ียงัมิได้แบ่ง* 5% - 35% ไดร้บัยกเวน้ตามมาตรา 42(16) แหง่ประมวลรษัฎากร 
(แต่อาจตอ้งเสยีภาษตีาม พ.ร.บ. ภาษกีารรบัมรดก) 

* กองมรดกท่ียงัมิได้แบ่ง หมายถึง ทรพัยสิ์นของผู้ตายในปีถดัจากปีท่ีถึงแก่ความตาย แต่ยงัไม่ได้แบ่งแก่ทายาท 
ทัง้น้ี กองมรดกไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แต่เป็นหน่วยภาษี 

ภาระภาษีของกองมรดกท่ียงัมิได้แบง่ 
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ท่ีดินมรดก 

นาย A 
ทายาท 

 
นาย B 
ทายาท 

 
นาย C 
ทายาท 

 
นาย D 
ทายาท 

 

กรณีทายาทถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมรดกร่วมกนั 

ถือกรรมสิทธ์ิร่วมกนั 

การถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิรว่มกนั 
ถอืเป็น “ห้างหุ้นส่วนสามญั”  

ซึง่เป็นหน่วยภาษตีามมาตรา 39 
แหง่ประมวลรษัฎากร 
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กรณีทายาทถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมรดกร่วมกนั 

ร่วมกนัขายท่ีดิน 

 
ผูซ้ือ้ 

 
ท่ีดินมรดก 

นาย A 
ทายาท 

 
นาย B 
ทายาท 

 
นาย C 
ทายาท 

 
นาย D 
ทายาท 

 

ถือกรรมสิทธ์ิร่วมกนั 

เงินได้จากการขายท่ีดิน 
= เงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40(8)  

เสียภาษีเงินได้ 
บคุคลธรรมดา 

ในนาม 
ห้างหุ้นส่วนสามญั 

เงินส่วนแบง่ก าไร  
/ ส่วนแบง่เงินได้ 
= เงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40(8)  

เสียภาษีเงินได้ 
บคุคลธรรมดา 

ในนามทายาทแต่ละคน 

เสียภาษีครัง้ท่ี 2 

เสียภาษีครัง้ท่ี 1 
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กรณีการขายท่ีดินในนามกองมรดกท่ียงัไม่ได้แบ่ง 

 
ท่ีดินมรดก 

ผู้จดัการมรดก 

นาย A 
ทายาท 

 
นาย B 
ทายาท 

 
นาย C 
ทายาท 

 
นาย D 
ทายาท 

 

ขายท่ีดิน 
40 ล้านบาท 

 
ผูซ้ือ้ 

เงินได้จากการขายท่ีดิน 
= เงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40(8)  

เสียภาษีเงินได้ 
บคุคลธรรมดา 

ในนาม 
กองมรดกท่ียงัไม่ได้แบง่ 

เสียภาษีครัง้ท่ี 1 

เงินท่ีทายาทได้รบัแบง่
จากกองมรดก 

มาตรา 42 (16)  
แห่งประมวลรษัฎากร 

แต่อาจต้องเสีย 
ภาษีการรบัมรดก 

ได้รบัยกเว้นภาษี 
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กรณีทายาทต่างคนต่างขายท่ีดินมรดก 

ขายท่ีดิน 
10 ล้านบาท 

 
ผูซ้ือ้ 

เงินได้จากการขายท่ีดิน 
= เงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40(8)  

เสียภาษีเงินได้ 
บคุคลธรรมดา 

ในนามทายาทแต่ละคน 

เสียภาษีครัง้ท่ี 1 

= เงินท่ีทายาทได้รบัแบ่ง
จากกองมรดก 

มาตรา 42 (16)  
แห่งประมวลรษัฎากร 

แต่อาจต้องเสีย 
ภาษีการรบัมรดก 

ได้รบัยกเว้นภาษี 

แบ่งแยกโฉนด 

 
ท่ีดินมรดก 

นาย A 
ทายาท 

 
นาย B 
ทายาท 

 
นาย C 
ทายาท 

 
นาย D 
ทายาท 

 

 
ท่ีดินมรดก 

 
ท่ีดินมรดก 

 
ท่ีดินมรดก 

             
ท่ีดินมรดก 



ส่วนท่ี 2 การจดัตัง้ทรสัตแ์ละ 
การท าประกนัชีวิต 



1 การจดัตัง้ทรสัต ์(Trust) 

57 
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“ทรสัต”์ คือ อะไร? 
“ทรัสต์” คือ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของทรัพย์สินแสดงเจตนา ก่อตัง้ทรัสต์  

(“ผู้ก่อตัง้ทรสัต์” หรอื “Settlor”) และโอนทรพัย์สนิของตนใหแ้ก่บุคคลอกีคนหนึ่งซึ่งเรยีกว่า  “ทรสัตี” เป็นผูถ้อืครอง
กรรมสทิธิแ์ละดูแลรกัษาทรพัยส์นินัน้เพื่อประโยชน์ของบุคคลทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์เป็นคนก าหนด (“ผู้รบัผลประโยชน์” หรอื 
“Beneficiary(ies)”) ทัง้นี้ โดยปกตแิลว้ การแสดงเจตนาจดัตัง้ทรสัต์และรายละเอยีดเกีย่วกบักบัจดัการทรพัยส์นิและเงนิ
ไดข้องทรสัตจ์ะถูกก าหนดอยูใ่นตราสารจดัตัง้ทรสัต์ หรอื Trust Deed 

 ผูก่้อตัง้ทรสัต ์

โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัต ี

ทรสัตี 
• ผู้ถือครองและดูแลรกัษา

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
ของผูร้บัผลประโยชน์  

• ทรสัตจีะโอนทรพัยส์นิและ
เงินได้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ก อ ง ท รัส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ร ับ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม ที ่         
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดใน
ตราสารจดัตัง้ทรสัต ์

ผู้รบัผลประโยชน์ 
• ผู้ที่ทรสัตีก าหนดไว้ในตราสารจดัตัง้ทรสัต์ให้

เป็นผู้รบัผลประโยชน์ต่าง ๆ จากทรพัยส์นิและ
เงนิไดต่้าง ๆ ทีเ่กดิจากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

• ผูก่้อตัง้ทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัประโยชน์ดว้ยกไ็ด้ 
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ท าไมจึงต้องจดัตัง้ทรสัต์ในต่างประเทศ? 

 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หา้มการจดัตัง้ทรสัต์ขึน้ใน
ประเทศไทย   เวน้แต่จะเป็นการจดัตัง้ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ดงันัน้ จงึมคีวาม
จ าเป็นต้องจดัตัง้ทรสัต์ขึน้ในต่างประเทศ ทัง้นี้ ผู้ที่จะก่อตัง้ทรสัต์ขึ้นในต่างประเทศ
จะต้องแสดงเจตนาไว้ในตราสารจัดตัง้ ทรัสต์ด้วยว่าให้ใช้กฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคบัแก่การจดัตัง้ทรสัต์และการบรหิาร
จดัการทรสัต์ และการจดัตัง้ทรสัต์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายต่างประเทศทีผู่ก้่อตัง้ท
รสัตร์ะบุไวใ้นตราสารจดัตัง้ทรสัตด์ว้ย 
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ข้อพิจารณาในการเลือกกฎหมายต่างประเทศเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบั
การจดัตัง้ทรสัต ์

  

 
ข้อพิจารณา หมายเหต ุ

ระยะเวลาสงูสุดของทรสัต ์ กฎหมายทรสัตบ์างประเทศไดก้ าหนดระยะเวลาสงูสุดของทรสัตไ์ว ้เชน่  
- สิงคโปร ์100ปี นบัแต่วนัจดัตัง้ทรสัต ์
- นิวซีแลนด ์80 ปีนบัแต่วนัจดัตัง้ทรสัต์ หรอื 21 ปีนับแต่ผูก้่อตัง้ทรสัต์ถงึ

แก่ความตาย  
- ฮ่องกง ไมม่กี าหนดเวลา 

การอนุญาตใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตส์งวนไวซ้ึง่อ านาจ
บางประการ 

กฎหมายทรสัต์บางประเทศไม่อนุญาตใหผู้ก้่อตัง้ทรสัต์สงวนไวซ้ึ่งอ านาจบาง
ประการ เชน่ อ านาจในการจดัการทรพัยส์นิหรอืเงนิไดข้องทรสัต ์เป็นตน้ 

ความชดัเจนในการตคีวามและบงัคบัใช้
กฎหมายทรสัต ์ความน่าเชื่อถอืของศาล 

ควรเลือกใช้กฎหมายทรสัต์ของประเทศที่มีกฎหมายทรสัต์มานาน มีแนว      
ค าพพิากษาชดัเจน และสามารถเขา้ถงึทนายความทีน่่าเชื่อถอืไดโ้ดยงา่ย 

ทีต่ ัง้ของทีท่ าการของทรสัต ี ควรพจิารณาเลอืกทรสัตทีี่มทีี่ท าการอยู่ในประเทศที่ไม่ไกล และอยู่ใน Time 
Zone เดยีวหรอืใกลเ้คยีงกบัประเทศผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูร้บัผลประโยชน์ 

ผูก้่อตัง้ทรสัตค์วรพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ในการเลอืกกฎหมายต่างประเทศประเทศใดเป็นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัการจดัตัง้ท
รสัต ์ซึง่รวมถงึขอ้พจิารณา ดงัต่อไปน้ี 
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ประเภทของทรสัต ์

การแบ่งประเภทของทรสัตต์ามอ านาจในการยกเลิกทรสัต ์

1) ทรสัต์ทีย่กเลกิได ้และเมือ่ยกเลกิแลว้ทรพัยส์นิและเงนิไดข้องทรสัต์จะกลบัคนืสูผู่ก้่อตัง้ทรสัต์  (Revocable 
Trust) 

2) ทรสัต์ทีย่กเลกิไมไ่ด ้(Irrevocable Trust) อยา่งไรกต็าม การยกเลกิทรสัต์อาจท าไดโ้ดยการจดัสรรทรพัยส์นิ
และเงนิไดจ้ากทรสัตท์ัง้หมดใหแ้กผู่ร้บัผลประโยชน์ 

การแบ่งประเภทของทรสัตต์ามอ านาจของทรสัตี 

1) ทรสัต์ทีท่รสัตมีดีุลยพนิิจในการจดัสรรทรพัยส์นิและเงนิไดจ้ากทรสัต์ใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชน์ (Discretionary 
Trust)  

2) ทรสัต์ที่ทรสัตีไม่มดีุลยพินิจในการจัดสรรทรพัย์สินและเงินได้จากทรสัต์ให้แก่ผู้รบัผลประโยชน์ (Non-
discretionary Trust or Fixed Trust) 
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ข้อจ ากดัในการโอนทรพัยสิ์นในประเทศไทยไปยงัทรสัตีเพ่ือก่อตัง้ทรสัต ์

การโอนทรพัยส์นิในประเทศไทยไปยงัทรสัตเีพื่อจดัตัง้ทรสัต์มขีอ้จ ากดัตามกฎหมายไทย ซึง่รวมถงึขอ้จ ากดั
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การโอนเงนิสดในประเทศไทยไปยงัทรสัตีโดยตรงจะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ซึ่งธปท. ยงัไม่มนีโยบายอนุญาตให้โอนเงนิไปเพื่อจดัตัง้ทรสัต์เป็นการทัว่ไป ดงันัน้ อาจจะ
จดัตัง้บรษิทัคนกลางขึน้มา 

2. การโอนหุน้ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยใหแ้ก่ทรสัตหีรอืบรษิทัต่างประเทศจะมขีอ้จ ากดัการถอื
หุน้ของคนต่างดา้ว และขอ้จ ากดัในการถอืครองทีด่นิ ดงันัน้ จงึโอนหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ไทยไปยงัทรสัตหีรอืบรษิทัต่างประเทศไดไ้มเ่กนิ 49% ของทุนจดทะเบยีน 

3. การโอนหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (หุน้ Listed) ใหแ้ก่ทรสัตหีรอื
บรษิทัต่างประเทศจะมขีอ้จ ากดัจากหน้าทีก่ารท าค าเสนอซื้อทัง้หมดของกจิการ (Tender Offer) ดงันัน้ 
จะโอนหุน้ Listed ไปยงัทรสัตหีรอืบรษิทัต่างประเทศไดไ้มเ่กนิ 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอื Takeover Panel 

4. ทรสัตบีางบรษิทัมนีโยบายการถอืครองทรพัยส์นิเฉพาะทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องเท่านัน้ (ไมร่วมหุน้ใน
บรษิทัจ ากดั)  
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การจดัสรรทรพัยสิ์นหรือเงินได้ของทรสัตใ์ห้แก่ผูร้บัผลประโยชน์ 

 ผูร้บัผลประโยชน์จะได้รบัการจดัสรรทรพัย์สนิหรอืเงนิได้ของทรสัต์ ตามที่ก าหนดไว้ในตราสารจดัตัง้ทรสัต ์
(กรณี Non-Discretionary Trust) หรอืตามทีท่รสัตเีหน็สมควร (กรณี Discretionary Trust) โดยค านึงถงึความประสงคท์ีผู่้
กอ่ตัง้ทรสัตร์ะบุไวใ้น Letter of Wishes ซึง่อาจจะใหม้กีารจดัสรรเงนิไดใ้หแ้ก่ผูร้บัผลประโยชน์ตามระยะเวลาทีก่ าหนด เชน่ 
การจดัสรรเงนิใหแ้กผู่ร้บัประโยชน์เป็นรายปี เป็นตน้ และ/หรอื เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีก่ าหนด เชน่ เมือ่ผูร้บัประโยชน์เจบ็ป่วย
และตอ้งใชค้า่รกัษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

   

 ทัง้น้ี ผู้รบัผลประโยชน์ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย (อยู่ในเมืองไทยไม่น้อยกว่า 180 วนั ใน 1 ปี) จะต้อง
น าทรพัย์สินหรือเงินได้ท่ีได้รบัจากทรสัต์กลบัมาในประเทศไทยคนละปีปฏิทินกบัปีท่ีได้รบัทรพัย์สินหรือเงิน
ดงักล่าวจึงจะไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย 
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ตวัอย่างโครงสร้างทรสัตท่ี์จดัตัง้ขึน้เพ่ือบริหารจดัการภาษีการรบัมรดก 
Trustee 

Trust 

Offshore Holding Company  

ผูก่้อตัง้กองทรสัต์
(Settlor) 

ผูร้บัผลประโยชน์ 
(Beneficiaries/Family members) 

Thai Operating Companies 

Thai Holding Company     ≤ 49% 51% 

 
คณะกรรมการการลงทุน  
(Investment Committee)  

 
ผูด้แูลผลประโยชน์  

(Investment Committee)  

Offshore 
Financial 
portfolio 

≥ 25% 



2 การท าประกนัชีวิต 

65 



© 2017 Baker & McKenzie Ltd. 

การท าประกนัชีวิต โดยให้บตุรหลานเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

66 

ผูถื้อกรมธรรม ์
ประกนัชีวิต 

เบีย้ประกนั ผลประโยชน์เม่ือ 
ถึงแก่กรรม 

หมายเหต ุ

เงินท่ีได้จากการประกนัภยัเป็นเงินได้ท่ีได้รบัยกเว้นภาษี (ประมวลรษัฎากร มาตรา 42 (13) ) 

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
(Custodian) 

ทรพัยสิ์น 

ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ 

บริษทัประกนั 
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มีการจ่ายเบีย้ประกนัให้กบับุคคลอืน่
เกดิขึน้  

ไม่ต้องเสียงนิได้
บุคคลธรรมดา 

ไม่ใช่ ใช่ 

กกการให้โดยเสน่หา ระหวา่ง 
ผูสื้บสนัดาน คู่สมรส และ บุพการี  

การให้ในกรณีอ่ืนๆ  

ส่วนท่ีเกินจะตอ้งถูกค านวณภาษีโดย 
• เสียในอตัรา 5 %  ของเงินไดห้รือ  

• น าไปรวมค านวณกบัเงินไดสุ้ทธิแลว้เสียภาษี  

เงนิค่าเบีย้ประกนั 
เป็นจ านวน > 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี  

  

ใช่  ไม่ใช่  

เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการอุปการะโดย
หนา้ท่ีธรรมจรรยา หรือ จากการให้

โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 

เป็นจ านวน  >10 ล้านบาท ตลอดปี
ภาษี   

ใช่ ไม่ใช่  

ไม่มภีาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา ไม่มภีาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดา 
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การจ่ายค่าเบีย้ประกนัชีวิต:  
แบบฟอรม์ค าขอรบัประกนัชีวิต กบั กฎหมายภาษีในเรื่องการให้ 

1. ปพพ ก าหนดให้กรมธรรม์ต้องลงลายมือชื่อผู้รบัประกันภัย และมีรายการตามที่ก าหนดซึ่งรวมถึงวัตถุที่เอา
ประกนัภยั ชือ่ของผูเ้อาประกนัภยั และชือ่ของผูร้บัประโยชน์  

2. ในทางปฏบิตัแิบบฟอรม์ค าขอฯ ไมม่ชีอ่งระบุ “วตัถุทีเ่อาประกนั” มเีพยีงใหร้ะบุชือ่ผูเ้อาประกนัภยั และชือ่ของผูร้บั
ประโยชน์ 

3. เนื่องจากไมม่กีารระบุถงึตวับุคคลทีอ่าศยัความทรงชพีหรอืความตายเป็นเหตุแหง่การใชเ้งนิ (วตัถุทีเ่อาประกนั) 

4. ท าใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัภาษกีารใหใ้นกรณทีีผู่เ้อาประกนัภยั กบัวตัถุทีเ่อาประกนั เป็นคนละคนกนั เชน่  

 กรณทีีบ่ดิาตอ้งการท าประกนัใหบุ้ตร โดยอาศยับุตรเป็นวตัถุทีเ่อาประกนั แต่บดิาเป็นผูจ้่ายเบี้ย โดยหลกั
แลว้ถอืไดว้่าบดิาเป็นผูเ้อาประกนัภยั แต่เนื่องจากกรมธรรมป์จัจุบนัไม่มชี่องใหร้ะบุถงึวตัถุทีเ่อาประกนั 
ท าใหจ้ าเป็นต้องระบุชื่อบุตรเป็นผูเ้อาประกนั บดิาจงึถูกพจิารณาว่าเป็นผูใ้หเ้งนิบุตรไปจ่ายเบี้ยประกนั 
และเงนิดงักลา่วถูกถอืวา่เป็นเงนิจากการให ้ซึง่อยูภ่ายใตภ้าษกีารให ้
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กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Link) กบัประเดน็ภาษีอากร 

 

 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) 

 กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit Link) เป็นกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีข่ายควบกบั
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่ายเงนิ โดยประกอบไปดว้ย 2 สว่น 
คอื  

 คา่เบีย้ประกนัชวีติ  
 เงนิซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัผูร้บัประกนัภยัจะเป็นตวักลางระหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบั

กองทุนรวม  

 ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธหิกัลดหยอ่นและยกเวน้ภาษไีดเ้ฉพาะเงนิไดท้ี่ผูม้เีงนิไดจ้่ายเป็นเบีย้
ประกนัชวีติเท่านัน้ (100,000 บาท) โดยไม่สามารถน าเงนิทีจ่่ายไปเพื่อซือ้หน่วยลงทุนมา
ค านวณหกัลดหยอ่น/ยกเวน้ภาษไีด ้(หนังสอืตอบขอ้หารอืกรมสรรพากรที ่กค.0702/360)  
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กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Link) กบัประเดน็ภาษีมรดก 

 

 
เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) 
 ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) จะมีเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก ่ 

ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัผลประโยชน์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คอื 

 เงนิซึง่บรษิทัผูร้บัประกนัภยัจะจา่ยแกผู่ร้บัประโยชน์เมือ่วตัถุทีเ่อาประกนัภยัถงึแกค่วามตาย และ 

 เงนิไดซ้ึง่เกดิจากหน่วยลงทุนทีผู่เ้อาประกนัภยัเลอืกลงทุนผา่นกองทุนรวมทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัภยัก าหนดไว ้ซึง่
บรษิทัผูร้บัประกนัภยัมหีน้าทีต่อ้งขายหน่วยลงทุนแลว้น าเงนิทีข่ายไดม้าสง่มอบแก่ผูร้บัประโยชน์เมือ่วตัถุทีเ่อา
ประกนัภยัถงึแกค่วามตาย 

 ประเดน็ภาษมีรดก 

 เงนิซึง่บรษิทัผูร้บัประกนัภยัจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์เมือ่วตัถุทีเ่อาประกนัภยัถงึแกค่วามตายไมถ่อืเป็นมรดก  

 เงนิไดซ้ึง่เกดิจากหน่วยลงทุนถอืเป็นมรดก เพราะหน่วยลงทุนตามกรมธรรม ์(กอ่นทีจ่ะขายเปลีย่นเป็นเงนิ) เป็น
กรรมสทิธิข์องผูเ้อาประกนัภยัอยู่แลว้ขณะถงึแก่ความตาย ดงันัน้ เงนิส่วนดงักล่าวจงึอยู่ภายใต้กฎหมายภาษี
มรดก 
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ถาม - ตอบ 
ขอบคณุ 


