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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายถึงการศึกษาปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และ

ภาษีเงินได้จากการรับให้ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 
และประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) –(28) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้จาก
การโอนทรัพย์สินต่างๆ โดยมีการจัดเก็บในส่วนที่เกินจากการให้ 20 ล้านบาท หรือส่วนที่เกิน 10 ล้าน
บาท โดยศึกษาถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกและภาษีการให้ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีการเปรียบเทียบลักษณะของภาษีมรดกและภาษีการให้
ของต่างประเทศ กับภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ของประเทศไทย เพ่ือให้เห็นถึง
ความสําคัญของการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปัญหาดังกล่าว นอกจากน้ีเพ่ือหามาตรการที่นํามาใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และ
ภาษีเงินได้จากการรับให้ เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการ
รับให้   

จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(26)-(28) พบว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จาก
การรับให้อาจเกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีได้โดยอาจก่อให้เกิด
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ดังต่อไปนี้ 

1.การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยถิ่นที่อยู่เช่นกรณีการโอนทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ที่ไม่อยู่
ในบังคับของมาตรา 41 วรรคแรก เพราะแหล่งเงินได้และทรัพย์สินมิได้อยู่ในประเทศไทย และเมื่อ
ทรัพย์สินที่ได้รับมิได้มีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย จึงไม่อยู่ในบังคับภาษีการรับมรดก 
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2.การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยสภาพบุคคลซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความไม่ชัดเจนในการตรา
กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ที่อาจเกิดช่องว่างในการหลีกเลี่ยงภาษีได้ เช่น การโอน
ทรัพย์สิน หรือการทําพินัยกรรมให้แก่คณะบุคคล หรือการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ที่ต้ังอยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ได้ 

3.การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยประเภททรัพย์สินเน่ืองจากกฎหมายภาษีการรับมรดกและ
ภาษีเงินได้จากการรับให้จะจัดเก็บภาษีกับทรัพย์สินที่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่
เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน ซึ่งแม้จะบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมด
เพราะยังมีทรัพย์สินอีกหลายประเภทที่ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จาก
การรับให้ เช่น เงินสดนอกธนาคาร ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ระบบ
ธุรกิจ Franchise หรือสูตรลับทางการค้าต่างๆ)  สังหาริมทรัพย์อันมีค่า (ทองคํา เครื่องเพชร
เคร่ืองประดับ พระเครื่อง ของโบราญ งานศิลปะ)  ของใช้มีค่าส่วนตัว ทรัพย์มรดกอ่ืนๆ เป็นต้น จึงทํา
ให้ผู้เสียภาษีอาจใช้ช่องว่างจากประเภททรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับภาษีการรับมรดกหลีกเลี่ยงภาษีการ
รับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ได้ 

4.การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรม ซึ่งมีธุรกรรมบางประการที่ทําขึ้นโดยมี
ที่จะเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ เช่น การทําธุรกรรมประกันชีวิต 
ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก โดยการอาศัยหลักการของผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการทําประกันภัยชีวิตไม่เป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป หรือการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการทํา
พินัยกรรมให้แก่คู่สมรส เน่ืองจากยังมีความไม่ชัดเจนถึงมรดกที่คู่สมรสได้รับว่าเป็นมรดกที่ได้รับใน
ฐานะผู้รับมรดก หรือในฐานะทายาทโดยธรรมเท่าน้ันที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 3 (2) นอกจากน้ัน
ยังมีปัญหาการโอนมรดกข้ามรุ่น และการทําสัญญาเพ่ือประโยชน์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นธุรกรรม
ที่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ 

5.การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยที่ต้ังทรัพย์สิน เช่นทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย และเมื่อ
เป็นประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกด้วยแล้ว การหลบซ่อนทรัพย์สินไว้ก็สามารถทําได้ เพราะเมื่อ
ในประเทศนั้นๆ ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก ก็จะทําให้ไม่มีหลักที่ต้ังทรัพย์สินของประเทศน้ันๆ ในการ
จัดเก็บภาษีมรดกกับตัวทรัพย์สินน้ัน ทําให้ตัวทายาทของเจ้ามรดก(กรณีจัดเก็บภาษีการรับมรดกหรือ
ภาษีกองมรดก) หรือผู้จัดการมรดก (กรณีเก็บภาษีกองมรดก) ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีมรดกใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเจ้ามรดกทําการเก็บทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในต่างประเทศที่เป็นประเทศท่ีมี
ลักษณะเป็นแดนกําบังภาษี (Tax Haven) ก็จะทําให้ย่ิงยากต่อการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้ามรดก 

ดังน้ัน เพ่ือให้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้น้ัน
หมดลงหรือลดการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ผู้เขียนได้เสนอมาตรการ
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เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ โดย
ผู้เขียนได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการดังต่อไปน้ี 

1.การเพ่ิมมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ด้วยการอาศัยถิ่นที่อยู่ การเพ่ิมความชัดเจนและแน่นอนในประมวลรัษฎากร มาตรา 41 

2.การเพ่ิมมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับ
ให้โดยอาศัยสภาพบุคคล โดยบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับบุคคลที่ให้ และรับให้ทรัพย์สิน  

3.การเพ่ิมมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับ
ให้โดยอาศัยประเภททรัพย์สิน การทําธุรกรรม และที่ต้ังทรัพย์สิน โดยมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีด้วยการโอนทรัพย์สินไปยังกองทรัสต์ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ การโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล 

4.มาตรการป้องกันการโอนมรดกข้ามรุ่น เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
ของประเทศไทยมิได้มีบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษี การโอนมรดกข้ามรุ่นทําให้เจ้ามรดกอาจ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการโอน ทรัพย์สินที่เป็นมรดกข้ามรุ่นไปยังทายาทลําดับถัดไป 

5.การจัดเก็บภาษีการให้โดยหลักภาษีทรัพย์สิน เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
รับให้ได้บัญญัติอยู่ในการเก็บภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร โดยมีการบัญญัติให้ชัดเจนในการ
กําหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่ให้ การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน รวมถึงอัตราและการคํานวณ 

6.การแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ให้มีความชัดเจน 
ในกรณีตามมาตรา 3 (2) มรดกที่คู่สมรสได้รับจากเจ้ามรดกว่าเป็นการรับในฐานะใดระหว่างผู้รับ
พินัยกรรม หรือทายาทโดยธรรม 

7.นอกจากน้ัน ผู้เขียนเห็นว่ามูลเหตุจูงใจประการหน่ึงในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก 
และภาษีเงินได้จากการรับให้คือการซ้ําซ้อนกันในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเห็นควรให้มีการเครดิตภาษี โดย
ให้มีการนําภาษีมรดกที่เสีย ไปในต่างประเทศนํามาเครดิตภาษี การรับมรดกในประเทศไทย หรือนํา
ภาษีที่เสียจากการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการปรับให้นํามาเครดิตภาษีการรับมรดกโดยกําหนดช่วง
ระยะเวลาการโอนทรัพย์สินหรือพิจารณาจากเจตนาของผู้โอน หรือการนําภาษีที่เสียไปจากการรับ
มรดกและต่อมาทายาทที่รับมรดกน้ันถึงแก่ความตาย ให้สามารถนําภาษีการรับมรดกที่เสียไปในครั้ง
แรกมาเครดิตภาษีการรับมรดกที่ทายาทในลําดับถัดไปต้องเสียภาษี 

8. การให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการ
รับให้โดยเฉพาะเพ่ือให้จัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ:การหลีกเลี่ยง, ภาษีการรับมรดก, ภาษีเงินได้จากการรับให้ 
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ABSTRACT 
  This research aims to study the problem of inheritance tax and income 
tax avoidance, which may arise from the enforcement of the Inheritance Tax Act in 
2015 and the Internal Revenue Code (as amended Code Sec. 42 (26)-(28)). The revision 
is to manage income tax collection from assets transferring. We ought to store the 
excess about 10 million or 20 million baht. In addition, we have been studied the 
problem of estate tax and gift tax avoidance, which occurred in the United States of 
America, France, England, Japan and South Korea. Following this, we compared the 
characteristics of estate tax and gift tax from abroad with inheritance tax and income 
tax from Thailand. This is to realize about the importance of inheritance tax and 
income tax avoidance. The purpose is to find its enforcement action on inheritance 
tax and income tax for preventing tax evasion.  

  According to the study of the Inheritance Tax Act in 2015 and the 
Internal Revenue Code Sec. 42 (26)-(28), we found that tax evasion and tax avoidance 
of the inheritance tax and income tax collection may occur. The impact of tax 
collection can cause problems with tax avoidance from the given below. 
  1.To avoid such cases, using the residence as the transfer of assets 
abroad is not  
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included in the first paragraph of section 41 because the source of income and assets 
are not in Thailand. Therefore, they are not in the inheritance tax enforcement.      
  2.Avoiding the legal personality, which considers the vagueness in an 
enacting income  
tax from the potential gap in tax evasion, such as property transfers, making a will to 
the committee, or transferring property to the Real Estate Investment Trust (REIT). 
Thereby, this is  a cause of inheritance tax and income tax avoidance. 

 3.Avoiding the assets type due to inheritance tax and income tax law in 
which it refers to the real estate or property registration. Although it was obviously 
provided in the Act but it wasn’t cover the total assets because there were many types 
of assets that are not included in the inheritance tax levied and the income tax. For 
examples, cash outside of the bank, intellectual property (copyright, patent, trademark, 
business systems Franchise, or various trade secrets), moveable property (gold, jewelry, 
amulets, or inclined artwork), the private property and inheritance, etc. In 
consequence, taxpayers may use the gap from property types which are not in the 
inheritance tax enforcement.       
  4.Avoiding the form of transactions, it had some transactions that made 
to avoid paying inheritance tax and income tax, such as life insurance transactions. 
Apart from tax avoidance, they rely on the principle that they gain some benefits from 
life insurance. Besides, there are still some tax evasion, such as making a will to the 
spouse due to there is no explicit information of the spouse who can get the 
inheritance or the exceptional statutory heir under section 3 (2). Moreover, there is 
also the problem with cross-generation wealth transfer and a third-party beneficiary 
contract which is able to tax evasion. 
  5.To avoid such property, for example the property that is located 
outside Thailand because there is no inheritance tax collection in Thailand. Thus, to 
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hide some assets can be done in Thailand as well especially the heritage owner who 
keeps all assets in a foreign country where we call the Tax Haven. Actually, it can be 
quite difficult to verify the assets.  
  Therefore, to reduce the problem of inheritance tax and income tax 
avoidance, we provided some preventive measures to solve problems by the following 
measures: 
  1.We have to add preventive measure to reduce inheritance tax 
avoidance from the  
residential and increasing the certainty and clarity in the Revenue Code Sec. 41. 
  2.We have to add preventive measure to prevent inheritance tax 
evasion by relying on the legal personality and also increasing law regulating about 
personality.  
  3.We have to add preventive measure to reduce inheritance tax and 
income tax by relying on property types, transactions and property location. To solve 
the problem, we have to transfer the property to the Real Estate Investment Trust 
(REIT). 
  4.We have to add preventive measure to prevent cross-generation 
wealth transfer due to the Inheritance Tax Act of Thailand. This is because it has no 
provisions on taxation, such as where property is transferred from father to grandchild.  
  5.We have to use the property tax systems to manage tax collection 
because tax collection on income tax is still in the Revenue Code. As mentioned 
earlier, there is explicit information of the Act to determine the value of the property, 
fees deduction, tax deduction, including tax calculator and tax rates.  
  6.We have to revise the provisions of Inheritance Tax Act in 2015 to 
make it more clear especially section 3 (2). That is, a legacy that the spouse who is a 
statutory heir has been received from the heritage owner.  



7 
 

  7.We have to provide tax credits that were lost from inheritance tax or 
income tax. 
  8.We have to provide the specific inheritance tax and income tax agency 
to manage the taxation more efficiently. 

 

Keywords:Avoidance, Inheritance Tax, Gift Tax 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 

  การบริหารจัดการประเทศให้สงบสุข จะต้องมีการกระจายผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจที่เป็นธรรม จําเป็นที่รัฐบาลจะต้องทําหน้าที่จัดสรร และปรับปรุงการกระจายผลประโยชน์
ให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม การใช้ระบบภาษีอากรเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการบริหารจัดการ
ประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว สําหรับการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีประเภทหน่ึง ที่เป็น
การ เพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ โดยท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อคนจน เป็นการกระจายได้ สร้างความเป็น
ธรรม และช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยให้น้อยลง 

  ภาษีมรดกจัดเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากความตายของเจ้ามรดก 
ประเทศไทยเคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกมาแล้ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
อากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกคัดค้านจากกลุ่มคนที่มีฐานะ
ร่ํารวยอย่างมาก ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมฤดก 
พุทธศักราช 2476 พุทธศักราช 2487 นับจากน้ันมาไม่เคยมีการตรากฎหมายภาษีมรดกใช้บังคับใน
ประเทศไทยอีกเลย1 

  ในขณะที่ในต่างประเทศมีการเรียกเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้มาเป็นเวลานาน
แล้ว โดยประเทศฝรั่งเศสจัดเก็บภาษีมรดกโดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร ประเทศอังกฤษ
จัดเก็บภาษีมรดกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีกองมรดก ค.ศ.1984 (Inheritance Tax 
Act 1984) ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีมรดกโดยอาศัยประมวลรัษฎากร (Internal Revenue 
Code) ประเทศญี่ปุ่นจัดเก็บภาษีมรดกโดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ค.ศ. 19502และ
ประเทศเกาหลีใต้จัดเก็บภาษีมรดกโดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ 
(Inheritance Tax and Gift Tax Act 1996) 

                                           
  1สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2557), น.11. 

2 เพ่ิงอ้าง 
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  ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ในวาระ
สาม ด้วยคะแนนเสียง 145 ต่อ 5  งดออกเสียง 10  และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  โดยร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีจํานวน 38  มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ ได้พิจารณาแก้ไข
สาระสําคัญของร่างกฎหมายโดยขยายฐานการจัดเก็บภาษีมรดกจากเดิมที่กําหนดมูลค่ามรดกท่ี 50 
ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยให้เสียภาษีเฉพาะในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 10 
แต่ถ้าหากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งในการผ่านร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกน้ัน เร่ิมต้ังแต่เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ. ... 
และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขประมวลรัษฎากรให้
สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก) ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 ในวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 
2557ด้วยเหตุผลว่า การโอนทรัพย์สินในทางมรดกปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่า
ทรัพย์สินจะมีจํานวนมากน้อยเท่าใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรท่ีจะจัดเก็บภาษีตาม
สมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจํานวนมาก เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ และยกระดับการดํารงชีวิต
ของประชาชนท่ียากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งน้ี โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การดํารงชีพ โดย
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมีผลบังคับ
ใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศ 

  จากการศึกษาพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 ข้อดีข้อเสียของหลักกฎหมายเปรียบเทียบกับ
กฎหมายภาษีมรดกและภาษีการให้ของประเทศอ่ืนๆ พบว่ามีประเด็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นธรรม อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ตลอดจนการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าว เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีมรดก
และภาษีการให้น้ัน เป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินประเภทหน่ึง ซึ่งมีปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเป็น
ปัญหาที่สําคัญในการจัดเก็บภาษี ทําให้มีหลายประเทศได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ 
ได้แก่ประเทศ สวีเดน สิงค์โปร์ เป็นต้น  และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 
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และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 แล้ว จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวซึ่งมีจํานวน 38 มาตรานั้น ยังมีช่องว่างทางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงไม่ชําระ
ภาษีการรับมรดก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐ ตลอดจนการ
บังคับใช้กฎหมายต่อไปด้วย  

  ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาน้ัน เพ่ือให้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558  
และการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) 
พ.ศ.2558  สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ สามารถจัดเก็บภาษีได้สมดังเจตนารมณ์
ของผู้ร่าง ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จะมุ่งเน้นที่จะศึกษาปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษี
เงินได้จากการรับให้ ที่อาจเกิดข้ึนจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 โดยศึกษาจากการกรณีศึกษา
ในต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้  และศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ .2558 และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ต่อไป 

  อน่ึง ในการพิจารณาการหลีกเลี่ยงภาษีน้ันจะมีความหมายที่สําคัญอยู่ 2 ประการ 
คือความหมายอย่างกว้าง และความหมายอย่างแคบ โดยในความหมายอย่างกว้างจะเป็นการกระทําที่
เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีในลักษณะที่เป็นการลดจํานวนภาษีลง เช่น การวางแผนภาษี การเลี่ยงภาษี 
หรือการหนีภาษี เป็นต้น โดยวิธีการเหล่าน้ีเป็นวิธีการที่ทําให้ภาษีลดลงทั้งสิ้น ซึ่งจะมีทั้งกรณีที่มีโทษ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาอยู่ด้วย ส่วนการหลีกเลี่ยงภาษีในความหมายอย่างแคบ จะเป็นการกระทํา
ในลักษณะที่ผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา เช่นการหนีภาษี เป็นต้น ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งเน้นที่
จะศึกษาการหลีกเลี่ยงภาษีในความหมายอย่างกว้าง 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 ได้ผ่านการเห็นชอบของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้ลงในราชกิจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2559 ซึ่ง
วิทยานิพนธ์น้ีจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จาก
การรับให้ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 โดยหามาตราการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษีการรับมรดก ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญดังน้ี  
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  (1) เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 

  (2) เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด ที่มา ตลอดจนเหตุผลในการพระราชบัญญัติการรับ
ภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 

  (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษีการรับ
มรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก 
พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 

  (4) เพ่ือศึกษามาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของ
ต่างประเทศว่ามีมาตรการอย่างไร ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาของต่างประเทศน้ัน 

  (5) เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
การรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ และเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
ของการจัดเก็บภาษีมรดก 

1.3 วิธีการศึกษา 

  การศึกษาน้ีใช้วิธีการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (document research) โดยศึกษา 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลการค้นความจากประมวลรัษฎากร ตํารา คําอธิบาย บทความ ข้อมูลการ
วิจัยที่ผ่านมา รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆทางอินเตอร์เน็ต  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีขอบเขตในการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษี
การรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ที่อาจก่อให้เกิดข้ึนจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับ
ภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 
โดยศึกษาถึงเหตุผลที่มา  แนวความคิดของการร่างพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558  และศึกษาถึงโครงสร้างของ
พระราชบัญญัติน้ี และทําการศึกษามาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีการ
ให้ของต่างประเทศ ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ เพ่ือหามาตรการป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ในประเทศไทย 
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1.5 สมมติฐานการศึกษา 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ยังมีชองโหว่ชองกฎหมายท่ีทําให้สามารถหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีได้ ซึ่งจะต้องสามารถหามาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จาก
การรับให้มาบังคับใช้ในประเทศไทย เพ่ือทําให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.
2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 สามารถใช้บังคับ
จัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและ
ภาษีการให้ บรรลุเป้าหมายของการจัดเก็บภาษีมรดก สามารถก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลด
ความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจได้ต่อไป 

1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

  (1) ได้ทราบและเข้าใจหลักการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติการรับภาษี
มรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 

  (2) ได้ทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพ และการบรรลุเป้าหมายของการจัดเก็บภาษี
มรดกตามพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.2558 

  (3) เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดหรือน่าจะเกิดจากการบังคับพระราชบัญญัติ
การรับภาษีมรดก พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40 ) พ.ศ.
2558 โดยเฉพาะปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  (4) เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และสามารถหามาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ และสามารถนํามาบังคับใช้ในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  (5) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ตลอดถึงผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 2 
 

แนวคดิเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมรดก และการจัดเก็บภาษีมรดก 

และภาษีการให้ในประเทศไทย 
 
2.1 ความหมายและแนวคดิของภาษีอากร 

2.1.1 ความหมายของภาษีอากร 

      ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชนและนํามาใช้
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม โดยมิได้ให้ประโยชน์ในความหมายทั่วไปตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสีย
ภาษีหมายความว่าการเก็บภาษีน้ันมิได้ให้ประโยชน์ตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีอาจ
ได้รับประโยชน์ทางอ้อมหรือประโยชน์อาจเกิดขึ้นโดยตรงโดยมิได้ต้ังใจ นอกจากน้ันแล้วขนาดของ
ประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่จําเป็นต้องเท่าเทียมกับจํานวนภาษีที่เสีย 

  ในอีกความหมายหน่ึงทางเศรษฐศาสตร์ภาษีอากร1 หมายถึง รายได้หรือทรัพยากรที่
ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลและไม่ก่อให้เกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล
หมายความว่า การเก็บภาษีเป็นการเคลื่อนย้ายรายได้หรือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลใน
ที่น้ีพึงเข้าใจว่าการเก็บภาษีมิได้เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนในสังคม การเก็บภาษีเป็นเพียง
การเคล่ือนย้ายรายได้หรือทรัพยากรจากความครอบครองของเอกชนไปสู่ความครอบครองของรัฐบาล
เท่าน้ันกล่าวคือ ในการเก็บภาษีน้ันสังคมมิได้มีสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน รายได้ของสังคมจึงมิได้
เพ่ิมขึ้น แม้รัฐบาลจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเก็บภาษี แต่เอกชนก็มีรายได้ลดลงเท่ากันกับรายได้ที่
รัฐบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นสังคมทั้งสังคมจึงมิได้มีรายได้หรือทรัพยากรเพ่ิมขึ้นจากการเก็บภาษี ภาษีจึงเป็น
เงินโอน (transfer payment) ไม่ใช่รายได้ (income) ของสังคมและการเก็บภาษีก็คือการโอนอํานาจ
ซื้อหรือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล โดยท่ี ในการโอนน้ันมิได้ก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนใน
สังคม การโอนรายได้จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลน้ันไม่ก่อให้เกิดภาระในการชําระคืนแก่ภาครัฐบาล
หมายความว่าไม่ใช่การกู้น่ันเอง กล่าวคือการกู้เงินน้ันเป็นการเคลื่อนย้ายรายได้หรือทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลเหมือนกัน แต่ก็ก่อให้เกิดภาระที่รัฐบาลจะต้องเคลื่อนย้ายรายได้หรือ
                                           
  1เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย,พิมพ์ครั้ง
ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.165. 
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ทรัพยากรกลับคืนสู่ภาคเอกชนเม่ือตอนรัฐบาลชําระเงินคืนให้เอกชน แต่การเก็บภาษีน้ันรัฐบาลไม่มี
ข้อผูกพันในการชําระคืน2 

2.1.2 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากร 

      กฎหมายที่บัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีอากร จะกําหนดบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
แตกต่างกันไปตามชนิดของภาษีอากรที่จัดเก็บ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) บุคคลธรรมดา กฎหมายภาษีอากรที่จัดเก็บภาษีแก่บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น 

  (2) นิติบุคคล กฎหมายภาษีอากรที่จัดเก็บภาษีแก่นิติบุคคล ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เป็นต้น 

  (3) กลุ่มบุคคล กฎหมายภาษีอากรบางประเภทยังบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีแก่กลุ่ม
บุคคลต่าง ไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคล หรือสมาคม ก็ล้วนแต่มีบทบัญญัติให้กฎหมยาภาษีอากรที่จะ
จัดเก็บทั้งสิ้น 

  นอกจากน้ีกฎหมายภาษีอากรบางชนิดยังบัญญัติให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นทั้งบุคคล
มากกว่า 1 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถเป็นผู้เสียภาษีชนิดเดียวกันได้ เช่น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

2.1.3 ฐานของภาษีอากร3 

      ฐานของภาษีอากร คือสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ถ้าใช้อัตราภาษีคูณ
เข้าไปกับฐานภาษีแล้วจะได้จํานวนภาษีที่ต้องเสีย ฐานภาษีโดยทั่วไปแยกออกได้เป็น 4 ประการ คือ 

2.1.3.1 ฐานเก่ียวกับรายได้ (Income Base)  

       รายได้นับว่าเป็นฐานภาษีที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดฐานหนึ่งการที่นิยมใช้
รายได้เป็นฐานภาษี เพราะว่ารายได้ใช้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถในการเสียภาษี (ability - to - pay) 
ได้ดี ผู้มีรายได้มากย่อมมีความสามารถในการเสียภาษีมาก ผู้มีรายได้น้อยย่อมมีความสามารถในการ
เสียภาษีน้อย ภาษีที่เก็บจากฐานรายได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลธรรมดาโดยอาศัยรายได้เป็นฐาน ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล

                                           
2เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, “6 ข้อสังเกตเร่ืองภาษีมรดก,” มูลนิธิสถาบันอนาคต

ไทยศึกษา, น.9 (2557). 
  3เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.167. 
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เก็บจากนิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด โดยอาศัยกําไรซึ่งก็คือรายได้ของนิติบุคคลเป็น
ฐาน 

2.1.3.2 ฐานเก่ียวกับการบรโิภค (Consumption Base)  

  การใช้จ่ายในการบริโภคถือเป็นฐานภาษีที่ดีได้อย่างหน่ึง เพราะการบริโภคเป็นการ
ใช้ทรัพยากรของสังคมให้สิ้นเปลืองไป ผู้บริโภคจึงควรต้องเสียภาษีให้กับสังคมตามสัดส่วนแห่งการ
บริโภคของตน อีกทั้งการใช้การบริโภคเป็นฐานภาษีดีกว่าใช้รายได้เป็นฐานภาษี ในแง่ที่ว่าการเก็บ
ภาษีจากรายได้น้ัน มิได้คํานึงว่าผู้มีรายได้ ได้นํารายได้น้ันมาใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคทันทีหรือไม่ หรือว่า
เก็บรายได้น้ันไว้เป็นเงินออมเพ่ือการบริโภคในอนาคต การบริโภคถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของสังคม
ให้สิ้นเปลืองไปและเป็นการก่อให้เกิดความสุขต่อผู้บริโภค ส่วนการออมไว้น้ันจากรายได้เป็นการเก็บ
ภาษีจากรายได้ทั้งก้อนไม่ว่ารายได้น้ันจะใช้ในการบริโภคหรือเก็บออมไว้ มองในแง่น้ีการเก็บภาษีโดย
อาศัยฐานรายได้จึงไม่เป็นธรรมนัก ส่วนการเก็บภาษีโดยอาศัยการบริโภคเป็นฐานนั้นได้ถือหลักว่าผู้ใด
ได้รับความสุขด้วยการบริโภคคือการใช้ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไปก็ต้องเสียภาษีให้สังคม รายได้
ส่วนใดที่ยังไม่ได้นํามาใช้ในการบริโภคก็ยังไม่ต้องเสียภาษี ผู้ใดบริโภคมากก็เสียภาษีมากผู้ใดบริโภค
น้อยก็เสียภาษีน้อย อย่างไรก็ตามถ้ามองจากอีกแง่หน่ึง สัดส่วนของการใช้จ่ายในการบริโภคต่อรายได้
น้ันแตกต่างกันไปตามฐานะของตน กล่าวคือ คนจนมักใช้จ่ายในการบริโภคเป็นสัดส่วนใหญ่ของรายได้ 
ส่วนคนมั่งมีมักใช้จ่ายในการบริโภคเป็นสัดส่วนน้อยของรายได้ หากใช้การบริโภคเป็นฐานภาษีผลก็จะ
กลายเป็นว่าภาระภาษีจะตกแก่คนจนมากกว่าคนมั่งมี เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของคนจนถูกเก็บภาษี 
แต่รายได้ส่วนน้อยของคนม่ังมีถูกเก็บภาษี ภาษีที่ เก็บจากฐานการบริโภคมีหลายภาษี อาทิ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีสรรพสามิต ภาษีสินค้าเข้าและออก เป็นต้น 

2.1.3.3 ฐานเก่ียวกับความม่ังคั่ง (Wealth Base)  

  ความมั่งคั่งใช้เป็นเคร่ืองวัดอีกอย่างหน่ึงที่วัดความสามารถในการเสียภาษีได้ดี 
เพราะความม่ังคั่งก็คือการสะสมของรายได้ที่เจ้าของได้สะสมไว้ในรอบระยะเวลาต่าง ๆ นอกจากนั้น
ความมั่งคั่งก็คือทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใบหุ้น เป็นต้น ยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการหา
รายได้ได้ด้วย ภาษีที่เก็บโดยอาศัยความม่ังคั่งเป็นฐานได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินภาษีมรดก ภาษี
ผลได้จากทุน และภาษีความมั่งค่ังสุทธิ (Net wealth tax) เป็นต้น 

  อน่ึง ในการจัดเก็บภาษีมรดก ไม่ว่าจะเก็บจากการมรดกหรือเก็บจากการรับมรดก 
จะเป็นภาษีที่เก็บจากฐานเก่ียวกับความม่ังคั่งน้ี 



9 
 

2.1.3.4 ฐานอ่ืน ๆ 

  นอกจากฐานรายได้ การบริโภค และความม่ังคั่งแล้ว ก็ยังมีภาษีที่เก็บโดยอาศัยฐาน
อ่ืน ๆ อีก แต่ภาษีที่เก็บจากฐานอื่นที่มิใช่ฐานรายได้ ฐานการบริโภคและฐานความม่ังคั่งน้ันเป็นภาษีที่
เก็บได้เงินจํานวนน้อย โดยมากมักมุ่งเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างซึ่งมิใช่การเก็บภาษีเพ่ือ
รายได้ของรัฐบาลหรือเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม ตัวอย่างของภาษีฐานอ่ืน ได้แก่ ภาษีชายโสดที่เก็บ
ในประเทศไทยในปี 2485 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประชากร เป็นต้น4 

 
2.1.4 โครงสร้างอัตราภาษี5 

  อัตราภาษี คือสัดส่วนของฐานภาษีที่กําหนดให้เก็บเป็นภาษี ถ้าเอาอัตราภาษีคูณ
ด้วยฐานภาษีจะได้จํานวนภาษีที่ต้องเสีย อัตราภาษีแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 

  (1)อัตราคงที่หรืออัตราตามสัดส่วน (Flat Rate or Proportional Rate) อัตราแบบ
น้ีกําหนดให้ใช้อัตราเดียวไม่ว่าฐานจะเป็นเท่าไร คือเป็นอัตราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฐานภาษี เช่น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกําหนดให้เก็บภาษีในอัตรา 30 % ของกําไร ไม่ว่าจะกําไรเท่าไรก็เสียภาษีในอัตรา 
30 % เท่ากัน 

  (2)อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) คือ อัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตาม
ขนาดของฐาน ถ้าฐานย่ิงใหญ่อัตราภาษีก็ย่ิงสูง ฐานย่ิงเล็กอัตราภาษีก็ย่ิงตํ่า เช่น ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาซึ่งเก็บจากฐานเงินได้ ถ้าเงินได้สุทธิไม่เกิน 100,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 5 % เงินได้สุทธิ
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 10 % ส่วนที่เกิน 500,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 20 % เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
4,000,000 บาทเสียภาษีในอัตรา 30 % เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 37 
% จะเห็นว่าอัตราภาษีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตามฐานภาษี ภาษีอัตราก้าวหน้าน้ีสอดคล้องกับหลัก
ความสามารถในการเสียภาษีและในทางทฤษฎีถือว่าเป็นภาษีที่มีพลังในการกระจายรายได้สูง 

  (3) อัตราถอยหลัง (Regressive Rate) อัตราภาษีถอยหลัง คือ อัตราภาษีที่
เปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับฐาน กล่าวคือ ถ้าฐานย่ิงใหญ่อัตราก็ย่ิงตํ่า ถ้าฐานย่ิงเล็กอัตราก็ย่ิงสูง 

                                           
4เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.10-11. 

  5เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.170-172. 
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เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินของไทยท่ีเก็บอยู่ ในปัจจุบันเก็บโดยใช้อัตราถอยหลังตามราคาที่ดิน ถ้า
ที่ดินย่ิงราคาแพงอัตราภาษีย่ิงตํ่า6 

  หากพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีของภาษีมรดกในหลายๆประเทศจะเห็นได้ว่ามี
การจัดเก็บภาษีในหลายๆอัตราแตกต่างกันไป เช่น ประเทศญี่ปุ่นใช้การเก็บภาษีการรับมรดกในอัตรา
ก้าวหน้า แต่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ของประเทศไทยใช้อัตราคงที่ เป็นต้น 

 
2.1.5 หลักการท่ัวไปของกฎหมายภาษีอากร7 

  กฎหมายภาษีอากรได้นําหลักการสําคัญในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ได้แก่ หลักการทํา
รายได้ หลักการบริหารภาษี และหลักภาระภาษี โดยสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

2.1.5.1 หลักการทํารายได้ 

  เน่ืองจากภาษีอากรเป็นรายได้ที่สําคัญของประเทศ ดังน้ันภาษีที่ดีจําต้องทํารายได้
ให้แก่รฐัอย่างเพียงพอ จึงได้มีการกําหนดสาระสําคัญของหลักการทํารายได้ไว้ 3 ประการกล่าวคือ 

   (1) การทํารายได้ดี (Productivite)คือการมีจํานวนรายได้มากพอท่ีสามารถ
นําไปใช้จ่ายในทางสาธารณะ ซึ่งภาษีจะทํารายได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของภาษีน้ันๆ โดยท่ี
นักวิชาการเห็นว่า ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ทํารายได้ดี เพราะผู้เสียภาษีจะไม่รู้สึกถึงภาระภาษีที่ตน
แบกรับ เช่นภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นต้น 

   (2) ความมั่นคง(Stabilite) คือการกําหนดจํานวนรายได้ตามประเภทของ
ภาษีต้องไม่ผันแปรไปตามการขึ้นลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ เพราะหากเมื่อใดที่ภาวะเศรษฐกิจแย่ ก็
จะทําให้เก็บภาษีได้น้อย ดังน้ัน ภาษีจะต้องมีความมั่นคงในการจัดเก็บรายได้ 

   (3) ความหยืดหยุ่น (Elasticite)คือลักษณะของภาษีที่จะต้องมีความยืดหยุ่น 
กล่าวคือการเพ่ิมอัตราภาษีต้องไม่ทําให้เกิดการต่อต้านจากผู้เสียภาษี อันส่งผลให้รายได้ที่เก็บจาก
ภาษีน้ันลดลง 

                                           
  6เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.10-11. 
  7ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, คําอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 
3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2547), น.57. 
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2.1.5.2 หลักการบริหารภาษีอากร 

  หลักการบริหารภาษีอากรน้ัน เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่ Adam Smith ได้คิดขึ้น
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1776 ซึ่งก็ยังสามารถนํามาใช้ได้จนถึงปัจจุบัน โดยหลักการบริหารภาษีอากรที่ดีน้ันมี
หลักเกณฑ์ทีส่าํคัญอยู่ 4 ประการ กล่าวคือ 

   (1) หลักความเป็นธรรม (Equity)คือแนวความคิดที่ว่าประชาชนของรัฐ
จําต้องบริจาค หรือสละเงินให้แก่รัฐที่เขาเหล่าน้ันอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ตามสัดส่วนของรายได้ที่
ครอบครองอยู่ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สําคัญของหลักความยุติธรรมทางภาษี การจัดเก็บภาษีอย่าง
ยุติธรรม จึงต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความสามารถ หรือสิ่งที่แสดงความสามารถของผู้เสียภาษี รวมท้ัง
หลักเกณฑ์ในการวัดความสามารถและหลักการในการแบ่งสรรภาระสาธารณะ ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่
บังคับได้โดยทั่วกัน ดังน้ันการยกเว้นภาษีหรือการเพิ่มอัตราภาษี ผู้บัญญัติกฎหมายพึงกระทําด้วย
ความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงจํานวนภาษีขั้นตํ่า ที่ประชาชนทุกคนควรแบกรับเสมอหน้ากัน โดยหลัก
ความเป็นธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือหลักความเป็นธรรมโดยสัมบูรณ์ กับหลักความ
เป็นธรรมสัมพัทธ์ กล่าวคือหลักความเป็นธรรมโดยสัมบูรณ์จะพิจารณาถึงการวัดความเป็นธรรมใน
การเสียภาษีของประชาชนในรูปแบบตัวเงิน แต่หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ จะแบ่งความยุติธรรมเป็น 
2 ลักษณะ คือ หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (The Benefit Principle) และหลักความสามารถในการเสีย
ภาษี (The Ability to Pay Principle) 

  ส่วนใหญ่ความสามารถ ความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจ หรือเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน์
แก่คนทั่วไปอาจวัดจากรายได้ ความมั่งมีหรือการใช้จ่าย8 

  เมื่อนําหลักความเป็นธรรมเข้ามาใช้กับภาษีมรดก จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษี
โดยยึดหลักความเป็นธรรมในแนวตั้ง กล่าวคือ บุคคลที่ไม่มีความมั่งคั่งในทรัพย์สินก็จะไม่อยู่ในบังคับ
ที่จะต้องเสียภาษีมรดก แต่ในทางกลับกันหากบุคคลน้ันมีความรํ่ารวย มีความมั่งคั่ง บุคคลน้ันก็จะต้อง
เสียภาษีมรดกน่ันเอง 

   (2) หลักความแน่นอน (Certainly)คือการจัดเก็บภาษีจะต้องมีความชัดเจน
และแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นฐานภาษี การประเมินภาษี หรือวิธีจัดเก็บภาษี โดยความแน่นอนนี้ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของเหตุผล เช่น รัฐต้องกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีในทางภาษีไว้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ 
                                           

8 Thomas Nelson, and Peter Brown, Adam Smith An inquiry into the 
natureand causes of the wealth of nations, (Edinburgh: Printed at the University 
Press, 1827),p. 347. 
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   (3) หลักความสะดวก (Convenience)ภาษีทุกประเภทควรเรียกเก็บตรง
ตามเวลา ด้วยวิธีการชําระเงินที่ทําให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกมากที่สุด ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้เสีย
ภาษีได้รับความสะดวกมากท่ีสุด ซึ่ง Adam Smith ได้ให้ความสําคัญกับหลักความแน่นอนและหลัก
ความสะดวกในลักษณะที่สอดคล้องเช่ือมโยงกัน 

   (4) หลักความประหยัด (Economy)คือการจัดเก็บภาษีน้ันเป็นการจัดเก็บ
รายได้เข้าสู่คลัง ซึ่งจํานวนรายได้ที่นําเข้าคลังน้ัน จะต้องมีจํานวนใกล้เคียงกับรายได้ที่รัฐจัดเก็บ 
กล่าวคือ รัฐควรเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใช้จ่ายในการเดินทางหรือ 
ความยุ่งยากอ่ืนๆ รวมท้ังรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบภาษีสูงสุด 

  ในปัจจุบันนักวิชาการหลายท่านได้มีแนวความคิดเรื่องหลักการภาษีอากรที่ดี โดยได้
มีการเพ่ิมหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันโดยมีหลักการต่างๆ ดังน้ี 

  - หลักการยอมรับ (Acceptability)9หลักการยอมรับ หมายถึง ภาษีอากรที่ทุกคน
ยอมรับ เพราะมีระบบการจัดเก็บภาษีอากรอย่างยุติธรรม ซึ่งการยอมรับของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับ
ความเช่ือถือ และศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐด้วย หากรัฐสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ หรือ
ผลตอบแทนที่ผู้เสียภาษีจะได้รับโดยรวมในอนาคต ย่อมทําให้ประชาชนผู้เสียภาษี ยอมรับการเสีย
ภาษีมากข้ึน 

  - หลักการเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ (Enforceability) หมายถึงภาษีอากรที่จัดเก็บต้อง
สามารถทําการบริหารจัดเก็บอย่างได้ผลในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารแต่ละรัฐเป็นสําคัญ 

  - หลักการยืดหยุ่น (Flexibility)10ภาษีที่ดีควรปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีได้ง่ายและไม่ทํา
ให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากผู้เสียภาษีที่ทําให้รายได้จากภาษีลดน้อยลงจากทฤษฏีดังกล่าวข้างต้นเป็น
สิ่งที่รัฐควรใช้เป็นหลักในการจัดเก็บภาษีแต่ในความเป็นจริงทฤษฎีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติเพราะจะเห็นได้จากปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามหลัก
                                           
  9ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น.64. 

  10สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์,“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร.” ดุลพาห, 
(กันยายน – ธันวาคม 2548). 
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ความสามารถคนที่มีทรัพย์สินมากก็ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีแต่คนที่มีฐานะปานกลางถึงยากจน
ยังคงต้องรับภาระภาษีมากกว่าและภาษีที่จัดเก็บได้ยังอํานวยรายได้ให้กับรัฐไม่ได้มากเท่าที่ควรซึ่งรัฐ
ควรจะจัดเก็บภาษีทางตรงให้ได้มากกว่าภาษีทางอ้อมเพราะจะทําให้การกระจายรายได้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมปัจจุบันภาษีทางตรงที่ประเทศไทยจัดเก็บน้ันมีอยู่เพียง 2 ประเภทคือภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  - หลักการทํารายได้ (Productivity)ภาษีอากรที่ดีเมื่อจัดเก็บแล้วควรจะที่อํานวย
รายได้ให้แก่รัฐ เน่ืองจากรายได้ของรัฐมีเพียง 2 ทาง กล่าวคือรายได้จากการกู้ยืมเงิน และรายได้จาก
การจัดเก็บภาษี ดังน้ัน ภาษีแต่ละประเภทจึงควรที่จะอํานวยรายได้ให้แก่รัฐ 

 
2.1.5.3 หลักภาระภาษี 

  เน่ืองจากภาษีเป็นภาระที่ตกอยู่กับประชาชน การจัดเก็บภาษีจึงมีผลต่อรายได้หรือ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการผลักภาระภาษีเป็นการกระทําของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในการทําให้ตน
พ้นจากภาระทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งรวมถึงการกระทําใดๆ ที่ยังผลให้ผู้อ่ืนเสียภาษีแทนตน โดย
การผลักภาระภาษีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า และการผลักภาระ
ภาษีไปข้างหลัง ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  (1) การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า (Repercussion en aval)ได้แก่ การที่ผู้เสียภาษี
ตามกฎหมายทําการผลักภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยการรวมภาระ
ภาษีน้ันเข้าไปในราคาสินค้า จึงทําให้ผู้บริโภคตกเป็นผู้แบกรับภาระภาษี 

  (2) การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Repercussion en amont)ได้แก่การที่ผู้เสีย
ภาษีตามกฎหมายทําการผลักภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือไปยังผู้
เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ซื้อมาเพ่ือใช้ในการประกอบการผลิต ดังน้ันผู้ขายปัจจัยการผลิตจึงเป็นผู้
แบกรับภาระภาษี 

  ผู้เขียนเห็นว่าจากหลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร ทําให้การจัดเก็บภาษีอากร
ทุกรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังที่กล่าวมาข้างตนทั้งหมด เพียงแต่ภาษีแต่ละ
ประเภทจะมุ่งไปทางหลักการใดหลักการหน่ึงมากกว่า แต่สุดท้ายก็จะต้ังอยู่บนหลักการดังที่กล่าวมา  
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2.1.6 ชนิดของภาษี 

  หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทของภาษีออกเป็นชนิดต่าง ๆ น้ันมีอยู่หลายหลักเกณฑ์ที่
สําคัญ คือ 

2.1.6.1 แยกตามการผลักภาระ  

  แยกตามการผลักภาระ ถ้าจะแยกภาษีออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการผลักภาระ
อาจแยกภาษีออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม 

   (1) ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่เมื่อเก็บภาษีแล้วผู้เสียภาษีไม่สามารถจะ
ผลักภาระภาษีไปให้ผู้ใดอีกได้ ผู้เสียภาษีจําเป็นต้องรับภาระภาษีน้ันไว้เอง ตัวอย่างของภาษีทางตรง 
ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการประกันสังคม (social security tax) 
ภาษีผลได้จากทุน (capital gains tax) ภาษีกองมรดก (estate tax) ภาษีการรับมรดก (inheritance 
tax) ภาษีการให้(gift tax) และภาษีทรัพย์สิน (property tax) เป็นต้น 

(2) ภาษีทางอ้อมหมายถึง ภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่จําเป็นต้องรับภาระภาษีไว้เอง 
กล่าวคือ ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากการผลิตเบียร์ 
ผู้ผลิตเบียร์ก็จะรวมค่าภาษีเข้าไปกับราคาขาย ทําให้ผู้ผลิตแม้จะเป็นผู้นําเงินภาษีไปเสียให้กรม
สรรพสามิต แต่ก็ไม่ต้องรับภาระภาษีไว้เองแต่สามารถผลักภาระไปให้ผู้บริโภคเบียร์ได้ ตัวอย่างของ
ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการนําเข้า ภาษีการส่งออก ภาษีสรรพสามิต ภาษีการค้า อากรแสตมป์ และ
อากรมโหรสพ เป็นต้น 

2.1.6.2 แยกตามการใช้เงินภาษี 

  การแยกตามการใช้เงินภาษี สามารถแยกภาษีตามการใช้เงินภาษีได้เป็น 2 ชนิด คือ 
ภาษีทั่วไป (general tax) และภาษีเพ่ือการเฉพาะ (ear – marked tax) 

(1) ภาษีทั่วไปหมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพ่ือนํารายได้ไปเข้างบประมาณแผ่นดิน
สําหรับใช้ในกิจการทั่วไป ไม่มีการระบุว่าจะต้องนําเงินภาษีน้ันไปใช้เพ่ือการใดการหน่ึงโดยเฉพาะ 

(2) ภาษีเพื่อการเฉพาะหมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจการใด
กิจการหนึ่งโดยเฉพาะกล่าวคือ มีการระบุว่ารายได้จากภาษีอากรประเภทน้ันจะต้องนําไปใช้เพ่ือ
กิจการที่กําหนดให้เท่าน้ัน จะนําไปใช้เพ่ือกิจการอ่ืนไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ภาษีการป้องกันประเทศ 
(defence tax) ที่เก็บในเกาหลีใต้เป็นการเก็บภาษีเพ่ือนําเงินไปใช้ในการป้องกันประเทศ เงินรายได้
จากภาษีป้องกันประเทศน้ีรัฐบาลจะนําไปใช้เพ่ือการอ่ืนไม่ได้ จะต้องใช้ในกิจการป้องกันประเทศแต่
เพียงอย่างเดียว 
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2.1.6.3 แยกตามฐานภาษี 

  การแยกตามฐานภาษี สามารถแยกภาษีออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามฐานภาษีได้ดังน้ี 

 (1) ภาษีที่เก็บจากเงินได้ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลภาษีผลได้จากทุน (capital gains tax) 

 (2) ภาษีที่เก็บจากฐานการใช้จ่ายได้แก่ ภาษีการใช้จ่าย (expenditure tax) 
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

 (3) ภาษีที่เก็บจากทุนได้แก่ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีผลได้จากทุน ภาษีกองมรดก 
ภาษีการรับมรดกภาษีรถยนต์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ เป็นต้น 

 (4) ภาษีที่เก็บจากสินค้าและบริการเช่น ภาษีการขาย ภาษีการนําเข้า ภาษี
การส่งออกภาษีสรรพสามิต และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินที่เก็บโดยกรมที่ดิน เป็นต้น 

2.1.6.4 แยกตามเกณฑ์การประเมินเราอาจแยกภาษีออกตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินได้เป็น 2 ชนิด คือ ภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem Tax) และภาษีตามสภาพ (Specific Tax) 

(1) ภาษีตามมูลค่า คือ ภาษีที่ถือมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกัน
เป็นฐานโดยมากกําหนดอัตราร้อยละของมูลค่าโดยไม่คํานึงถึงว่าจํานวนที่ซื้อขายกันจําเป็นเท่าไร เช่น 
ถ้ากําหนดภาษีนํ้ามันว่าเป็นร้อยละ 15 ของราคาขายก็เป็นการเก็บตามมูลค่า 

(2) ภาษีตามสภาพ คือ ภาษีที่ เก็บตามลักษณะสภาพของสินค้า เช่น 
กําหนดการเก็บภาษีนํ้ามันว่าเก็บลิตรละ 2 บาท ไม่ว่านํ้ามันราคาเท่าไร ถ้าขาย 1 ลิตรก็เสียภาษี 2 
บาท หรือเก็บภาษีเบียร์ขวดละ 20 บาทเก็บภาษีไพ่สํารับละ 8 บาท เป็นต้น11 

  จากท่ีกล่าวมาน้ันนโยบายภาษีอากรกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมี
เป้าหมายในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของที่สําคัญ 5 ประการกล่าวคือเป้าหมายในการใช้งาน
อย่างเต็มที่ เป้าหมายในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมดีที่สุด เป้าหมายในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป้าหมายในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งให้เป็นธรรม และเป้าหมาย
ในการจัดให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสม 

 

                                           
11เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.12-13. 
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2.2 ขอบเขตความหมายของการวางแผนภาษีอากร การเลี่ยงภาษีอากร หรือ การหนีภาษีอากร 

เน่ืองจากการให้นิยามความหมายของคําว่า Tax planningTax Avoidance และ 
Tax Evasion ในประเทศไทยมีการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย อาจเกิดความสับสนในการทาํ
ความเข้าในความหมาย ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนจะขอใช้คําในภาษาไทยที่แสดงความหมาย
ของศัพย์ภาษีอังกฤษไว้ดังต่อไปนี้  

2.2.1 การวางแผนภาษีอากร (Tax planning)12หมายถึง “การกําหนดวิธีปฏิบัติไว้
ล่วงหน้าหรือการเตรียมการเพ่ือเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัด การทําให้ไม่ต้องเสียภาษี
หรือเสียภาษีให้น้อยที่สุด โดยใช้วิธีการท่ีไม่ผิดกฎหมาย (Legal Means)ก็ถือเป็นการวางแผนภาษี
อากรด้วย นอกจากน้ีการวางแผนภาษีอากรยังหมายถึงการวางแผนธุรกิจหรือการงานส่วนตัวเพ่ือช่วย
ทําให้เสียภาษีน้อยที่สุดด้วย” 

  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม13ให้ความหมายของการวางแผนภาษีอากร 
Tax planning หรือ Tax Mitigation ไว้ว่าหมายถึง “การกําหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าหรือการ
เตรียมการเพ่ือเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนประหยัด การทําให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุด
โดยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมายก็ถือเป็นการวางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากน้ีการวางแผนภาษีอากรยัง
หมายถึง การจัดการธุรกิจหรือการงานส่วนตัวเพ่ือช่วยให้เสียภาษีน้อยที่สุดด้วย การวางแผนภาษี
อากรถือเป็นส่วนหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจ และถ้าจะเลิกประกอบธุรกิจก็ต้องมีการวางแผนภาษี
อากรด้วย นอกจากน้ีในการทํานิติกรรมสัญญาหรือธุรกรรมหรือการงานใดก็ควรจะมีการวางแผนภาษี
อากรเช่นเดียวกัน การวางแผนภาษีอากรจึงไม่จํากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเท่าน้ัน แม้จะมิใช่การ
ประกอบธุรกิจ เช่น การเป็นลูกจ้างหรือการใช้ชีวิตประจําวันก็อาจจะต้องวางแผนภาษีอากรด้วย” 

  ดร .พนิต ธีรภาพวงศ์ 14 ให้ความหมายว่า การวางแผนภาษี (Tax Planning) 
หมายถึง “วิธีการบริหารจัดการภาระภาษีที่พึงเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการเพ่ือเสียภาษี

                                           
  12Barry Larking, IBFD international tax glossary, 4th edition (Amsterdam 
:IBFD Publication BV ,2001) ,p.351 อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, คู่มือการศึกษากฎหมายภาษี
อากร, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญชูน, 2552), น.536-537. 

13ชัยสิทธ์ ตราชูธรรม, คําสอนวิชากฎหมายภาษีอากร พิมพ์ครั้งที่ 8, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นต้ิง (ประเทศไทย), 2554),น.725. 
  14พนิต ธีรภาพวงศ์, ภาษีบริษัทข้ามชาติ : International Business Taxation, 
พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2552),น.74. 
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ให้ถูกต้องเป็นสําคัญ หลังจากน้ันเมื่อได้ประเมินภาพรวมของภาระภาษีอากรของกิจการที่ถูกต้อง
ชัดเจนแล้ว จึงพิจารณาทางเลือกที่จะดําเนินการประหยัดภาษีอากรภายใต้กรอบแห่งกฎหมายในแต่
ละข้ันตอน หรือในแต่ละส่วนของกิจการหรือธุรกรรมน้ันๆต่อไป 

  การวางแผนภาษี เร่ิมต้นด้วยวัตถุประสงค์ว่าด้วยความถูกต้องเป็นลําดับแรก ส่วน
การประหยัดภาษีเป็นวัตถุประสงค์ลําดับรองลงไป (หากมี) ดังน้ัน ตําราว่าด้วยการวางแผนภาษี จึงมี
นัยในการบริหารจัดการทางภาษี (Tax Management) ที่ช้ีแนะแนวทางปฏิบัติของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ยากต่อความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีตัวอย่างประกอบ ตลอดจนชี้แนะถึงการใช้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ อันพึงมีตามกฎหมาย” 

  ดังน้ัน หากกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า Tax Planning “เป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายจากกฎหมายภาษีและโครงสร้างของรูปแบบขององค์กรธุกิจน้ันเพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นประโยชน์ในทางภาษี”15 

 
2.2.2 การเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) 

  C.V. BROWN ไ ด้กล่ าวถึ งทฤษฎีการ เลี่ ย งอากร  (Tax Avoidance)  ว่ า  Tax 
Avoidance16หมายถึง “การกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือลดจํานวนค่าภาษีที่ต้องชําระให้
น้อยลง”  

   สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือThe Internal Revenue Service (IRS)ได้
ให้ความหมายของ Tax Avoidance ไว้ว่า “การหลี่กเลี่ยงภาษีอากรไม่ใช่เป็นการเลี่ยงที่เป็นความผิด

                                           
15Ceoffrey Lehmann Coleman, Taxation Law in Australia, (Butterworths 

1989-1990 reprinted), 745 อ้างถึงใน เฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ, “ปัญหาการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม: 
ศึกษากรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในระบบการเครดิต,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2538), น.28. 

16C.V BROWN, Taxation and the Incentive to Work Great Britain: Oxford 
University Press, 1983.131-133 อ้างถึงใน อรชุน กนกทิพย์พรชัย, “ความรับผิดทางอาญาตาม
ประมวลรัษฎากร: ศึกษาเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), น.10. 
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อาญาผู้สียภาษีอากรทั้งหมดมีสิทธิที่จะลดภาษีหรือ หลบหลีกหรือทําให้เสียภาษีน้อยที่สุดโดยเจตนาท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย”17 

  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม18เห็นว่าการหลบหลีกภาษีอากร Tax 
Avoidance หมายถึง “การที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมายเพ่ือทําให้ไม่ต้องเสียภาษีอากรหรือ
พยายามชําระแต่น้อย โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร (Loophole) ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อ
วินิจฉัยของส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี การปฏิบัติดังกล่าวน้ีถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมาย และโดยผลแห่งกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองเสียหายในการท่ีจะพยายามเสียภาษีให้น้อยลง
และเสียโดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การที่ผู้อยู่ในประเทศไทยไม่โอนเงินที่ได้รับจากการทํางานหรือ
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันกับที่ได้รับเงินน้ัน แต่โอนเข้ามาในปี
อ่ืนทําให้ไม่ต้องเสียภาษีโดยไม่ผิดกฎหมาย หรือการที่ผู้เสียภาษีในอัตราสูงอยู่แล้วร่วมกับบุคคลอ่ืน
ประกอบธุกิจในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลแทนการประกอบธุรกิจในนามตนเองโดย
ลําพัง ก็เป็นการหลบภาษีเช่นเดียวกันเพราะเป็นการกระทําเพ่ือที่จะเสียภาษีในอัตราตํ่า” 

  ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร19 เห็นว่า Tax Avoidance หมายถึง“การเลี่ยงภาษี
โดยถูกกฎหมาย” 

  ปรีดี บุญยัง20 ให้คําจํากัดความของ Tax Avoidance ว่า “เป็นการไม่เสียภาษีโดย
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย” 

                                           
  17Martin Kaplan, CPA.And naommi Weiss. What the IRS does t want 
you to know. (New York Villard Books, 1994).p.67 อ้างถึงในเฉลมิเกียรติ ไชยวรรณ, “ปัญหา
การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม: ศึกษากรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในระบบการเครดิต” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2538), น.26. 
  18ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, น.728. 
  19อรชุน กนกทิพย์พรชัย, ความรับผิดชอบทางอาญาตามประมวลรัษฎากร: ศึกษา
เฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), น.10-11. 

20ปรีดี บุญยัง, ภาษีมูลค่าเพ่ิมกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ, เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
ในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2533-2534),น.47. 
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  วิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ21 ให้คําจํากัดความของ Tax Avoidance ว่า “เป็นการไม่ชําระ
ภาษีอากรหรือพยายามชําระแต่น้อยโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษี ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อ
วินิจฉัยของส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีการปฏิบัติดังกล่าวน้ีถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมายและดอกผลแห่งกฎหมาย ไม่ถือ่าเป็นเร่ืองเสียหายในการที่พยายามเสียภาษีให้น้อยลงและ
เสียโดยถูกต้องตามกฎหมาย” 

  ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์22 ให้ความหมายของการเลี่ยงภาษี Tax Avoidance ว่า “แม้
จะมีลัษณะคล้ายคลึงกันกับการวางแผนภาษี แต่ความแตกต่างคือ ความหมายของการเล่ียงภาษี จะ
เป็นภาพพจน์ด้านลบเนื่องจาก การเลี่ยงภาษี จะมีลักษณะประการหน่ึงที่การวางแผนภาษีไม่มี น่ันคือ 
การหาช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือดําเนินการด้วยการ “การบิดเบือน(Manipulation)” กล่าวอีกนัยว่า 
การเลี่ยงภาษี เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ของการประหยัดภาษีเป็นลําดับแรก ส่วนเร่ืองความถูกต้อง 
จัดเป็นวัตถุประสงค์รองลงไป 

  องค์การเพ่ือความร่วมทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ให้คําจํากัดความ
ของ Tax Avoidance ว่าเป็นคําที่ให้นิยามได้ยาก แต่ในภาพรวมคือการหาวิธีการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในการลดภาษีของตนลงมา ซึ่งอาจจะมีความหมิ่นเหม่หรือไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเสียทีเดียว23 

  นอกจาก น้ันBlack’s Law Dictionaryยั ง ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมายของคํ า ว่ า  Tax 
Avoidance หมายความถึง การเสียภาษีโดยถูกกฎหมายโดยเป็นการลดภาระทางภาษีที่เป็นไปตาม

                                           
 21วิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ, “การหลกีเลี่ยงและการหลบหนีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน

ประเทศไทย”, เอกสารวิจัยสว่นบุคคลในลักษณะวิชาเศรษฐกิจ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 
(2523), น.9-10. 
  22พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14,น.74-75. 
  23Organisation for Economic Co-operation and Development, Glossary 
of Tax Terms, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559, จาก 
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm. 
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กฎหมายทุกอย่าง ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ Tax evasion ไม่ใช่การ
หลีกเลี่ยงภาษีที่ถูกกฎหมาย24 

  ดังน้ัน หากกล่าวโดยสรุป การให้คํานิยามของคําว่า Tax Avoidance ดังที่กล่าวมา
ทั้งหมดมีลักษณะเป็นการให้ความของคําในความหมายอย่างแคบ โดยให้ความหมายของ Tax 
Avoidance ในลักษณะที่เป็นการกระทําที่ไม่มีบทกําหนดโทษในทางอาญา ซึ่งรวมไปถึงวิธีการที่
ยอมรับได้ในทางกฎหมาย  
 

2.2.3 การหนีภาษีอากร (Tax Evasion) 

  C.V.BROWN กล่าวถึง ทฤษฎีการหนีอากร (Tax Evasion) ว่า Tax Evasion25

หมายถึง “การกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพ่ือลดภาษีที่ต้องชําระ ซึ่งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ถือว่า
เป็นการกระทําความผิดอาญา” 

  สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (The internalRevenue Service (IRS)) ให้
ความหมายของ Tax Evasion26ว่า “มีความหมายลักษณะตรงกับข้ามกับ Tax Avoidance กล่าวคือ 
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยหลอกลวงอุบาย อําพราง ปกปิด บางทีพยายามมุ่งหมาย
หรือปิดบังเหตุการณ์หรือกระทําสิ่งใดๆ” 

  ศาลออสเตรเลีย27 ให้ความหมายของการหนีภาษี (Tax Evasion) ว่า “มีความหมาย
มากกว่าการเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) และมากกว่าการปกปิดข้อมูลหรือการบิดเบือนข้อมูลและ
เป็นการกระทําที่น่าตําหนิซึ่งอาจเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นกระทําโดยมีเจตนาปิดบังข้อมูล” 

                                           
  24Black’s Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary Free Online 
Legal Dictionary 2nd Ed, สืบค้นเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2559 จาก 
http://thelawdictionary.org/ 

25C.V BROWN, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16,น.10-11. 
26Martin Kaplan, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น.27 
27สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ. บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้

เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2552), น.180. 
67 อ้างถึงในสุเทพ ชาญณรงค์, “มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยการจัดต้ังเป็นห้าง
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  ศาตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม28เห็นว่าหมายถึง “การที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการท่ี
ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลเพ่ือไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง การหลีกเลี่ยงภาษีอากรก็ถือว่าเป็นการ
หนีภาษีอากรเช่นเดียวกัน” 

  ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร29 ให้ความหมายว่า Evasion หมายถึง “การ
หลีกเลี่ยงซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

  ปรีดี บุญยัง30 ให้คําจํากัดความ Tax Evasion ว่า “เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยไม่เสียภาษีตามจํานวนที่ควรจะต้องเสียซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยมีเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ได้ การหลีกเลี่ยงภาษีในลักษณะน้ีมความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษท้ังทางแพ่งและโทษ
ทางอาญา” 

  วิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ31 ให้คําจํากัดความของ Tax Evasion ว่า “เป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายโดยการไม่เสียภาษีอากรตามจํานวนที่ควรจะต้องชําระตามกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะใดขณะหน่ึง ทั้งน้ีจะกระทําโดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
การปฏิบัติการดังกล่าว ถือเป็นความผิดอาจมีโทษทั้งทางแพ่งและโทษทางอาญา ตามประมวล
รัษฎากร” 

  องค์การเพ่ือความร่วมทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ให้คําจํากัดความ
ของ Tax Evasion ว่าเป็นคําที่ให้นิยามได้ยาก แต่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียภาษีมีการกระทํา ที่ฉ้อฉล 
(illegal arrangements) โดยหลีกเลี่ยง หรือละเลยการเสียภาษีของตน เช่น ผู้เสียภาษีชําระภาษีของ
ตนตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นโดยวิธีย่ืนแสดงรายได้ตํ่า หรือปิดบังข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเสียภาษีที่ ถูกต้อง
ของตน32 

                                           
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมใิช่นิติบุคคล” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), น.47. 
  28ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13,น.726. 
  29อรชุน กนกทิพย์พรชัย,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19,น.10-11. 
  30ปรีดี บุญยัง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20,น.47. 
  31วิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21,น.9-10. 
  32อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23. 
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  นอกจาก น้ันBlack’s Law Dictionaryยั ง ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหมายของคํ า ว่ า  Tax 
Avoidance หมายความถึง ความพยายามที่ผิดกฎหมายเพ่ือลดจํานวนภาษีที่ต้องชําระโดยวิธีการฉ้อ
ฉล33 

  ดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้ว การหนีภาษี หรือ Tax Evasion หมายถึง การกระทําใดๆที่
เป็นเหตุให้เสียภาษีน้อยลงโดยเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้ง และการกระทํา
ดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางอาญา ซึ่งโดยปกติการหนีภาษีน้ัน เกิดจากเจตนาลวง หรือเจตนาไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 

  Tax Avoidance เมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับการหนีภาษีTax Evasionแล้ว 
หมายถึง การกระทําที่มีเจตนาให้เสียภาษีน้อยลงนอกเหนือไปจากการหนีภาษี ซึ่งการเลี่ยงภาษีน้ี 
โดยท่ัวไปถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในทางกฎหมายซึ่งการ Tax Avoidance น้ัน หากดําเนินการอย่าง
เหมาะสมจะเข้าลักษณะของการวางแผนภาษี (Tax Planning) แต่หากมีการ Tax Avoidance ที่มาก
จนเกินไปจะหลายเป็นการหนีภาษี (Tax Evasion) ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายได้ 

  ผู้เขียนเห็นว่าการเลี่ยงภาษี หรือTax Avoidance น้ัน แม้ในแง่มุมของนักวิชาการจะ
ให้ความเห็นไปในทิศทางที่เป็นบวกโดยมองว่าเป็นการกระทําโดยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นการใช้ช่องว่างที่กฎหมายมิได้มีบทบัญญัติป้องกันไว้ในการทําให้ตนเองเสียภาษีให้
น้อยที่สุด ซึ่งแต่ต่างจากการหนีภาษี Tax Evasion ที่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยชัดเจนและ
สามารถกําหนดบทลงโทษไว้ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา และเมื่อนําหลักการมาใช้กับการจัดเก็บภาษี
การรับมรดกแล้ว จึงควรที่จะมุ่งพิจารณาถึงปัญหาการเลี่ยงอากร Tax Avoidance มากกว่าปัญหา
การหนีภาษี Tax Evasion เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพ่ือทํา
ให้ตนเองไม่ต้องเสียภาษี เมื่อน้ันอาจก่อนให้เกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐ และส่งผลต่อ
สภาพบังคับใช้ของกฎหมาย 

  เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการหลีกเลี่ยงภาษี จะเห็นได้ว่ามีความหมายแบ่งเป็น 
2 นัยความหมายคือ ความหายอย่างกว้าง และความหมายอย่างแคบ  

  การหลีกเลี่ยงภาษีในความหมายอย่างกว้าง คือการหลีกเลี่ยงภาษีที่มีลักษณะเป็น
การกระทําการใดๆ ที่เป็นการลดจํานวนภาษีให้น้อยลง ซึ่งรวมในความหมายของการเลี่ยงภาษี Tax 
Avoidance การหนีภาษี Tax Evation และการวางแผนภาษี Tax Planning ซึ่งรวมการกระทําที่มี
บทลงโทษท้ังทางแพ่ง และทางอาญาอยู่ด้วยโดยหลักการแล้ว การวางแผนภาษีจะเป็นวิธีการที่ยอมรับ

                                           
  33อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24 
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ได้ และเป็นวิธีการท่ีชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการหนีภาษี จะเป็นวิธีการท่ีไม่สามารถยอมรับได้ตาม
กฎหมายและมีบทลงโทษท้ังทางแพ่งและทางอาญา ส่วนการเลี่ยงภาษีจะเป็นการกระทําที่ต้ังอยู่
ระหว่างถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย มีลักษณะเป็นการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการลดภาษี  

  การหลีกเลี่ยงภาษีในความหมายอย่างแคบ คือการหลีกเลี่ยงภาษีที่เป็นการกระทําที่
มีบทลงโทษทางอาญา โดยมีความหมายท่ีมุ่งเน้นถึงการหนีภาษี Tax Evation เป็นสําคัญ และมี
บทลงโทษในทางอาญา 

  จากความหมายของการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งมี 2 นัยความหมายน้ัน วิทยานิพนธ์เล่มจึง
มุ่งเน้นในการพิจารณา และวิเคราะห์การหลีกเลี่ยงภาษีตามความหมายอย่างกว้าง ซึ่งรวมบทลงโทษ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญารวมอยู่ด้วย 

 
2.3 ลักษณะการหลีกเลี่ยงภาษี34 

2.3.1 สาเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษี 

      สาเหตุที่ก่อให้เกิดการหลกีเลี่ยงภาษีน้ัน อาจแยกพิจารณาได้ดังน้ี 

  (1) ความบกพร่องในระบบภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรกล่าวคือในความ
บกพร่องในระบบภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจะพิจารณาถึงปัจจัยเกี่ยวกับหลักการเกิดขึ้นของ
เงินได้ (Realization Criterion) ระบบภาษีเงินได้ไม่สะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อ และการจัดเก็บภาษีโดย
อ้างอิงอยู่กับรูปแบบการเข้าทําธุรกรรม 

  (2) สาเหตุอันเน่ืองมาจากการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือปัญหาในการตีความ
กฎหมาย ศาลใช้นิติวิธีอย่างไรในการตีความกฎหมาย รวมถึงกรณีที่กฎหมายมีช่องโหว่หรือมีการ
บัญญัติไว้ไม่รัดกุม ก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ผู้เสียภาษีใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ทางภาษี 

  การตีความกฎหมายภาษีน้ัน เน่ืองจากไม่มีกฎหมายกําหนดให้ศาลใช้วิธีการใด
วิธีการหน่ึงโดยเฉพาะ ศาลจึงอาจใช้วิธีการตีความที่ตนเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การตีความของ
ความหมายภาษีอากรน้ัน นักกฎหมายทั่วไปยอมรับว่าจะต้องตีความโดยเคร่งครัด เน่ืองจากกฎหมาย
ภาษีอากรน้ันเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชน หมายถึง ต้องใช้ความหมาย

                                           
  34เกรียงเดช  มาจําเนีย,. “มาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร,” (วิทยานพินธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), น.8. 



24 
 

ตามท่ีปรากฏตามตัวบทกฎหมายน้ัน และในกรณีที่ตัวบกฎหมายตีความได้หลายนัย ก็ต้องตีความ
ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสยีภาษี 

  (3) ทัศนคติของผู้เสียภาษี กลา่วคือ ผู้เสียภาษีที่มีทัศนคติว่าหน้าที่ในการเสียภาษี
เป็นหน้าท่ีในทางศีลธรรม ย่อมมีการสนองตอบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐแตกต่างไปจากผู้เสียภาษีซึ่ง
เป็นนักธุรกิจ ซึ่งมองว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหน่ึงในการประกอบธุรกิจ และย่อมแตกต่างกับผู้เสียภาษี
ที่ไม่พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาล หรือเห็นว่ารัฐบาลนําภาษีอากรไปใช้ในทางที่ขัดต่อ
ความเห็นของตน 

  ความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี เป็นปัจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่อาจก่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงภาษี เน่ืองจากการที่จะทําให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลโดย
สมัครใจ จะต้องทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนได้เสียภาษีอย่างยุติธรรมและไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ 
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกัน 

  ทัศนคติของศาลต่อการกระทําที่อาจถือว่าเป็นการเลี่ยงภาษีอากร คือ การท่ีผู้เสีย
ภาษีได้ดําเนินการในหลายลกัษณะเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงภาระภาษี หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีน้ัน รวมถึงวิธีการที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อให้เกิด
แนวความคิดเก่ียวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทําที่เป็นการเลี่ยงภาษีอากร และการ
ควบคุมการเลีย่งภาษีอากรโดยอาศัยมาตรการทั่วไปในการป้องกันการเล่ียงภาษี (General Tax-
Avoidance Tax Rules) บางกรณีศาลฎีกาอาจไม่ตีความกฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด ถ้าผล
ของการตีความน้ันเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษี นอกจากน้ีบางกรณีมีตีความโดยขยายความกฎหมาย
ภาษี อาจเป็นโทษแก่ผู้เสียภาษีด้วย 

 
2.3.2 วิธีการหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศไทย 

      เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษี หากพิจารณาในด้านเจตนาอาจ
จําแนกได้เป็น 2 ประการคือผู้เสียภาษีมีเจตนาโดยตรงที่จะหลีกเลี่ยงและหลบหนีและผู้เสียภาษีที่ไม่มี
เจตนาหลีกเลี่ยงและหลบหนี35 
  -มีเจตนาหลีกเลี่ยงและหลบหนีซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นไม่อยากเสีย
เงินไม่มีเงินจะเสียเพียงพอในระยะเวลาที่กําหนดให้เสียภาษีเห็นผู้อ่ืนไม่เสียก็เลยหลีกเลี่ยงหรือ

                                           

  35วิโรจน์ เลาหะพันธ์ุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20,น.214. 
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หลบหนีบ้าง หรือเห็นว่าการเก็บภาษีไม่เป็นธรรมมีเงินได้ซึ่งได้มาโดยทางไม่สุจริตและไม่กล้าเปิดเผย
หรือต้องการเอาเปรียบผู้อ่ืนเป็นต้น 
  -ไม่มีเจตนาหลกีเลี่ยงหรือหลบหนีภาษีแต่ได้กระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งอาจ
เกิดจากสาเหตุเช่น ไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีขาดความใส่ใจไมเ่ข้าใจหรือเข้าใจผิดเก่ียวกับ
การเสียภาษีไม่มีเงินจะเสียภาษีหรือด้วยความหลงลืมเป็นต้น 

  วิธีการหนีภาษี หรือหลีกเลี่ยงภาษีมีดังต่อไปน้ี 
  (1) การหนีภาษีเงินได้ (Income Tax Evation) คือการไมชํ่าระภาษีเงินได้ตาม
จํานวนที่ควรจะต้องชําระหรือชําระไว้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับจัดเก็บอยู่ซึ่งกระทําได้โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ 
  1) การไม่ย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้ทั้งท้ังที่บุคคลน้ันมหีน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย 
  2)การละเว้นแสดงรายการไว้ในแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้เช่นไม่รายงาน
ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจําแจ้งค่าเช่าทรัพย์สินตํ่าโดยอ้างว่าไม่ได้เช่าหรือว่าง 
หรือเป็นกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
  3) การขอหักคา่ใช้จ่ายในแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ไม่ตรงต่อความเป็นจริงซึ่ง
ปกติสูงกว่าความเป็นจริง 
  4)การขอหักค่ารถหย่อนไม่ถกูต้องตามความเป็นจริงหรือตามกฏหมาย 
  5) การกรอกข้อความในแบบแสดงรายการเสียภาษีเป็นเท็จหรือการกรอกไม่
ครบถ้วนเพ่ือหลบหนีภาษี 
  6) การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการบ่อยบ่อยหรือย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้ง 
  7) มีการทําบัญชีส่งชุดสําหรับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือประโยชน์สามประการคือผู้เป็น
เจ้าของกิจการ การขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และการเสียภาษีเงินได้ 
  8) แจ้งยอดการขายหรือรายได้ตามความเป็นจริงแล้วนําไปใส่ไว้ในบัญชีส่วนตัวของ
เจ้าของกิจการ 
  9) แจ้งยอดการขายเงินสดหรือขายเช่ือตํ่ากว่าความเป็นจริง 
  10) แจ้งยอดซื้อสินค้าเกินความเป็นจริงโดยวิธีการสร้างค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นจริงหรือ
จ่ายเช็คเกินกว่าน้ีที่ต้องชําระแล้วให้ทอนส่วนเกินนําไปใช้ส่วนตัว จ่ายเช็คไปใช้ส่วนตัวแล้วสร้าง
หลักฐานว่าเป็นการซื้อสินค้า 
  11) ขายทรัพย์สินแล้วไมล่งบัญชีแต่ยังคิดหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคามาตลอด 
  12) เฉลี่ยรายได้บางส่วนไปในปีภาษีอ่ืนเพ่ือลดภาระภาษีไม่ให้เสียในอัตราสูง 
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  13) หักหน้ีสูญเกินกว่าความเป็นจริง 
  14) ตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นปีตํ่ากว่าความเป็นจริง 
  15) หักค่าใช้จ่ายค่าเงินเดือนให้แก่บุคคลในครอบครัวที่ไมไ่ด้ทํางานให้แก่ธุรกิจ 
  16) นําผลเสียหายหรือผลขาดทุนที่ไม่เป็นความเป็นจริงมาหักเป็นรายจ่าย 

  (2) การหลีกเลีย่งภาษีเงินได้ (Income Tax Avoidance) คือการไม่ชําระภาษีเงินได้
หรือชําระแต่น้อยโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายระเบียบปฏิบัติหรือข้อวินิจฉัยของส่วนราชการที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีการเลือกดังกล่าวน้ีอาจไม่ถือว่าผิดกฎหมายและส่วนใหญ่จะได้รับ
คําแนะนําจากที่ปรึกษาฝ่ายภาษีอากรวิธีการที่ทํามาได้แก่ 
  1) แยกหุ้นส่วนหรือหุ้นในบริษัทใหแ้ก่บุคคลในครอบครัวเพ่ือกระจายรายได้เงินปัน
ผลเอาไปเป็นการลดภาระภาษีเงินได้ในอัตราสูง 
  2) จัดต้ังบริษัทเพ่ือแยกรายได้ออกบางส่วนหรือเพ่ือให้เป็นผู้ลงทุนแทนเน่ืองจากเงิน
ปันผลที่บุคคลได้รับจากบริษัทมีสิทธ์ิหักค่าลดหย่อนได้มาก 
  3) ในการคํานวณเงินได้สุทธิเสียภาษีมักจะยินยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
เพราะไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่ขายและขณะเดียวกันทางราชการก็ไม่สามารถตรวจสอบ
ยอดเงินได้จากการขายได้ว่ามีจํานวนครบถ้วนหรือไม่ 
  4) หลีกเลี่ยงไม่รับเงินในปีภาษีที่มีเงินได้สูงเพ่ือเลื่อนการชําระภาษีเงินได้ไว้ในปี
ถัดไปเพราะตามกฏหมายถือเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์ในการคํานวณเงินได้สุทธิเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
  5) หลีกเลี่ยงเงินได้โดยวิธีการไม่ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อผู้มีสว่นได้เสียมิได้เรียกร้อง
หรือออกให้ภายหลังก็ออกใบรับน้อยกว่าจํานวนเงินที่ได้รับจริงซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ยากว่ามีเงินได้
จากการขายสินค้าเป็นจํานวนเท่าใด 
  โดยสรุปแล้วทัง้การหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีภาษีต่างก็มีจุดประสงค์ตรงกัน ที่จะลด
หรือทําให้เสียภาษีน้อยลงและหากเป็นไปได้อาจไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่แตกต่างกันในทางที่จะไปสู่
จุดหมายปลายทางคือการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการใช้ประโยชน์ทางกฏหมายที่เป็นช่องโหว่หรือการ
ตีความกฎหมายหรือในกรณีที่มีข้อยกเว้น ส่วนการหลบหนีภาษีเป็นการปฏิบัติผิดกฏหมายและต้อง
ถูกลงโทษหากมีการตรวจพบ อน่ึงการหลีกเลี่ยงภาษีเจ้าพนักงานประเมินจะต้องเรียกเก็บภาษี
เพ่ิมเติมภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี รายการหลบหนีภาษีเจ้าพนักงาน
อาจมีสิทธ์ิเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันตรวจพบว่ามีการหลบหนีหรือมีการละเว้น
การปฏิบัติตามกฏหมาย 

 



27 
 

 

 
2.3.3 หลักการป้องกันการหลีกเลีย่งภาษีอากรในต่างประเทศ 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ไมม่ีมาตราการทั่วไปในการป้องกันการหลีกเลีย่งภาษี
อากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีมาตราการที่พัฒนามาจากคําพิพากษาของศาล หลักเกณฑ์ที่ถือว่า
เป็นมาตรการทั่วไปในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรน้ันได้แก่ Step Transaction Doctrine, 
Business Purpose Test และ Substance over Form Doctrine ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในการ
บังคับใช้ โดยจะแยกพิจารณาตามลําดับต่อไป 

1) หลัก Step Transactionคือกรณีที่ผู้เสียภาษีมีวัตถุประสงค์ในการดําเนิน
ธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมน้ันมีภาระภาษีเกิดขึ้น ผู้เสียภาษีจึงดัดแปลงธุรกรรมเสียใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงภาระ
ภาษีน้ันแต่ก็ยังคงผลสุดท้ายของธุรกรรมน้ัน ซึ่งหลัก Step Transaction จะนําธุรกรรมย่อยๆท่ีผู้เสีย
ภาษีน้ันสร้างขึ้นมาพิจารณา และพิจารณาว่าธุรกรรมใดเป็นธุรกรรมที่ผู้เสียภาษีมีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษี ส่วนธุรกรรมน้ันจะถือเป็นการหลีกหลีกเลี่ยงภาษีจริงหรือไม่ ต้องพิจารณคู่กับหลัก Business 
Purpose Test และ Substance over Form Doctrine ต่อไป 

หลัก Step Transaction มกีารพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง
ดังต่อไปนี้36 

  - หลักความผูกพันที่จะต้องกระทํา (the binding commitment test)คอืการ
พิจารณาว่าการกระทําใดๆ ของผู้เสียภาษีจะไม่ถือว่าเป็นขั้นตอนในธุรกรรมหน่ึงๆ เว้นแต่ว่าเมื่อได้มี
การกระทําอันหน่ึงแล้ว ผู้เสียภาษีมีความผูกพันที่จะต้องดําเนินการกระทําอ่ืนต่อไป 

  - หลักผลสุดทา้ยหรือหลักวัตถุประสงค์ (the end result or intention test)คือ
การเช่ือมโยงการกระทําต่างๆ ของผู้เสียภาษีเข้าด้วยกันและถือว่าเป็นขั้นตอนการทําธุรกรรมเดียวกัน 
ถ้าการกระทําน้ันมีเจตนาเร่ิมแรกแล้วมุ่งหมายจะให้เกิดขึ้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงใน
ท้ายที่สุด 

                                           
  36  Joshua D. Rosenberg, “Tax avoidance and income Measurement,” 
Michigan Law review, (November 1988). 
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- หลักความสัมพันธ์แห่งการกระทํา (the interdependence test)คือการกระทํา

ของผู้เสียภาษีจะถือว่าเป็นขั้นตอนในธุรกรรมเดียวกันก็ต่อเมื่อการกระทําน้ันมีความสมัพันธ์กันถึง
ขนาดที่ว่าธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นย่อมเป็นอันไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากการกระทําที่เก่ียวข้องน้ัน 

2) หลัก Business Purpose คือหลักเกณฑ์ที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลในคดี 
Gregory v. Helvering ซึ่งได้ตัดสินว่า การดําเนินการของผู้เสียภาษีในคดีน้ันเป็นการเลี่ยงภาษี 
เน่ืองจากในการดําเนินธุรกรรมน้ัน ผู้เสียภาษีได้ดําเนินการโดยปราศจากวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ 

3)หลัก Substance over Formเป็นหลกัที่ใช้ในการทีจ่ะวิเคราะห์และกําหนด
ภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกรรมตามรูปแบบน้ันเสียใหม ่ให้สอดคล้องกับสาระสําคัญของ
การดําเนินธุรกรรมน้ัน โดยในการวิเคราะห์และกําหนดภาระภาษีที่เกิดขึ้นน้ัน ศาลไม่จําเป็นต้อง
ผูกพันกับนิติสัมพันธ์ที่ผู้เสียภาษีได้สร้างขึ้น นิติสัมพันธ์ที่ผู้เสียภาษีได้ก่อขึ้นจะพึงมีผลในระบบภาษี
อากรต่อเมื่อนิติสัมพันธ์น้ันสอดคล้องกับความสัมพันธ์และธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงเท่าน้ันหลักน้ีเป็นการ
แสวงหาสิ่งซึ่งเหมาะสมต่อผลลัพธ์ในทางเศรษฐกิจสําหรับธุรกรรมอ่ืนๆ 

(2) ประเทศอังกฤษ37 

ประเทศอังกฤษ ไม่มมีาตราการทั่วไปในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่มมีาตราการที่พัฒนามาจากคําพิพากษาของศาล เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา แยกพิจารณาตามท่ีนิยมในตําราทางภาษีได้ดังน้ี 

1)หลัก Wesminster Doctrineหลักเกณฑ์น้ีเกิดจากคําพิพากษาของศาลในคดี 
Duke of Westminster v. Inland Revenue Commissioners ซึ่งได้ตัดสินว่าภาษีน้ันจะต้องเรียก
เก็บตามรูปแบบของธุรกรรมโดยไม่ต้องคํานึงถึงสาระสําคัญแห่งธุรกรรม ซึ่งแนวความคิดที่อยู่
เบ้ืองหลังคําวินิจฉัยในคดีน้ีคอื ศาลในขณะน้ันยึดถือหลักการตีความตามลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็น
ข้อจํากัดในการใช้กฎหมาย 

2) หลักThe New Approachมีการพัฒนาโดยลําดับ ซึ่งพัฒนาโดยคําพิพากษา
ของศาลด้วยกระบวนการตีความกฎหมายของศาลน้ัน แต่ละครั้งจะมีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ใหม่ๆ  
อาจสรุปแนวความคิดได้ดังนี้ 

                                           
  37เกรียงเดช  มาจําเนียร,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34,น.69. 
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- ธุรกรรมที่อยูในบังคับของหลัก The New Approach ต้องเป็นธุรกรรมที่เป็น

แผนการณ์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ ซึง่มีขั้นตอนหน่ึง (intermediate transaction) ไม่มี
เหตุผลเป็นการอ่ืนหากแต่เพ่ือเลี่ยงภาษี และธุรกรรมที่เป็นแผนการณ์น้ีได้เกิดขึ้นจริง 

- ภาระภาษีจะต้องพิจารณาจากสาระสําคัญของธุรกรรมที่ได้ดําเนินการโดยผู้เสีย
ภาษี The New Approach จะนํามาใช้กับธุรกรรมที่ได้ดําเนินการโดยผู้เสียภาษี ในกรณีที่ธุรกรรมน้ัน
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลคือการเปลีย่นแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี หากแต่การดําเนินการ
ดังกล่าวเพียงเพ่ือให้ผู้เสียภาษีสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงภาระภาษีของตนเท่าน้ัน 

- ในการค้นหาสาระสําคัญของการกระทํา ศาลใช้วิธีการตีความกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือ โดยใช้หลักการตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์ แทนการตีความกฎหมายตามลายลักษณ์
อักษรซึ่งเป็นคุณต่อผู้เสียภาษี และยังเป็นเสมือนการส่งเสริมการเลี่ยงภาษีด้วยเมื่อมีธุรกรรมใดมี
องค์ประกอบครบถ้วนดังกล่าวแล้ว ศาลย่อมปฏิเสธขั้นตอนที่ปราศจากวัตถุประสงค์ทางเศษฐกิจ
หากแต่เพ่ือเลี่ยงภาระภาษีน้ัน โดยพิจารณากําหนดภาระภาษีของธุรกรรมดังกล่าวจากผลสุดท้ายที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวน้ัน 

(3) ประเทศออสเตรเลีย38 

ประเทศออสเตรเลียมีมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยศึกษาจาก Part IV A ใน Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA) ซึ่งจะพิจารณาได้
ว่าธุรกรรมที่อยู่ในบังคับของ Part IV A น้ัน จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  - จะต้องมีการดําเนินแผนการณ์ (Scheme)  

  - แผนการณ์น้ันได้ดําเนินโดยมีวัตถุประสงค์เดียว หรือวัตถุประสงค์หลัก (Sole or 
Dominant Purpose) เพ่ือผลประโยชน์ทางภาษี (Tax Benefit) 

  - ผู้เสียภาษีได้รับผลประโยชน์ทางภาษีอันเน่ืองมาจากมีการดําเนินการตามแผนการ
น้ัน 

  สรุปในหลายประเทศจะมีหลกัการตีความเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 หลักการใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี3้9 

                                           
  38เพ่ิงอ้าง, น.81. 
  39ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม และดุลลักษณ์  ตราชูธรรม, “มาตรการต่อต้านการเลี่ยง
ภาษี”, วารสารศาลภาษีอากร, (2548), น.1 - 3. 
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  (1) หลักเจตนารมย์ของกฎหมายสาํคัญกว่ารูปแบบ เป็นหลักการท่ีประเทศที่ใช้
ประมวลกฎหมายใช้เป็นมาตรการในการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีหลักการน้ีคือหลักที่ว่าที่ว่า
วัตถุประสงค์ของผู้บัญญัติกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายย่อมสําคัญกว่านิติกรรมที่เกิดขึ้นโดย 
มีมูลเหตุจูงใจที่จะเลี่ยงภาษีฉะน้ันหากนิติกรรมใดเกิดขึน้โดยมีมูลเหตุจงใจที่จะเลี่ยงภาษีแม้จะไม่ผดิ
กฎหมายก็ตามศาลและเจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอํานาจปฏิเสธไม่ยอมรับ น่ีนิติกรรมน้ันและเจ้า
พนักงานประเมินภาษีย่อมมีอํานาจที่จะประเมินภาษีจากนิติกรรมดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายได้ 
  (2) หลักเนื้อหาสําคัญกว่ารปูแบบเป็นหลกัการท่ีมีความคล้ายคลึงกับหลัก
เจตนารมย์ของกฎหมายสําคัญกว่ารูปแบบแต่หลักเน้ือหาสําคัญกว่ารูปแบบเป็นหลักการท่ีใช้กันอยู่ใน
ประเทศที่ใช้กฏหมายจารีตประเพณีซึ่งเป็นหลักที่ว่านิติกรรมใดแม้จะทําขึ้นตามรูปแบบของกฎหมาย 
แต่ถ้านิติกรรมน้ันทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีและมีผลทําให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสีย
ภาษีน้อยลงเจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอํานาจปฏิเสธไม่ยอมรับนิติกรรมน้ันและประเมนิภาษีตาม
เน้ือหาทางเศรษฐกิจได้ 
  (3) หลักวัตถุประสงคส์ุดทา้ยเพื่อการเลี่ยงภาษี เป็นหลักที่ว่าหากวัตถุประสงค์
สุดท้ายของนิติกรรมใดมิได้เป็นวัตถุประสงค์ทางการค้าแต่เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะไม่ต้องเสียภาษี
หรือเสียภาษีน้อยลงแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอํานาจปฏิเสธไม่ยอมรับนิติ
กรรมน้ัน แม้นิติกรรมนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆท่ีเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
หลักการน้ีจึงเป็นหลักการท่ีแตกต่างจากเน้ือหาสําคัญกว่ารูปแบบเน่ืองจากหลักการวัตถุประสงค์
สุดท้ายเพ่ือการเลี่ยงภาษีจะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์สุดท้ายของนิติกรรมว่ามีแต่ดาราที่จะเลี่ยง
ภาษีหรือไม่โดยไม่สนใจ ถึงวิธีการหรือขั้นตอน ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังน้ันจึงทําให้เป็นหลักการ
ที่มีความรัดกุมมากกว่าหลักการเน้ือหาสําคัญกว่ารูปแบบ 
  (4)หลักผลลพัธ์สุดท้ายของนิติกรรม เป็นหลักการท่ีว่าแม้นิติกรรมที่ได้กระทําขึ้น
จะประกอบด้วยขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากขั้นตอนใดไม่ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว
ขั้นตอนน้ันก็จะใช้บังคับไม่ได้และจะพิจารณาผลของขั้นตอนที่ใช้บังคับได้เพ่ือหาผลลัพธ์สุดท้ายของ
นิติกรรมนั้น 
  (5)หลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของคู่กรณี เป็นหลักทีว่่าหากมีการทํานิติกรรม
ใดโดยคู่กรณีมไิด้มีเจตนาที่จะบังคับตามนิติกรรมน้ันแต่เป็นการทําขึ้นเพ่ือรวมหรืออําพรางเจตนาที่
แท้จริงเพ่ือที่จะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงศาลหรือเจ้าพนักงานประเมินย่อมมอํีานาจปฏิเสธ
ไม่ยอมรับนิติกรรมนั้นและบังคับตามเจตนาท่ีแท้จริงเพ่ือประเมินภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนได้ 
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2.3.4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการหลกีเลี่ยงภาษีตามกฎหมายต่างประเทศ40 

    สรุปหลักเกณฑ์ได้ 3 กรณ ีได้แก่ 

  (1) หลักเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นหลักการท่ีนําเจตนาของผู้เสียภาษีในการ
ดําเนินการมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการดําเนินการใดเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งการ
ดําเนินการของผู้เสียภาษีจะเป็นการเลี่ยงภาษีก็ต่อเมื่อการดําเนินการน้ันมีวัตถุประสงค์ในการ
หลีกเลี่ยงภาษีเพียงวัตถุประสงค์เดียว หรือมีเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ
ดําเนินการน้ันๆ ดังน้ัน หลักเจตนาจึงพิจารณาจากข้อเท็จจริงภายนอกประกอบการพิจารณาว่าผู้เสีย
ภาษีมีมีวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีอากร อันเป็นเจตนาในภววิสัยไม่ใช่เจตนาภายในของผู้เสีย
ภาษี 

  (2) หลักความวิปริตแห่งธุรกรรม เป็นหลกัการท่ีให้ความสําคัญกับรูปแบบแห่งการ
กระทําซึ่งโดยปกติเป็นการกระทําซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะเป็นการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เช่นการ
ดําเนินการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนประกอบกัน ซึ่งในการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวผู้เสีย
ภาษีสามารถทีจ่ะดําเนินการโดยวิธีปกติธรรมดาโดยไม่ต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆเหล่าน้ันก็ได้ซึ่งก็ให้ผล
สุดท้ายเช่นเดียวกัน การกระทําดังกล่าวทําให้เห็นได้ชัดว่าผู้เสียภาษีได้ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การหลีกเลี่ยงภาษี  

  (3) หลักสาระสําคัญแห่งการกระทํา คือหลักการท่ีพิจารณาถึงความแทจ้ริงของการ
ดําเนินการ โดยมิได้ยึดติดอยู่กับรูปแบบแห่งการดําเนินการน้ัน ในการพิจารณาถึงความแท้ตริงของ
การดําเนินการน้ันมักพิจารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบที่ผู้เสียภาษีเลือกใช้ และผลลัพธ์ขึ้น 
มิใช่เพียงรูปแบบของการดําเนินการเท่าน้ัน  

2.3.5 ขอบเขตและความหมายของหลักการหลีกเลี่ยงภาษี 

      การพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการเลี่ยงภาษีหรือไม่น้ัน อาจแยกเป็นประเด็น
ที่ต้องพิจารณาได้เป็น3ส่วน ได้แก่  

  (1) การกระทําที่ก่อให่เกิดการเปลี่ยนแปลงภาระภาษี คือการเลี่ยงภาษีน้ันจะต้อง
เป็นการกระทํา การไม่กระทําไม่ควรถือว่าเป็นการเลี่ยงภาษี แม้ว่าผลของการไม่กระทําน้ันจะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาระภาษีก็ตาม โดยการไม่กระทําน้ี หมายถึงเฉพาะการไม่กระทําที่ไม่
ก่อให้เกิดเงินได้เท่าน้ัน แต่ไม่รวมถึงการกระทําเพ่ือไม่ให้เกิดเงินได้ อย่างไรก็ดี  

                                           
  40เกรียงเดช  มาจําเนียร,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34,น.99-106. 
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  การกระทําน้ีอาจเป็นการกระทําของผู้เสียภาษีหรืออาจเป็นการกระทําของบุคคลอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสียภาษีก็ได้ นอกจากน้ี การกระทําดังกล่าวย่อมต้องก่อให้เกิดข้อเท็จจริง คือการ
เปลี่ยนแปลงในภาระภาษีของผู้เสียภาษีด้วย 

  (2) การกระทําที่ไม่อยูในระดับที่ควรได้รับการยอมรับในทางภาษีอากรคือการจะ
พิจารณาว่าการกระทําเป็นการเลี่ยงภาษีหรือไม่น้ัน ควรจะพิจารณาจากผลลัพธ์ในทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนในการเข้าทําธุรกรรมโดยผู้เสียภาษี หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาธุรกรรมที่อาจถือได้ว่าเป็นการ
เลี่ยงภาษี 2 ลักษณะ ได้แก่หลักนิติสัมพันธ์ ที่พิจารณาถึงการเลี่ยงภาษีว่า หมายถึง ธุรกรรมท่ี
ก่อให้เกิดผลเป็นการเปลี่ยนแปลงภาระภาษีในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี โดยรูปแบบแห่ง
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องน้ัน มิได้สอดคล้องกับนิติสัมพันธ์ที่ผู้เสียภาษีประสงค์ที่จะก่อให้เกิดขึ้น ส่วนหลัก
ความสุจริตในทางภาษี เป็นหลักกฎหมายทั่วไปท่ีสามารถนํามาใช้ได้ ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นการใช้สิทธิ
หรือการปฏิบัติการชําระหน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่าน้ัน 

  (3) การกําหนดภาระภาษีใหม่สําหรับการดําเนินการท่ีเป็นการเล่ียงภาษีเมื่อการ
กระทําของผู้เสียภาษีถือได้ว่าเป็นการเลี่ยงภาษีแล้ว ขั้นตอนที่สําคัญต่อไปคือการวิเคราะห์และกําหนด
ภาระภาษี (Re-characterization) ที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เป็นการเลี่ยงภาษีเสียใหม่ ตามรูปแบบที่
ควรจะเป็นการวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบภาระภาษีสําหรับการกระทําที่เป็นการเลี่ยงภาษีน้ัน ควร
จะพิจารณาความสอดคล้องระหว่างภาระภาษีที่เกิดข้ึน เพ่ือที่จะหารูปแบบซึ่งสามารถอธิบายนิติ
สัมพันธ์ที่ผู้เสียภาษีประสงค์ที่จะก่อได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด โดยอาจใช้หลักเช่นเดียวกับ 
Part IV A ของออสเตรเลีย คือ ภาระภาษีจะกําหนดจากธุรกรรม ด้วยเหตุดังกล่าว รูปแบบที่จะ
นํามาใช้ในการกําหนดภาระภาษีจะต้องเป็นรูปแบบที่สร้างภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีน้อยสุด 
2.4 บทลงโทษของการหลกีเลี่ยงภาษี 

2.4.1 บทลงโทษทางแพ่ง 

    บทลงโทษทางแพ่ง ในกฎหมายภาษีอากรทุก ฉบับจะมีบทลงโทษทางแพ่งไว้
ควบคู่อันเป็นการแสดงถึงเจตนารมย์ของการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่มี
ประสิทธิภาพอันเป็นการนํารายได้ ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีไปใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังน้ันโทษ
ทางแพ่งสามารถตอบสนองตรงตามเจตนารมณ์ที่สุด บทลงโทษทางแพ่งท่ีนํามาใช้ในกฎหมายภาษี
อากรมีด้วยกันสองรูปแบบคือ 
  1) เบ้ียปรับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญติัเก่ียวกับเบ่ียปรับดังน้ี 

มาตรา 379 บัญญัติว่า "ถ้าลกูหน้ีสัญญาแก่เจ้าหน้ีว่าจะใช้เงินจํานวนหน่ึงเป็นเบ้ีย
ปรับเมื่อตนไม่ชําระหน้ีก็ดี หรือไม่ชําระหน้ีให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหน้ีผิดนัดก็ให้ริบเบ้ียปรับ ถ้า
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การชําระหน้ีอันจะพึงทําน้ันได้แก่งดเว้นการอันใดอันหน่ึง หากทําการอันฝ่าฝืนมูลหน้ีเมือ่ใด ก็ให้ริบ
เบ้ียปรับเมื่อน้ัน" 
  มาตรา 384 บัญญัติว่า "ถ้าการชําระหน้ีตามที่สญัญาไว้น้ันไม่สมบูรณ ์การท่ีตกลง
กันด้วยข้อเบ้ียปรับในการไมป่ฏิบัติตามสัญญานั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์ดุจกนั แม้ถึงคู่กรณีจะได้รู้ว่าข้อ
สัญญานั้นไม่สมบูรณ์" 
  ดังนั้น เบ้ียปรับ คือ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญา
กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยลูกหน้ีให้สญัญาว่า ถ้าลูกหน้ีไม่ชําระหน้ีหรือไม่ชําระหน้ีให้ถูกต้องสมควร ให้
เจ้าหน้ีริบหรือเรียกเอาเบ้ียปรับน้ันได้ กรณีการชําระหน้ีเป็นการงดเว้นการอันใดอันหน่ึง เมื่อลูกหน้ีฝ่า
ฝืนกระทําเมื่อใด เจ้าหน้ีย่อมมีสิทธิริบเบ้ียปรับได้นับแต่น้ัน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 379 ตอนท้าย ใน
การทําสัญญากันน้ัน กฎหมายมิได้บังคับว่าคู่สัญญาจะต้องกําหนดเบ้ียปรับไว้ ดังน้ัน คู่สัญญาจึงไม่
จําเป็นจะต้องตกลงกันกําหนดเบ้ียปรับ ถ้าประสงค์จะให้มีเบ้ียปรับก็ต้องตกลงกําหนดไว้ในสัญญาอัน
ก่อหน้ีน้ัน หรืออาจทําสัญญาเพ่ิมเติมเฉพาะเบ้ียปรับอีกส่วนหน่ึง ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้มีเบ้ียปรับ เมื่อ
ลูกหน้ีไม่ชําระหน้ีหรือไม่ชําระหน้ีให้ถูกต้องสมควร ก็ต้องบังคับไปตามบทบัญญัติว่าด้วยผลแห่งหนี้อัน
เป็นหลักทั่วไป 

เบ้ียปรับทางภาษ4ี1 หมายถึง เงินที่กฎหมายกําหนดให้ผู้เสยีภาษีเสียเพ่ิมเติม
เน่ืองจากผู้เสียภาษีไม่ย่ืนรายการเพ่ือเสียภาษี หรือย่ืนรายการแล้วแต่ไมถู่กต้องครบถ้วน หรือ
เน่ืองจากผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยเบ้ียปรับมักจะกําหนดเป็น
จํานวนเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียกฎหมายภาษีอากรไทยทุกฉบับจะมีบทลงโทษเกี่ยวกับเบ้ียปรับ
กําหนดไว้เสมอ เบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร เช่น เบ้ียปรับตามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

 
  2)เงินเพ่ิมทางภาษี หมายถึง เงินที่กฎหมายกําหนดให้ผู้เสยีภาษีชําระเมื่อผู้เสียภาษี
ผิดนัดไม่ชําระภาษีตามเวลาท่ีกําหนดไว้ และเงินเพ่ิมน้ีจะมีจํานวนมากข้ึนตามระยะเวลาที่ชําระภาษี
ล่าช้า แต่จํานวนเงินเพ่ิมจะไม่เกินภาษีที่ต้องชําระ กฎหมายภาษีอากรไทยจะมีบทลงโทษเก่ียวกับเงิน
เพ่ิมกําหนดไว้เสมอ เช่น เงินเพ่ิมตามภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เป็นต้น 

                                           
  41เสาวลักษณ์ กาญจนะ,“เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 50. 
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2.4.2 บทลงโทษทางอาญา42 

      ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 บัญญัติโทษสําหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดมี
ดังน้ี (1) ประหารชีวิต (2) จําคุก (3) กักขัง (4) ปรับ และ(5) ริบทรัพย์สิน 

  เมื่อพิจารณาถึงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติโทษท่ีจะลงแก่ผู้ที่กระทํา
ความผิดตามกฎหมายอาญาจะมีทั้งหมด 5 ประการ แต่ในทางภาษีมิได้มีการนําโทษทางอาญามาใช้
เพ่ือลงโทษผู้กระทําความผิดในทางภาษีทุกโทษอาญา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  1) ประหารชีวิต 

  การประหารชีวิตเป็นโทษที่ถือว่ารุนแรงที่สุดซึ่งเป็นมาตรการที่มีผลเป็นการกําจัดน้ี
ให้ผู้ต้องโทษกระทําความผิดได้อีกอย่างเด็ดขาดแต่ปัจจุบันยังไม่มีการนํามาใช้โดยตรงในบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายภาษีอากร ไม่ว่าประเทศใด 

  2) จําคุก 

  การจําคุกเป็นโทษที่มีความรุนแรงเป็นอรับสองรองจากโทษประหารชีวิตแต่ในบาง
ประเทศการจําคุกถือเป็นโทษท่ีรุนแรงที่สุด ซึ่งหากพิจารณาถึงความผิด เกี่ยวกับภาษีอากรโทษจําคุก
จะนํามาใช้ ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

  3) กักขัง 

  เป็นโทษทางอาญาท่ีมีความรุนแรงรองลงมาจากโทษจําคุก ซึ่งโดยสภาพแล้วพูด
กักขังมิใช่เป็นระวางโทษสําหรับการกระทําความผิดโดยตรงจึงไม่ปรากฏการระวังโทษกักขังใน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายภาษีอากร แต่จะมีโทษกักขังที่เปลี่ยนมาจากโทษจําคุกตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 23 

  4) ปรับ 

  โทรกลับคือการลงโทษทางทรัพย์สินที่ผู้ต้องโทษปรับจะต้องนําเงินตามจํานวนที่สั่ง
กําหนดเป็นค่าปรับไว้ในคําพิพากษา ซึ่งโทษปรับตามกฎหมายภาษีอากรที่กําหนดไว้ตายตัวเช่น
พระราชบัญญัติภาษีศุลกากรมาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิ แปดศาลมีอํานาจรถยนต์ผ่อนโทษเพราะ

                                           
  42 ปิยะธิดา ไชยมงคล,“คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 25 - 32. 
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มีเหตุอันควรปราณีได้ น่ันหมายความว่า โทษ อาญาในทางภาษีได้นําโทษปรับมาอัพเป็นบทลงโทษ
ในทางภาษีได้ 

  5) ริบทรัพย์สิน 

  กฎหมายภาษีอากรไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสินไว้เป็นการเฉพาะแต่มีการหยิบ
ยกมาบัญญัติไว้เป็นบทลงโทษเช่นพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา 27 ตรีเป็นต้น เมื่อไม่มีการบัญญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องนําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับเพ่ือให้อํานาจศาลนํา
โทษริบทรัพย์สินมาใช้ลงโทษผู้กระทําผิดตามกฎหมายภาษีอากรได้เป็นการทั่วไป เมื่อพบทรัพย์สินที่มี
ไว้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 หรือทรัพย์สินที่ ได้ใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระทํา
ความผิดหรือได้มาโดยกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33แต่ใน ประมวลรัษฎากร
ไม่พบโทษริบทรัพย์สินบัญญัติไว้เพ่ือลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดในประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด 
2.5 ความหมายของภาษีมรดก 

2.5.1 แบบจําลองของมรดก 

      มรดกเป็นตัวแปรเช่ือมโยงระหว่างรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกโดยงานวิจัยของล่าสุดของ 
Cramer and Pestieau (2004, 2006)(อ้างใน ทศพล อากาศเมฆ. 2553. มรดก และ ระบบภาษีที่
เหมาะสม ในแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองช่วงวัยอยู่ร่วมกัน) 43 เก่ียวกับแบบจําลองที่ไม่เห็น
แก่ตัวสามารถสรุปได้ว่า ถ้าหากต้องการเข้าใจบทบาทของมรดกในระบบเศรษฐกิจแล้ว ต้อง
ทําการศึกษาให้เข้าใจแรงจูงใจของการให้มรดก (Bequest motives) เสียก่อนซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้
สรุป แรงจูงใจในการให้มรดก ว่าสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังน้ี 

2.5.1.1 Pure Altruisticรูปแบบแรกเรียกว่า Pure Altruistic ซึ่งรุ่นพ่อแม่จะสนใจ
อรรถประโยชน์ของรุ่นลูกโดยนําเอาอรรถประโยชน์ของรุ่นลูกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของอรรถประโยชน์
ของตนเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบ Pure altruism จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ เรียกว่า Ricardian 
equivalence กล่าวคือรุ่นพ่อแม่จะชดเชยความไม่สมบูรณ์ในการกระจายการจัดสรรทรัพยากรของ
รัฐบาลด้วยการตัดสินใจให้มรดกเทียบเท่าผลต่างของความไม่สมบูรณ์น้ัน (Matching bequest) 
งานวิจัยที่ใช้แบบจําลองรูปแบบนี้เริ่มข้ึนในปีค.ศ. 1974 โดย Barro (1974) และยังคงถูกใช้มาจนถึง
ปัจจุบันเช่นใน งานวิจัยของ Cremer and Pestieau (2001) และ Laferrere and Wolff (2006) ซึ่ง

                                           
  43ทศพล อากาศเมฆ,“มรดกและระบบภาษีที่เหมาะสม ในแบบจําลองดุลยภาพ
ทั่วไปที่มีคนสองช่วงวัยอยู่ร่วมกัน,”(วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553), หน้า 6-8. 
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หลักการในการหาอรรถประโยชน์สูงสุดจากแบบจําลองรูปแบบนี้มีแนวคิดใกล้เคียงกับการหา
อรรถประโยชน์สูงสุดจากการพิจารณาแบบจําลองอรรถประโยชน์แบบ Dynasty utility ในช่วงเวลา
อนันต์(Infinite-horizon frame work) ดังน้ันรูปแบบน้ีจึงไม่เหมาะในการนํามาใช้สร้างแบบจําลองที่
มีคนสองช่วงวัยอาศัยอยู่ร่วมกัน (Overlapping generation) เน่ืองจากไม่สามารถแสดงเง่ือนไขตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้ 

 2 . 5 . 1 . 2  Exchange-related motivesรู ปแบบที่ ส อ ง ในการ ใ ห้ม รดกคื อ 
Exchange-related motives หรือการให้ต่างตอบแทน (Reciprocity altruism) ซึ่งในรูปแบบนี้รุ่น
ลูกจะเลือกระดับของความใส่ใจต่อรุ่นพ่อแม่(Level of attention) ซึ่งในทางกลับกันรุ่นพ่อแม่ก็จะ
ตัดสินใจให้มรดกโดยคํานึงถึงระดับความใส่ใจของรุ่นลูกที่ตนเองได้รับดังน้ันในแบบจําลองการให้
มรดกในรูปแบบน้ีโดยทั่วไปจะใช้ทฤษฎีเกม(Game theory) ในการพิจาณาโดยผู้เล่น (Player) มีสอง
กลุ่มคือรุ่นลูกและรุ่นพ่อแม่ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ชันของผลตอบแทน (Pay-off function) ขึ้นกับ
อรรถประโยชน์ที่ตนได้รับงานวิจัยที่ใช้แบบจําลองรูปแบบนี้ได้ถูกเสนอแนะต้ังแต่ทศวรรษที่เจ็ดสิบ
อาทิเช่นงานวิจัยของ Hammond(1975) และ Kurz (1978) และยังมีการใช้แบบจําลองรูปแบบน้ีใน
งานวิจัยต่อมาจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นงานวิจัยของ Bernheim (1985), Cox (1987), และ Bernheim 
and Severinov (2003)ซึ่งงานวิจัยทั้งหลายเหล่าน้ีต่างใช้สมมุติฐานที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือรุ่นพ่อแม่
จะใช้มรดกในการกําหนดพฤติกรรมของรุ่นลูกให้เป็นไปตามที่รุ่นพ่อแม่ต้องการโดยที่รุ่นลูกแต่ละคน
อาจจะได้รับมรดกที่แตกต่างกันตามระดับของความใส่ใจต่อรุ่นพ่อแม่ 

 2.5.1.3 Joy of giving หรือ Warm glow รูปแบบที่สามซึ่งจะนํามาใช้เป็นรูปแบบ
แรงจูงใจของการให้มรดกที่ใช้ในในงานวิจัยน้ีคือรูปแบบที่เรียกว่า Joy of giving หรือ Warm glow 
ซึ่งรุ่นพ่อแม่จะได้รับอรรถประโยชน์โดยตรงจากการให้มรดกเน่ืองจากมรดกถูกสมมุติว่าเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการบริโภคในช่วงเวลาสุดท้าย(Bequest as last consumption) โดยในช่วงวัยชรารุ่นพ่อแม่
จะทําการเลือกสัดส่วนระหว่างอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคของตนเองโดยตรงและ
อรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการให้มรดกดังน้ันจํานวนของมรดกจะขึ้นกับรายได้การออมและราคาของ
มรดกโดยไม่มีผลของการทดแทนกัน (Compensatory effect) ระหว่างการบริโภคของตนเองกับ
มรดกเน่ืองจากในแบบจําลองรูปแบบน้ีผู้บริโภคไม่ได้ถูกกําหนดให้ต้องรักษาระดับการบริโภคคงท่ี 
(Smoothenconsumption) ในทุกรุ่นดังน้ันปัจจัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจของผู้ให้
มรดกคือจํานวนหรืออัตราภาษีมรดกที่ผู้ให้ต้องรับภาระซึ่งถ้ามีการเก็บภาษีมรดกจากผู้ให้จะทําให้เกิด
การบิดเบือนของการตัดสินใจในการให้มรดก 
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 2.5.1.4 Accidental bequestFischer (1992), Michel and Pestieau (2004), 
Bossmann, Kleiber and Walde (2007) รูปแบบสุดท้ายคือการให้มรดกโดยไม่ต้ังใจ (Accidental 
bequest) หรืออาจเรียกรูปแบบน้ีว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีแรงจูงใจในการให้มรดก (No bequest 
motives) ซึ่งรูปแบบการให้มรดกโดยไม่ต้ังใจน้ีโดยท่ัวไปสามารถใส่เข้ามาในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร์ได้แต่จะเป็นตัวแปรที่กําหนดมาให้ (Exogenous variable) เท่าน้ันเน่ืองจากผู้บริโภคไม่
สามารถทําการเลือกได้นอกจากน้ีมรดกที่เกิดจากการให้ในรูปแบบน้ีจะเป็นอิสระจากระบบภาษีมรดก
กล่าวคือไม่ว่าภาษีมรดกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงจํานวนมรดกใน
รูปแบบน้ีดังนั้นโดยทั่วไปในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์จะไม่นําการให้มรดกในรูปแบบน้ีมาพิจารณา
และในงานวิจัยน้ีก็จะไม่นําการให้มรดกในรูปแบบน้ีมาพิจารณาเช่นกัน44 

2.5.2 ความหมายของภาษีมรดก 

  ภาษีมรดก หมายความว่า ภาษีทรัพย์สินประเภทที่เรียกเก็บจากความตายของเจ้า
มรดกเป็นสําคัญ45นอกจากน้ันภาษีมรดกเป็นการจัดเก็บจากทรัพย์สินทุกประเภทท่ีเป็นมรดกตกทอด 
โดยภาษีมรดกเป็นภาษีทรัพย์สินโดยทั่วไป46ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษีกองมรดกและ
ภาษีการรับมรดก ภาษีทั้ง 2 ประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป โดยอาจแยกพิจารณาได้
ดังน้ี47 

2.5.2.1 ภาษีกองมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากกองทรัพย์สินของผู้ตาย โดยให้ทําการ
รวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมดมาประเมินภาษีและชําระภาษีตามจํานวนที่ประเมินได้ จากน้ัน
ทรัพย์สินที่เหลือจากการชําระภาษี แล้วจึงจะตกทอดไปยังทายาทของผู้ตาย ซึ่งภาษีกองมรดกนี้ไม่ได้
คํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  ผู้ตายกับผู้รับมรดก และอัตราภาษีส่วนใหญ่ จะเป็นอัตราก้าวหน้าตาม
ขนาดของกองมรดก 

  การเก็บภาษีกองมรดกน้ีมีข้อดีคือ ทําให้ รัฐได้จํานวนภาษีมาก เพราะเป็นการเก็บ
ภาษีจากทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นก่อนแบ่งให้ทายาท  รวมท้ังเจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย และมีการ

                                           
44เพ่ิงอ้าง 

  45สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2557), น.11. 
  46ศุภลักษณ์พินิจภูวดล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น.187. 

47อัมพร ณ ตะก่ัวทุ่ง, คําอธิบาย มรดก, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ์นิติบรรณการ
,2543). 
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ประเมินเพียงคร้ังเดียว ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมมากกว่าการจัดเก็บภาษีมรดกโดยวิธีอ่ืน รวมท้ังทําให้ช่องว่างทางสังคมของคนรวยกับคนจน
ลดลงมากข้ึน เพราะมีฐานภาษีที่กว้างกว่า เป็นเหตุทําให้รัฐมีรายได้ เพ่ือนําไปทํานุบํารุงประเทศได้
มากข้ึนน่ันเอง 

  อย่างไรก็ดีสําหรับข้อเสียของการจัดเก็บภาษีกองมรดกก็คือ ทําให้ทายาทผู้รับมรดก
แต่ละคนจะต้องรับภาระภาษีเท่ากันโดยไม่คํานึงว่าทายาทน้ันจะมีรายได้มากหรือน้อย หรือจะได้รับ
ทรัพย์มรดกเป็นจํานวนเท่าใด รวมทั้งทําให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่ดีกับการจัดเก็บภาษีวิธีน้ีเพราะ
จะต้องเสียภาษีจากกองทรัพย์มรดก ทั้งจํานวน ซึ่งคิดเป็นเงินภาษีที่ต้องเสียจํานวนมาก และหากมีข้อ
โต้แย้งเกิดขึ้นก็จะทําให้รัฐจัดเก็บภาษีได้ช้าลงด้วย 

2.5.2.2 ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลท่ีได้รับมรดก เมื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วทรัพย์มรดกจะถูกแบ่งให้ผู้รับมรดกหรือทายาทแต่ละคน
ตามสัดส่วน ดังน้ัน ในกรณีน้ีผู้รับมรดกแต่ละคนจะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี อัตราภาษีรวมทั้งการ
ลดหย่อนต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับผู้ตายคือ ผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับผู้ตาย เช่น เป็นทายาทโดยธรรม ก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่ากว่า แต่สําหรับกรณีผู้รับ
มรดกที่มีความสัมพันธ์ห่างออกไป เช่น เป็นทายาทโดยพินัยกรรม ก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า 
เป็นต้น 

  การเก็บภาษีการรับมรดกนี้มีข้อดีคือ ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีในการจัดเก็บ
ภาษีมากกว่าการเก็บภาษีจากกองมรดก สามารถลดกระแสสังคมได้ เพราะจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็น
การจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อน โอกาสในการเสียภาษีการรับมรดกอาจมีน้อยกว่าการเสียภาษีกองมรดก 
เน่ืองจากในการรับมรดกแต่ละคนจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีจํานวนมรดกที่ได้รับถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ 
เช่น หากมีการกําหนดว่าจะมีการจัดเก็บภาษีมรดก สําหรับกรณีได้รับมรดกเกิน 10 ล้านบาท แล้วมี
ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นว่า กองมรดกมีทรัพย์มรดกรวมจํานวน 30 ล้านบาท แต่ได้แบ่งให้ทายาท 5 คนๆ 
ละ 6 ล้านบาท เช่นน้ีก็ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก เป็นต้น 

  สําหรับการพิจารณาเลือกวิธีการจัดเก็บภาษีมรดกที่เหมาะสมกับประเทศไทย หากมี
การนํามาใช้น้ันก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั่วไปด้วย 

  จากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 พบว่าประเทศไทยใช้การจัดเก็บ
ภาษีมรดก ในรูปแบบภาษีการรับมรดก ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีจากบุคคลผู้รับมรดกของเจ้ามรดกดังที่
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ได้กล่าวไว้ โดยรายละเอียดของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 น้ัน ผู้เขียนจะกล่าวไว้ใน
หัวข้อพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 

2.5.3 ลักษณะท่ัวไปของภาษีมรดก48 

      ภาษีมรดกโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  (1) ฐานภาษี (Tax base) เป็นเก็บจากฐานความม่ังคั่ง คือเก็บการกองทรัพย์สินของ
ผู้ตาย 
  (2) อัตราภาษี (Tax rate) ภาษีมรดกอาจมีการเก็บในอัตราก้าวหน้า (Progressive 
rate) หรืออัตราคงที่ (Flat rate) นอกจากน้ันอัตราภาษีที่จัดเก็บยังข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้รับ
มรดกและผู้ตายสาหรับในกรณีภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ซึ่งผู้รับกองมรดกมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดมากเช่น บุตร จะมีอัตราภาษีที่ตํ่ากว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดน้อยกว่า 
  (3) การยกเว้น (Exemption) เป็นการกําหนดมูลค่าสินทรัพย์ขั้นตํ่าที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี และการยกเว้นยังข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้รับมรดกและผู้ตายสําหรับใน
กรณีภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) 
  (4) หน้ีสินและภาระผูกพัน คือหน้ีสินและภาระผูกพันของผู้ตายท่ีจะนามาหักออก
เพ่ือคํานวณหากองภาษีมรดกสุทธิ 
  (5) ค่าใช้จ่าย (Deductible expense) คือค่าใช้ในการจัดการที่เก่ียวข้องกับผู้ตาย
เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําศพ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจะถูก
นามาหักออกจากกองมรดกรวม 
  (6) ค่าลดหย่อน (Deduction) คือค่าใช้จ่ายของผู้ตายที่สามารถนํามาหักออกจาก
กองมรดกเพ่ือคํานวณหากองภาษีมรดกสุทธิ เช่น การบริจาคให้การกุศล เป็นต้น 

  จากรายละเอียดของภาษีมรดกดังที่กล่าวมาแล้วสามารถคํานวณกองภาษีมรดกสุทธิ 
(Taxable Estate) ได้ดังน้ี 

 

 

 

                                           
  48วิโรจน์ สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม, โครงการสํารวจ
องค์ความรู้เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร). 

กองภาษีมรดกสุทธิ (Taxable Estate) 

= 

กองมรดกรวม – การยกเว้น – หน้ีสินและภาระผูกพัน –คา่ใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน 
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2.5.4 ความหมายของมรดกและการเสียภาษีที่เกิดจากมรดก 

2.5.4.1 กองมรดก 

   มาตรา 1600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย 
โดยแท้”  ดังน้ัน ทรัพย์มรดกที่อาจตกทอดแก่ทายาทได้ จึงได้แก่ 

  (1) ทรัพย์สิน หมายความรวมท้ังวัตถุที่มี รูปร่าง และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได้  

  (2) สิทธิต่างๆ เช่นสิทธิเหนือพ้ืนดิน ลิขสิทธ์ิ สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า สิทธิ
เรียกร้องตามสัญญากู้ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขาย เป็นต้น 

  (3) หน้าที่และความรับผิดต่างๆ ได้แก่ ความ ผูกพันในหน้ีสินที่ผู้ตายต้องชําระ หรือ
ความรับผิดตามสัญญา เช่น สัญญาค้ําประกันที่ผู้ตายได้ทําไว้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี แม้ทายาทจะต้อง
รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นทรัพย์มรดก แต่ก็ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน 

  สําหรับสิทธิหรือหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายจะไม่นับว่าเป็นมรดกและจะ
ไม่ตกทอดแก่ทายาท ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัวน้ี มี 2 อย่างคือ 

  (1) เป็นการเฉพาะตัวโดยสภาพ หมายถึง สิทธิหน้าที่ซึ่งโดยสภาพผู้ตายจะเป็นผู้ใช้
หรือกระทําได้ด้วยตนเอง จะโอนไปให้ผู้อ่ืนไม่ได้  ส่วนใหญ่แล้วได้แก่ สิทธิหรือหน้าที่ที่เก่ียวกับ เน้ือ
ตัว ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ความรู้สึกหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคล ไม่เก่ียวกับประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สิน เช่น สิทธิและหน้าที่จะทําการสมรสตามสัญญาหมั้น เป็นการเฉพาะตัวของบุคคล เมื่อ
คู่สัญญา (หมั้น) คนใดคนหน่ึงตาย สัญญาเป็นอันระงับ ไม่เป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทได้ 

  (2) เป็นการเฉพาะตัวตามกฎหมาย หมายถึง สิทธิหรือหน้าที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นการเฉพาะตัว ย่อมไม่เป็นมรดก เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ เป็น
ต้น 

  มีข้อสังเกตว่า มรดกคือทรัพย์สินของ ผู้ตาย ทรัพย์สินน้ันจึงต้องเป็นของผู้ตายอยู่ 
แล้วในเวลาที่ถึงแก่ความตาย เมื่อความตายเป็นเหตุให้ผู้ตายสิ้นสภาพบุคคลนับแต่ตายแล้วเป็นต้นไป 
ผู้ตายก็ไม่อาจมีสิทธิหรือหน้าที่ได้  ดังน้ัน ทรัพย์สินที่ได้มาเพราะความตาย หรือหลังจากน้ันไปก็ไม่
อาจนับได้ว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ตาย จึงไม่เป็นมรดกของผู้ตายทรัพย์สินที่ได้มาเพราะเหตุที่บุคคลถึง
แก่ความตายน้ัน เป็นการถือเอาความตายของบุคคลมาเป็นเหตุให้ต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน
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แก่กัน ตัวอย่างเช่น เงินบํานาญตกทอดซึ่งทางราชการจ่ายให้ในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย 
เงินทุนสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลืองานศพและอุปการะบุตรของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายเงินทดแทนที่
นายจ้างจ่ายให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเมื่อลูกจ้างถึงแก่ความตาย เป็นต้น 

2.5.4.2 การตกทอดแห่งมรดก 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 บัญญัติว่า “เมื่อบุคคลใด
ตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแก่ทายาททายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน” หลักการของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ในเร่ืองมรดกได้รับรอง
ให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของผู้ตายหรือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกที่เรียกว่าเจ้ามรดก ตกทอดแก่
ทายาททันทีที่ เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มีคําถามว่าเจ้ามรดกน้ีหมายความรวมท้ังบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลใช่หรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาพิเคราะห์ได้ว่า เจ้ามรดกจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน นิติ
บุคคลไม่อาจเป็นเจ้ามรดกได้เพราะนิติบุคคลไม่อาจถึงแก่ความตายได้ การส้ินสุดสภาพบุคคลของนิติ
บุคคล จะมีผลทําให้บรรดาทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลน้ันต้องจัดการไปตามกฎหมายว่า
ด้วยนิติบุคคล จะนําบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะมรดกมาบังคับไม่ได้ 

  เมื่อกล่าวถึงการตายของบุคคล อาจกล่าวได้ว่าการตายตามกฎหมายมี 2 ประการ 
คือ 

  (1) การตายโดยธรรมชาติ หมายความถึงการตายซึ่งแพทย์ถือว่าบุคคลจะถึงแก่ความ
ตายเมื่อหัวใจหยุดเต้นและสมองไม่ทํางาน 

  (2) การตายโดยผลของกฎหมาย หมายความถึงการตายท่ีมีพฤติการณ์อย่างหน่ึง
อย่างใดตามท่ีกฎหมายบัญญัติเกิดข้ึน และกฎหมายให้ถือว่าถึงแก่ความตาย หรืออาจเรียกว่าเป็นการ
ตายโดยนิตินัย ได้แก่ กรณีที่ศาลได้มีคําสั่งให้ เป็นคนสาบสูญ ตามมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าตายอันมีผลทําให้ทรัพย์มรดกของผู้ตายตกทอดแก่ทายาท
เช่นกัน ทั้งน้ีตามมาตรา 1602 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

2.5.4.3 ทายาท 

   ทายาทแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  (1) ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กฎหมายบัญญัติ เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
และสิทธิรับมรดกของทายาทโดยธรรม เรียกว่า “สิทธิโดยธรรม” 

  (2) ทายาทท่ีมีสิทธิได้รับมรดกตามที่กําหนดไว้ในพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับ
พินัยกรรม” และสิทธิรับมรดกของผู้รับพินัยกรรม เรียกว่า “สิทธิตามพินัยกรรม” 
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  ซึ่งบุคคลคนเดียวอาจเป็นได้ทั้งสองฐานะ คือทั้งทายาทโดยธรรม และผู้รับพินัยกรรม
ก็ได้ แต่ทายาทโดยธรรมจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน ส่วนนิติบุคคลไม่มีกฎหมายบัญญัติให้
มีสิทธิได้รับมรดก เว้นแต่วัดกับแผ่นดิน แต่แม้ว่าจะมีสิทธิได้รับทรัพย์สินของผู้ตาย ก็เป็นการได้รับโดย
เหตุผลเฉพาะเรื่อง ไม่ใช่ได้รับในฐานะทายาทโ0E14ยธรรมของผู้ตาย  ส่วนนิติบุคคลอาจเป็นทายาท
ได้แต่เฉพาะในฐานะผู้รับพินัยกรรมเท่าน้ัน  

  สําหรับทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 มี 6 
ลําดับ และ แต่ละลําดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ 

  (1) ผู้สืบสันดาน หมายถึง บุตรของเจ้ามรดก ซึ่งรวมถึงบุตรนอกกฎหมายที่บิดา
รับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมด้วย 

  (2) บิดามารดา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบิดาที่รับรองบุตรนอกกฎหมายและผู้รับบุตรบุญธรรม 

  (3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

  (4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

  (5) ปู่ ย่า ตา ยาย 

  (6) ลุง ป้า น้า อา 

  ซึ่งทายาททั้ง 6 ลําดับข้างต้นเป็นทายาทโดยธรรมประเภทญาติของเจ้ามรดก ส่วน
สามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก ก็เป็นทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส ซึ่งมีสิทธิรับ
มรดกร่วมกับทายาทที่เป็นญาติของเจ้ามรดกด้วย49 

  2.5.5 ความหมายของภาษีการให้ (Gift Tax)50 

   ภาษีการให้ (Gift Tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บร่วมกับภาษีมรดก เพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดก โดยภาษีการให้น้ันเก็บจากการโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้อ่ืนในขณะที่เจ้ามรดกยังมี
ชีวิตอยู่ ซึ่งการเก็บภาษีจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า การให้น้ันเป็นการทําให้กองทรัพย์สินลดลงดังน้ันหาก

                                           
  49เพรียบ หุงตางกูร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก 
พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) 
  50ปานทิพย์ สวัสด์ิรักษา, “ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับมรดกและการให้
โดยเสน่หาตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551),น.9-10. 
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ไม่มีการเก็บภาษีการให้แล้วอาจมีผู้จงใจเล่ียงภาษี โดยการโอนถ่ายทรัพย์สินออกไปขณะที่มีชีวิตอยู่ 
ซึ่งเป็นเหตุให้กองทรัพย์สินลดน้อยลงจนทําให้เสียภาษีมรดกน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการให้ ได้แก่ ผู้ให้หรือผู้รับแล้วแต่ว่ากฎหมายจะกําหนดให้ผู้ใด
เป็นผู้เสียภาษี โดยภาษีที่จัดเก็บจากกองมรดกนั้นมักใช้คู่กับภาษีที่จัดเก็บจากผู้ให้ ส่วนภาษีการรับ
มรดกจะให้กับผู้รับโอน 

  จากการเหลื่อมล้ําที่มีสูงในประเทศไทย ทําให้การจัดเก็บภาษีจากการให้และการ
โอนมรดก เป็นเรื่องที่มีการวิจารณ์ในแวดวงวิชาการและบุคลทั่วไปที่มีส่วนได้เสีย เพราะการเก็บภาษี
จากกรณีดังกล่าว จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และการถือครองทรัพย์สิน โดยมีความเห็น
ของนักวิชาการ เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีจากการให้และการโอนมรดกโดยเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน
ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นเพียงแนวคิดยังมิได้มีการจัดเก็บภาษีให้เป็นรูปธรรมในประเทศไทย แต่สําหรับใน
ต่างประเทศภาษีที่นิยมจัดเก็บในรูปแบบภาษีทรัพย์สินจากการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก 

  การให้โดยเสน่หา เป็นการให้เปล่าโดยไม่มีค่าตอบแทน จัดเป็นนิติกรรมที่ผูกพันผู้ให้
ฝ่ายเดียวที่ผู้ให้มิได้หวังประโยชน์ต่างตอบแทนจากการให้น้ัน แต่ผู้ให้จะมีความเสน่หาเป็นพ้ืนฐานของ
การให้ก็ไม่ผิดธรรมเนียมประเพณี เช่น แม่ยกมอบแก้ว แหวนเงินทอง หรือที่ดินให้แก่พระเอกลิเก 
นักร้อง เพราะช่ืนชอบหน้าตา บทบาทการแสดง เป็นต้น 

  ในทางกฎหมายน้ันการให้โดยเสน่หาจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย อาจจําแนกเป็น 
2 กรณี คือ 
  1.การให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เคล่ือนที่ได้ เช่น รถยนต์ แหวน
เพชร นาฬิกา จะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ 

  2.ส่วนการให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน 
อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง อ่ืน ๆ จะสมบูรณ์เมื่อได้ทําเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  เมื่อการให้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้ว ผู้ให้จะเรียกทรัพย์สินน้ันคืนไม่ได้ เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ที่กฎหมายยอมให้ถอนคืนการ ให้ได้ คือ 

  1. ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง 

  2. ผู้รับได้ทําให้ผู้ให้เสียช่ือเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง 

  3. ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้ และ
ผู้รับยังสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ 
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  สําหรับในทางภาษีอากร โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เดิมทีการรับให้ซึ่ง เงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ ถือว่าผู้รับเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้น้ัน เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 

  1. เป็นการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร 

  2. การที่บิดามารดายกอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดย
ไม่มีค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

  แต่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขเพ่ือมีการจัดเก็บภาษีการรับให้ ซึ่งประเทศ
ไทยมิได้ทําการตราพระราชบัญญัติเพ่ือมาจัดเก็บภาษีการให้โดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร เพ่ือมาจัดเก็บภาษี โดยผู้เขียนจะกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป 
2.6 รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกแต่ละประเภท51 

การจัดเก็บภาษีจากการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินเมื่อมี
การโอนเปลี่ยนมือจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีต่อเมื่อมีการกระทํา
ดังกล่าวเท่าน้ันจึงไม่ใช่ภาษีที่กําหนดภายใต้เง่ือนเวลาดังเช่นภาษีเงินได้ที่คิดคํานวณจากเงินได้พึง
ประเมินในรอบ 1 ปีลักษณะของการโอนทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือมีค่าตอบแทนกับไม่มี
ค่าตอบแทน 

  กรณีการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่โอนเปลี่ยนมือชนิดไม่มีค่าตอบแทนมักเป็นการ
จัดเก็บจากทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์หากเป็นการซื้อขาย
สังหาริมทรัพย์ประเภทหุ้นพันธบัตรมักจะพิจารณาจัดเก็บภาษีเสริมต่างๆได้แก่  ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมฯลฯอย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการจัดเก็บภาษี
จากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มักจะทําได้ผลมากกว่าการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์เน่ืองจากมักปรากฏหลักฐานที่ให้สามารถทําการตรวจสอบได้และยากแก่การปกปิด
ซ่อนเร้นเน่ืองจากเป็นนิติกรรมที่ปรากฏทางทะเบียน 

  สําหรับกรณีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีทรัพย์สินจากการโอนเปลี่ยนมือทรัพย์สิน
โดยไม่มีค่าตอบแทนมักแยกพิจารณาได้เป็น 2 ประเภทคือการโอนแบบให้เปล่าระหว่างที่ผู้โอนยังมี
ชีวิตอยู่และการโอนเมื่อผู้โอนถึงแก่ความตายซึ่งการจัดเก็บภาษีเก็บจากทรัพย์สินทุกประเภทท่ีมีการ
                                           
  51เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.444. 
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โอนไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมจัดเก็บจากมูลค่าทั้งหมด
ของทรัพย์สินมารวมกันเพ่ือประเมินภาษีประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักจะเก็บภาษีในรูปภาษีมรดก
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือภาษีกองมรดก (Estate Tax) และภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) 
และภาษีที่เก็บควบคู่กับภาษีมรดกคือภาษีการให้ (Gift Tax)52 

2.6.1 ภาษีกองมรดก (Estate Tax) 

      รูปแบบการจัดเก็บภาษีกองมรดกคือการจัดเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวจากมูลค่าของ
กองมรดกทั้งหมดของผู้ตาย โดยไม่คํานึงถึงจํานวนผู้รับมรดกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับ
ผู้ตาย ทรัพย์สินที่เป็นมรดกทั้งหมดของผู้ตายจะถูกเรียกเก็บภาษีก่อน ส่วนที่เหลือจากการเก็บภาษีจึง
ตกเป็นของทายาทผู้ตาย ซึ่งผู้เสียภาษี ได้แก่ ผู้จัดการกองมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองมรดก โดย
ฐานภาษีกองมรดก คือ กองมรดกท้ังหมด (Gross Estate)ของผู้ตาย ทั้งน้ี มีการกําหนดทรัพย์สินที่
ได้รับการยกเว้นภาษี รวมทั้งยอมให้หักหน้ีสินและภาระผูกพันค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนออกก่อนที่จะ
นํามาคิดคํานวณภาษีที่จะต้องเสียตามอัตราท่ีกําหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Rate)ซึ่งภาษีกองมรดกจะมีโครงสร้างการจัดเก็บดังต่อไปน้ี 

  ภาษีกองมรดกเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ตาย โดยส่วนใหญ่กําหนดให้ผู้จัดการกองมรดก
เป็น ผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษี หากไม่มีผู้จัดการมรดกก็ให้ทายาทหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์มรดกเป็นผู้ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษีในนามของผู้ตาย 

   - ผู้เสียภาษี สามารถจํา แนกตามหลักเกณฑ์ที่สําคัญได้ 3 หลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 

  (1) หลักภูมิลําเนา (Domicile) ตามหลักเกณฑ์น้ี แบ่งผู้ตายออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

   - ผู้ตายซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศและ 

   - ผู้ตายซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ 

  การกําหนดตามหลักภูมิลําเนาน้ี มีเหตุผลว่า บุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศใด
มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในประเทศน้ันและได้รับบริการจากรัฐบาลประเทศน้ัน นอกจากน้ี 

                                           

  52ศุภลักษณ์พินิจภูวดล, “การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศส,”วารสาร
นิติศาสตร์, ฉบับที่ 26 น.64 -65(มีนาคม 2539). 
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ทรัพย์มรดกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศน้ันซึ่งเกิดจากทรัพยากรของประเทศน้ัน ดังน้ัน เมื่อบุคคลน้ัน
ตายก็ควรที่จะเสียภาษีให้กับประเทศที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ 

  (2)  หลักสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง  (Nationality or Citizenship) ตาม
หลักเกณฑ์น้ี ผู้ตายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   - ผู้ตายซึ่งเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติของประเทศท่ีตนตาย 

   - ผู้ตายซึ่งถือสัญชาติอ่ืน 

  โดยกําหนดฐานภาษีและอัตราภาษีแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ตายเพ่ือป้องกัน
คนต่างด้าวไม่ให้สะสมความมั่งค่ังและเข้ามามีอิทธิพลในธุรกิจต่างๆ ในประเทศมากเกินควร 

  (3) หลักถ่ินที่อยู่ (Resident) ตามหลักการน้ีผู้ตายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   - ผู้ตายซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศและ 

   - ผู้ตายซึ่งมีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ 

  ในบรรดาประเทศที่ใช้หลักถิ่นที่อยู่เป็นเกณฑ์อาจมีในการแบ่งผู้ตายต่างกัน ทั้งน้ี 
เป็นเพราะคําจํากัดความของคําว่าถ่ินที่อยู่ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งน้ี ตามประมวลรัษฎากร
ของไทยถือว่าผู้ใดอยู่ในประเทศไทยช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันเกิน 180 วันในปี
ภาษีใด ถือว่าผู้ น้ันเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีน้ัน สําหรับประเทศที่ใช้หลักถิ่นที่อยู่ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และโคลัมเบีย เป็นต้น 

  จากการศึกษา พบว่า บางประเทศแบ่งผู้ตายโดยใช้มากกว่า 1 หลักเกณฑ์ 
ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาใช้ทั้งหลักถ่ินที่อยู่อาศัยและหลักความเป็นพลเมือง โดยแบ่งผู้ตาย
ออกเป็น 

   - ผู้ตายซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ และ 

   -ผู้ตายซึ่งมิได้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐฯ ซึ่งจะ
กําหนดฐานภาษี จํานวนหักลดหย่อน ค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกัน 

   - ฐานภาษีกองมรดก หมายถึง กองมรดกสุทธิหลังจากได้หักค่าหน้ีสินและ
ภาระผูกพันค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนออกแล้ว โดยกองมรดกรวม คือ มรดกทั้งหมดของผู้ตาย 

   - การยกเว้น (Exemption) มักกําหนดมูลค่าทรัพย์สินข้ันตํ่าที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษีและให้มีข้อยกเว้นสําหรับทรัพย์สินบางประเภทซึ่งไม่ต้องนํามาคํานวณเป็น กองมรดก 



47 
 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการมอบทรัพย์สินให้กับรัฐบาล สถาบันการศึกษาหรือมูลนิธิการกุศลต่างๆ โดยทั่วไป 
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นมีดังน้ี 

  (1) ทรัพย์สินที่ผู้ตายทําพินัยกรรมยกให้เพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดินซึ่งไม่ระบุช่ือ
หน่วยงานที่จะได้รับเพราะผู้ตายอาจจะมีบุตรหรือญาติที่มีผลประโยชน์ในหน่วยงานน้ัน 

  (2) ทรัพย์สินซึ่งผู้ตายครอบครองไว้ในฐานะผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมของบุคคลอ่ืน 

  (3) เงินบําเหน็จหรือบํานาญซึ่งจ่ายให้แก่บุตรของผู้ตาย ถ้าผู้ตายมีภาระต้องเล้ียงดู
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อตายลงรัฐบาลหรือนายจ้างจะจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือบุตร
เหล่าน้ันแต่จํานวนเงินน้ีอาจไม่พอกับการดํารงชีพ จึงยกเว้นที่จะนําไปคิดเป็นกองมรดกรวม 

  (4) มูลค่าของศิลปวัตถุซึ่งมอบให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์สถานของชาติเพ่ือจะได้
เก็บรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่คนรุ่นต่อไป 

  (5) หนังสือหรือต้นฉบับหนังสือหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมอบให้แก่สถาบัน
ทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

   - หน้ีสินและภาระผูกพัน สามารถให้หักออกจากกองมรดกเสียก่อน ซึ่ง
โดยทั่วไป หน้ีสินและภาระผูกพันที่ยอมให้หักได้ ประกอบด้วย 

  (1) หน้ีสินหรือภาระผูกพันที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดข้ึนโดยสุจริตใจเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ตายโดยเฉพาะ 

  (2) หน้ีสินหรือภาระผูกพันที่ผู้ตายได้ก่อให้เกิดข้ึนโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย
เองโดยเฉพาะ สัญญาของผู้ตายท่ีจะให้โดยเสน่หาหรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ซึ่งมิได้มี
สิ่งตอบแทนโดยตรงต่อผู้ตาย ไม่ถือเป็นหน้ีสินหรือภาระผูกพันตามนัยน้ี 

  (3) หน้ีสินต่อไปนี้มิให้นํามาหักจากกองมรดก 

   - หน้ีสินซึ่งกองมรดกอาจไล่เบ้ียเอากับบุคคลท่ีสามได้ เว้นเสียแต่ว่าการไล่
เบ้ียน้ันไม่อาจกระทําได้ ตัวอย่างเช่น หน้ีสินอันเกิดจากการคํ้าประกัน 

   - หน้ีสินหรือภาระผูกพันซึ่งผู้ตายก่อขึ้นโดยมีสิ่งตอบแทนซึ่งได้มาจากทรัพย์
สมบัติของผู้ตายเองหรือทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ตัวอย่างเช่น ทําสัญญาจํานองไว้กับบุตร 

   - หน้ีสินซึ่งไม่มีหลักฐานอ่ืนนอกจากถ้อยคําของผู้ตายในพินัยกรรม 

   - หน้ีสินซึ่งขาดอายุความ 
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   - ค่าใช้จ่าย (Deductible Expense) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตาย
ของผู้ตายหรือการจัดการเกี่ยวกับมรดกทั้งหมดออกจากกองมรดกรวมได้ โดยทั่วไป ได้แก่ 

  (1) ค่าใช้จ่ายในการทําศพ ให้หักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่มีขีดจํากัดไว้ ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา 2 เกณฑ์คือ 

   - คิดเป็นร้อยละของกองมรดกรวม 

   - กําหนดขีดจํากัดที่คงที่จํานวนหน่ึงเช่น ไม่เกิน 50,000 บาท หรืออาจใช้
หลักเกณฑ์ทั้งสองรวมกันได้ เช่น กําหนดให้หักค่าใช้จ่ายในการทําศพได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของกองมรดกรวมหรือ 50,000 บาท แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า เป็นต้น 

  (2) ค่าภาษีอากร โดยค่าภาษีอากรที่ยอมให้หักได้ คือ ค่าภาษีอากรของรัฐบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายค้างชําระอยู่ก่อนตาย 

  (3) ค่าจัดการมรดก โดยยอมให้หักเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินขีดจํากัดจํานวนหน่ึง ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละของกองมรดกรวม 

   - ค่าลดหย่อน เพ่ือแบ่งเบาภาระภาษี โดยท่ัวไป ค่าลดหย่อนที่อนุญาตให้
หักออกจากกองมรดกได้แก่ 

  (1) ค่าลดหย่อนสําหรับการกุศล โดยประเทศต่างๆ ยอมให้หักค่าลดหย่อนสําหรับ
ทรัพย์สินที่ผู้ตายทําพินัยกรรมบริจาคแก่องค์การสาธารณกุศลภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
จํานวนที่ลดหย่อนมีขีดจํากัดเป็นร้อยละของกองมรดกรวมและหรือเป็นจํานวนคงที่แล้วแต่จํานวนใด
น้อยกว่า แต่บางประเทศต้องการส่งเสริมให้มีการบริจาคสาธารณกุศลภายในประเทศเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยยอมให้หักได้เต็มจํานวนไม่มีขีดจํากัด เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

  (2) ค่าลดหย่อนสําหรับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายซึ่งแต่ละช้ินมีราคาจํานวนเล็กน้อย
มักจะได้รับการลดหย่อนโดยมีขีดจํากัดเป็นจํานวนคงที่ ซึ่งเหตุที่ยอมให้หักลดหย่อนเน่ืองจากเป็น
ทรัพย์สินทีมีมูลค่าไม่สูงมากประกอบกับมีความยุ่งยากในการประเมินราคาทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 

  (3) ค่าลดหย่อนสําหรับค่าเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยอ่ืนๆ เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย โจรผู้ร้าย โดยมีเง่ือนไขว่า 

   - ค่าเสียหายน้ีเกิดข้ึนก่อนวันครบกําหนดย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
มรดก 
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   - ค่าเสียหายน้ีมิได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย บุคคลและองค์การ
ใดๆ 

   - ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายน้ันได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอยู่แล้ว 

  (4) ค่าลดหย่อนสําหรับทหาร ตํารวจที่เสียชีวิตในการรักษาความสงบหรือการ
ป้องกันประเทศ 

  อาจกล่าวสรุปได้ว่า กองมรดกสุทธิ คือ กองมรดกรวมหลังจากหักหน้ีสินและ ภาระ
ผูกพันและค่าใช้จ่ายรวมท้ังค่าลดหย่อนแล้ว 

  กองมรดกสุทธิ (Taxable Estate) = กองมรดกรวม – ข้อยกเว้น - หน้ีสินและภาระ
ผูกพัน –ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน 

- อัตราภาษี (Tax rate)ส่วนใหญ่ใช้อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) โดยที่ 

  1) จํานวนภาษีที่ต้องเสียน้ันคํานวณจากกองมรดกสุทธิ ไม่ใช่คํานวณจากกองมรดก
รวม 

  2) ประเทศต่างๆ มิได้เก็บภาษีมรดกจากกองมรดกทุกกอง กองมรดกที่ต้องเสียภาษี
จะต้องมีมูลค่ากองมรดกจํานวนมากพอ กล่าวคือ ประเทศต่างๆ ได้กําหนดให้อัตราภาษีขั้นตํ่าน้ัน ใช้
กับกองมรดกที่มีค่าภาษีมรดกสูงถึงจํานวนที่กําหนดไว้ 

- การบรรเทาภาระภาษี (Tax Relief)เป็นการลดหรือคืนภาษีให้โดยถือจํานวนภาษีที่เสียเป็นฐาน
ของการคํานวณ ทั้งน้ี อาจพิจารณาบรรเทาภาระภาษีได้เป็น 

  1) การบรรเทาสําหรับการตายในเวลาใกล้ชิดกัน (Relief for Successive Duties) 

  การบรรเทาในกรณีน้ีมุ่ง ที่จะบรรเทาภาษีให้กับการที่ผู้รับมรดกตายในระยะเวลา
ใกล้ชิดกับการตายของผู้ให้มรดกคนแรก เช่น กฎหมายอาจกําหนดให้มีการบรรเทาภาระสําหรับ
ทรัพย์สิน ซึ่งได้เคยเสียภาษีกองมรดกมาแล้วคร้ังหน่ึง ภายในระยะเวลา 5 ปี และจะต้องเสียภาษีกอง
มรดกอีก เน่ืองจากการตายของคนที่สอง การลดภาระภาษีน้ีกําหนดให้ลดเป็นอัตราร้อยละของภาษีที่
ต้องเสียสําหรับส่วนของกองมรดกซึ่งเคยเสียภาษีมาแล้ว อัตราการลดภาษีน้ีเป็นอัตราถดถอย 
กล่าวคือ ถ้าการตายย่ิงห่างกันมาก อัตราการลดภาระภาษีก็ย่ิงน้อยลง  

 ตัวอย่างเช่น ถ้าการตายของคนที่สอง 

  เกิดขึ้นภายใน 1 ปี ของความตายของคนท่ีหน่ึง ให้ลดได้ร้อยละ 80 

  เกิดขึ้นภายใน 2 ปี ของความตายของคนท่ีหน่ึง ให้ลดได้ร้อยละ 60 
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  เกิดขึ้นภายใน 3 ปี ของความตายของคนท่ีหน่ึง ให้ลดได้ร้อยละ 50 

  เกิดขึ้นภายใน 4 ปี ของความตายของคนท่ีหน่ึง ให้ลดได้ร้อยละ 40 

  เกิดขึ้นภายใน 5 ปี ของความตายของคนท่ีหน่ึง ให้ลดได้ร้อยละ 20 

  2) การบรรเทาสําหรับภาษีการให้ที่ชําระไปแล้ว (Relief for Gift Tax) 

  ในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนใดส่วนหน่ึงได้เคยเสียภาษีการให้ไปแล้ว ต่อมาผู้เสียภาษีการ
ให้ได้ตายในระยะใกล้ชิดกับระยะเวลาที่ให้ ทรัพย์สินน้ันอาจถูกนํามานับรวมเป็นส่วนหน่ึงของ กอง
มรดกรวมด้วยในกรณีเช่นน้ี กฎหมายมักกําหนดให้หักภาษีการให้ที่ได้เสียไปแล้วออกจากยอดภาษี
กองมรดกที่ต้องเสียได้ 

  3) การบรรเทาสําหรับภาษีมรดกที่เสียในต่างประเทศ (Relief of Death Tax paid 
in foreign countries) 

  ในกรณีที่ผู้ตายเป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศซึ่งตนมีหน้าที่เสียภาษีและทรัพย์สิน
บางส่วนหรือทั้งหมดของเขาตั้งอยู่ (Physically Situated) ในต่างประเทศและต้องเสียภาษีมรดกทั้ง
ในประเทศที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่และในต่างประเทศ กฎหมายมักคืนภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีได้เท่ากับ
จํานวนภาษีสําหรับมรดกช้ินน้ันที่ได้เสียในประเทศท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู่หรือในต่างประเทศ แล้วแต่ว่า
จํานวนใดจะน้อยกว่า 

  4) การบรรเทาสําหรับทายาทบางประเภท (Relief for Specific Successors) 

  เพ่ือให้ทายาทที่เป็นญาติสนิทของผู้ตาย ได้รับประโยชน์จากกองมรดกมากกว่า
ทายาทท่ีห่างออกไป กฎหมายของบางประเทศจึงกําหนดให้คืนภาษีให้กับทายาทผู้รับมรดกที่ใกล้ชิด
โดยกําหนดว่า ภาษีที่คืนให้น้ันขึ้นอยู่กับมูลค่าของมรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับหรือมูลค่าของฐาน
บรรเทา(Relief base) แล้วแต่ว่าค่าใดจะน้อยกว่า ฐานบรรเทาอาจกําหนดให้แตกต่างกันตามความ
ใกล้ชิดของผู้รับมรดกกับผู้ตาย 
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2.6.2 ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) 
      รูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกคือการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าของทรัพย์
มรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับ โดยทายาท ผู้รับมรดกแต่ละคนจะเป็นผู้เสียภาษีตามจํานวนหรือมูลค่า
ของทรัพย์มรดกที่ตนได้รับ ทั้งน้ี อัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้าและแปรผันตามยอดเงินมรดกท่ีทายาท
แต่ละคนได้รับโดยมิได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือมูลค่าของกองมรดกแต่อย่างใด นอกจากน้ี อัตราภาษียัง
แปรผันตามความสัมพันธ์ระหว่างทายาทผู้รับมรดกกับผู้ตาย โดยผู้รับมรดกที่เป็น ญาติสนิทของผู้ตาย
มักถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา ที่ตํ่ากว่าผู้รับมรดกที่เป็น ญาติห่างออกไป53โดยภาษีการรับมรดกมี
โครงสร้างการจัดเก็บดังต่อไปน้ี 

  ภาษีการรับมรดกจะจัดเก็บจากมูลค่าของทรัพย์มรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับ โดยที่
ผู้เสียภาษี (Taxpayer) คือ ผู้รับมรดกแต่ละคน อาจจําแนกออกได้โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี 

  (1) หลักภูมิลําเนา (Domicile) ตามหลักการน้ี ผู้รับมรดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

   1.1) ผู้รับมรดกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศขณะที่ได้รับมรดกและ 

   1.2) ผู้รับมรดกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศขณะที่ได้รับมรดกสําหรับ
ประเทศที่ใช้หลักภูมิลําเนา ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น 

  (2) หลักสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง (Nationality or Citizenship) ตามหลักการ
น้ีผู้รับมรดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   2.1) ผู้รับมรดกซ่ึงเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติของประเทศที่ตนได้รับมรดก
และ 

   2.2) ผู้รับมรดกซึ่งถือสัญชาติอ่ืน 

  (3) หลักถ่ินที่อยู่ (Resident) ตามหลักการน้ีผู้รับมรดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   3.1) ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศและ 

   3.2) ผู้รับมรดกที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ 

  - ฐานภาษี (Tax base) คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่ผู้รับมรดกได้รับจากกองมรดก 

                                           
  53ฤทัย พูลสวัสด์ิ, “ภาษีมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), น.23. 
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  - การยกเว้น (Exemption) กําหนดมูลค่าทรัพย์สินขั้นตํ่าที่ผู้รับมรดกบางประเภท
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในบางส่วนหรือเต็มจํานวน เช่น 

   1) พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้รับมรดก โดยทั่วไปถ้าผู้รับ
มรดกเป็นบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสจะกําหนดมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นสูงกว่าผู้รับมรดกที่มี
ความสัมพันธ์ห่างออกไป 

   2) กรณีผู้ตายได้มอบทรัพย์สินให้แก่รัฐบาล องค์กรท้องถิ่น หรือองค์กรที่
จัดต้ังข้ึนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมักจะได้รับยกเว้นภาษีเต็มจํานวน 

  - อัตราภาษี (Tax Rate) ที่ใช้ในต่างประเทศเป็นอัตราก้าวหน้า โดยส่วนใหญ่ อัตรา
ภาษีขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับมรดก โดยกําหนดอัตราภาษีตํ่าสําหรับความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดและอัตราสูงสําหรับความสัมพันธ์ที่ห่างออกไป 

2.6.3 ภาษีการให้ (Gift Tax) 

      รูปแบบการจัดเก็บภาษีการให้คือการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการ
ให้โดยเสน่หาในขณะที่ผู้ให้ทรัพย์สิน ยังมีชีวิตอยู่ โดยสามารถแบ่งภาษีการให้เป็น 2 แบบ คือ ภาษี
การให้ที่เก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) และภาษีการให้ที่เก็บจากผู้รับ (Donee’s Tax) ทั้งน้ี ภาษีการ
ให้มักจะจัดเก็บควบคู่กับภาษีมรดก โดยที่ หากออกกฎหมายภาษีมรดกอย่างเดียวโดยไม่ออกกฎหมาย
ภาษีการให้ประกอบหรือออกกฎหมายภาษีการให้อย่างเดียวโดยไม่ออกกฎหมายภาษีมรดกประกอบ
จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เน่ืองจากสามารถหลบเลี่ยงภาษีโดยไม่ผิดกฎหมาย
ได้ง่าย นอกจากน้ี ภาษีการให้ยังเป็นเคร่ืองมือที่ดี ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ โดยสามารถ
ป้องกันการโอนทรัพย์สินไปให้กับบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือบุคคลที่เป็นเครือญาติกันเพ่ือ
กระจายรายได้จากทรัพย์สินน้ันเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ในอัตราท่ีสูง54 โดยภาษีการให้จะมี
โครงสร้างการจัดเก็บดังต่อไปน้ี 

  จากการศึกษาพบว่าภาษีการให้เป็นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินที่ให้หรือได้รับมาโดย
เสน่หา โดยสามารถแบ่งภาษีการให้เป็น 2 แบบคือ ภาษีการให้ที่เก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) และ
ภาษีการให้ที่เก็บจากผู้รับ (Donee’s Tax) 

 

                                           
  54ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และคณะ. โครงการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
ภาษีมรดกและผลได้จากทุน, 2550, หน้า 32-33. 
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2.6.3.1 ผู้เสียภาษี (Taxpayer) 
(1) บุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สิน(ภาษีการให้ที่จัดเก็บจากผู้ให้) ซึ่งอาจ

จําแนกเป็น 

   - ผู้ให้ที่มีภูมิลําเนาในประเทศ 

   - ผู้ให้ที่มีภูมิลําเนานอกประเทศ  
(2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีเป็นผู้รบัทรัพย์สนิ (ภาษีการให้ซึ่งเก็บ

จากผู้รับ) ซึ่งอาจจําแนกเป็น 

   - ผู้รับซึ่งมีภูมิลําเนาในประเทศ 

   - ผู้รับซึ่งมีภูมิลําเนานอกประเทศ 
2.6.3.2 ฐานภาษีการใหค้ือ 

(1) มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สินที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับทุกคนในรอบปีนั้น
(ภาษีการให้ที่จัดเก็บจากผู้ให้) โดยที่ 

   - ในกรณีที่ผู้ให้มีภูมิลําเนาในประเทศ มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สินที่ให้ 
คือ มูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้ให้ได้ให้แก่ผู้รับโดยไม่คํานึงว่าทรัพย์สินน้ันจะอยู่ภายในหรือนอก
ประเทศ 

   - ในกรณีที่ผู้ให้มีภูมิลําเนานอกประเทศ มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สินที่
ให้ คือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศในขณะที่ให้เท่าน้ัน 

(2) มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สินที่ผู้รับได้รับจากทุกคนในรอบปีนั้น
(ภาษีการให้ซึ่งเก็บจากผู้รับ) 

   - ในกรณีที่ผู้รับมีภูมิลําเนาในประเทศ มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สินที่
ได้รับจากการให้คือ มูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้รับได้รับโดยไม่คํานึงว่าทรัพย์สินน้ันจะอยู่ภายใน
หรือนอกประเทศ 

   - ในกรณีที่ผู้รับมีภูมิลําเนานอกประเทศ มูลค่ารวมตลอดปีของทรัพย์สิน 
คือ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศในขณะที่ได้รับเท่าน้ัน 
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2.6.3.3 อัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้าตามมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ (ภาษีการให้ที่
จัดเก็บจากผู้ให้) หรือตามมูลค่าทรัพย์สินที่รับ (ภาษีการให้ซึ่งเก็บจากผู้รับ) 

2.6.3.4 การยกเว้น (Exemption from Gift Tax)ประเทศต่างๆ มักกําหนดให้
มีข้อยกเว้นสําหรับการให้บางประเภท ได้แก่ 

(1) การให้จํานวนเล็กน้อยต่อผู้รับคนใดคนหน่ึง ซึ่งมีมูลค่ารวมตลอดปีไม่เกิน
จํานวน ที่กําหนดโดยมีเง่ือนไขว่าการให้น้ันเป็นการให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ และถือเป็นค่าใช้จ่ายปกติ 
ของผู้ให้ 

(2) การให้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาของผู้รับในอัตราจํานวนอันสมควร
ตามระดับการศึกษาของผู้รับ 

(3) การให้ซึ่งเป็นการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลสาธารณะ องค์กร
การศึกษาหรือองค์การวิทยาศาสตร์ จํานวนรวมกันไม่เกินขีดจํากัดขั้นสูงจํานวนหน่ึง55 

2.6.4 ข้อดีของการจัดเก็บภาษีมรดก56 
(1) ภาษีมรดกเป็นมาตรการในการสร้างความเสมอภาคและความเปน็

ธรรมในสงัคมโดยลดความได้เปรียบของบุคคลที่ได้รับมรดกทั้งน้ีเพราะระบบมรดกตกทอดเป็น
จุดเริ่มต้นของความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมกล่าวคือบุคคลที่เกดิมาใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะร่ํารวยมักจะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและได้รับการศึกษาที่ดีกว่าบุคคล
ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและการท่ีบุคคลเหลา่น้ีได้รับมรดกตกทอดจากบุพการีย่ิงจะทํา
ให้ได้เปรียบในสังคมมากย่ิงข้ึนการที่รัฐจัดเก็บภาษีมรดกจึงเป็นการลดความได้เปรียบและสร้างความ
เสมอภาคในสงัคมได้ 

(2) ภาษีมรดกเป็นวิธีการกระจายภาระภาษีในสังคมให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
การที่รัฐบาลเก็บภาษีเพียงไม่กี่ประเภททําให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องแบกรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น
เป็นจํานวนมากตามความต้องการของรัฐบาลที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณในการบริหารประเทศหาก
รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีมรดกก็ไม่จําเป็นต้องไปเพ่ิมภาษีประเภทอ่ืนหรือเพ่ิมภาษีทางอ้อมอัน
จะมีผลทําให้ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในฐานะยากลําบากอยู่แล้วต้องรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้นนอกจากนี้ยังเป็น
การกระจายภาระภาษีไปยังประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

                                           
  55เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2. 
  56ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, “ภาษีมรดก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558, จาก 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th 
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(3) การเก็บภาษีมรดกเป็นการเก็บภาษีรายได้ฝ่ายทุนในระยะยาว กล่าวคือ 
ทรัพย์สินต่างๆที่มีผู้ถือครองอยู่น้ันมูลค่าของทรัพย์สินจะเพ่ิมข้ึนเมื่อได้ถือครองมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นน้ียังไม่ถูกเก็บภาษีมาก่อนดังน้ันเมื่อเจ้าของทรัพย์สินตายลงและมี
การเก็บภาษีภาษีมรดกจากทรัพย์สินเหล่าน้ันจึงถือได้ว่าเป็นการเก็บภาษีจากรายได้ฝ่ายทุนในระยะ
ยาวน่ันเอง 

(4) ภาษีมรดกช่วยให้การใช้ทรัพยากรของสังคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพการที่ประชาชนสะสมทรัพย์สมบัติหรือความม่ังค่ังในรูปของที่ดินเพชรพลอยหรือ
ทรัพย์สินที่มีค่าอย่างอ่ืนเมื่อบุคคลเหล่าน้ีถึงแก่ความตายทายาทผู้รับมรดกก็ใช้จ่ายทรัพย์สินเหล่าน้ีที่
ได้รับมาอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเก็บภาษีมรดกนอกจากจะเป็นการลดการใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของทายาทแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการนําทรัพยากรหรือทรัพย์สินเหล่าน้ีมาใช้
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 

(5) ภาษีมรดกเป็นวิธีการติดตามการจัดเก็บภาษีที่รั่วไหลกล่าวคือบุคคลท่ี
ร่ํารวยอาจเคยหลบเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบซึ่งทําให้บุคคลน้ันมีความ
ร่ํารวยหรือมีทรัพย์สินมากกว่าที่ควรจะเป็นการเก็บภาษีมรดกจึงเป็นการเก็บภาษีย้อนหลังไปในขณะที่
บุคคลน้ันยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นการติดตามเก็บภาษีที่รั่วไหลได้อีกทางหน่ึง 

2.6.5 ข้อเสียของการจัดเก็บภาษีมรดก57 

      แต่อย่างไรก็ดีการจัดเก็บภาษีมรดกก็มีข้อเสียหรือข้อคัดค้านหลายประการ
เช่นเดียวกันโดยมีเหตุผลในการคัดค้านดังน้ี 

(1) ภาษีมรดกเป็นการทําลายการออมและการสะสมทุนของบุคคล 
กล่าวคือเมื่อมีการเก็บภาษีมรดกอาจทําให้บุคคลขาดความกระตือรือร้นที่จะทํางานหรืออดออมเพ่ือ
สะสมทรัพย์สินสร้างฐานะของครอบครัวอันจะมีผลให้ประชาชนใช้จ่ายในการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น
ในช่วงชีวิตแทนการสะสมทรัพย์มรดกให้บุคคลอ่ืนการสะสมทุนของประเทศลดน้อยลงก่อให้เกิด
ผลเสียต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(2) ภาษีมรดกทําลายความกระตือรือร้นในการทํางานของบุคคลกล่าวคือ
เมื่อบุคคลรู้ว่ารายได้ที่ตนสะสมไว้จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมรดกเม่ือตนถึงแก่ความตายบุคคลน้ันอาจ
ลดการสะสมทรัพย์สินโดยการทํางานน้อยลงและหันมาใช้เวลาเพ่ือการพักผ่อนมากย่ิงข้ึน 

                                           
  57ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, เพ่ิงอ้าง. 
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(3) ภาษีมรดกมีข้อยุ่งยากในการบริหารจัดเก็บมาก อาจก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีขึ้นได้ข้อยุ่งยากที่สําคัญได้แก่การประเมินมูลค่าทรัพย์มรดกที่จะต้องถูก
เรียกเก็บภาษีเน่ืองจากทรัพย์สินบางประเภทท่ีไม่มีราคาตลาดเช่นวัตถุโบราณหรืองานศิลปะการตี
ราคาทรัพย์สินเพ่ือการประเมินภาษีทําได้ยากเสียค่าใช้จ่ายมากและอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต
ของเจ้าพนักงานภาษีได้นอกจากน้ียังมีข้อยุ่งยากเก่ียวกับการหลบเลี่ยงภาษีโดยผู้ที่ร่ํารวยหรือผู้ที่มี
ความรู้อาจอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหลบเลี่ยงภาษีมรดกได้ 
2.7 ความเป็นมาภาษีมรดกในประเทศไทย 

2.7.1 ภาษีมรดกในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
2.7.1.1 สมัยกรุงศรีอยุธยา 

     เก่ียวกับมรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการตราไว้ในกฎหมาย ปรากฏตาม
กฎหมายตราสามดวง กําหนดให้ที่ดินของผู้ตายตกแก่ลูกหลานของผู้ตาย ส่วนสิ่งของอื่นของผู้ตายจะ
ตกแก่ผู้ใดไม่ได้กล่าวถึง ต่อมามีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะมรดก กําหนดการแบ่งมรดกของชาย
ที่ตาย แต่ไม่ได้กล่าวถึงวีธีการแบ่งมรดกของหญิงไว้ โดยกําหนดว่า ทรัพย์สิ่งใดบ้างที่จะตกทอดเป็น
มรดก และสิ่งใดต้องตกแก่หลวง วิธีการแบ่งมรดก ลําดับการรับมรดก และสัดส่วนของผุ้รับมรดกแต่
ละคนจะได้รับในส่วนของชายผู้มีบรรดาศักด์ิดินาต้ังแต่ 400 ไร่ขึ้นไปเท่าน้ัน โดยมีหลักกฎหมายว่า
การแบ่งมรดกของชายผุ้มีบรรดาศักด์ิให้แบ่งมรดกออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคหลวง ภาคบิดามารดา 
ภาคภรรยา และภาคญาติ ทั้งน้ีภาคบิดามารดา ถ้าไม่มีผู้มารับให้แบ่งแก่ภาคท่ีเหลือ ส่วนภาคภรรยา
และภาคญาติ ถ้าไม่มีผู้มารับให้ให้ตกแก่หลวง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดทําบัญชีทรัพย์มรดกน้ัน ให้
เป็นหน้าที่ของ สมุหมรดก โดยกําหนดให้ญาติพ่ีน้องบุตรภรรยาผู้ตายทําบัญชีทรัพย์มรดกยื่นต่อสมุห
มรดก เพ่ือจัดการแบ่งปันตามกฎหมาย สมุหมรดกจะจัดทําบัญชีมรดกขึ้นกราบบังคมทูลให้กษัตริย์
แบ่งปัน โดยกฎหมายกําหนดว่าสมุหมรดกมีหน้าที่ คือ (1) จัดทําบัญชีทรัพยมรดก (2) กราบบังคมทูล 
(3) จัดแบ่งเอาเป็นภาคหลวง (4) พิจารณามรดกบางรายไม่ควรเข้าจัดการ และ (5) เรียกทรัพย์พัทยา
คือพระคลัง ส่วนการแบ่งมรดกของคนสามัญ คือ ผู้มีนาตํ่ากว่า 400 ไร่ จนถึง 10 ไร่ กฎหมาย
กําหนดให้แบ่งมรดกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคบิดามารดา  ภาคสามีภรรยา และภาคญาติพ่ีน้อง 
ลูกหลานเหลนลื้อ ซึ่งได้รักษาอาการเจ็บป่วยและปลงศพให้แก่ผู้ตายตามลําดับความสนิท จะไม่มีการ
แบ่งมรดกให้หลวงและให้แบ่งมรดกกันเอง58 

                                           
  58สุธิดา ถนอมจิตร. ภาษีมรดกและภาษีการให้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศสหรัฐอเมริกา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.37-38. 
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  เมื่อ พ.ศ.2445 ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะมรดก 
โดยแก้การแบ่งมรดกระหว่างชายกับหญิง วีธีการแบ่งมรดกหญิงมีสามี การแบ่งมรดกต้องพิจารณาว่า
เป็นมรดกของชายหรือหญิง ถ้าเป็นการแบ่งมรดกของชายต้องพิจารณาต่อไปว่าชายเป็นผู้มี
บรรดาศักด์ิสูงหรือสามัญ ถ้าเป็นการแบ่งมรดกของหญิงต้องพิจารณาว่าเป็นหญิงมีสามี หญิงโสดหรือ
หญิงหม้าย โดยมรดกของชายสามัญและหญิงจะไม่มีการแบ่งภาคหลวง 

  สําหรับการแบ่งมรดกชายที่มีบรรดาศักด์ิสูงให้แบ่งเป็น 4 ภาคเท่าๆ กัน คือ (1) ภาค
หลวง (2) ภาคบิดามารดา (3) ภาคภริยา และ (4) ภาคญาติ โดยภาคหลวงให้ส่งเข้าคลังเป็นประโยชน์
กับแผ่นดิน ในคดีที่พิพาทกันเร่ืองทรัพย์มรดก ถ้าศาลแบ่งภาคหลวงแล้วต้องจัดการส่งต่อเจ้าหน้าที่ 
ถ้าทายาทแบ่งปันกันเองไม่มีคดีขึ้นศาล ภาคหลวงก็ไม่มี หรือทรัพย์มรดกที่แบ่งตามพินัยกรรมก็ไม่เคย
ปรากฏว่าต้องแบ่งภาคหลวง 

  สมุหมรดก มีอํานาจหน้าที่แบ่งมรดกของผู้มีบรรดาศักด์ิสูงให้แก่ทายาท กันส่วนที่
เป็นภาคหลวงเข้าพระคลัง กันส่วนทรัพย์สินที่เป็นพัทยา ส่งคืนให้แก่หลวง ต่อมามีการยกเลิกตําแหน่ง
ดังกล่าว59 

2.7.1.2 สมัยกรุงรัตนโกสนิ 

     กฎหมายลักษณะมรดกที่ได้บัญญัติไว้อย่างเป็นกิจลักษณะในสมัยกรุงศรี
อยุธยาน้ียังคงใช้อยู่ต่อมา จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 
1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงให้มีการตรวจชําระ และรวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เคยมีมาในอดีต
จนถึงขณะน้ัน เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง พระไอยการลักษณะมรดกจึงยังคงใช้ต่อมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ระยะต้น 

  ต่อมาเมื่อรัตนโกสิทร์ ศก 2121 (พ.ศ. 2445)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะมรดก 
แก้ไขวิธีการแบ่งมรดก โดยเฉพราะวิธีการแบ่งมรดกระหว่างญาติของผู้ตาย และวิธีการแบ่งมรดกหญิง
ซึ่งมีสามี เน่ืองจากทรงเห็นว่ากฎหมายลักษณะมรดกที่ใช้บังคับอยู่ไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่าถ้าในคดีเร่ืองใดศาลเห็นว่ากฎหมายลักษณะมรดกไม่มี
ความยุติธรรม ให้ศาลนําคดีขึ้นกราบบังคมทูลของพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเป็นพิเศษได้ 
ฉะน้ันเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจึงออกกฎที่ 13 ว่าด้วยฟ้องมรดกไม่ต้องนําทูล หลังจากนั้นเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการก็ออกกฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พุทธศักราช 2459 ว่าด้วยเร่ืองแก้

                                           
  59สุธิดา ถนอมจิตร, เพ่ิงอ้าง น.38-39. 
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ทะเบียนช่ือในโฉนดแผนดินโดยได้รับมรดก ฉบับที่ 7 (17)และกฎเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ที่ 
19 พ.ศ. 2459 ว่าด้วยมรดกผู้รับจํานําและผู้รับซื้อฝาก 

  ในเร่ืองวิธีการจัดการมรดก เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ลักษณะมรดก ได้มีการแก้ไขเรื่องวิธีการแบ่งมรดก กล่าวคือ การแบ่งมรดกต้องพิจารณาว่าเป็นมรดก
ของชายหรือหญิง ถ้าเป็นการแบ่งมรดกชายต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าเป็นชายมีบรรดาศักด์ิสูงหรือชาย
สามัญ ถ้าเป็นการแบ่งมรดกหญิงต้องพิจารณาว่าเป็นหญิงมีสามี หญิงโสดหรือหญิงหม้าย ซึ่งมรดก
ของชายสามัญและหญิงดังกล่าวข้างต้นน้ีไม่มีการแบ่งเป็นภาคหลวงแต่ประการใดสําหรับการแบ่ง
มรดกชายที่มีบรรดาศักด์ิสูงให้แบ่งมรดกเป็น 4 ภาคเท่าๆ กัน คือ 

  1. ภาคหลวง มรดกภาคหลวงให้ส่งเข้าพระคลังหลวงเป็นประโยชน์ของแผ่นดิน ใน
คดีที่พิพาทกันเร่ืองทรัพย์มรดก ถ้าศาลแบ่งภาคหลวงนี้แล้วต้องจัดการส่งต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าทายาท
แบ่งปันกันเองไม่มีคดีถึงศาล ภาคหลวงน้ีก็เป็นอันไม่มี หรือทรัพย์มรดกที่แบ่งตามพินัยกรรมก็ไม่เคยมี
ปรากฏว่าต้องแบ่งชักภาคหลวง 

  2. ภาคบิดามารดา มรดกภาคบิดามารดา ถ้าหากเจ้ามรดกตายทั้งที่บิดามารดายังมี
ชีวิตอยู่ มรดกภาคนี้จะตกไปแก่บิดามารดาร่วมกัน ถ้าบิดาหรือมารดาตายก่อน คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับ
ทั้งภาค แต่ถ้าบิดามารดาตายเสียก่อนทั้งสองคนมรดกน้ีเป็นอันยกเลิก แบ่งแต่ภาคอ่ืน 

  3. ภาคภรรยา มรดกภาคภรรยา ถ้าหากเจ้ามรดกไม่มีภรรยาหลวงและบิดามารดา
ไม่มีชีวิตอยู่ ภาคภรรยาให้ยกเลิกไปรวมเจ้ากับภาคหลวง คือ มรดกให้แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยให้แบ่งเป็น
ภาคหลวง 2 ส่วน และภาคญาติ 1 ส่วน 

  4. ภาคญาติ มรดกภาคญาติ ได้แก่ บุตรหลานพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือพ่ีน้องร่วม
แต่บิดามารดา ถ้ามีญาติสนิทหรือผู้สืบสายโลหิตของญาติสนิทอยู่แล้ว ก็ตัดญาติห่างเป็นช้ันๆ ลงไป 

  ต่อมาภาคหลวงก็เป็นอันเลิกไปหมด ทั้งน้ีจากการศึกษาในเรื่องอํานาจหน้าที่ของ 
สมุหมรดก โดยสมุหมรดกต้ังขึ้นก็เพ่ือแบ่งมรดกของผู้มีบรรดาศักด์ิสูงให้แก่ผู้ที่เป็นทายาท กันส่วนที่
เป็นภาคหลวงเข้าพระคลัง กันทรัพย์สินที่เป็นพัทยา ส่งคืนให้แก่หลวง กับทั้งต้องพิจารณานําความ
กราบบังคับทูล ต่อมาตําแหน่งสมุหมรดกได้ยุบเลิกไปน่าจะสันนิษฐาน60 ถึงมูลเหตุการยุบเลิกตําแหน่ง
น้ีได้ว่าอาจเป็นเพราะได้มีการยกเลิกการเก็บภาคหลวง หรือเกิดมีศาลซึ่งก็มีอํานาจรับพิจารณาคดี
มรดก ทําให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงวินิจฉัยคดีน้ีเองเช่นแต่ก่อน ทําให้ความจําเป็นที่จะต้องมี  
สมุหมรดกหมดไป ทั้งน้ี ถ้าหากไม่ได้หมดไปพร้อมๆ กัน ก็อาจจะเป็นการยุบเลิกตําแหน่งสมุหมรดก
                                           
  60 สุธิดา ถนอมจิตร, เพ่ิงอ้าง น. 38-39. 
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ไปก่อนแล้วมีเจ้าพนักงานในตําแหน่งอ่ืนมาจัดการมรดกภาคหลวงแต่อํานาจหน้าที่อาจเปลี่ยนไปบ้าง 
และจนเมื่อมีศาลแล้วศาลก็ย่อมแบ่งมรดกส่วนที่เป็นภาคหลวงไว้ได้ สมุหมรดกจึงอาจยุบเลิกไปเพราะ
เหตุน้ีได้โดยเห็นว่าศาลน่าจะจัดการได้ถูกต้องเด็ดขาดกว่าสมุหมรดก 

  จากการศึกษากฎหมายมรดกที่มีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จะเห็นได้ว่า การแบ่งมรดกของผู้ตายเป็นภาคหลวง เพ่ือนําทรัพย์สินส่งเข้าพระ
คลังหลวงเป็นประโยชน์ของแผ่นดินน้ัน เปรียบเสมือนได้กับการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่เป็นมรดก
ของผู้ตายเข้าแผ่นดิน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบการแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดกเป็น 4 
ส่วน และนําเก็บเข้าภาคหลวง เท่ากับเป็นการจัดเก็บภาษีจากกองมรดก โดยเก็บในอัตราร้อยละ 25 
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน และอีกประการหน่ึง การรวบรวม
แบ่งปันทรัพย์สินที่เป็นมรดก จะมีสมุหมรดกเป็นผู้รวบรวมทรัพย์สินเปรียบได้กับสรรพากรในปัจจุบัน 
ทําให้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโดยการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้ยากกว่าปัจจุบัน เน่ืองจากทรัพย์สินที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์สามารถทําการตรวจสอบได้ง่าย ส่วนทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ก็ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงรูปแบบการแบ่งมรดกในลักษณะน้ีเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกที่จะมีในสมัยการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

2.7.2 ภาษีมรดกในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

      การจัดเ ก็บภาษีมรดกหลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย ปรากฏว่าได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอากรมฤดก
และการรับมฤดก พ.ศ.2476 ซึ่งปรากฏว่ามีสาระสําคัญดังน้ี 

2.7.2.1 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ.2476 

     ประเทศไทยเคยมีการ จัดเก็บภาษีมรดกมาต้ังแต่สมัยโบราณกาล  แต่ก็ไม่
เป็นที่แพร่หลายนัก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับ
มฤดก พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกคัดค้านจากกลุ่มคนที่มีฐานะรํ่ารวยเป็นอย่างมาก  

  เน้ือหาโดยสรุปในพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 
พบว่าเป็นการจัดเก็บภาษีกองมรดกเป็นหลัก โดยจะต้องนําทรัพย์สินที่กําหนดไว้ เช่น อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิหรือผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างที่อยู่ในประเทศไทย สิทธิ
เรียกร้องต่างๆ หลักทรัพย์ เป็นต้น มาคํานวณหายอดสุทธิแห่งค่าซึ่งเป็นการตีราคาทรัพย์มรดกออกมา
เป็นเงินแล้วนําหน้ีสินต่างๆ มาหักออก เหลือเป็นฐานในการคํานวณภาษีตามอัตราที่กําหนด ซึ่งหาก
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คํานวณแล้วมีจํานวนไม่เกิน 10,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีกองมรดก แต่หากมีจํานวนเกินกว่า 
10,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีกองมรดก 

  นอกจากจัดเก็บภาษีกองมรดกแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังคงกําหนดให้มีการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกด้วย โดยจะกําหนดให้มีการลดหย่อนเพ่ิมเติมตามสภาพของผู้ได้รับมรดก และหาก
จํานวนมรดกที่รับไม่เกิน 10,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก แต่หากมีจํานวนเกินกว่า 
10,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีการรับมรดกด้วย 

  พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ถูกยกเลิกไปโดย 
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 พุทธศักราช 
2487 ด้วยเหตุผลว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บได้เป็นจํานวนไม่แน่นอน และจัดเก็บได้น้อยแต่ มีภาระต้อง
ปฏิบัติมาก รวมมีการใช้บังคับกันประมาณ 10 ปี และนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรา
กฎหมายภาษีมรดกใช้บังคับในประเทศไทยอีกเลย แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากบุคคลบางกลุ่มเป็น
ระยะๆ ก็ตาม มรดกกับการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน 

  ทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย จะเป็นไปโดยผลของ
กฎหมาย เมื่อนํามาปรับพิเคราะห์เข้ากับประมวลรัษฎากรแล้วจะพบว่า เมื่อทายาทได้รับทรัพย์มรดก
มา กรณีถือเป็นการได้รับเงินได้พึงประเมินตามความหมายของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง
โดยหลักแล้วทายาทจะต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย อย่างไร ก็ดีในเรื่องดังกล่าวน้ี
ได้มีการบัญญัติกฎหมาย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ทายาท ผู้ที่ได้รับมรดกน้ันไว้ ไม่ว่า
จะเป็นกรณีได้รับมรดกโดยตรงจากเจ้ามรดก หรือเป็นกรณีที่ได้รับจากกองมรดก ทั้งน้ีตามมาตรา 
42(10) และ (16) แห่งประมวลรัษฎากร จึงเห็นได้ว่า แม้ทรัพย์มรดกที่ได้รับจะเป็นเงินได้พึงประเมิน 
แต่ก็ไม่ต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

  เมื่อทายาทได้รับทรัพย์มรดกแล้ว ต่อมา ได้ขายทรัพย์มรดกน้ันออกไป กรณีน้ีก็ถือ
ว่าทายาทที่ขายทรัพย์มรดกไปน้ันได้รับเงินได้พึงประเมิน แต่ก็มีการยกเว้นภาษีให้ในบางกรณี ซึ่งการ
พิจารณาว่าการขายทรัพย์มรดกประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี และประเภทใดที่ต้องเสียภาษี ควร
ต้องแยกพิจารณาดังน้ี 

  พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ.2476 โดยมีหลักกฎหมายที่สําคัญ
ดังน้ี 

1. ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีมรดก61 
                                           
  61เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.455. 
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  ทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งท่านให้นํามาร่วมในการกําหนดค่าแห่งมรดกน้ัน คือ 

  1) ถ้าผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย 

   (ก) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ หรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
อยู่ในสยาม 

   (ข) บรรดาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่มีอยู่ในสยาม 

   (ค) บรรดาสต๊อก พันธบัตร ใบหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอ่ืนหรือประโยชน์
หรือสิทธิในกิจการค้า อุตสาหกรรมและวิชาชีพโดยลักษณะเป็นหุ้นส่วนหรืออย่างอ่ืน ทั้งที่มีอยู่ใน
สยามและต่างประเทศ 

   (ง) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ยังค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับหรือ
ทรัพย์สินอันเกิดขึ้นแก่กองมรดกเพราะเหตุที่ตายทั้งที่อยู่ในสยาม และต่างประเทศแต่ทั้ง ถ้ายังมี
โต้แย้งหรืออยู่ภายในเง่ือนไขบังคับก่อนไซร้ ข้อโต้แย้งต้องได้ระงับหรือเง่ือนไขสําเร็จลงแล้วในทางที่มี
คุณแก่ทายาท 

  2) ถ้าผู้ตายเป็นชนต่างด้าว ให้กําหนดค่าแห่งมรดกเหมือนผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย 
เว้นแต่ให้กําหนดเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในสยาม 

  3) อสังหาริมทรัพย์ก็ดี สังหาริมทรัพย์ก็ดี ที่ผู้ตายถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีช่ือเป็นเจ้าของ 
หรือสังหาริมทรัพย์ออกให้แก่ผู้ถือที่อยู่ในครอบครองของผู้ตาย ท่านให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นของ
ผู้ตาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน62 

2. ภาษีมรดกเก่ียวกับการให้ทรัพย์สิน 

  บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งผู้ตายให้แก่บุคคลใด โดยตรงหรือโดยอ้อมในเวลาหน่ึง
ปีก่อนตายนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งอากรมรดก ท่านให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งมรดกจะให้คิดรวมเพ่ือ
กําหนดค่าแห่งมรดกด้วย เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ซึ่งผู้รับได้รับไปเป็นราคาไม่เกินคนละพันบาท หรือให้ใน
การสมรสของผู้รับ หรือได้ให้ไปแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ี63 

3. การตีราคาทรัพย์มรดก64 

                                           
62พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 6 
63พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 6 

  64เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.456. 
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  ในการกําหนดค่าแห่งมรดกน้ัน ท่านให้รวบรวมบรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย อันต้อง
เก็บอากรเข้าเป็นมรดกกองเดียวกัน65 

  ค่าแห่งทรัพย์น้ัน ให้กําหนดดังต่อไปน้ี 

  ทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ก) (ข) (ค) ให้ประมาณตามราคาตลาดในเวลาตาย
ทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ง) ถ้าการเรียกร้องจํานวนเงินน้ันไม่มีโต้แย้ง ให้ประมาณจํานวนที่ระบุไว้
ในเอกสารซึ่งเป็นหลักการเรียกร้อง ถ้ามีการโต้แย้งให้ประมาณตามจํานวนกําหนดในคําพิพากษา หรือ
ตามข้อตกลงซึ่งคู่กรณีทําไว้โดยสุจริต การกําหนดค่าแห่งทรัพย์ตามมาตรา 7 ให้อนุโลมกําหนดอย่าง
เดียวกับทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ในมาตรา 666 

  ถ้าค่าที่จะกําหนดน้ันปรากฏจากนิติกรรมหรือเอกสารท่ีทําข้ึนโดยสุจริตในเวลาสอง
ปีก่อนเวลาตายของผู้ตาย ผู้จัดการมรดกและพนักงานตีราคาจะตกลงกันยอมรับค่าน้ันเป็นหลักในการ
ตีราคาทรัพย์สินก็ได้67 

4. ค่าลดหย่อน 

  ค่าแห่งทรัพย์สินอันได้สอบสวนหรือรับคําวินิจฉัยช้ีขาด มีกําหนดแน่นอน มาตรา 
10,11 หรือมาตรา 12 แล้วน้ัน เรียกว่า “ยอดสุทธิแห่งค่า” และยอดสุทธิแห่ง ท่านให้หักจํานวน
ต่อไปนี้ออก คือ 

  1) บรรดาหน้ีสินซึ่งผู้ตายเป็นหน้ีอยู่ก่อนตาย 

  2) ค่าใช้จ่ายเน่ืองด้วยศพร้อยละสิบของยอดสุทธิแห่งค่า แต่มิให้เกินกว่าห้าพันบาท 

  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกตามที่สมควร แต่ท่านมิให้หักหน้ีสินต่อไปนี้ 

   (ก) หน้ีสินซึ่งผู้ตายได้ปลดให้โดยพินัยกรรม 

   (ข) หน้ีสินซึ่งผู้ตายได้ทําข้ึนเพ่ือการให้ด่ังที่ระบุไว้ในมาตรา 7 

   (ค) หน้ีสินซึ่งไม่มีพยานหลักฐานอ่ืน นอกจากถ้อยคําของผู้ตายในพินัยกรรม 

   (ง) หน้ีสินซึ่งมีหลักฐานอันได้ทําขึ้นในต่างประเทศหรือเกิดตามคําพิพาท
ศาลในเมืองต่างประเทศอันบังคับในสยามมิได้ 

                                           
65พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 9 
66พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 10 
67พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 11 
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   (จ) หน้ีสินซึ่งขาดอายุความ68 

5. ทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี 

  ถ้าปรากฏว่ามีทรัพย์สินใดอันจะตกได้แก่รัฐหรือทบวงการเมืองหรือ สถานการกุศล 
หรือสภากาชาด เมื่อได้นําค่าแห่งทรัพย์สินน้ันมารวมในการกําหนด แห่งค่าของมรดกแล้ว ท่านมิได้
เรียกและเก็บอากรในค่าแห่งทรัพย์สินน้ัน69 

6. มูลค่าทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี 

  เมื่อบุคคลใดตายและปรากฏว่าค่าของมรดกมีจํานวนรวมกันเกินกว่าหรือน่าจะ กว่า
หมื่นบาท ท่านให้ผู้จัดการมรดกแจ้งความตายต่อพนักงานตีราคาแห่งท้องที่ ซึ่งบุคคลตายภายในสิบ
ห้าวัน ตามแบบที่กําหนดไว้ แต่ถ้าตายในต่างประเทศกําหนดเวลาสําหรับทํา บอกกล่าวให้นับต้ังแต่
เวลาที่ผู้จัดการมรดกทราบในสยาม คําบอกกล่าวน้ันให้ส่งไปยังพนักงานตีราคาแห่งท้องที่ซึ่งผู้จัดการ
มรดกต้ังสถานที่อยู่ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดก ให้บุคคลซึ่งกําลังครอบครองทรัพย์มรดกจัดการตามที่กล่าว
แล้ว70 

7. การตีราคาทรัพย์มรดก 

  มาตรา 16 เมือ่พนักงานตีราคาได้รับคําบอกกล่าว ตามมาตรา ก่อนหรือไม่ได้รับคํา
บอกกล่าวแต่มีเหตุผลน่าเช่ือว่ามรดกมีค่าเกินกว่าหมื่นบาท ถ้าไม่มผีู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือ
จัดการมรดกตามพินัยกรรมไม่ยอมรับหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับ
จากวันตายไปแล้ว ทายาทมิได้ร้องต่อศาลให้ต้ังผู้จัดการมรดกไซร้ ท่านให้พนักงานตีราคาร้องต่อศาล
ขอให้ต้ังผู้จัดการมรดก 

  ค่าธรรมเนียมการร้องขอให้ศาลต้ังผู้จัดการมรดกน้ัน ท่านให้หักจากกองมรดก 

  มาตรา 17 ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือก่อนที่ศาลต้ังผู้จัดการมรดก
บุคคลเข้าครอบครองหรือพิทักษ์ทรัพย์สินหรือสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้ตาย ท่านให้ถือใน
ส่วนที่มีพันธตามพระราชบัญญัติน้ี บุคคลน้ันเป็นผู้จัดการมรดกตราบเท่าที่ศาลยังมิได้จัดการมรดก แต่
ถ้าศาลได้ต้ังผู้จัดการมรดกแล้ว บุคคลน้ันจะต้องแจ้งข้อความและให้ความสะดวกอันจะช่วยให้
ผู้จัดการมรดกตรวจทรัพย์สินหรือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ 

                                           
68พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 13 
69พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 14 
70พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 15 
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  มาตรา 18 ในเวลาตายบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้ตายดังกล่าวในมาตรา 6
หรือ7 โดยเหตุประการใดก็ดี หรือเป็นลูกหน้ีของผู้ตายก็ดี ท่านว่าบุคคลน้ันต้องบอกกล่าวแก่ผู้จัดการ
มรดกและพนักงานตีราคาถึงความเป็นอยู่และค่าแห่งทรัพย์สินหรือหน้ีสินน้ัน โดยแสดงการและให้
ความสะดวกประการอ่ืนอันจะช่วยให้ผู้จัดการมรดกและพนักงานตีราคาปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ีได้ 

  มาตรา 19 ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ทําบัญชีด่ังบัญญัติไว้ในมาตรา 20 และส่วนสําเนา
อันจริงให้แก่พนักงานตีราคา 

  ท่านมิให้ส่งมอบบัญชีช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันตาย ถ้าตายในต่างประเทศมิให้ส่ง
บัญชีช้าเกินกว่าเก้าเดือนนับแต่วันตาย เว้นแต่เมื่อผู้ต้องรับผิดชอบได้ร้องขอ ท่านว่าพนักงานตีราคา
จะขยายเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้นออกไปตามท่ีเห็นควรก็ได้ แต่มิให้เกินหน่ึงปีนับแต่วัน 

  มาตรา 20 ในบัญชีให้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 
มาตรา 18 ซึ่งผู้จัดการมรดกทราบ ไม่ว่าทรัพย์สินหรือหน้ีสินน้ันจะอยู่ในความควบคุมดูแล หรือไม่ 
หรือจะมีโต้แย้ง หรืออยู่ภายในเง่ือนไขบังคับก่อนหรือไม่ และให้บอกแห่ง และจํานวนเงินหน้ีสิน
ดังกล่าวแล้วด้วย 

  ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกสงสัยว่ายังมีทรัพย์สิน หรือหน้ีสินที่ควรนํามารวมในการตี
ราคาให้ผู้จัดการมรดกบันทึกไว้ในบัญชี แต่ท่านมิให้นําเอาทรัพย์สินหรือหน้ีสินดังกล่าวน้ันมาตีราคา
จนกว่าจะได้ทราบว่าทรัพย์สินหรือหน้ีสินมีอยู่จริง และทราบราคาแน่นอนแล้ว 

  เมื่อได้ยื่นบัญชีแล้ว ถ้าผู้จัดการมรดกทราบแน่ว่าทรัพย์สินหรือหน้ีสินซึ่งควรนํามา 
ในการตีราคาดังกล่าวแล้วมีอยู่จริง ให้ผู้จัดการมรดกย่ืนบัญชีเพ่ิมเติมภายในสามเดือน เวลาที่ทราบแน่ 
และเมื่อได้กําหนดค่าแห่งทรัพย์สินหรือหน้ีสินในส่วนเพ่ิมเติมน้ันแล้ว คํานวณยอดสุทธิแห่งค่าอีกคร้ัง
หน่ึงโดยนําเอาทรัพย์สินหรือหน้ีสินในส่วนเพ่ิมเติมรวมเข้าด้วยให้เรียกเก็บค่าอากร ตามจํานวนยอด
สุทธิแห่งค่าที่ได้รวมแล้ว 

  การย่ืนบัญชีเพ่ิมเติม ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 19 อันเก่ียวกับการขยายเวลา โดย
อนุโลม 

  มาตรา 21 เมื่อได้รับบัญชีฉบับเดิมหรือฉบับเพ่ิมเติมแล้วให้พนักงานตีราคาจัดไว้ 
และออกใบรับให้แก่ผู้จัดการมรดกไป ใบรับน้ันให้พนักงานตีราคา ลงวันเดือน ลงนามไว้เป็นสําคัญ 

  มาตรา 22 ถ้าพนักงานตีราคามีเหตุอันเช่ือว่าบัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ ว่าใน
เวลาใด ๆ ภายในสามปีนับแต่ได้รับมอบบัญชีแล้ว พนักงานตีราคามีอํานาจออก บุคคลผู้ทําบัญชี หรือ
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เรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนได้ หมายเรียกน้ันต้องส่งเป็น ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่
กําหนดให้มา และถ้าพนักงานตีราคาต้อง ทรัพย์สินของผู้ตายไซร้ ท่านว่าเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้
ทราบล่วงหน้าย่ีสิบสี่ อํานาจเข้าตรวจได้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่ต้องตรวจต่อ 
หรือผู้แทน ถ้าไม่ตรวจจะให้พนักงานอ่ืนหรือผู้เช่ียวชาญไปตรวจก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอํานาจเป็น
หลักฐาน ผู้จัดการมรดกหรือผู้แทนต้องให้ความสะดวกในการตรวจทุกประการ ถ้าผู้ต้องรับผิดชอบคน
ใดละเลยไม่ทําหรือไม่ส่งมอบบัญชีตามมาตรา 19,20 ไซร้ ท่านพนักงานตีราคามีอํานาจทําการไต่สวน
โดยลักษณะเดียวกับวรรคก่อน 

  ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ท่านว่าพนักงานตีราคามีอํานาจทําบัญชีหรือเปลี่ยนแปลง
บัญชีตามท่ีไต่สวนมีหลักฐานแน่นอนแล้ว 

  มาตรา 23 เมื่อพนักงานตีราคาได้รับหรือได้ทําบัญชีบริบูรณ์เป็นที่พอใจทั้งได้ตกลง
กําหนดราคากับผู้จัดการมรดก โดยอนุมัติของอธิบดีกรมสรรพากร หรือข้าหลวงประจําจังหวัดหรือ
อนุญาโตตุลาการได้ช้ีขาดกําหนดราคาก็ดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 แล้วน้ัน ให้พนักงานตีราคาส่ง
สําเนาบัญชี สําเนาบัญชีการตีราคาและสําเนาเอกสารที่ใช้สนับสนุนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ประเมินอากรและให้ส่งสําเนาเหล่านี้ไปให้ผู้จัดการมรดกด้วย 

8. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีอากรมรดก 

  ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดชอบในการเสียอากรมรดกในทรัพย์สินที่ได้รับ และได้
จัดการไป ผู้จัดการมรดกมีอํานาจจําหน่ายทรัพย์สินน้ัน ๆ ได้ตามที่เป็นการสมควรประโยชน์แห่งการ
เสียอากรมรดกหรือให้หลักประกันสําหรับอากรมรดก 

  ในกรณีที่ทรัพย์สินมิได้อยู่ในความควบคุมของผู้จัดการมรดก ท่านว่าบุคคลที่ได้
ประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันต้องรับผิดในการเสียอากร71 

9. ผู้มีหน้าท่ีเสียอากรการรับมรดก 

  มาตรา 32 บุคคลใดได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ตายอันมีราคาเกินกว่าหมื่นบาท 
บุคคลต้องเสียอากรเรียกว่า “อากรการรับมรดก” ตามอัตราที่จําแนกไว้ในพิกัด 2 แนบท้าย
พระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา 33 บรรดาทรัพย์สินอันบุคคลจะต้องเสียอากรการรับมรดกน้ัน ท่านว่า ความ
ในมาตรา 6 บังคับ 

                                           
71พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พ.ศ.2476 มาตรา 14 
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  มาตรา 34 บุคคลใดได้ทรัพย์สินที่ผู้ตายได้ให้ภายในหน่ึงปีก่อนเวลาตายท่านว่าต้อง
เสียอากรการรับมรดก เว้นไว้แต่การรับทรัพย์สินที่ให้ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 

  มาตรา 35 ให้ยกเว้นการเรียกและเก็บอากรการรับมรดกตามนัยที่กล่าวไว้ในมาตรา 

  มาตรา 36 ให้ผู้จัดการมรดกแจ้งแก่พนักงานตีราคาให้ทราบนาม และสํานักที่ 
ทายาทผู้ต้องรับผิดเสียอากรมรดกทั้งจํานวนและราคาทรัพย์สินที่ทายาททุกคนได้รับ 

  ท่านให้ใช้มาตรา 18 นอกจากพันธะที่กําหนดไว้สําหรับลูกหน้ีกับมาตรา 21 และ 
บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา 37 ค่าแห่งทรัพย์สินที่จะใช้ในการประเมินอากรการรับมรดกนั้นท่านให้ใช้ ที่
ได้กําหนดในคราวประเมินเก็บอากรมรดก แต่ถ้าทายาทได้รับทรัพย์มรดกเนิ่นช้าเกินกว่า ปี นับแต่ที่
ได้กําหนดราคาไว้คราวก่อน และทายาทเห็นว่าราคาที่กําหนดไว้น้ันเปลี่ยนไป จะขอให้กําหนดราคา
ทรัพย์สินเสียใหม่ ก็ให้ใช้มาตรา 12 บังคับโดยอนุโลม 

 
พระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2487 

  พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ได้ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช2476 พุทธศักราช
2487  โดยมีเหตุผลว่า อากรมรดกและการรับมรดกปีหน่ึงๆ เก็บได้จํานวนไม่แน่นอน และตามปกติ
เก็บได้จํานวนน้อย แต่มีภาระต้องปฏิบัติมาก จึงสมควรเลกิเก็บอากรมรดกและการรับมรดกเสีย
เพ่ือให้เจ้าพนักงานได้มีเวลาไปปฏิบัติงานอ่ืนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า72 

 

 

 

 

 

                                           
  72สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
อากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476, (กรุงเทพมหานคร:สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2486, (เร่ืองเสร็จที่ 258/2486). 
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2-1 ตารางเปรียบเทียบภาษีมรดกและการรับมรดกในอดีต พ.ศ. 2478- พ.ศ. 248773 

ปีงบประมาณ ภาษีมรดก รายได้ภาษีรวมทั้งหมด 
สัดส่วนภาษีมรดก/
รายได้ภาษีรวม 

2478 43,955 52,868,572 0.08% 
2479 36,008 62,585,763 0.06% 
2480 67,284 55,029,672 0.12% 
2481 315,173 62,485,841 0.50% 
2482 29,954 28,849,611 0.10% 
2483 10,121 20,020,620 0.05% 
2484 404,273 76,080,253 0.53% 
2485 62,313 57,548,447 0.11% 
2486 115,094 100,050,150 0.12% 
2487 139,784 117,113,853 0.12% 

 
2.7.2.2 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 

     จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ปรากฏว่ามี
ลักษณะของกฎหมายภาษีมรดกประเภทภาษีการรับมรดก เน่ืองจากเป็นการเก็บภาษีจากบุคคลที่รับ
มรดก ไม่ได้เป็นภาษีมรดกที่เก็บภาษีจากกองทรัพย์สินของผู้ตาย ก่อนที่จะตกทอดไปยังทายาทของ
ผู้ตาย ซึ่งเป็นลักษณะของภาษีมรดกที่ใช้กันในหลายประเทศและเป็นลักษณะของภาษีมรดกที่คาดว่า
จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากกว่า มีความสะดวกต่อการจัดเก็บมากกว่า ก่อให้เกิดการกระจายรายได้
มากกว่า การเก็บภาษีจากกองมรดก 

(1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีการรับมรดก และผู้ทีไ่ด้รับการยกเว้น 

        พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษี
การรับมรดกคือผู้ที่ได้รับมรดก อันได้แก่  

  (1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย  

  (2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง  
                                           
  73กองประมวลผล กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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  (3) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  

  กรณีที่ผู้ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ
จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้ถือสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือมีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหน่ึงของคณะ
บุคคลผู้มีอํานาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นผู้มีสัญชาติไทย74 

  จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 จะเห็นได้ว่าได้
กําหนดให้บุคคลที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีมรดก จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยถือตามหลักสัญชาติ 
รวมถึงผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย โดยถือหลักที่ต้ัง
ทรัพย์สิน ตลอดจนนิติบุคคลก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 

  นอกจากน้ี พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก มาตรา 18 ยังบัญญัติให้ในกรณีที่ผู้เสีย
ภาษีการรับมรดกตายก่อนครบกําหนดหน่ึงร้อยห้าสิบวันที่จะต้องย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีการรับมรดก 
โดยท่ียังไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้น้ันมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 
และชําระภาษีพร้อมทั้งเงินเพ่ิมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3175แทนผู้ตายภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแต่งต้ังโดยไม่ต้องเสียเบ้ียปรับ สําหรับเงินเพ่ิมให้คํานวณนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม
มาตรา 17 วรรคหน่ึง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถ้วน และในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบ
กําหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแล้ว โดยมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้
น้ันมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีพร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมแทนโดยให้ดําเนินการ
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง สําหรับเบ้ียปรับให้เสียหน่ึงเท่าของเงินภาษีที่ต้อง
ชําระ เว้นแต่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบ้ียปรับ
สองเท่าของเงินภาษีที่ต้องชําระ สําหรับเงินเพ่ิมให้คํานวณต้ังแต่วันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 17 
วรรคหน่ึง จนถึงวันที่ชําระภาษีครบถ้วน โดยจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 
ได้กําหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก นอกจากจะเป็นบุคคลที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11 แล้ว ยังมี
ผู้จัดการมรดกก็เป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก หากเข้ากรณีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 18 

                                           
  74พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11 

  75พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 31บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ
มาตรา 23 บุคคลใดไม่ชําระภาษีให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เสียเงินเพ่ิม
อีกร้อยละหน่ึงจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระโดยไม่รวมเบ้ีบปรับ 
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  บุคคลท่ีได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก76 

  (1) ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกที่ตายก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ 

  (2) คู่สมรสของเจ้ามรดก 

  (3) บุคคลผู้ได้รับมรดกท่ีเจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้
มรดกน้ันเพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

  (4) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา 
กิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

  (5) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ
กันกับนานาประเทศ 

(2) ทรัพย์สนิที่อยู่ในบงัคับต้องเสียภาษีการรับมรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดว่าทรัพย์สินมรดกที่ต้องเสีย
ภาษีได้แก่  

(1) อสังหาริมทรัพย์  

  (2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  (3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคือ 
หรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ได้รับเงินน้ันไว้ 

  (4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 

  (5) ทรัพย์สินทางการเงินที่กําหนดเพ่ิมขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

  กรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (2) ให้เสียภาษีทรัพย์สินทั้งที่อยู่ใน
ประเทศไทยและนอกประเทศไทย และกรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (3) ให้เสียภาษีเฉพาะจาก
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  

                                           
  76กรมสรรพากร, พระราชบัญญติัภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2558 จาก
http://www.rd.go.th/region12/fileadmin/web_internet2555/news/2558/Inheritance_Ta
x_Act_2015.pdf 
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  ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ ในประเทศไทยให้เ ป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง77 

  ดังจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้กําหนดให้ทรัพย์สินที่
ผู้รับมรดกเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกนั้น ถือตามหลักสัญชาติ และถือตามหลักที่ต้ังของ
ทรัพย์สิน 

(3) มูลค่าทรพัย์มรดกท่ีต้องเสียภาษีการรับมรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดว่าผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดก
แต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้าแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน
บาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท และมูลค่ามรดกดังกล่าว หมายถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหน้ีสินอันตกทอดมาจากการรับมรดก78ซึ่งการคํานวณ
มูลค่าของทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินน้ันเป็นมรดก79ดังต่อไปนี้ 

  (1)กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินหักด้วยภาระที่ถูก
รอนสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  (2)กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอา
ราคาของหลักทรัพย์น้ันในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก 

  (3)กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้กําหนดเป็นการท่ัวไปโดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง 

  และหากต้องคํานวณเงินตราในต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด 

                                           
  77พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 
  78พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 12 
  79พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 15 
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(4) อัตราภาษีการรับมรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดว่าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคํานวณ
และเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 แต่หากผู้รับ
มรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละห้า นอกจากน้ีอัตราร้อยละสิบ80 

(5) การย่ืนแบบ การชําระภาษี และการประเมินภาษีการรับมรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กําหนดว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อน
ชําระภาษีภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และเมื่อได้รับภาษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงิน
เพ่ิม81 ถ้าไม่ผ่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี ภายในหน่ึงร้อยห้า
สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับมรดกท่ีเป็นเหตุให้มีหน้าที่เสียภาษีตามาตรา 12 วรรคหน่ึง โดยให้ทําการย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหน่ึง หรือสถานที่
อ่ืนใดตามที่อธิบดีกําหนด และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาที่ได้รับแบบแสดงรายการ
ภาษีแล้ว ให้ส่งต่อพนักงานประเมิน เพ่ือดําเนินการประเมินภาษีให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่มี
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษ8ี2 

  เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว ให้แจ้งการประเมินน้ันเป็นหนังสือไป
ยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี และให้ผู้น้ันชําระภาษีพร้อมทั้งเบ้ียปรับเงินเพ่ิม ถ้ามี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ในกรณีน้ี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีก็ได้83 

(6) การอุทธรณ์การเสียภาษีการรับมรดก และการขอคนืภาษี 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับ
มรดกที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี84 

  - กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน 
มีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันดีรับแจ้งการประเมินภาษี 

                                           
  80พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 16 
  81พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 23 

  82พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 17 
  83พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558มาตรา 22 
  84พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 26 
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  - คณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ (ขยายได้ไม่เกิน 90 วัน) และให้แจ้งคําวินิฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคํา
วินิจฉัย 

  - ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากร ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคํา
วินิจฉัย หรือพ้นกําหนดเวลาหากคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเสร็จภายใน 180 วัน หรือ 90 
วันที่ได้ขยาย โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

  - คณะกรรมการอุทธรณืประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทนเป็นประธาน 
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 

การขอคืนภาษี 

  - ย่ืนคําร้องขอคืนภาษีได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ชําระภาษีทั้งหมด ณ สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สาขา 

  - เจ้าพนักงานประเมินต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันได้รับคํา
ร้อง และมีหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําร้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

  - กรณีที่ต้องคืนภาษี ให้คืนภาษีให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบ
แล้วเสร็จ 

  - ผู้ขอยืนไม่มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากเงินภาษีที่คืน 
(7) การกําหนดเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 

  เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ที่กําหนดในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 น้ี มี
กรณีที่ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรับผิด หากไม่ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

  (1)หากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายใน
กําหนดระยะเวลา ให้เสียเบ้ียปรับอีกหน่ึงเท่าของเงินภาษีที่ต้องชําระ 

  (2)หากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบ้ียปรับอีกศูนย์จุดห้า
เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพ่ิม85 

                                           
  85พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 29 
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  เบ้ียปรับตามพระราชบัญญัติน้ี อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา86 

  (3)หากบุคคลใดไม่ชําระภาษีให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระ โดยไม่รวมเบ้ีย
ปรับ 

  ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และได้มีการชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลาที่ให้เลื่อนน้ัน เงินเพ่ิมที่จะต้องเสียให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือนหรือ
เศษของเดือน87 

(8) บทกําหนดโทษ 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้กําหนดโทษท่ีจะนํามาใช้บังคับแก่ผู้
ที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกไว้ 2 ประเภท คือ โทษทางแพ่ง และโทษทาง
อาญา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1) โทษทางแพ่ง  

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558หมวด5เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมได้กําหนด
โทษทางแพ่งโดยมาบทลงโทษดังน้ี 
  มาตรา29ผู้มหีน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบ้ียปรับในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  (1) มิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลาให้เสียเบ้ียปรับอีกหน่ึงเท่าของ
เงินภาษีที่ต้องชําระ 
  (2) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงอันเป็นเหตุ
ให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไปให้เสียเบ้ียปรับอีกศูนย์จุดห้าเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพ่ิม 
  มาตรา30เบ้ียปรับตามพระราชบัญญัติน้ีอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งน้ี
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการงดหรือลดเบี้ยปรับโดยคํานึงถึงความ
สุจริตและเหตุจําเป็นของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นสําคัญ 

                                           
  86พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 30 

  87พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา31 
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  มาตรา31ภายใต้บังคับมาตรา23บุคคลใดไมชํ่าระภาษีให้ครบถ้วนภายใน
กําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติน้ีให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละหน่ึงจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต้องชําระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ 
  ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษีและได้มีการชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลาที่เลื่อนให้น้ันเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือน
หรือเศษของเดือน 

 การคํานวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีจนถึงวันที่ชําระภาษีแต่เงินเพ่ิมที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนภาษีที่ต้องชําระ 

มาตรา32เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติน้ีให้ถือเป็นเงินภาษี 

จากบทกําหนดโทษทางแพ่งดังกล่าว ต่อมาได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีการรับมรดก (ฉบับที่ 4) เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการงดหรือลดเบ้ียปรับภาษีการรับ
มรดก ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอลดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมที่จะต้องเสียเน่ืองจาก
บทลงโทษตามหมวดน้ี 

  2) โทษทางอาญา  
  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 หมวด6 บทกําหนดโทษได้กําหนดโทษ
ทางอาญาที่จะโทษแก่ผู้กระทําความผิด โดยมารายละเอียดดังน้ี 
  มาตรา33ผูใ้ดไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา17โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
  มาตรา34ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่
ยอมตอบคําถามของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา21หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม
มาตรา28 หรือไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามมาตรา25ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา35ผูใ้ดทําลายย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรพัย์สินที่ถูก
ยึดหรืออายัดตามมาตรา25ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
  ในกรณีผู้กระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคลหากกรรมการผู้จัดการผู้จัดการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ันได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ
หรือผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย 
  มาตรา36เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีรู้ข้อมลูของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีหรือของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องนําออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือทําใหรู้้โดยวิธีใดหรือปล่อยปละ



75 
 

ละเลยให้ข้อมลูดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไมม่ีหน้าที่ต้องรู้โดยไม่มีอํานาจกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

มาตรา37ผูใ้ด 
  (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจย่ืนข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบคําถามด้วย
ถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (2) โดยความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่าง
ใดหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 
  (3) แนะนําหรือสนับสนุนใหบุ้คคลอ่ืนใดกระทําการตาม (1) หรือ (2) 
  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา38บรรดาความผิดตามมาตรา๓๓มาตรา๓๔และมาตรา๓๗ให้อธิบดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ 
  ถ้าผู้มีหน้าที่เสยีภาษีชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนดแล้วมิให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดน้ัน 
  ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่ควรใช้อํานาจเปรียบเทียบหรือเมื่อเปรียบเทียบแล้วผูม้ีหน้าที่เสีย
ภาษีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยอมแล้วแต่ไม่ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดให้ดําเนินการฟ้องร้องต่อไปและในกรณีน้ีห้ามมิใหดํ้าเนินการเปรียบเทียบตาม
กฎหมายอ่ืนอีก 

  จากบทบัญญัติในโทษทางอาญาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ.2558 ได้กําหนดโทษทางอาญาในส่วนของฐานความผิด และอัตราโทษได้ต้ังแต่ฐาน
ความผิดไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร ฐานไม่ปฎิบัติตามหมายเรียกของเจ้า
พนักงานประเมิน ตลอดจนฐานความผิดของเจ้าพนักงงานท่ีแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแก่
บุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังน้ี88 

  - ไม่ย่ืนแบบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท 

                                           
  88พระราชบัญญัติการรับภาษีมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 33 ถึงมาตรา 38 



76 
 

  - ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบ
คําถามของเจ้าพนักงานประเมิน หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  - ทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไปให้แก่บุคคลอ่ืน 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท ทั้งน้ี ในกรณ๊ผู้กระทําความผิดเป็น
นิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล ผู้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติ
บุคคล รับโทษ 

  - จงใจย่ืนข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยถ้วยคําที่เป็นเท็จ 
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการสียภาษี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดย
ฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือ
แนะนําหรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดกระทําการดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  - เจ้าพนักงานรู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง แล้วนําออก
แจ้งแก่บุคคลใดหรือทําให้รู้โดยวิธีใด หรือปล่อยละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ 
โดยไม่มีหน้าที่กระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับเกิน 
200,000 บาท สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(9) ข้อสังเกตของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.255889 

  (1)รายรับของภาษีมรดกไม่มีความแน่นอน เพราะอยู่กับการตายของเจ้าของมรดกที่
ไม่แน่นอน ทําให้ลําบากต่อการจัดสรรงบประมาณ 

  (2) อาจเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนไม่อยากออมทรัพย์ การจัดเก็บภาษีมรดกไม่เป็น
ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเสรี และไม่ส่งเสริมให้เกิดการทํางาน หรือการลงทุนโดยเฉพาะในการเก็บใน
อัตราก้าวหน้ามากๆ ซึ่งจะทําให้คนรวยหวาดระแวง กรณีเมื่อมีการเก็บภาษีมรดกแล้ว แต่เมื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินถึงแก่ความตาย รัฐเรียกเก็บภาษีจากทรัพย์ที่เป็นมรดกน้ันอีกเป็นการเก็บซ้อน 

  (3) หากมองที่ตัวทรัพย์สินน้ันๆ ทําให้เกิดการบิดเบือนการถือครองทรัพย์สิน มี
ต้นทุนในการบริหารจัดเก็บสูง และเป็นการทําลายธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

                                           
  89ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม, “ภาษีมรดก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 จาก 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th 
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  (4) ประชาชนบางส่วนที่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีรายได้ หรือมีเงินเดือนประจําได้รับ
ผลกระทบโดยตรง อาจมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ ภาษีมรดกเป็นภาษีทางตรงรูปแบบหน่ึง 
มีผลกระทบต่อผู้เสียภีโดยตรง ทําให้ผู้เสียภาษีอาจต่อต้านและหลีกเลี่ยงภาษี 

  (5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบว่าภาษีมรดกมีผลดีต่อ
เศรษฐกิจและสังคประเทศอย่างมาก เฉพาะบุคคลที่มีความรํ่ารวยมากเท่าน้ันที่มีภาระ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
การยอมรับ90 

2.7.2.3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.
2558 

  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมิได้มีการตราพระราชบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้โดยตรง แต่ใช้วิธีการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพ่ือดําเนินการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยนําเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินต่างๆ รวมเข้ากับเงินได้ในปี
ภาษีน้ัน แล้วก็ประเมินเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ  แต่นอกจากจะเสียภาษีอย่างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาแล้ว พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ยัง
กําหนดให้สามารถแยกเงินได้ที่เกิดจากการโอนทรัพย์สินต่างๆ ออกจากเงินได้อ่ืนๆ และเสียภาษี
ต่างหาก  ซึ่ งก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเสียภาษีการให้ น่ันเอง โดยมีเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ว่าโดยที่ได้มีการตรากฎหมาย
เพ่ือจัดเก็บภาษีการรับมรดก แต่ประมวลรัษฎากรยังมีการยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้ที่
ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เป็นการไม่สอดคล้องกับ
การจัดเก็บภาษีการรับมรดก สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีสําหรับการให้ในกรณี
ดังกล่าวให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี โดยหลักมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบังคับ
จัดเก็บภาษีการรับมรดก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก ซึ่งมีหลักการสําคัญดังต่อไปน้ี 

  (1) แก้ไขเพ่ิมเติม (10) ในมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร 

                                           
  90สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2557), น.11. 
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  (2) เพ่ิมเติม (26) (27) (28) และ (29) ลงในมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร  

  (3) เพ่ิมเติม (4/1) ลงในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร  

  (4) เพ่ิมเติม (6) และ (7) ลงในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร 

  (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (6) ในมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

  (1) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558  มาตรา 
3 ให้ยกเลิกข้อความใน (10)91 ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

   “(10) เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก” 

  (2)เพ่ิมเติมเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ สําหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เงินได้จากการอุปการะ หรือจาก
การให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่
ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจาก
บุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ทั้งน้ี เฉพาะเงินได้ส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาทหรือสิบ
ล้านบาท และเงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้ให้แสดงเจตนา หรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้
ใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง โดยให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็น (26) (27) (28) 
และ(29) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ 

  “ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 บัญญัติว่า เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้… 

                                           
  91เดิมประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (10) บัญญัติว่า เงินได้พึงประเมินประเภท
ต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
  (10) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับ
มรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
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   (26) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่
เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

   (27) เงินได้จากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน คู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

   (28) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้
โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

   (29) เงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้ให้แสดงเจตนา หรือเห็นได้ว่ามี
ความประสงค์ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง”92 

  (3)เพ่ิมเติม (4/1) ลงในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือ “(4/1) ผู้มีเงินได้
จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท โดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวน
ภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้ สําหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ที่เป็นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรม ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามาตรา 42 (26)”93 

  (4) เพ่ิมเติม (6) และ (7) ลงในมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ 

   (6) ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบ
ล้านบาท โดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้ สําหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ที่
ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้ได้ยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรา 42 (27) 

   (7) ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบ
ล้านบาท โดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้ สําหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ที่
ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง

                                           
  92พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 มาตรา 4 
  93พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 มาตรา 5 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรา 42 (28)” 

  (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (6) ในมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรกล่าวคือ ให้ยกเลิกความ
ใน (6) ของมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

   “(6) ในกรณีที่การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ โดยให้ผู้โอนหักภาษีตามหลักเกณฑ์ใน (5) เว้นแต่
กรณีการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผู้โอนหักภาษีไว้ร้อยละ 5 ของ
เงินได้เฉพาะส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท” 

  จากการศึกษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.
2558 สามารถสรุปโครงสร้างการจัดเก็บภาษีจากการโอนทรัพย์สินที่จะนํามาบังคับใช้ควบคู่กับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 เรียกได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีการให้ของประเทศไทยได้
ดังต่อไปนี้ 

  จากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558  ได้มีการ
จัดเก็บภาษีที่เกิดจากการโอนเงินได้ เช่นการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดย
ไม่มีค่าตอบแทน การให้เงินได้ เป็นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้เสียภาษี เปรียบได้กับการจัดเก็บ
ภาษีการให้ประเภทที่เก็บภาษีจากผู้ที่รับโอนทรัพย์สินแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีการ
ให้กับประเทศอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศจะมีการตราบทบัญญัติเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีการให้
มาโดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยจะใช้การแก้ไขประมวลรัษฎากร เพ่ือมาจัดเก็บภาษีการโอนทรัพย์สินน้ี 
โดยบัญญัติแก้ไขอยู่ในลักษณะ 1 หมวด 3 ส่วนที่ 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นการเรียก
เก็บภาษีฐานเงินได้ โดยผู้เขียนขอเรียกการจัดเก็บภาษีที่เกิดจากการแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ว่า “การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้” 

(1) ทรัพย์สนิที่อยู่ในบงัคับต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้

  จากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้
กําหนดให้การโอนทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับเสียภาษีการให้มีดังต่อไปน้ี 

  (1) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม(เฉพาะเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้าน
บาทตลอดปีภาษีน้ัน) 
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  (2) เงินได้จากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
คู่สมรส (เฉพาะเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน) 

  (3) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หา
เน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรส (เฉพาะเงินได้ส่วนที่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน)94 

(2) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้

  จากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558  ได้
กําหนดผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับให้ได้แก่ บุคคลผู้มีเงินได้ที่ได้รับตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 โดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปน้ี 

  (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมที่ได้รับเงินได้จากการโอน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนจากบิดามารดา ในส่วนที่เกิน
ย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

  (2) บุคคลท่ีได้รับเงินได้จากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

  (3) บุคคลที่ได้รับเงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดย
เสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือคู่สมรส ในส่วนที่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 

การพิจารณาผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ให้พิจารณาประเภทของ
ทรัพย์สินท่ีโอนให้แก่กันดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีอสังหาริมทรัพย์ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้บัญญัติ
แก้ไขมาตรา 50 (6) โดยในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน หากเป็นการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผู้โอนหักภาษี
ไว้ร้อยละ 5 ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาประมวลรัษฎากร มาตรา41 
ทวิ ที่บัญญัติให้ “ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ และต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนน้ี” ซึ่งเป็นไปตาม

                                           
  94เพ่ิงอ้าง 
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หลักการจัดเก็บภาษีการให้ที่เก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่จะมีหน้าที่เสียภาษีที่
หักน้ี และในการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ก็จะ
เป็นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ข้อที่ 2 (18) ที่กําหนดให้เงินได้จากการโอน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มี
ค่าตอบแทน บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย เป็นเงินได้ที่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรา 42 (17) 

  (2) กรณีสังหาริมทรัพย์ 
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้บัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 (6) (7) ให้ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของเงินได้ส่วนที่เกิน
ย่ีสิบล้านบาทโดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้สําหรับเงินได้ตามมาตรา40 (8) 
ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นตามมาตรา42 (27)และผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของเงินได้ส่วนที่เกินสิบล้าน
บาทโดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได้สําหรับเงินได้ตามมาตรา40 (8) ที่ได้รับ
จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ีจากบุคคลซ่ึงมิใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม
มาตรา42 (28)จึงทําให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับ (Donee’s Tax) ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากทรัพย์สินน้ี  

  อน่ึง ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ได้ให้คํานิยามในเรื่อง "ขาย" หมายความรวมถึง 
ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่มีการโอนให้แก่กันไม่ว่าจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ 

(3) มูลค่าทรพัย์สนิที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้กําหนด
มูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีการให้ไว้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทของมูลค่าของทรัพย์สิน ตาม
มาตรา 42 (26) และ (27)  และมูลค่าของทรัพย์สินในส่วนที่เกินสิบล้านบาทของมูลค่าของทรัพย์สิน 
ตามมาตรา 42 (28) 

(4) อัตราการจัดเก็บภาษี 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้กําหนด
อัตราภาษีไว้ดังต่อไปนี้ 
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(1) อัตราภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน ตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 50 (6)   

(2) อัตราภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 48 (6) 

(3) อัตราภาษีร้อยละ 5 ของเงินได้ในส่วนที่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 48 (7) 

(5) การย่ืนแบบ การชําระภาษีและการประเมินภาษีเงนิได้จากการรับให้ 

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมการเสียภาษีที่เกิดจากการโอนทรัพย์สินไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 6 โดยแบ่งเป็นกรณี
ดังต่อไปนี้ 

  (1) หากเป็นทรัพย์สินที่ เ กิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนที่
เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน สามารถเสียภาษีได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือสามารถนําเงินได้ในส่วนที่
เกินย่ีสิบล้านบาท รวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะ
เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท โดยไม่ต้องรวมคํานวณภาษีตาม 
(1) และ (2) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร95 

  (2) หากเป็นเงินได้ที่รับจากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือ คู่สมรสในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน สามารถเสียภาษีได้ 2 รูปแบบ 
กล่าวคือสามารถนําเงินได้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท รวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ของมาตรา 
48 แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท 
โดยไม่ต้องรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร96 

  (3) หากเป็นเงินได้ที่รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดย
เสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือคู่สมรสในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน สามารถเสียภาษีได้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
                                           
  95ประมวลรัษฎากร มาตรา 48(4/1) แก้ไขโดย พระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 มาตรา 5 
  96ประมวลรัษฎากร มาตรา 48(6) แก้ไขโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 มาตรา 6 
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สามารถนําเงินได้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท รวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ของมาตรา 48 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือจะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท โดยไม่
ต้องรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ของมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร97 

(6) การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  ในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้จาก
ทรัพย์สินตามมาตรา 42 (26) (27) (28) น้ัน แต่เดิมประมวลรัษฎากร มาตรา 50 บัญญัติให้บุคคล 
ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินหักภาษี ณ ที่จ่ายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดย (6) ได้บัญญัติให้ ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ และให้หักภาษี ณ ที่จ่ายตาม (5) กล่าวคือ  

  (ก) ในกรณีเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (8) เฉพาะท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขาย
อสังหาริมทรัพย์ ให้คํานวณโดยสําหรับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจาก
การให้โดยเสน่หา ให้คํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (4) (ก) ได้จํานวณภาษีเท่าใดให้หักไว้เท่าน้ัน 

  (ข) สําหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอ่ืนนอกจาก (ก) ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แล้วคํานวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (4) (ข) เป็นเงิน
ภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักภาษีไว้เท่าน้ัน 

  จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าในการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนน้ัน กฎหมายให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ และมี
หน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามมาตรา 50 (5) แต่หากเป็นการโอนให้แก่บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายจะไม่ใช้หลักเกณฑ์การคํานวณภาษีตามมาตรา 50 (5) แต่ให้ผู้โอนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ใน
อัตราร้อยละ 5 ของจํานวนเงินที่เกินย่ีสิบล้านบาท 

  เมื่อทําการหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว ประมวลรัษฎากร มาตรา 52 บัญญัติให้ผู้มี
หน้าที่หัก ณ ที่จ่ายนําส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในขณะที่มีการจด
ทะเบียน และห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้ ยอมให้ทําหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่
นําส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และในกรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม ให้นําส่งตามวรรค
หน่ึง 

                                           
   97ประมวลรัษฎากร มาตรา 48(7) แก้ไขโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 มาตรา 6 
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(7) บทกําหนดโทษ 

1) โทษทางแพ่ง 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 54 บัญญัติให้ถ้าผู้จ่ายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 
มิได้หักและนําส่งเงินหรือได้หักและนําเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจํานวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องร่วมรับผิด
กับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มิได้หักและนําส่ง หรือตามจํานวนที่ขาด
ไป แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้ตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แล้ว ให้ผู้มีเงิน
ได้ซึ่งต้นเสียภาษีพ้นความรับผิดที่จะต้องชําระเงินภาษีเท่าจํานวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้วน้ัน และให้ผู้
จ่ายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนน้ัน และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชําระเงินภาษีจํานวนน้ันแต่ฝ่ายเดียว 

  จากการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ดังที่ได้กล่าวมาน้ัน เป็น
รูปแบบการจัดเก็บภาษีบทฐานเงินได้ โดยให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษีที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 
ของเงินได้ส่วนที่เกินสิบล้านบาท หรือย่ีสิบล้านบาท โดยไม่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ 
(2) ก็ได้ สําหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (8) ตามที่มาตรา 48 (4/1) (6) และ(7)  บัญญัติไว้ ทําให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีสามารถเลือกที่จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หรือนําไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ทั่วไป ดังน้ันในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ใน
ส่วนน้ี จึงต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ ซึ่งต้องมีหลักการคํานวณเพ่ือให้ได้
จํานวนภาษีที่อยู่ในบังคับจัดเก็บที่ชัดเจนต่อไป 

  2) โทษทางอาญา 

  เมื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ใช้หลักการจัดเก็บจากฐานเงินได้ ดังน้ันโทษ
ทางอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิด จึงต้องเป็นโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิหรือมาตรา 51 เว้นแต่จะ
แสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 

ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้
มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
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มาตรา 36 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดี

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
กรรมการที่ออกตามมาตรา 12 ตรี มาตรา 19 มาตรา 23 หรือ มาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่อ
ซักถาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 37 ผู้ใด 

(1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตาม
ลักษณะน้ี หรือ 

(2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะน้ี 

ต้องระวางโทษจําคุก ต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองแสน
บาท 

มาตรา 37 ทวิผู้ใดเจตนาละเลย ไม่ย่ืนรายการที่ต้องย่ืนตามลักษณะน้ี เพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
2.7.2.4 ภาษีซ้อนของภาษีมรดก 

  ภาษีซ้อน  หมายถึง การจัดเก็บภาษีจากเงินได้จํานวนเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง หรือ
อาจกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เงินได้ จํานวนเดียวกัน ถูกนํามาใช้เป็นฐานในการคํานวณเรียกเก็บภาษีเกิน
กว่าหน่ึงครั้ง 
  ลักษณะความซ้ําซ้อนภาษี แยกพิจารณาได้เป็น 
  1.ภาษีซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Taxation) หมายถึง กรณีที่เงินได้จํานวน
เดียวกันถูกนํามาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐ รัฐหน่ึงมากกว่าหน่ึงครั้ง ซึ่งเป็นการเรียกเก็บ
จากบุคคลสองคน หรือมากกว่าน้ัน 
  เช่น การที่กําไรของบริษัทถูกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งหน่ึงและเพ่ือนํากําไรหลัง
เสียภาษีเงินได้แล้วไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้น เงินปันผลจํานวนดังกล่าวก็จะถูก
เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้งหน่ึง 
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  2.ภาษีซ้อนเชิงอํานาจรัฐ (Juridical Doble Taxation) หรือ ภาษีซ้อนระหว่าง
ประเทศ หมายถึง กรณีที่เงินได้ จํานวนเดียวกันถูกนํามาใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีจากบุคคล
เดียวกันโดยรัฐมากกว่าหน่ึงรัฐ 
  เช่น กรณีที่มีการจ่ายเงินได้จากรัฐหน่ึงไปให้ผู้รับเงินได้ ที่อยู่ในอีกรัฐหน่ึง รัฐที่มีการ
จ่ายเงินได้ หรือ “รัฐแหล่งเงินได้” จะอ้างสิทธิเก็บภาษี จากเงินได้ที่จ่ายในขณะที่รัฐถ่ินที่อยู่ของผู้รับ
เงินได้ หรือรัฐกันที่อยู่ ก็จะอ้างสิทธ์ิเก็บภาษีจากเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
  การแก้ไขความซ้ําซ้อนของอํานาจรัฐในการจัดเก็บภาษี คือแต่ละรัฐมีอํานาจในการ
ตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ (จุดก่อเกี่ยว) ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษี หรือ
อนุสัญญาภาษีซ้อน 
  ความซํ้าซ้อนของภาษีการรับมรดก 
  เมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้วจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกอาจทําให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนได้ทั้งการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ และการ
จัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนในเชิงอํานาจรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดเก็บภาษีการรับมรดกซ้ําซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ  
  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกอาจส่งผลถึงการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนได้กล่าวคือ เงินได้
ตลอดจนทรัพย์สินของเจ้ามรดก อาจถูดรัฐจัดเก็บภาษีได้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งเร่ืองน้ีเป็นประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันมาตลอดว่า การจัดเก็บภาษีการรับมรดกอาจก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนได้ 
กล่าวคือ เมื่อขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ หากได้ประกอบกิจการจนมีรายได้หรือทรัพย์ ซึ่งต้องเสีย
ภาษีมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ตาม ซึ่งเมื่อเจ้ามรดก
ตาย เงินได้และทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดกที่ผ่านการเสียภาษีมาแล้ว 1 ครั้ง ก็จะตกทอดแก่ทายาท 
ซึ่งทายาทก็จะต้องมีภาระในการเสียภาษีการรับมรดกในเงินได้ หรือทรัพย์สินน้ันอีกครั้งหน่ึง เท่ากับ
ว่า เงินได้หรือทรัพย์สินจะถูกจัดเก็บภาษีมากกว่า 1 ครั้ง อันเป็นภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจนั้นเอง 
  ตัวอย่าง นายดําเจ้ามรดกประกอบกิจการจะมีกําไร และทรัพย์สินต่างๆมากมาย ซึ่ง
กําไรและทรัพย์สินน้ันของนายดําได้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ตลอดจนภาษีอ่ืนๆที่รัฐเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมานายดําถึงแก่ความตาย นายขาวทายาทของ
นายดําได้รับมรดกของนายดํามา ทําให้นายขาวต้องเสียภาษีการรับมรดกในทรัพย์สินที่เป็นมรดก
ทั้งหมดที่นายขาวได้รับจากนายดําเจ้ามรดกมา จึงทําให้ทรัพย์สินของนายดํา ถูกจัดเก็บภาษีถึง 2 ครั้ง
ด้วยกันกล่าวคือ ภาษีฐานเงินได้ 1 ครั้ง และภาษีการรับมรดก ฐานทรัพย์สินอีก 1 ครั้ง 
 
  (2) การจัดเก็บภาษีการรับมรดกซ้ําซ้อนในเชิงอํานาจรัฐ 
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  กรณีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกท่ีซ้ําซ้อนในเชิงอํานาจรัฐจะเกิดข้ึนหากมีรัฐที่มีการ
จัดเก็บภาษีมรดกเหมือน ซึ่งหลักการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของแต่ละรัฐจะมีส่วนที่เหมือนกัน คือ
จัดเก็บในฐานที่ต้ังของทรัพย์สิน กล่าวคือเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากเจ้ามรดกมีทรัพย์สินอยู่ใน
ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกโดยยึดหลักที่ต้ังของทรัพย์สิน ทําให้ทรัพย์สินของเจ้ามรดกจะต้อง
เสียภาษีการรับมรดกตามหลักที่ต้ังของทรัพย์สิน 1 ครั้ง โดยไม่ว่าต่างประเทศน้ันจัดเก็บภาษีกอง
มรดก หรือภาษีการรับมรดกก็ตาม และเมื่อทายาทของเจ้ามรดกได้รับทรัพย์สินที่เป็นมรดกท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศนั้น ก็ต้องเสียภาษีการรับมรดกอีกครั้งหน่ึง อันเป็นการจัดเก็บภาษีมรดกโดยรัฐมากกว่า
หน่ึงรัฐจัดเก็บภาษีมรดกจากทรัพย์สินน้ันมากกว่าหน่ึงคร้ัง ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีการรับมรดกท่ี
ซ้ําซ้อนน้ันเอง 
  ตัวอย่าง นายดํามีทรัพย์สินต้ังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนายดําถึงแก่ความตาย 
ทรัพย์สินน้ันของนายดําต้องนํามาเสียภาษีกองมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามหลักที่ต้ังของทรัพย์สินหน่ึงครั้ง และเมื่อนายขาวทายาทของนายดํารับมรดกซึ่งเป็นทรัพย์สินทึ่
ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นายขาวก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกที่ประเทศไทยจัดเก็บ
อีกครั้งหน่ึง อันเป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนในเชิงอํานาจรัฐ 

2.7.2.5  การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ที่ซ้อนกับภาษีการรับมรดก 

      เมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดกพ.ศ.2558 ประกอบกับประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (28) แล้วจะเห็นได้ว่า การท่ี
ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากฐานภาษีทรัพย์สิน และจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้
ในฐานเงินได้ ซึ่งทั้งสองฐานการจัดเก็บมีความแตกต่างกัน จึงทําให้ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างกันของ
ภาษีทั้งสองฐานนี้ ซึ่งต่างจากในต่างประเทศ ที่มีการจัดเก็บภาษีมรดก และภาษีการให้ในฐานภาษี
ทรัพย์สินทั้งคู่ ควบคู่กันไป โดยมีการให้นําภาษีการให้ที่เสียไปในระยะเวลา 2 – 7 ปี (แล้วแต่จะ
กําหนดในแต่ละประเทศ) นํามาเครดิตในภาษีมรดกที่จะต้องเสีย เพ่ือป้องกันการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อน
กันในเชิงเศรษฐกิจระหว่างภาษีการให้และภาษีมรดก  

  แต่ในประเทศไทยตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า เมื่อทั้งสองภาษีมีการจัดเก็บภาษีในฐานที่
ต่างกัน และไม่มีมตราการใดๆ มาควบคุมเพ่ือป้องกันการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนกันระหว่างภาษีเงินได้
จากการรับให้ และภาษีการรับมรดก  จึงทําให้อาจเกิดการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนกันได้ 

  ตัวอย่าง นายดําซึ่งเป็นบิดาของนายขาวได้โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับนายขาว ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) กรณีหน่ึง กับกรณีที่นายดําโอน
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ทรัพย์สินอันเป็นเงินได้ที่อยู่ในบังคับการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (27) อีกกรณีหน่ึง ซึ่งกรณีที่หน่ึงนายดํามีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้
จากการรับให้ตามมาตรา 41 ทวิ และกรณีที่สองนายขาวต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในฐานะเป็น
ผู้รับการให้ อันเป็นการสียภาษีเงินได้จากการรับให้ครั้งหน่ึง หากต่อมานายขาวถึงแก่ความตาย 
ทายาทของนายขาวที่ได้รับมรดกจากนายขาวไป ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกอีครั้ง
หน่ึง อันเป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนกันระหว่างภาษีเงินได้จากการรับให้ และภาษีการรับมรดก 

  นอกจากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนกันระหว่าง
ภาษีมรดกด้วยกัน หรือเป็นการซ้ําซ้อนกันระหว่างภาษีมรดกกับภาษีการให้ (กรณีประเทศไทยจะเป็น
ภาษีการรับมรดกกับภาษีเงินได้จากการรับให้) ก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นมูลเหตุประการหน่ึงที่ทําให้เกิด
เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ หรือหลักเลี่ยงภาษีการ
รับมรดกก็ตาม 

  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการท่ีจะเข้า
มาควบคุมเพ่ือป้องกันการจัดเก็บภาษีการรับมรดกซ้อนกันกับภาษีการรับมรดกด้วยกันเอง เน่ืองจาก
หากเกิดกรณีที่ทายาทของเจ้ามรดกท่ีได้มีการเสียภาษีการรับมรดกแล้วคร้ังหน่ึง ต่อมาทายาทนั้นถึง
แก่ความตายภายในระยะเวลาอันสั้น ทายาทของทายาทก็จะต้องเสียภาษีการรับมรดกอีกครั้งหน่ึง ซึ่ง
หากเป็นระยะเวลาอันสั้นที่จะต้องเสียภาษีซ้ํากันสองคร้ัง ก็เป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งในประเทศเกาหลีใต้ได้มีการเครดิตภาษีหากต้องมีการจัดเก็บภาษีมรดกซ้ํากันสองครั้ง
ในระยะเวลาอันสั้นดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 

อน่ึงเมื่อพิจารณาถึงการเสียภาษีการให้ของประเทศสหรัฐอเมริการจะพบว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแบ่งการขจัดเก็บภาษีเงินได้ตามประเภทเงินได้โดยแตกต่างกัน เช่นเงิน
ได้จากทุน กับเงินได้จากแรงงาน (Dual Income Tax) ซึ่งภาษีการให้ ก็จะเป็นภาษีเสริมที่เข้ามา
ประกอบในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมุมมองในเรื่องเงินได้
แตกต่างกันตามประเภทของเงินได้ ซึ่งโดยหลักการได้รับทรัพย์สินก็ถือเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะใน
ความหมายอย่างกว้าง หรือนความหมายอย่างแคบก็ตาม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้นําการจัดเก็บ
ภาษีการให้ ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินน้ัน มาจัดเก็บเป็นภาษีเสริมเพ่ือตีกรอบป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีกองมรดก โดยมีการจํากัดช่วงเวลาในการให้ก่อนที่เจ้ามรดกจะเสียชีวิตระยะเวลา 2 ปี 
โดยนําทรัพย์สินที่มีการให้ทั้งหมดมารวมเข้ากับกองมรดกของเจ้ามรดก เพ่ือเสียภาษีกองมรดก
เสียก่อน ซึ่งสามารถนําภาษีการให้ที่เสียไปก่อนหน้าน้ีมาเครดิตภาษีกองมรดกได้  
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ส่วนประเทศอังกฤษก็ได้มีการจัดเก็บภาษีการให้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญประการ

หน่ึงของการจัดเก็บภาษีการให้ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีกองมรดกกล่าวคือ ในการพิจารณามูลค่า
ของกองมรดกของเจ้ามรดกซึ่งนอกจากทรัพย์สินทุกประเภทของเจ้ามรดกไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ 
หรืออสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังรวมถึงทรัพย์สินที่เจ้ามรดกให้แก่ผู้อ่ืนเป็นของขวัญในช่วงระยะเวลา 7 ปี
ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โดยพิจารณาถึงทรัพย์สินที่ให้หากรวมกันแล้วเกินกว่า 325,000 ปอนด์ 
ก็จะจัดเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 325,000 ปอนด์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษ มีการจัดเก็บภาษี
การให้โดยยึดหลักภาษีเงินได้ ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีในฐานภาษีทรัพย์สินด้วยเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาการบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (28) ของประเทศไทย 
ซึ่งเบ้ืองต้นอาจมีการต้ังข้อสังเกตได้ว่า เหตุใดผู้บัญญัติกฎหมายจึงได้บัญญัติการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้ ซึ่งน่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีในฐานความม่ังค่ัง หรือภาษีทรัพย์สิน แต่กลับบัญญัติไว้เป็น
การจัดเก็บภาษีในฐานเงินได้ ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือไม่น้ัน ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่า เน่ืองจากในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของประเทศไทย ไม่ได้มีการแบ่งประเภทเงินได้ให้มี
การจัดเก็บที่แตกต่างกันเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะไม่ว่าจะเป็นเงินได้จากการจ้าง
แรงงานตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) หรือเงินได้จากทุนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) 
ประเทศไทยก็ถือเป็นเงินได้ประเภทเดียวกัน ที่นํามารวมเพ่ือจัดเก็บภาษี จึงทําให้เป็นเหตุผลหน่ึงที่
บัญญัติการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ไว้ในส่วนหน่ึงของการจัดเก็บภาษีในฐานเงินได้ ประกอบ
กับเมื่อตีความถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร มาตรา 40 และมาตรา 42 
แล้วจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายโดยตีความเงินได้ในความหมายอย่างแคบ ซึ่งมองทุก
สิ่งทุกอย่างถือเป็นเงินได้ทั้งหมด จึงอนุมาณได้ว่าการให้ก็ถือเป็นเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน  

ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนเห็นว่าจึงน่าเป็นกรณีที่ควรศึกษาต่อไปว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้
จากการรับให้ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของฐานภาษีเงินได้น้ี จะสามารถตอบโจทย์ในการจัดเก็บภาษีได้มาก
น้อยเพียงใด หรือก่อให้ดเกิดปัญหาในการจัดเก็บมากน้อยเพียงใดหรือไม่ และจะสามารถจัดเก็บภาษี
ได้สมดังเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายหรือไม่  
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บทท่ี 3 
กฎหมายภาษีมรดกในต่างประเทศ 

 
3.1 บทนาํ 

3.1.1 การจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ 

      การจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันมีประเทศที่มีการจัดเก็บ
ภาษีมรดกทั้งสิ้น 55 ประเทศ สามารถแบ่งตามภูมิภาคได้ ดังน้ี 

  1) ทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน และไต้หวัน  

  2) ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย เซเนกัล โมซัมบิก โมร็อกโค คองโก 
และแคเมอรูน 

  3) ทวีปยุโรป ได้แก่ เกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป 

  4) ทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล ชิลี โคลัมเบีย โดมินิกัน 
เอกวาดอร์ ฮอนดูรัสและเวเนซูเอลา 

  5) ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ (ประเทศออสเตรเลียไม่มีการจัดเก็บ) 

  ทั้งน้ี หากแบ่งตามรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศต่างๆ จะพบว่า 
ประเทศส่วนใหญ่มีการจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกควบคู่กับภาษีการให้ 
โดยสามารถจําแนกรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกได้ ดังน้ี 

  1) การจัดเก็บภาษีกองมรดกและภาษีการให้ซึ่งเก็บจากผู้ให้มีจํานวน 15 ประเทศ 
เช่นสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เป็นต้น 

  2) การจัดเก็บภาษีการรับมรดกกับภาษีการให้ซึ่งเก็บจากจากผู้รับมีจํานวน 36 
ประเทศ เช่นฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น 

  3) การจัดเก็บภาษีกองมรดกมีจํานวน 2 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ 

  4) การจัดเก็บภาษีการให้มีจํานวน 2 ประเทศ1 

 

                                           
  1ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และคณะ, “โครงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ภาษีมรดกและผลได้จากทุน,”2550, น.41-42. 
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3.1.2 ภาพรวมภาษีมรดกของต่างประเทศ 

      ภาษีมรดกเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกัน ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของภาษี
มรดกดังน้ี 

  (1)จาก 45 ประเทศที่สํารวจซึ่งประกอบด้วยประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น 
และอาเซียน ส่วนใหญ่ประเทศที่เก็บภาษีมรดกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเพียง 2 ประเทศในเอเชียที่
เก็บภาษีมรดก คือ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ โดยส่วนใหญ่จะจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับมรดก มีเพียง 3 
ประเทศ คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ที่เก็บภาษีจากกองมรดก สําหรับประเทศไทยจะ
เป็นการเก็บจากผู้ได้รับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 

  (2)อีก 12 ประเทศเคยใช้ภาษีมรดก แต่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว เช่น สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่า ต้องการสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้า
มาสะสมทุน (สิงคโปร์) เน่ืองจากมีการหลีกเลี่ยงภาษีมาก และไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการบริหารจัดการ 
(ออสเตรเลีย) เพราะนําภาษีกําไรจากการขายทรัพย์สินมาใช้แทน (แคนาดา) เพ่ือลดภาระในการโอน
ธุรกิจครอบครัวให้รุ่นลูก (นอร์เวย์ที่เพ่ิงยกเลิกในปี 2014) และเพราะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงมาก 
ทําให้เหลือรายได้สุทธิเข้ารัฐน้อย (สหรัฐอเมริกากําลังพิจารณายกเลิก) 

  (3) การเก็บภาษีมรดกที่ 10% จะทําให้ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ของประเทศท่ีมี
อัตราภาษีมรดกเริ่มต้นสูงสุด จากข้อมูลที่มีการเปิดเผย อัตราภาษีที่จะเก็บ คือ 10% ของทรัพย์สิน
มรดกสุทธิที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ประเภทของสินทรัพย์ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมรดก คือ 
ทรัพย์สินที่มีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ พันธบัตร และหุ้น เป็นต้น ถ้าไทย
ใช้เก็บภาษีมรดกในอัตรา 10% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ แต่ประเทศดังกล่าวมี
รายได้ต่อหัวสูงกว่าไทย 7-8 เท่า 

  (4) มี 9 จาก 13 ประเทศที่เก็บอัตราภาษีมรดกแบบก้าวหน้า โดยจะเก็บเป็นขั้น
อัตราภาษีที่สูงข้ึนตามมูลค่ามรดกท่ีเพ่ิมขึ้น ประเทศที่มีอัตราภาษีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สวิสเซอร์แลนด์ (55%) ญี่ปุ่น (50%) และฝรั่งเศส (45%) สําหรับประเทศไทยหากเก็บอัตราคงที่ที่ 
10%(5% กรณีผู้รับมรดกเป็นผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน) จะเป็นอันดับรองสุดท้าย (อันดับสุดท้ายคือ
อิตาลีเก็บที่ 4%) แม้จะมีบางประเทศท่ีเก็บภาษีจากมรดกที่มูลค่าตํ่ากว่าที่ไทยจะจัดเก็บ แต่ก็เริ่มเก็บ
ที่อัตราตํ่ากว่า ยกตัวอย่างเช่น เยอรมนีจะเร่ิมจัดเก็บภาษีกับมรดกที่มูลค่าต้ังแต่ 18 ล้านบาทเท่าน้ัน 
และก็เริ่มที่อัตราที่ตํ่ากว่าคือ 7% จากนั้นจึงค่อยๆ เพ่ิมอัตราภาษีขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดที่ 30% เมื่อ
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มูลค่ามรดกมากกว่า 550 ล้านบาท ประเทศไทยจัดเก็บภาษีกับมูลค่ามรดกข้ันตํ่า 100 ล้านบาท ที่
อัตรา 10% ส่วนประเทศอิตาลีจัดเก็บกับมรดกที่มูลค่าต้ังแต่ 41 ล้านบาท และใช้อัตราคงที่ที่ 4% 

  (5) การเก็บภาษีมรดกจะทําให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการออม เช่น โยกย้ายสินทรัพย์
ไปไว้ที่ต่างประเทศหรือสะสมทรัพย์สินที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีมรดก กลุ่มที่มีทรัพย์สิน
มากมีแรงจูงใจจะหลีกเลี่ยงมากกว่า ทําให้มีต้นทุนสูงในการจัดเก็บ เช่นกรณีประเทศอังกฤษท่ีเก็บ
ภาษีมรดกในอัตราที่สูง (36%) ต้องลงทุนงบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ 
2010-2015 เพ่ือต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการโยกย้ายเงินไปไว้ที่ประเทศอ่ืนและจะทําให้
ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารกองทุนทรัพย์สินส่วนบุคคล แบบ 
offshore ในภูมิภาคอย่างประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น ประเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีอย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็ยังยกเลิกภาษีมรดกเพราะเรื่องต้นทุน ทรัพย์สินบาง
ประเภท เช่น ที่ดินจะหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีได้ยากกว่า ภาษีที่ดินอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
มากกว่าภาษีมรดก 

  (6) ภาษีมรดกอย่างเดียวไม่ได้ เพราะก่อนที่จะกลายเป็นมรดกก็ต้องเสียภาษีมาไม่
น้อยระหว่างทาง เช่น ภาษีที่เก็บจากรายได้ เก็บจากเงินปันผล เก็บจากดอกเบ้ีย และประเทศไทยเอง
ก็มีการจ่ายภาษีหลายประเภท และในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์
เรื่องน้ีจะย่ิงมีความสําคัญโดยเฉพาะสาหรับ SME ที่มรดกก็คือทุนส่วนหน่ึงของกิจการ ประเทศ
นอร์เวย์ก็เพ่ิงยกเลิกภาษีมรดกในปี 2014 เหตุผลหนึ่งคือเพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการโอนกิจการของ
ครอบครัว เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมจะขอยกตัวอย่างในกรณีที่เจ้าของ SME ได้กําไรเพ่ิมข้ึน 100 บาท 
ว่าจะต้อง จ่ายภาษีอะไรบ้าง เร่ิมแรกจะต้องจ่ายภาษี 20% ของกําไร เป็นเงิน 20 บาท เงินที่เหลือ 80 
บาท ถ้าจ่ายเป็นเงินปันผล ก็จะถูกหักภาษีอีก 10% เท่ากับ 8 บาท ถ้าเขาออมเงินที่เหลือ 72 บาท 
ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปีจ่ายดอกเบ้ียที่ 3.45% ต่อปี พบว่า ณ สิ้นปี เงินออมที่
ได้รับจริงจะเท่ากับ 74 บาท ถ้าหากเขาต้องการมอบเงินออมน้ีให้กับลูกของเขา จะต้องจ่ายภาษีมรดก
อีก 10% เท่ากับ 7 บาท ดังน้ันกําไร 100 บาทท่ีเกิดขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นมรดกให้กับลูกจะเหลือ
เพียง 67 บาท ทําให้กําไรหายไปถึง 33 บาท ในขณะที่เจ้าของ SME ที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์จะมีกําไร
ส่วนที่หายไป 15 บาทหรือเพียงคร่ึงหนึ่งเท่าน้ัน เพราะเก็บภาษีน้อยชนิดกว่า และในอัตราที่ตํ่ากว่า2 

  

                                           
  2เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, “6 ข้อสังเกตเร่ืองภาษีมรดก,” มูลนิธิสถาบันอนาคต
ไทยศึกษา (2557),น.2-6. 
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3.2 การจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.1 ประวัติความเป็นมา 

      ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการจัดเก็บภาษีมรดกมานับต้ังแต่ปี 1916 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีมรดกคือเพ่ือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ในปัจจุบันการจัดเก็บ
ภาษีมรดกของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย การเก็บภาษีกองมรดก ซึ่งเป็นการจัดเก็บในระดับ
รัฐบาลกลาง (Federal) ภาษีการรับมรดกเป็นการจัดเก็บในระดับมลรัฐ (State) เช่น มีการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกในรัฐเคนตักก้ีนอกจากน้ันสหรัฐยังมีการเก็บภาษีการให้ด้วย 

  ในปี 2010 ประเทศสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นการช่ัวคราว อันเป็น
ผลมาจากกฎหมาย Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวเน้นการปรับลดอัตราภาษีลง ซึ่งภาษีมรดกก็รวมเป็นหน่ึงในน้ันด้วย โดยมีการปรับอัตราภาษี
มรดกลดลง และเพ่ิมขอบเขตการยกเว้นภาษีมากข้ึนเป็นลําดับ จนมีการยกเลิกภาษีมรดกช่ัวคราวในปี 
2010 อย่างไรก็ตามภาษีมรดกได้ถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งหลังจากน้ัน ในปัจจุบัน มีการเก็บอัตราภาษี
สูงสุดที่ร้อยละ 35 โดยเป็นการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า และมีการกําหนดมูลค่าสินทรัพย์ขั้นตํ่าที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ 5 ล้านเหรียญ นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดบางประการที่สําคัญของ
ภาษีมรดกในสหรัฐฯ3 

  ประเทศสหรัฐอเมริกาจําแนกการจัดเก็บภาษีมรดกออกเป็น 3 ระดับ คือ 

   1) ระดับรัฐบาลกลาง จัดเก็บภาษีกองมรดก โดยเก็บจากทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่เป็นของกองมรดก 

   2) ระดับรัฐบาลมลรัฐ จัดเก็บภาษีกองมรดก เก็บคล้ายคลึงกันเกือบทุกรัฐ 
ส่วนมากเก็บจากทรัพย์สินของผู้ตาย 

   3) ระดับท้องถิ่น จัดเก็บภาษีการรับมรดก แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละรัฐ4 

                                           
  3วิโรจน์ สุขพิศาล,ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม, โครงการสํารวจ
องค์ความรู้เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร), น.4. 
 
  4เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.42. 
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3.2.2 รูปแบบในการจัดเก็บภาษี 

      ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บภาษีมรดก โดยจัดเก็บจากภาษีกองมรดก 
estate tax เป็นภาษีที่กองทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก ซึ่งต้องรับผิดชอบ และจ่ายจากทรัพย์สินในกอง
มรดกในทางปฏิบัติผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายภาษีกองมรดกคือ ทายาทของเจ้ามรดก โดยจะรับผิดชอบ
ตามจํานวนเงินหรือทรัพย์มรดกที่ได้รับ เป้าหมายของภาษีมรดก เป็นเรื่องของการปรับปรุงและแก้ไข
ฐานภาษี โดยทรัพย์สินบางอย่างจะได้รับการลดหย่อน รวมท้ังการลดภาระภาษีที่ดิน สําหรับภาษีการ
ให้ เป็นภาระภาษีที่ได้เกิดขึ้นระหว่างการมีชีวิตของเจ้ามรดกจากการให้ ซึ่งจะต้องเพ่ิมเข้าไปในภาษี
มรดก ก่อนที่จะดําเนินการคํานวณอัตราภาษีมรดกเมื่อมีการคํานวณภาษีกองมรดก และภาษีการให้ 
และหักด้วยเครดิตภาษี คือจํานวนภาษีกองมรดกที่จะต้องจ่าย ผลที่ได้คือฐานภาษีที่ต้องชําระภาษี
กองมรดก5 

3.2.3 โครงสร้างของกฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ 
3.2.3.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษ ี

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ ผู้จัดการมรดกทั่วไป หรือผู้รับมรดก ในกรณีที่
ผู้ตายไม่มีสัญชาติอเมริกันและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  การยกเว้นภาษี กฎหมายกําหนดให้คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับการยกเว้นภาษี โดย
ทรัพย์ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับไม่ต้องรวมเป็นกองมรดก 

 
3.2.3.2 ฐานภาษี 

     ประมวลรัษฎากร(Internal Revenue code) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดการจัดเก็บภาษีกองมรดกโดยใช้หลักภูมิลําเนา หลักสัญชาติและหลักที่ต้ังทรัพย์สินควบคู่กัน
และให้จัดเก็บภาษีมรดกในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1)ในกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกา ทรัพย์สินในกองมรดกท้ังหมด ไม่
ว่าต้ังอยู่ในหรือนอกประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมรดก 

  (2)ในกรณีเจ้ามรดกมีสัญชาติอเมริกา ทรัพย์สินในกองมรดกทั้งหมด ไม่ว่าต้ังอยู่ใน
หรือนอกประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก 

                                           
  5วิโรจน์ สุขพิศาล. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.4 
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  (3)ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีสัญชาติอเมริกาและไม่มีภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกา 
ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าน้ันที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก6 

  ฐานภาษีมรดก Estate tax base หมายความถึง กองมรดกทั้งหมดของผู้ตาย รวม
ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีราคา ทั้งทรัพย์สินที่แท้จริง และทรัพย์สินเฉพาะตัว ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มี
รูปร่าง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้าเจ้ามรดกเป็นเจ้าของถือประโยชน์ ในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
รวมท้ังผลประโยชน์เหนือทรัพย์สินซึ่งได้มีการโอนไปยังบุคคลอ่ืนก่อนที่จะถึงแก่ความตาย7 

  ทรัพย์สินบางประเภท ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในทรัพย์กองมรดกทั้งหมดของเจ้ามรดก ถ้า
เข้าเง่ือนไขดังต่อไปน้ี คือ ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนแล้ว ในวันที่ถึงแก่
ความตาย หรือเจ้ามรดกมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่ความตาย8 ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกทําการโอนในระหว่าง 3 ปี ก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มูลค่าของทรัพย์สิน
น้ันจะถูกรวมเข้ากับกองมรดกของเจ้ามรดกด้วย9 

  ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อาจเกิดข้ึนจากสิทธิตามนโยบายทางเศรษฐกิจ เช่น 
สิทธิที่จะยกเลิกผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต หรือสิทธิในการยกยกเลิกการกู้ยืมเงิน 
นอกจากน้ีจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้มีชีวิตอยู่เป็นงวดๆ เน่ืองจากความตายของเจ้ามรดก ก็ให้
รวมอยู่ในกองมรดกgross estateด้วย10 

  ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกเป็นเจ้าของร่วมกับคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมายของเจ้า
มรดกที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นกองมรดกของผู้ตายตามส่วนที่เป็นเจ้าของร่วม การจัดสรรจํานวนเงิน หรือ
การคิดจํานวนเงินสําหรับจํานวนทรัพย์สินที่ได้รับจากคนอ่ืน ซึ่งเจ้ามรดกได้มาภายหลัง สามารถนําไป
ลดจากกองมรดกได้11 อย่างไรก็ตาม เพียงคร่ึงหนึ่งของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของร่วมกับบุคลอ่ืนที่ยังมี

                                           
  6เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.42. 
  7 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2031(a). 
  8 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2035. 
  9สุธิดา ถนอมจิตร, “ภาษีมรดกและภาษีการให้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยและอเมริกา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554), น.135. 
  10 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2039(a). 
  11 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2040(a). 
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ชีวิตอยู่ ถ้าผู้ที่มีชีวิตอยู่น้ันเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย การจัดสรรส่วนของเจ้ามรดก และของคู่สมรส 
อาจจะคิดเป็นทรัพย์นกองมรดกทั้งหมดก็ได้12 

  ในหลายกรณีมูลค่าของกองมรดกได้รวมทรัพย์สินที่เจ้ามรดกไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ใน
วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย13 หรือยังมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือทําลายประโยชน์
ที่ได้รับจากทรัพย์สินน้ัน14 สําหรับการให้ทรัพย์สินที่มีเง่ือนไขว่าผู้ให้ต้องเสียชีวิติก่อน การให้จึงจะมี
ผลสมบูรณ์ โดยไม่ได้กําหนดเง่ือนเวลาไว้ ให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินในกองมรดก15 
อย่างไรก็ตามกองมรดกไม่ร่วมถึงทรัพย์สินที่ได้ขายไปในระหว่างที่เจ้ามรดกมีชีวิต ถ้าทรัพย์สินน้ันได้
ขายไปตามราคาสมควร 

  กองมรดกของเจ้ามรดกรวมไปถึงอํานาจทั่วไปที่จะได้รับแต่งต้ังที่มีอยู่ในวันที่ถึงแก่
ความตาย แม้ว่าเจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายโดยท่ียังไม่ได้ใช้อํานาจน้ัน16 อํานาจที่จะได้รับการแต่งต้ัง
เป็นสิทธิของบุคคลอ่ืน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะกําหนดให้ผู้ อ่ืนได้เป็นเจ้าของ หรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สิน อํานาจที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นการทั่วไป ถ้าเป็นอํานาจของเจ้าของอํานาจตาม
ความพึงพอใจ กองมรดกของเจ้าของอํานาจ เจ้าหนี้ของเจ้าของอํานาจ หรือเจ้าหน้ีของกองมรดก
เจ้าของอํานาจ ถ้าอํานาจในการแต่งต้ังไม่เป็นอํานาจเพียงลําพังตามอําเภอใจ ต้องขึ้นอยู่กับความ
พอใจ และขนาดจํานวนของผู้ใช้อํานาจ ถือว่าไม่ใช่อํานาจทั่วไปในการแต่งต้ัง17 

  ผลประโยชน์และทรัพย์สินในกองมรดกของเจ้ามรดก จะมีมูลค่าตามราคาตลาดที่
ยุติธรรมในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หรือผู้จัดการมรดกจะเลือกกําหนดราคาทรัพย์มรดกตาม
วันที่ทรัพย์สินได้รับการประเมิน ถ้าเลือกเอาการประเมินทรัพย์สินเป็นราคามรดก ให้เริ่มวันที่มีการ
จัดสรร หรือจําหน่ายทรัพย์มรดกโดยผู้จัดการมรดก แต่ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย18 

                                           
  12 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2040(b). 
  13 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2037. 
  14 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2038 
  15 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2037. 
  16 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2041. 
  17 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2041. 
  18 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2032(a). 
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  มูลค่าของทรัพย์สินตามท้องตลาดที่ยุติธรรมเป็นราคาการซื้อขายทรัพย์กองมรดก 
โดยเจตนาที่จะซื้อขายกันอย่างแท้จริง ทั้งผู้ซื้อผู้ขายได้ทราบข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่ซื้อขายในส่วน
สําคัญอย่างครบถ้วน เป็นการเสนอขายต่อสาธารณะ19 

 
3.2.3.3 การลดหย่อน 

     กองมรดกที่ต้องเสียภาษีถูกกําหนดจากการลดกองมรดก ด้วยการหักจาก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองมรดก หน้ีบางประเภท และจํานวนที่ได้หักให้กับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ 
พินัยกรรมที่กําหนดให้จัดสรรทรัพย์มรดกเพ่ือการกุศล และภาษีการตายสําหรับมลรัฐ  

  รายการที่นํามาหักออกจากกองทรัพย์มรดกอันดับแรกคือ ค่าใช้จ่ายในงานศพ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองมรดก การชําระหน้ีที่เรียกร้องจากทรัพย์มรดก และการไถ่ถอนทรัพย์สิน
กองมรดกที่ติดจํานองที่ไม่มีผลทําให้กองทรัพย์มรดกลดมูลค่าลง กองมรดกอาจจะหักค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี 
ถ้าได้จ่ายจากกองมรดก และการจ่ายได้รับอนุญาตตามกฎหมายในขอบเขตที่เหมาะสมในการจัดการ
กองมรดก20 นอกจากนี้กองมรดกจะได้รับการหักจากกรณีที่ทรัพย์มรดกได้รับความเสียหาย หรือสูญ
หายไปจากการกระทําความผิดอาญา ขณะท่ีอยู่ในระหว่างการจัดการมรดก ถ้าความเสียหายหรือสูญ
หายน้ันไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการประกันภัย21 

  กองมรดกอาจเรียกร้องให้มีการหักลดหย่อนสําหรับมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่ต้อง
โอนให้กับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตของเจ้ามรดกตามหลักกฎหมายเรื่องสินสมรส22 โดยให้เฉพาะประโยชน์ที่
ได้แก่คู่สมรสเพียงช่ัวคราวที่จะไม่ถูกระงับตามอําเภอใจ สามารถนํามาหักจากกองมรดกได้ ถ้า
ประโยชน์น้ันอาจจะถูกระงับไปด้วยความพึงพอใจของบุคคลอ่ืน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ไม่มีความ
แน่นอน โดยท่ัวไปแล้วจะไม่สามารถนําการรับประโยชน์น้ันมาหักจากกองมรดกได้23 ข้อยกเว้นพิเศษ
เพ่ือหลักเกณฑ์ของประโยชน์ที่ถูกยกเลิก เป็นการกระทําสําหรับการโอนทรัพย์สินบางอย่างในกองทุน
ของผลประโยชน์ระหว่างมีชีวิต ถ้าผู้จัดการมรดกเลือกที่จะรวบรวมมูลค่าของทรัพย์สินของกองทุนใน

                                           
 19 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2031-1(b). 

  20 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2053. 
  21 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2054. 
  22 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2056.  
  23 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2056(b). 
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กองมรดกของคู่สมรสที่ยังมีชีวิต และสําหรับบางกองมรดกท่ีมีชีวิตควบคู่ไปกับการใช้อํานาจทั่วไป
ตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

  การให้เพ่ือการกุศล และพินัยกรรมให้ทรัพย์สินแก่องค์กรเพ่ือการกุศล สามารถ
นํามาหักลดหย่อนได้ด้วย24 แม้ว่าระเบียบว่าด้วยการหักลดหย่อนการให้เพ่ือการกุศลจากกองมรดกจะ
ไม่เหมือนกับการหักลดหย่อน ในกรณีของภาษีเงินได้ แต่ก็มีเป้าหมายเหมือนกัน คือ เพ่ือกระตุ้นให้มี
การบริจาคเพ่ือการกุศล25 

  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว กองมรดกอาจลดจํานวนมรดกลงด้วยการรับมรดก การให้ 
หรือการจ่ายภาษีต่อมลรัฐที่กองมรดกต้องรับผิดชอบ26 

 
3.2.3.4 อัตราภาษี 

     อัตราการจัดเก็บภาษี เป็นอัตราก้าวหน้าต้ังแต่ร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 40
โดยกําหนดให้ผู้ถือครอง พลเมือง หรือผู้อยู่อาศัย ทุกคนในสหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีมรดก ในอัตรา
ภาษีมรดกดังต่อไปนี2้7เช่น กองมรดกสามารถที่จะรวมเอาทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้ให้ในขณะที่ยังมีชีวิต
อยู่ แต่เจ้ามรดกยังคงได้รับประโยชน์ในขณะมีชีวิต28 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  24 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2055. 
  25Compare 26 U.S.C. Sec 2055(a) and 170(c). 
  26 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2058. 
  27 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2001. 
  28 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2036. 
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3-1 ตารางอัตราภาษีมรดกของประเทศสหรัฐอเมริกา29 
จํานวนมูลคา่ของทรัพย์มรดก ภาษีมรดกที่จะต้องเสีย 

ไม่เกิน 10,000 ดอลล่า ร้อยละ 18 
10,000 -20,000 1,800 + ร้อยละ 20 ของส่วนที่เกิน 10,000 
20,000 – 40,000 3,800+ ร้อยละ 22 ของส่วนที่เกิน 20,000 
40,000 – 60,000 8,200  + ร้อยละ 24 ของส่วนที่เกิน 40,000 
60,000 – 80,000 3,000 + ร้อยละ 26 ของส่วนที่เกิน 60,000 
80,000 – 100,000 18,200 ร้อยละ 28 ของส่วนที่เกิน 80,000 
100,000 – 150,000 23,800 + ร้อยละ 30 ของส่วนที่เกิน 100,000 
150,000 – 250,000 38,800 ร้อยละ 32 ของส่วนที่เกิน 150,000 
250,000- 500,000 70,800 ร้อยละ 34 ของส่วนที่เกิน 250,000 
500,000 – 750,000 155,800 ร้อยละ 37 ของส่วนที่เกิน 500,000 

750,000 – 1,000,000 248,300 ร้อยละ 39 ของส่วนที่เกิน 750,000 
มากกว่า 1,000,000 345,800 ร้อยละ 41 ของส่วนที่เกิน 1,000,000

  สหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีการให้โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่ผู้ตายให้แก่ผู้อ่ืนก่อน
ตายในช่วงระยะเวลา 3 ปีถึงแม้ในช่วงที่มีการยกเลิกภาษีมรดกช่ัวคราว สหรัฐฯ ก็ยังมีการจัดเก็บภาษี
การให้มาอย่างต่อเน่ืองโดยมีอัตราภาษีสูงสุดที่ 35 % และมีการยกเว้นภาษีที่ 1 ล้านเหรียญ30 

  การยกเว้นภาษีที่ระลึกประจําปีนําไปใช้กับผู้ที่ได้รับในแต่ละที่ระลึก คู่สมรสแต่ละ
คนจะสามารถให้ของขวัญเพ่ือคนคนเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นในปีภาษี 2015 คู่สมรสสามารถให้เป็น
ของขวัญที่รวมของ 28,000 ($ 14,000 x 2) เพ่ือคนคนหน่ึง เป็นของขวัญจะทําเครดิตแบบครบวงจร
จะลดลงตามจํานวนเงินภาษีที่จะได้รับการชําระเงินเมื่อของขวัญในส่วนที่เกินจากการยกเว้นภาษี
ของขวัญประจําปีจะทําให้กับประชาชน 

  ตารางภาษีมรดกจะใช้ในการตรวจสอบในส่วนรัฐบาลต้องเสียภาษีของมรดก ตามท่ี
ระบุไว้ก่อนหน้าน้ีพวกเขานําไปใช้กับอสังหาริมทรัพย์สุทธิสืบทอดไม่รวมอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่า
ตลาดยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ ภาษีอสังหาริมทรัพย์จะครบกําหนดเก้าเดือนต่อไปน้ีผ่านไปของ

                                           
    29 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2001(c).  
  30วิโรจน์ สุขพิศาล,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3,น.5. 
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เจ้าของทรัพย์สินเดิม อสังหาริมทรัพย์จะถูกตัดสินเมื่อจดหมายปิดจากกรมสรรพากรจะได้รับการ
ยืนยันการยอมรับของรูปแบบภาษีที่ย่ืน 

3-2 ตารางภาษีมรดกและของขวัญ(การให้)ยกเว้นภาษีและอายุการใช้งานอสังหาริมทรัพย์31 

ปี ยกเว้นภาษีของขวัญ
ยกเว้นภาษีมรดก 

หรือ 
อสังหาริมทรพัย์ 

เครดิตแบบครบวงจร

2004, 2005 $ 11,000 $ 1,500,000 $ 330,800 
2006, 2007, 2008 $ 12,000 $ 2,000,000 $ 330,800 

2009 $ 13,000 $ 3,500,000 $ 330,800 
2010 $ 13,000 $ 5,000,000 $ 330,800 
2011 $ 13,000 $ 5,000,000 $ 1,730,800 
2012 $ 13,000 $ 5,120,000 $ 1,772,800 
2013 $ 14,000 $ 5,250,000  
2014 $ 14,000 $ 5,340,000  
2015 $ 14,000 $ 5,430,000  

 
3.2.3.5 การคาํนวณภาษ ี

     ภายใต้ระบบภาษีมรดกและภาษีการให้ระบบเดียวกัน การคํานวณภาษี
มรดก กําหนดให้มีการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งภาระภาษีจากการให้ระหว่างที่มีชีวิต และภาระ
ภาษีมรดก จากน้ันนําไปคํานวณตามอัตราภาษีที่กําหนดไว้ สําหรับเครดิตภาษีที่สามารถนํามาใช้ได้ 
ให้นํามาคํานวณภาษีภายหลังจากได้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายจริงแล้ว32 

  การให้ส่วนลดหย่อนได้ไม่จํากัดสําหรับเงินบริจาคและทรัพย์สินที่ให้กับคู่สมรส โดย
จํากัดสิทธิเฉพาะคู่สมรสที่เป็นสัญชาติสหรัฐฯ เท่าน้ัน นอกจากน้ันค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ของ ผู้ตายเช่น ค่าใช้จ่ายด้านงานศพ สามารถนํามาหักออกจากกองมรดกรวมได้เต็มจํานวนสามารถ

                                           
  31Federal Inheritance Tax สืบค้นเมื่อวันที ่19 ตุลาคม 2558 จาก 
http://www.money-zine.com/financial-planning/tax-shelter/federal-inheritance-tax/. 
  32Internal Revenue Code of 1954 Sec 26 U.S.C. §2001(b). 
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นําภาษีการรับมรดก ซึ่งเป็นการจัดเก็บในระดับมลรัฐ (State) มาหักออกจากภาษีมรดก ซึ่งเป็นการ
จัดเก็บในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) ได้33 

 
3.2.3.6 การประเมินจัดเก็บภาษี 

(1) การประเมินทรัพย์สนิ 

      ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งหมดที่
อยู่ในกองมรดก กล่าวคือ ทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของเจ้ามรดก ณ วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นกองมรดกมี
มูลค่าเกินกว่า 5,340,000 ดอลล่าร์ ประมาณ 173,000,000 บาท สําหรับ ค.ศ.2014 โดยเก็บเฉพาะ
ส่วนที่เกิน 5,340,000 ดอลล่าร์ 

  นอกจากน้ีกฎหมายยังกําหนดค่าใช้จ่ายและภาระหน้ีสินที่อาจนํามาหักจากฐานภาษี
ไว้หลายกรณี เช่น ค่าลดหย่อนสําหรับทรัพย์ที่บริจาคให้แก่พรรคการเมืองหรือค่าลดหย่อนสําหรับการ
สืบทอดธุรกิจของครอบครัว 

  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ผู้จัดการมรดกต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
ภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย34 

(2) เครดิตภาษี CREDITS AGAINST TAX 

      ปัจจุบันมีเครดิตภาษีที่สําคัญอยู่ 3 ประเภท คือ เครดิตภาษีการโอนแบบ
ครบวงจร เครดิตภาษีการตายของชาวต่างชาติ และเครดิตภาษีสําหรับการจ่ายภาษีมรดกที่ได้กระทํา
ก่อนหน้าน้ี เครดิตภาษีเหล่าน้ีจะถูกนํามาใช้ชดเชยภาษีกองมรดกที่จะต้องเสีย เครดิตภาษีการโอน
แบบครบวงจรสามารถนํามาใช้ทั้งกับภาษีกองมรดก และภาษีการให้ระหว่างการมีชีวิต จํานวนเงินที่
ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งภาษีการให้ และภาษีมรดก รวมกันไม่เกิน 5,340,000 ดอลล่า35 

  กองมรดกอาจใช้เครดิตภาษีสําหรับการตายของชาวต่างชาติ รวมทั้ง กองมรดก การ
รับมรดก ทรัพย์สินที่ได้รับ หรือภาษีการสืบมรดกที่จ่ายตามปกติโดยมรดก หรือผู้รับมรดกแต่ละคน 
                                           
  33วิโรจน์ สุขพิศาล,อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 3,หน้า 5 
  34สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
2557), น.5. 

35 Internal Revenue Code of 1954 Sec 2010. 
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โดยคํานึงถึงกองมรดก เครดิตภาษีประเภทน้ีจํากัดอยู่ทีจํานวนภาษีมรดกที่จ่ายในทรัพย์สินประเภท
เดียวกัน การคํานวณเครดิตภาษีมีสัดส่วนร่วมกันของภาษีมรดก ที่ชาวต่างชาติต้องชําระภาษีมรดก
สูงสุดสําหรับทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา36 

  เครดิตภาษีทรัพย์สินที่มีมาก่อน เป็นเครดิตภาษีที่กําหนดเพ่ือบรรเทาภาระภาษี ใน
กรณีที่บุคคลใดถึงแก่ความตายหลังจากการรับมรดก หลังจากที่รัฐได้กําหนดภาระภาษีไว้แล้ว โดยให้
นําเอาภาษีมรดกทั้งหมดหรือบางส่วนที่จ่ายสําหรับทรัพย์มรดกโอนไปยังผู้ตายภายใน 10 ปี การ
จัดแบ่งเครดิตภาษี เป็นไปตามจํานวนเวลาที่ผ่านมาระหว่างวันที่ได้รับการโอนให้แก่เจ้ามรดก ถึงวันที่
ถึงแก่ความตาย เครดิตสูงสุดเต็มจํานวนที่ได้จ่ายภาษีภายใน 2 ปีก่อนถึงแก่ความตาย เครดิตน้อยที่สุด
คือ ร้อยละ 20 ของภาษีที่จ่ายเมื่อได้รับทรัพย์สิน ระหว่าง 9 หรือ 10 ปีก่อวันถึงแก่ความตาย37 

  การเครดิตสําหรับภาษีการให้ (Credit for gift tax) เป็นกรณีที่ได้มีการจ่ายภาษีการ
ให้ และหลังจากน้ันผู้ให้ได้ตายไป จํานวนทรัพย์สินที่ให้น้ันจะถูกรวมเข้าไปในมูลค่าของกองมรดกพึง
ประเมิน ดังน้ัน จะสามารถเครดิตจํานวนภาษีการให้ที่เคยจ่ายไปเข้ากับกองมรดก เพ่ือป้องกันการเสีย
ภาษีซ้อนกันได้38 

 
3.2.3.7 การให้หรือของขวัญที่ไม่ต้องเสยีภาษีการให3้9 

     บางส่วนของขวัญที่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็น "ของขวัญที่ไม่ต้องเสียภาษี" 
และดังน้ันจึงไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของ $ 5,340,000 อายุการใช้งานโดยรวม 
  (1) การให้ของขวัญปัจจุบันดอกเบี้ยของ $ 14,000 ในปี 2014 "ดอกเบ้ียปัจจุบัน"
หมายความว่าบุคคลที่ได้รับของขวัญมีสิทธิได้ไม่จํากัด การใช้หรือการขายของที่ระลึกได้ทันที ในปี 
2014 คุณสามารถให้จํานวนเงินถึง $ 14,000 ถึงแต่ละบุคคลเป็นคนที่แตกต่างกันมากเท่าที่คุณ
ต้องการโดยไม่ต้องเรียกภาษีของขวัญ 

  (2) ของขวัญกุศล 

                                           
36Internal Revenue Code of 1954 Sec 2014. 

  37Internal Revenue Code of 1954 Sec 2013. 
  38Internal Revenue Code of 1954 Sec 2012. 
  39The Gift Tax สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก 
https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/Tax-Planning-and-Checklists/The-Gift-
Tax/INF12036.html. 
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  (3) ของขวัญให้คู่สมรสที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ของขวัญให้กับคู่สมรส
ต่างชาติอาจมีการขีด จํากัด ประจําปีของ $ 143,000 ในปี 2014 จํานวนเงินน้ีถูกจัดทําดัชนีสําหรับ
อัตราเงินเฟ้อและสามารถเปลี่ยนไปในแต่ละปี 
  (4) ของขวัญสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที่จะมีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่จํากัด 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีคุณภาพที่คุณจะต้องชําระเงินโดยตรงกับสถาบันการศึกษาสําหรับ
การเรียนการสอนเท่าน้ัน หนังสือและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยไม่ได้มีคุณสมบัติ ถ้าคุณ
ต้องการที่จะจ่ายสําหรับหนังสือและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตที่นอกเหนือไปจากการ
ยกเว้นการศึกษาไม่ จํากัด คุณสามารถทําให้ 2014 ของขวัญของ $ 14,000 กับนักเรียนภายใต้การ
ยกเว้น 
  ตัวอย่าง :ในปี 2014ลุงที่ต้องการที่จะช่วยให้หลานชายของเขาเข้าเรียนในโรงเรียน
แพทย์ส่งหลานเข้าโรงเรียนด้วยเงิน $ 16,000 สําหรับการเรียนการสอนในปี นอกจากน้ีเขายังส่งให้
หลานชายของเขา $ 14,000 สําหรับหนังสือและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ชําระเงินไม่เป็นรายงาน
ภาษีขายของขวัญและของที่ระลึก ถ้าลุงส่งหลานชายของ $ 30,000 และหลานชายได้จ่ายเงินไป
โรงเรียนถ้าลุงได้ทํารายงาน (อาจจะไม่ต้องเสียภาษี) ของขวัญและที่ระลึกเป็นจํานวนเงิน $ 16,000 
($ 30,000 จํานวนน้อยจะยกเว้นประจําปีของ $ 14,000 ) ซึ่งจะมีการลดลงของเขา $ 5.34 ล้าน
ตลอดอายุโดยการยกเว้น $ 16,000  

  ภาษีของขวัญเป็นเฉพาะเมื่อทั้ง $ 5,340,000 ตลอดอายุจํานวนเงินภาษีที่ระลึก
ได้รับการตรวจพบชําระเงินให้กับแผน 529 เล่าเรียนรัฐเป็นของขวัญเพ่ือให้คุณสามารถแยกได้ถึงปี
จํานวนเงิน $ 14,000 ในความเป็นจริงคุณสามารถให้ได้ถึง $ 70,000 ในหน่ึงปีโดยใช้ขึ้นมูลค่าห้าปี
ของการยกเว้นถ้าคุณตกลงที่จะไม่ให้ของขวัญอีกครั้งเพ่ือให้คนคนเดียวกันในต่อไปนี้สี่ปี 

  ของขวัญของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ การชําระเงินทางการแพทย์จะต้องชําระเงิน
โดยตรงกับบุคคลที่ให้การดูแลเพ่ือที่จะมีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ จํากัด มีคุณสมบัติใช้จ่ายทาง
การแพทย์รวมถึง:  

  (1) การวินิจฉัยและการรักษาโรค 

  (2) ขั้นตอนการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือร่างการพิการ 

  (3) การขนส่งหลักสําหรับการดูแลรักษาทางการแพทย์ 

  (4) ประกันสุขภาพรวมท้ังการประกันการดูแลระยะยาว 
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  นอกเหนือจากของขวัญเหล่าน้ีที่ไม่ต้องเสียภาษีที่มีการทําธุรกรรมบางอย่างที่จะไม่
ถือว่าเป็นของขวัญและจึงไม่แน่นอนของขวัญที่ต้องเสียภาษีเพิ่มผู้เช่าร่วมกันไปยังบัญชีธนาคารหรือ
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้เงินฝากออมทรัพย์ของสหรัฐไม่ได้รับการพิจารณาให้
เป็นของขวัญจนกว่าผู้เช่าใหม่ร่วมถอนเงิน ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณซื้อการรักษาความปลอดภัยในช่ือ
ของเจ้าของร่วมกันมากกว่าการถือครองไว้ในช่ือบัญชีโดย บริษัท นายหน้าการทําธุรกรรมจะนับเป็น
ของขวัญ 

  การทําธุรกรรมทางธุรกิจโดยสุจริต.แม้ว่าตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณจ่ายเงิน
มากกว่ารายการที่ได้รับคุ้มค่าขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดยุติธรรม, การทําธุรกรรมที่ไม่ได้เป็นของที่ระลึก; 
เพียงแค่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ยํ่าแย่ 

 
3.2.3.8 ของขวัญและของท่ีระลึกที่ต้องเสียภาษี 

      ของขวัญที่ต่อไปน้ีจะถือเป็นของขวัญที่ต้องเสียภาษีเมื่อพวกเขาเกินกว่า
มูลค่าการยกเว้นที่ระลึกประจําปีของ $ 14,000 ในปี 2014 ของขวัญที่ต้องเสียภาษีส่วนหน่ึงของ $ 
5,340,000 ในปี 2014 ได้รับอนุญาตให้ไปในขนาดมีชีวิตก่อนจ่ายภาษีของขวัญ 

  (1) ตรวจสอบ ของที่ระลึกของการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในวันผู้บริจาคให้
ตรวจสอบไปยังผู้รับ ผู้บริจาคยังคงต้องมีชีวิตอยู่เมื่อธนาคารของผู้บริจาคจ่ายจะมีการตรวจสอบ กฎ
ข้อน้ีป้องกันไม่ให้จัดการของขวัญที่เรียกว่า "ของขวัญมรณะ" เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีมรดก 

  (2) เพ่ิมผู้เช่าร่วมกันเพ่ืออสังหาริมทรัพย์จริง การทําธุรกรรมน้ีจะกลายเป็นของขวัญ
ที่ต้องเสียภาษีถ้าผู้เช่าใหม่ร่วมมีสิทธิตามกฎหมายของรัฐที่การครอบครองร่วมกันและได้รับครึ่งหน่ึง
ของสถานท่ีให้บริการ โปรดทราบว่าผู้รับเพียงความต้องการท่ีจะมีสิทธิที่จะทําเช่นน้ันสําหรับการทํา
ธุรกรรมที่จะได้รับการพิจารณาของของขวัญและของที่ระลึก 

  (3) การกู้ $ 10,000 หรือมากกว่า ที่น้อยกว่าอัตราดอกเบ้ียในตลาด ค่าของที่ระลึก
อยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียที่เรียกเก็บและอัตราของรัฐบาลกลางที่ใช้บังคับ 
อัตราของรัฐบาลกลางที่สามารถใช้งานได้รับการทบทวนรายเดือน กฎน้ีไม่ได้นําไปใช้กับการให้กู้ยืม
เงิน 10,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า 

  (4) ยกเลิกหน้ี 

  (5) การชําระเงินที่ค้างชําระโดยคนอ่ืน น้ีเป็นของขวัญให้กับลูกหน้ี 
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  (6) การทําของที่ระลึกเป็นรายบุคคลเพ่ือ บริษัท เงินบริจาคดังกล่าวจะถือเป็น
ของขวัญให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละ บริษัท เว้นแต่จะมีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้องสําหรับของที่ระลึกเป็น 
เงินบริจาคดังกล่าวไม่ได้เป็นของที่ระลึกในปัจจุบันดอกเบ้ียและทําให้ไม่ได้มีสิทธ์ิได้รับประจําปีต่อคน
ต่อปียกเว้น 

3.2.3.9 บทลงโทษ40 

      บทกําหนดโทษแบ่งออกเป็นความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดย
ความรับผิดทางภาษีอากรจะพิจารณาจากธรรมชาติและขอบเขตของเบ้ียปรับทางภาษีอากรซึ่งมี
สาเหตุมาจากการกระทําผิดกฏหมายภาษีอากรสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 

  - ความรับผิดทางแพ่งกําหนดให้เรียกเก็บเบ้ียปรับและดอกเบ้ียซึ่งสามารถบังคับได้
จากท รัพ ย์ของผู้ เ สี ยภาษี ไ ด้ เ อ ง  โดย ไม่ ต้ อ งผ่ านกระบวนการพิ จ ารณาทางศาล ก่อน 
  - ความรับผิดทางอาญาสามารถบังคับได้โดยการฟ้องคดีต่อศาลเท่าน้ันและโทษทาง
อ า ญ า น้ั น ต้ อ ง มี โ ท ษ จํ า คุ ก ป รั บ แ ล ะ ริ บ ท รั พ ย์ สิ น ด้ ว ย 
  ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง แ พ่ ง 
  (1)  เ บ้ียปรับตามกฏหมายภาษีของสหรัฐอเมริกามี ด้วย กันสามกรณีคื อ 
  1) เบ้ียปรับกรณีไม่ชําระภาษีซึ่งกําหนดกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรต้องเสียเบ้ียปรับ
ดังกล่าวดังต่อไปน้ีกรณีที่ผู้เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่กฎหมายกําหนดต้องเสียเบ้ีย
ปรับร้อยละห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนภาษีที่ต้องชําระ แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จํ า น ว น ภ า ษี ที่ จ ะ ต้ อ ง ชํ า ร ะ 
  2) เบ้ียปรับกรณีประมาทเลินเล่อกําหนดกรณีที่ผู้เสียภาษีต้องเสียเบ้ียปรับในกรณีที่
ผู้เสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการโดยแสดงรายได้ไว้ตํ่ากว่าความเป็นจริงโดยการกระทําดังกล่าวเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือข้อบังคับของผู้เสียภาษีโดยไม่ได้เกิดจาก
เจตนาฉ้อฉลของผู้เสียภาษีกรณีน้ีต้องเสีย เบ้ียปรับร้อยละห้าของภาษีที่ได้แสดงไว้ขาดไปส่วนการไม่
ชําระภาษีที่เกิดจากการฉ้อฉลจะไม่นํามารวมคํานวณกับกรณีน้ี สําหรับกรณีที่ไม่ได้ระบุจํานวนภาษีที่
จะต้องแสดงไรแบบนั้นถือว่าเป็นการประมาทเลอรเลอร์โดยอัตโนมัติเว้นแต่ผู้เสียภาษีได้แสดงอย่างชัด
แ จ้ ง แ ล ะ มี ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ว่ า ต น ไ ม่ มี เ จ ต น า ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ 
  3) เบ้ียปรับกรณีฉ้อฉลกําหนดกรณีที่ผู้เสียภาษีต้องเสียเบ้ียปรับในกรณีที่ผู้เสียภาษี
ย่ืนแบบแสดงรายการโดยแสดงรายได้ไว้ตํ่ากว่าความเป็นจริงโดยการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจตนาฉ้อ
ฉลของผู้เสียภาษีซึ่งการทบทวนดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นการกระทําโดยไม่สุจริต และมีเจตนา

                                           
  40สุธิดา ถนอมจิตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9,น.200. 
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หลีกเลี่ยงภาษีจึงถือเป็นความผิดที่หนักที่สุด กรณีน้ีต้องเสียเบ้ียปรับร้อยละ 75 ของภาษีที่ได้แสดงไว้
ข า ด ไ ป เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ฉ้ อ ฉ ล 
  ( 2)ดอก เ บ้ี ยตามกฏหมายภา ษีของสารั ท ธ์ อ เม ริ ก ามี ด้ ว ย กันสามกรณี 
  1 )  ด อ ก เ บ้ี ย ก ร ณี ที่ ชํ า ร ะ ไ ป ข า ด 
  2) ดอกเบ้ียในกรณีการไม่ชําระภาษีเน่ืองมาจากการทําทุรกรรมที่ได้รับแรงจูงใจ
เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ก า ร ท า ง ภ า ษี 
  3) ดอกเบ้ียกรณีที่ชําระภาษีขาดประมาณการผิดพลาด 
  ความรับผิดทางอาญา41 
  การกระทําในทางภาษีที่ต้องรับผิดในทางอาญา แบ่งเป็น 3 ประการคือ 
  (1) การหนีภาษีเป็นหมวดหมู่ในวงกว้างที่มีการโกงใด ๆ ที่เก่ียวกับภาษีที่ค้างชําระ
ให้กับรัฐบาล น้ีเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน$ 250,000 ($ 
500,000 สําหรับนิติบุคคล )  
  (2) การยื่นข้อมูลหรือแบบภาษีอันเป็นเท็จเกิดข้ึนเมื่อผู้เสียภาษีอากรได้ผ่านข้อมูลที่
เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดในการคืนภาษีตามความเป็นจริง และถือเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตรา
โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน$ 250,000 ($ 500,000 สําหรับนิติบุคคล)  
  (3) การไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการเป็นอัตราโทษที่น้องที่สุดเมื่อเทียบกับความผิด 2 
รายการแรก โดยเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน$ 100,000 ($ 
200,000 สําหรับนิติบุคคล)  
  ในความผิดทั้งหมดนั้นผู้กระทําความผิดจะต้องชําระเงินค่าภาษีตลอดจนหน้ีที่ค้าง
ชําระภาษีทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทั้งหมด 
3.3 การจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศฝรั่งเศส 

  ความหมายของมรดกทรัพย์มรดก หมายถึง 1) ทุกสิ่งที่มีช่ือผู้ตายเป็นเจ้าของหรือ
เป็นเจ้าของร่วม 2) สินทรัพย์ในกองทุนที่ผู้ตายได้รับจากประโยชน์จากบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิที่จะได้รับ
รายได้ 3) สิ่งที่ได้รับกลับคืนเป็นผลประโยชน์ เช่น บ้านที่ยังคงรักษา และใช้เป็นที่อยู่อาศัย แม้ว่าจะได้
มอบให้แก่คนอ่ืนไปแล้ว 

                                           
  41Now Compare.com, Penalties for Tax Evasion, สบืค้นเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 จาก http://smallbusiness.chron.com/penalties-tax-evasion-4224.html. 
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  สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่สามารถเป็นเจ้าของได้เพียงลําพัง หรือร่วมกับคนอ่ืน 
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านและที่ดิน สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ หรือหุ้น42 

 
3.3.1 ประวัติความเป็นมา 

     การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศสมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่
โบราณ ภาษีมรดกมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทชําระให้แก่รัฐเพ่ือตอบแทน
การที่รัฐได้อนุญาตให้ผู้น้ันได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้ตาย เมื่อ ค.ศ. 1914 ได้มีการนําระบบการ
จัดเก็บภาษีจากความรํ่ารวย ได้แก่ ภาษีภาษีที่ดิน และภาษีการรับมรดก หรือเรียกว่าภาษีที่เก็บจาก
ความรํ่ารวยมาใช้ แต่ก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มากนัก 

 
3.3.2 รูปแบบในการจัดเก็บภาษี 

     การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก โดยนําการจัดเก็บภาษีการให้มาใช้ควบคู่กัน เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก เพ่ือป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการโอนเปลี่ยนมือทรัพย์สินระหว่างที่มีชีวิต43 

  การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศสเป็นการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดกควบคู่
กับภาษีจากการรับให้โดยมีประมวลกฎหมายภาษีอากร (Code générale de l’impôt) เป็นกฎหมาย
หลักในการกําหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีมรดก ในระบบกฎหมายภาษีอากร
ของประเทศฝรั่งเศสการจัดเก็บภาษีมรดกมิได้จัดเก็บเพ่ือการทํารายได้ แต่เพ่ือกระจายความมั่งค่ัง ลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีมรดกในฝร่ังเศสปัจจุบันน้ี 
เริ่มมีแนวคิดในการลดภาระภาษีมรดกลงยกตัวอย่างเช่น ในรัฐบาลนาย Fillon ปี 2011 โดยยกเว้น
ภาษีมรดกสําหรับทายาทที่เป็นสามีภรรยาและคู่ชีวิตเป็นต้น44 

                                           
  42Inheritance tax Lifetime gifts, Inland Revenue, capital Taxes IHT2 

 43ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, “การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศส,” วารสาร
นิติศาสตร์, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1, 2542, น.63-67. 
  44สุปรียา แก้วละเอียด, “ภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศส,” แนวหน้า, วันศุกร์ ที่ 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558. 
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3.3.3 โครงสร้างของภาษีการรับมรดกและภาษีการให ้
3.3.3.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษ ี

     ผู้รับมรดกเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายที่ต้องย่ืนแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
มรดก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายภายในประเทศ แต่หากเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายในต่างประเทศผู้รับมรดกจะต้องแสดงรายการเสียภาษีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย เฉพาะทรัพย์มรดกที่อยู่ในประเทศฝร่ังเศส ซึ่งหากไม่ย่ืนแบบแสดงรายการหรือเสียภาษี
ล่าช้าต้องเสียค่าปรับและเงินเพ่ิมด้วย 
  (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดก ในประเทศฝร่ังเศสได้แก่ทายาทตามกฎหมายหรือตาม
พินัยกรรม ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 
  1) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้รับมรดก บุคคลต่อไปน้ีได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
มรดก 
  - สามีภรรยาและคู่ชีวิตตามระบบ Pacs ที่ยังมีชีวิตอยู่ 
  - พ่ีหรือน้องหากมีเง่ือนไขครบ 3 ประการดังน้ี ในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
   1) ได้มีการชีวิตร่วมกับเจ้ามรดกอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอภายในระยะเวลา 5 
ปี ก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
   2) เป็นโสด หย่าร้าง เป็นหม้ายแยกกันอยู่กับคู่สมรส 
   3) มีอายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไปหรือพิการหรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อ
การทํางาน 
  2) พิจารณาจากคุณสมบัติของเจ้ามรดก ทายาทผู้รับมรดกได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีมรดกในกรณีต่อไปนี้ 
  - เจ้ามรดกเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากสงครามหรือการก่อการร้าย 
  - เจ้ามรดกเป็นทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดน 
  - เจ้ามรดกเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตํารวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในกรณีที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง 

3.3.3.2 ฐานภาษี 
     ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก สามารถแบ่งเป็น 2 กรณี 
  1) กรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศฝร่ังเศส ได้แก่ ทรัพย์สินทุกประเภทไม่
ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศฝร่ังเศสหรืออยู่ในต่างประเทศ 
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  2) กรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ หลักเกณฑ์ที่จะนํามาใช้บังคับข้ึนอยู่
กับภูมิลําเนาของผู้รับมรดก 
  ในกรณีที่ผู้รับมรดกมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายและรวมถึงกรณีที่ผู้รับมรดกเคยอยู่ในประเทศฝร่ังเศสเป็นเวลา 6 เดือน ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
ทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าจะอยู่ในประเทศฝร่ังเศสหรืออยู่ต่างประเทศต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษี
มรดก 
  หากผู้รับมรดกมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเฉพาะแต่
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเท่าน้ันที่ต้องอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมรดกทรัพย์สินต่อไปนี้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 
  - กรณีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมด 
  เงินค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันชีวิต เงินบํานาญที่จ่ายให้แก่คู่สมรส หรือ
ทายาทโดยตรงของเจ้ามรดกได้แก่ บุตร หลาน เหลน บิดามารดาปู่ย่าตายาย 
  สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
  ศิลปวัตถุ หนังสือ และวัตถุที่เป็นการสะสม เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่
มอบให้แก่ทางราชการ 

 - กรณีที่ได้รับยกเว้นบางส่วน 
  - ทรัพย์สินประเภทป่าไม้และเกษตรกรรม 
  - บริษัทส่วนตัว รวมถึงหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทน้ันๆ ด้วย 
อาคารใหม่ที่ได้รับมาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 1993 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1994 และที่ได้รับมา
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 1995 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1995 ทั้งน้ีจะยกเว้นให้เฉพาะการโอนเปล่ียนมือ
ทรัพย์สินในครั้งแรกเท่าน้ัน 
  - อาคารที่ให้เช่าที่ได้รับมาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 1995 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
1996 ทั้งน้ีจะยกเว้นให้เฉพาะการโอนเปลี่ยนมือทรัพย์สินในครั้งแรกเท่าน้ัน 

3.3.3.3 อัตราภาษี 

     อัตราภาษีมรดกในประเทศฝร่ังเศสเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกและผู้รับมรดก แต่สําหรับกรณีผู้รับมรดกเป็น
บุคคลอ่ืน อัตราที่ใช้บังคับจะเป็นอัตราคงที่ อัตราภาษีอัตราก้าวหน้าต้ังแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 45 
โดยอัตราจะแตกต่างกันตามมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับและจากลําดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่าง
เจ้ามรดกและผู้รับมรดก 
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3-3 อัตราภาษีมรดก และภาษีการใหร้ะหว่างบิดารมารดากับบุตรของประเทศฝรัง่เศส 
มูลค่าของทรัพย์สนิ อัตราภาษี 
ต้ังแต่ 8,072 ยูโร 5 

8,072 – 12109 ยูโร 10 
12,109 – 15,932 ยูโร 15 
15,932 – 552,324 ยูโร 20 
552,324 – 902,832 ยูโร 30 

902,838 – 1,805,677 ยูโร 40 
มากกว่า 1,805,677 ยูโร 45 

  อัตราภาษีดังกล่าวให้นํามาใช้บังคับกับการให้ระหว่างคู่สมรส และผู้ที่อยู่กินกันฉัน
สามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

  อัตราภาษีดังกล่าวให้นํามาใช้บังคับกับการให้ระหว่างพ่ีน้อง แต่สําหรับมูลค่าทรัพย์
มรดก 24,430 ให้ชําระภาษีอัตรา ร้อยละ 35 และถ้าทรัพย์มรดกมีมูลค่าต้ังแต่ 24,430 ขึ้นไป ให้
ชําระภาษีในอัตราร้อยละ 45 

  อัตราภาษีดังกล่าวให้นํามาใช้บังคับกับการภาษีมรดกและภาษีการให้ ระหว่างญาติที่
ห่างกันออกไปไม่เกิน 4 ช้ัน แต่ให้เร่ิมชําระภาษีในอัตราร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องชําระใน
อัตราแรก 

  อัตราภาษีดังกล่าวให้นํามาใช้บังคับกับการภาษีมรดกและภาษีการให้ ระหว่างญาติที่
ห่างกันออกไป 4 ระดับ และบุคคลที่ไม่ได้เป็นญาติกัน แต่ให้เร่ิมชําระภาษีในอัตราร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องชําระในอัตราแรก 

3.3.3.4 การคาํนวณภาษ ี

     การคํานวณภาษีเน้นที่ฐานภาษี ได้แก่ ภาษีมรดกสุทธิ จากการคํานวณ
ทรัพย์สินมรดกต้ังเป็นหลัก และหักออกด้วยจํานวนหน้ีสิน ในส่วนการคํานวณ และการจัดเก็บภาษี45 

                                           
  45ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล,เพ่ิงอ้าง 
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  ฐานภาษีที่ใช้คํานวณ ได้แก่ ทรัพย์มรดกทั้งหมดมาหักด้วยหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายและ ค่า
ลดหย่อนซึ่งเป็นไปตามลําดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติของเจ้ามรดกเหลือเป็นมรดกสุทธินํามา
คํานวณภาษีโดยคูณด้วยอัตราภาษีก้าวหน้า 

  ค่าลดหย่อน ประมวลรัษฎากรประเทศฝร่ังเศส  กําหนดค่าลดหย่อนตาม
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกและผู้รับทรัพย์มรดก เช่น หากผู้รับทรัพย์มรดกเป็น
บุพการีหรือบุตรสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 100,000 ยูโร หรือหากผู้รับทรัพย์มรดกเป็นพ่ีน้องกัน
สามารถหักลดหย่อนได้ 15,932 ยูโร 

  การหักลดหย่อนของผู้เสียภาษีเป็นไปตามลําดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติของเจ้า
มรดก ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร ที่พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หักค่าลดหย่อนได้ 275,000 
ฟรังก์ แต่ถ้าตกเป็นของพ่ีชาย น้องสาว ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีหรือเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ
จน ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้และอาศัยอยู่กับเจ้ามรดกตลอดเวลา 5 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
ให้หักค่าลดหย่อนได้ 100,000 ฟรังก์ ทั้งน้ี อัตราภาษีเป็นแบบอัตราก้าวหน้าตามความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้ามรดก ดังน้ี 

  1) ถ้าเป็นคู่สมรส บิดามารดาและบุตรของผู้ตาย จะเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าอัตรา
ร้อยละ 5 – 40 ตามมูลค่าส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก 

  2) ถ้าเป็นพ่ีน้องหรือองค์กรของรัฐ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 และร้อยละ 45 ตาม
มูลค่าส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก 

  3) ถ้าผู้รับมรดกเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติ เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 6046 

การหักส่วนลด (Reduction) 

  ผู้รับมรดกสามารถหักส่วนลดจากมูลค่าทรัพย์สินได้อีกในกรณีดังนี้ 

  1. อัตราส่วนลดประเภทความสัมพันธ์ของเครือญาติ ผู้รับมรดกจะได้รับอัตรา
ส่วนลดต่อเมื่อมีบุตร 3 คนข้ึนไป 1) ผู้รับมรดกมีบุตร 3 คน และรับมรดกจากบิดา ผู้รับมรดกมีสิทธ์ิได้
ส่วนลด 610 ยูโร (นับจากบุตรคนที่ 3) 2) ผู้รับมรดกเป็นหลานได้รับมรดกจากลุง ผู้รับมรดกมีบุตร 4 
คน มีสิทธิได้รับส่วนลด 305x2 (นับจากบุตร 2 คนสุดท้าย) 

                                           
 46The French Tax System, Public Finance General Directorate Tax Policy 

Directorate, This document gives a brief overview of the French tax system, It does not 
in any way constitute a statement of official doctrine, 2011, p.64. 
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  2. กรณีผู้รับมรดกเป็นทายาทประเภทอ่ืนๆ อัตราส่วนลด เท่ากับ 305 ยูโรต่อคน 

  3. หากผู้รับมรดกเป็นทหารผ่านศึก สามารถได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนลด 50% 
ของจํานวนภาษีที่ต้องเสีย แต่ไม่ว่ากรณีใดส่วนลดจะไม่เกิน 305 ยูโร47 

3.3.3.5 การประเมินจัดเก็บภาษี 

  (1) การประเมินทรัพย์สนิ 

       ในการประเมินภาษีน้ันได้กําหนดว่าทรัพย์สินทุกประเภทท่ีต้องเสียภาษีมรดก
ได้แก่ (1) ทรัพย์สินทุกประเภทที่อยู่ภายในประเทศฝรั่งเศส ในกรณีเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาอยู่นอก
ประเทศฝรั่งเศส (2) ทรัพย์สินทุกประเภทท่ีอยู่ภายใน และภายนอกประเทศ ในกรณีเจ้ามรดกมี
ภูมิลําเนาอยู่ในประเทศฝร่ังเศส 

  การประเมินราคาทรัพย์สินให้ถือมูลค่าของทรัพย์สินตามราคาตลาดในวันที่เจ้ามรดก
ถึงแก่ความตาย โดยทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขายทอดตลาดภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
แต่วันที่มีการย่ืนรายการเสียภาษีให้ใช้ราคาขายทอดตลาดเป็นราคาทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สินที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ให้คํานวณราคาตามสภาพของทรัพย์สินน้ันๆ 

  ทรัพ ย์ที่ อ ยู่ ใน บั ง คับ ต้อง เสี ยภาษี ไ ด้แ ก่  ทรัพ ย์ทุ กประ เภทไม่ ว่ าจะ เ ป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม โดยคํานวณภาษีการรับมรดกจาก
ส่วนแบ่งที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากเจ้ามรดกหนึ่งคนภายหลังจากที่ได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําศพ และยังได้กําหนดทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นไว้หลายกรณี เช่น 
ทรัพย์สินประเภทป่าไม้หรือที่ใช้ในการเกษตรกรรม หรือทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

  ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมีดังน้ี 

  1) เงินค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันชีวิต 

  2) ทรัพย์สินท้องถิ่นที่ให้เช่าระยะยาวและส่วนแบ่งที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ป่าไม้ 

  3) ศิลปวัตถุหรือหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มอบให้กับทางราชการ 

  4) เงินบํานาญที่จ่ายให้แก่คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้สืบสันดาน 

                                           
  47สุปรียา แก้วละเอียด, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 44. 
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  5) เงินบริจาคให้แก่ทางราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานบัน
การศึกษา48 

 

 

  (2) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี 

       ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ผู้รับมรดกมีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินภายใน
ระยะเวลา 6  เดือนนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากเจ้ามรดกตายในประเทศฝร่ังเศสหรือ
ภายในระยะเวลา 1 ปี สําหรับกรณีอ่ืน โดยผู้รับมรดกต้องชําระภาษีทันทีที่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน โดยผู้รับมรดกอาจชําระภาษีเป็นเงินสดเต็มจํานวน ผ่อนชําระหรือชําระภาษีด้วยทรัพย์สินก็
ได้49 

  ทายาทผู้รับมรดกมีหน้าที่ต้องชําระภาษีมรดก โดยต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ภายใน 6 เดือนนับต้ังแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย แต่ถ้าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายในต่างประเทศ
ให้ขยายระยะเวลาเป็น 12 เดือน โดยชําระภาษี ณ วันที่ย่ืนแบบ โดยอาจขอแบ่งชําระภาษีเป็นส่วนๆ 
ภายในเวลา 5 ปีได้ โดยมีหลักทรัพย์ค้ําประกันการชําระหน้ีค่าภาษีมรดก50 

3.3.3.6 ภาษีการให ้

     การให้ในประเทศฝร่ังเศสใช้คําว่า Donation ภาษีการให้ใช้คําว่า Droits 
de Donation ความหมายของการให้สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีไม่ได้หมายความร่วมถึง
การให้สิ่งที่ใช้ดําเนินชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป ดังน้ันการให้กันโดยทั่วไป เช่น การให้ในงานแต่งงาน วัน
เกิด ไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตของกฎหมายภาษี และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ การให้ความ
หมายถึงทรัพย์สินที่ให้ใช้เหตุผล ตามมาตรฐานในการดํารงชีพของผู้ให้ การให้ทรัพย์สินในที่น้ี 
หมายความรวมถึงเงินสด รวมถึงการโอนอสังหาริมทรัพย์ เช่น การโอนบ้านทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับ
ลูกๆ การให้อาจทําด้วยการส่งมอบ หรือด้วยการโอนทางทะเบียน ถ้าปรากฏว่าไม่มีภาษีมรดกที่ต้อง
ชําระตามความเหมาะสม ระหว่างคู่สมรสตามกฎหมาย หรือคู่สามีภริยาที่อยู่กินกันโดยไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส และบุตร การนําภาษีการให้มาใช้อาจจะเป็นวิธีการเดียวกับบุคคลท่ีมีความรํ่ารวย
เพ่ือให้ได้ชําระภาษีมรดก หรือบุคคลที่ไม่ได้รับประโยชน์จากกองมรดก ดังน้ันการกําหนดภาษีการให้มี
                                           

 48 Supra note 46, p.64-66. 
 49สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34. 
 50เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.45-46. 
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สมเหตุสมผลตามกฎหมาย ที่มีหลักการตรงกันข้ามกับสิทธิของบุตรในกฎหมายมรดก ทําให้บุคคลมี
เสรีภาพมากขึ้นในการกําหนดกองมรดกของเขา 

  การให้แก่สมาชิกในครอบครัว ที่กระทําห่างกันเป็นเวลา 15 ปี ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษี การให้นอกเหนือจากน้ีไม่ได้จะไม่ได้รับการยกเว้น การยกเว้นภาษีน้ีขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และบางกรณีขึ้นอยู่กับอายุของผู้ให้ด้วย กล่าวคือ  

  -คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินกันฉันสามีภริยา ไม่เกิน 80,724 ยูโร 

  -บิดามารดาให้บุตร หรือบุตรให้บิดามารดา ไม่เกิน 100,000 ยูโร 

  -ปู่ย่าตายายให้หลาน ไม่เกิน 31,865 ยูโร 

  -พ่ีน้องให้แก่กนั ไม่เกิน 15,932 ยูโร 

  -หลานให้แก่กนั ไม่เกิน 7,962 ยูโร 

  นอกจากที่กล่าวมา การให้เงินสดไม่เกิน 31,865 ยูโรต่อบุตร หรือให้แก่หลาน ใน
กรณีที่ไม่มีบุตรแล้ว การให้เหล่าน้ีได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าปรากฏว่าผู้ให้มีอายุไม่น้อยกว่า 80 ปี และ
ผู้รับมีอายุเกิน 18 ปี ทั้งน้ีต้องมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 

  สําหรับคนพิการท่ีได้ลงทะเบียน ได้รับการให้เน่ืองจากความพิการ ไม่เกิน 159,325 
ยูโร โดยไม่รวมกับสิทธิที่จะได้รับอย่างอ่ืนอีก สําหรับผู้พิการที่เป็นเด็กได้รับการลดหย่อนภาษีการให้
จากพ่อแม่แต่ละคนย้อนหลังจํานวน 159,325 ยูโร และค่าลดหย่อนในอนาคตอีก 100,000 ยูโร  

  ถ้ามีการให้ทรัพย์สินนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้ยกเว้นภาษี  ผู้รับจะต้องเสีย
ภาษี อัตราภาษีขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน และผู้รับ นอกจากน้ีการคํานวณภาษีจะแตกต่างกันไป
ตามทรัพย์สินที่ให้แต่ละช้ิน เมื่อคํานวณจํานวนที่ต้องเสียภาษีได้แล้วก็จะต้องชําระภาษีในอัตรา
เดียวกับอัตราภาษีการรับมรดก สําหรับการให้ระหว่างบิดามารดา กับบุตร การให้ระหว่างคู่สมรส 
และผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส สําหรับการให้ระหว่างพ่ีน้อง ถ้าคํานวณแล้ว
ต้องเสียภาษีไม่เกิน 24,430 ยูโร ให้เสียภาษีร้อยละ 35 ถ้าเกิน 24,430 ยูโร ให้เสียภาษีร้อยละ 45 
สําหรับการให้ระหว่างญาติอ่ืนๆ ต้องเสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 55 ส่วนการให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ
ต้องเสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 6051 

                                           
  51Supra note 46, p.64-66. 
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  ของขวัญเป็นเงินสดได้รับการยกเว้นเฉพาะสําหรับของขวัญเงินสดที่ขายของที่ระลึก
ที่จะทําเพ่ือหลานหรือถ้าไม่มีทายาทสายตรงไปยังหลานสาวหรือหลานชายเป็น 31,865 ยูโร (ปี 
2011) น้ีจะให้ผู้บริจาคน้อยกว่า 65 ปีและบริจาคมากกว่า 18 ปี นอกจากน้ีของขวัญที่ควรจะประกาศ
และลงทะเบียนโดยการบริจาคที่สํานักงานภาษีท้องถ่ินของพวกเขาภายในหน่ึงเดือนของที่ระลึกจะ
ได้รับการยกเว้นน้ีสามารถสะสมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้(เช่น 159,325 ยูโรสําหรับเด็กลูกหลานของท่ัวไป 
31,865ยูโรค่าเผื่อของขวัญหรือ 7,967 ยูโรสําหรับหลานสาวและหลานชาย) สามารถต่ออายุทุก ๆ 
สิบปีของขวัญ เช่น เงินสดจํานวนถึง 31,865 ยูโร (ปี 2011) จะได้รับการเด็กแต่ละคนทุกสิบปีไม่ต้อง
เสียภาษี 

3.3.3.7 บทลงโทษ 
     ผู้รับมรดกเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายที่ต้องย่ืนแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
มรดก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายภายในประเทศ แต่หากเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายในต่างประเทศผู้รับมรดกจะต้องแสดงรายการเสียภาษีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย ซึ่งหากไม่ย่ืนแบบแสดงรายการหรือเสียภาษีล่าช้าต้องเสียค่าปรับและเงินเพ่ิมด้วย 
  การลงโทษทางอาญาสําหรับกรณีที่ร้ายแรงของการทุจริตงบการเงินจะได้รับการ
เพ่ิมขึ้นสูงสุดของปีจําคุกเจ็ดและปรับ 2 €ล้านบาทเมื่อการทุจริต52 

3.3.4 ภาษีของขวัญหรือการให้ของฝรั่งเศส53 

     กรณีของขวัญที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายที่มีอยู่แล้วผู้รับจะต้องเสียภาษีของขวัญ
กับค่าของที่ระลึก อัตราการจัดเก็บภาษีที่ใช้บังคับอยู่กับชนิดของที่ระลึกและบริจาคจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีมีผลบังคับใช้หลังจากการหักเงินก่อนได้รับอนุญาตนอกจากน้ีภาษีที่ถูกนําไปใช้ในการ 'ลด' 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้แต่ละช้ินของผลรวมมีการเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน ในปี 2013 มีอัตรา
ดังต่อไปนี้: 

3-4 ภาษีการให้หรือของขวัญระหว่างผูป้กครองและเด็กในปกครองของประเทศฝร่ังเศส 
จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษ ี อัตราภาษี 

น้อยกว่า 8,072 € 5% 
                                           
  52Frances Fight against Tax Evasion สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 จาก 
http://www.spectrum-ifa.com/frances-fight-against-tax-evasion.  
  53French Property สืบค้นเมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 จาก http://www.french-
property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/gifts-tax/rates/. 
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8,072 - 12,109 € 10% 
12,109 - 15,932 € 15% 
15,932 - 552,324 € 20% 
552,324 - 902,838 € 30% 

902,838 - 1,805,677 € 40% 
มากกว่า 1,805,677 € 45% 

3-5 ภาษีการให้หรือของขวัญระหว่างคูส่มรส 
จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษ ี อัตราภาษี 

น้อยกว่า 8,072 € 5% 
8,072 - 15,932 € 10% 
15,932 - 31,865 € 15% 
31,865 - 552,324 € 20% 
552,324 - 902,838 € 30% 

902,838 - 1,805,677 € 40% 
มากกว่า 1,805,677 € 45% 

3-6 ภาษีการให้และของขวัญระหว่างน้องชายและน้องสาว 
จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษ ี อัตราภาษี 

ถึง24,430€ 35% 
มากกว่า24,430 € 45% 

  อ่ืน ๆ สมาชิกในครอบครัวจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 55% และผู้ที่อยู่นอกครอบครัวใน
อัตรา 60% 
3.4 การจัดเก็บภาษีการรบัมรดกและภาษีการให้ของประเทศอังกฤษ 

3.4.1 ประวัติความเป็นมา 

      ภาษีการรับมรดก Inheritance tax ในประเทศอังกฤษ ได้ถูกนํามาใช้เมื่อ ค.ศ.
1984 แทนที่ภาษีการเปลี่ยนแปลงทุน ซึ่งถูกนํามาใช้เมื่อ ค.ศ.1975 เพ่ือแทนการจัดเก็บภาษีกอง
มรดก การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศอังกฤษเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองภาษีมรดก ค.ศ. 1984 
(Inheritance Tax Act 1984)เงินรายได้จากภาษีมรดกมีมูลค่าไม่มากนัก แต่นิยมจัดเก็บกันเน่ืองจาก
ภาษีมรดก ถือว่าเป็นภาษีที่ยุติธรรม จัดเก็บตามหลักความสามารถและไม่กระทบประชาชนส่วนใหญ่
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และสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ54 ภาษีการรับมาดกที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้นําไปใช้กับไม่เพียงแต่กับ
การให้ทรัพย์ทรัพย์สินหลังจากการตาย แต่ยังรวมไปถึงการให้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วย การให้จํานวน
มาก และคุณค่าของทรัพย์ที่ให้ มักจะพบเห็นหลังจากการตาย กฎหมายของอังกฤษจะค้นหาราคาที่
ถ่ายโอนไป เพราะมันจะทําให้กองมรดกมีมูลค่าลดลงทันทีหลังจากที่มีการให้ ถ้ามีการให้หรือจําหน่าย
ไปในราคาที่น้อยกว่าจริงในขณะมีชีวิต จะถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นส่วนหน่ึงของกองมรดก55 

3.4.2 รูปแบบในการจัดเก็บภาษี 

      ประเทศอังกฤษ มีการจัดเก็บภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) โดยถือว่า
ภาษีมรดกเป็นส่วนหน่ึงของภาษีการโอน (Transfer Tax) เป็นการจัดเก็บจากกองมรดกของผู้ตาย 
และมีการจัดเก็บภาษีการให้ในระหว่างผู้ตายยังมีชีวิต56 

3.4.3 โครงสร้างของภาษีการรับมรดกและภาษีการให ้
3.4.3.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษ ี

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกองมรดก ได้แก่ ผู้จัดการกองมรดกหรือผู้แทนเจ้ามรดก 
โดยนําเงินจากกองมรดกมาใช้เสียภาษี 

  การยกเว้นภาษี กฎหมายกําหนดให้คู่สมรสและคู่สัญญาในการใช้ชีวิตร่วมกันของเจ้า
มรดกได้รับยกเว้นภาษี โดยทรัพย์ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับไม่ต้องมารวมนับเป็นกองมรดก 

3.4.3.2 ฐานภาษี 

     ฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศอังกฤษเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกองภาษีมรดก ค.ศ. 1984 (Inheritance Tax Act 1984) โดยใช้หลักถ่ินที่อยู่และ
หลักที่ต้ังทรัพย์สินควบคู่กัน และกําหนดให้การจัดเก็บภาษีกองมรดกในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีที่เจ้ามรดกมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินในกองมรดกทั้งหมด ไม่
ว่าจะต้ังอยู่ในหรือนอกประเทศอังกฤษ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก 

                                           
  54เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2. 
  55 Macfarlanes, An Introduction to Inheritance Tax – the UK’s Give 
Tax/Death duties, Private Client, 2013, Pp.2. 
  56 Relevant to ACCA Qualification paper F6(UK), Inheritance Tax – Part 
1, 2010, p.1. 
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  (2) ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินในกองมรดกที่ต้ังอยู่
ในประเทศอังกฤษเท่าน้ันที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก57 

  ฐานภาษี คํานวณโดยการนําทรัพย์ที่ตกทอดมาเน่ืองจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมา
หักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน โดยที่ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในงานฌาปนกิจศพ หน้ีสิน 
ค่าจัดการร้อยละ 5 ทรัพย์สินซึ่งเสียภาษีมรดกติดๆ กัน 2 คร้ังเน่ืองจากเจ้าของมรดกถึงแก่กรรมถึง 2 
รายติดๆ กันในระยะเวลา 5 ปี จะได้รับการลดหย่อนเป็นพิเศษ 

3.4.3.3 อัตราภาษี 

      ประเทศอังกฤษการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นส่วนหนึ่งของภาษีการโอน 
กําหนดอัตราภาษีมรดกเป็นอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 40 ของมรดกที่ต้องเสีย 

ตัวอย่าง: ตํ่ากว่าเกณฑ์ 

  ด้วยความไว้วางใจจอห์นได้ที่ดินมูลค่า £ 250,000 ในเดือนพฤษภาคม 2014 และ
ไม่มีของขวัญอ่ืน ๆ ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาขายของท่ีระลึกต้องเสียภาษีในทางเทคนิคเพราะทําเพ่ือความ
ไว้วางใจและไม่ได้ของแต่ละบุคคล แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าค่าเผื่อปลอดภาษีปัจจุบันของ£ 325,000 
เพ่ือให้ไม่ต้องเสียภาษีจะต้องมีการจ่ายเงินแต่ถ้าจอห์นเสียชีวิตภายในเจ็ดปีของการทําของที่ระลึก, ค่า
เผื่อปลอดภาษีที่จะนําไปใช้กับที่ดินของเขาจะลดลงตามจํานวนเงินของที่ระลึกเช่น£ 325,000 - £ 
250,000 = 75,000 £ เพียง 75,000 £จึงจะนํามาประยุกต์ใช้กับส่วนที่เหลือของที่ดิน58 

ตัวอย่าง: สูงกว่าเกณฑ์ 

  ถ้าจอห์นได้ทําของขวัญก่อนหน้าของการพูด£ 250,000 เพ่ือความไว้วางใจในปี 
2009 ของขวัญที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของเขาในช่วงเจ็ดปีพฤษภาคม 2014 จะมาถึง£ 500,000 และ
เขาจะต้องมีการจ่าย IHT บนอะไรมากกว่าปลอดภาษี เบ้ียเลี้ยง ในตัวอย่างน้ีจอห์นจะต้องจ่ายภาษี
ใน£ 175,000 (£ 500,000 - 325,000 £) หากภาษีจะกลายเป็นของที่ระลึกในวันที่อายุการใช้งานก็
จ่ายคร่ึงหน่ึงของอัตราปกติ - ดังน้ันขณะน้ี 20% ในตัวอย่างของเราจอห์นจะจ่ายภาษีของ£ 35,000 
(20% ของ£ 175,000) 

                                           
    57สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34, น.4. 
  58 Inheritance Tax Explained สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จาก 
http://www.which.co.uk/money/tax/guides/inheritance-tax-explained/iht-taxable-
gifts/. 
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  ถ้าคุณตายภายในเจ็ดปีของการทําของที่ระลึกก็คล้อยที่อัตราการตายจึงมีแนวโน้มที่
จะเป็นภาษีที่จะต้องจ่ายมากข้ึน59 

 
3.4.3.4 การคํานวณภาษี 

     ประเทศอังกฤษมีการตีราคามูลค่าทรัพย์สินให้ถือเอาวันที่เจ้าของเดิมถึง
แก่ความตายเป็นเกณฑ์ ซึ่งในทางปฏิบัติให้ถือราคาของทรัพย์สินที่ขายในครั้งหลังสุดเป็นราคาที่
ถูกต้อง 

  ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ 

  (1) ทรัพย์มรดกมีมูลค่าไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนดไว้ (ไม่ถึง 265,000 ปอนด์) 

  (2) มรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางศิลปะของชาติ ที่ถูก
เก็บรักษาไว้ในประเทศอังกฤษและอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง 

  (3) หลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษบางประเภท ซึ่งผู้ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในอังกฤษเป็น
เจ้าของได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามาเสียภาษี 

  (4) ทรัพย์มรดกส่วนที่มอบให้กับองค์การสาธารณกุศลของรัฐบาล 

  อัตราภาษีการให้ของประเทศอังกฤษเป็นอัตราคงที่ ร้อยละ 40 เหมือนกับภาษีการ
รับมรดก สําหรับการให้ที่กระทําภายใน 7 ก่อนถึงแก่ความตาย สําหรับการให้ที่บุคคลธรรมดาให้ต่อ
กองทุนการกุศล จะต้องเสียภาษีร้อยละ 20  แต่อาจเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 6 ของทุกๆ 10 ปี ในกรณี
ที่ผู้ให้ตายก่อนวัยอันสมควรสําหรับการให้ที่ ผู้ให้ยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินน้ัน ต้องเสียภาษีการให้ในอัตราร้อยละ 40 สําหรับส่วนของทรัพย์สินที่ให้หลังจากหักส่วนที่
ผู้ให้ได้รับประโยชน์ หรือยังมีสิทธิใช้ประโยชน์อยู่ 

  ในการคํานวณภาษีกองมรดก ต้องนํามูลค่าของทรัพย์สินเหล่าน้ีมารวมด้วย คือ 
ทรัพย์สินที่ให้แต่ยังคงได้รับประโยชน์หรือสามารถใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินที่ให้โดยมีเง่ือนไข และ
ปรากฏว่ามีการปฏิบัติที่ผิดเง่ือนไข ทรัพย์สินที่ได้ให้ไปภายในเวลา 7 ปี ก่อนถึงแก่ความตาย 

  ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้สามารถนํามาหักจากราคาทรัพย์สินในกองมรดกได้ คือ 

  -ค่าใช้จ่ายในการทําศพ 

                                           
  59Ibid 
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  -หน้ีสิน 

  -ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศให้หักค่าจัดการร้อยละ 5  

  -เครดิตภาษีที่เสียในต่างประเทศได้ 

  การให้ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นภาษี คือ 

  -การให้ต่อคู่สมรสตามกฎหมาย หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียน
สมรส จะได้รับการยกเว้นทั้งหมด แต่การให้คู่สมรสตากฎหมายที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในสหราช
อาณาจักรและไม่ได้เลือกที่จะอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร จะได้รับรับการยกเว้นภาษีการให้ไม่เกิน 
325,000 ปอนด์ 

  -การให้เพ่ือการกุศล องค์กรการกุศลที่ได้รับการให้ จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด 

  -การให้เพ่ือการใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น การให้ต่อพรรคการเมือง 

  -การให้ที่ไม่เกิน 3,000 ปอนด์ ต่อปีภาษี  

  -การให้ในพิธีสมรสไม่ว่ามีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ จากพ่อแม่ ไม่เกิน 5,000 
ปอนด์ จากปู่ย่าตายาย ไม่เกิน 2,500 ปอนด์ และจากบุคคลอ่ืนๆ ไม่เกิน 1,000 ปอนด์ 

  -การให้นอกเหนือจากเงินเดือน ที่เป็นการจ่ายตามปกติและไม่มีการลดทุนของ
บริษัท 

  -การให้สิ่งของที่มีราคาไม่เกิน 250 ปอนด์ ต่อผู้รับ ต่อปี และ 

  -การให้สําหรับเลี้ยงดูครอบครัว60 
3.4.3.5 การประเมินจัดเก็บภาษี 

  (1) การประเมินทรัพย์สนิ 

  ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีกองมรดก ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นกองมรดก 
กล่าวคือ ทรัพย์สินทุกประเภทซึ่งเป็นทรัพย์สินของเจ้ามรดก ณ วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไม่ว่าจะ
เป็นสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ และให้รวมถึงทรัพย์สินซึ่งเจ้ามรดกได้ให้แก่ผู้อ่ืนเป็นของขวัญ
ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวร่วมกันแล้วมีมูลค่า
เกินกว่า 325,000 ปอนด์ ประมาณ 17 ล้านบาท โดยเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 325,000 ปอนด์ 

                                           
  60Supra note 52, p.1-2. 
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  กฎหมายยังกําหนดให้ทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น เช่น ทรัพย์สินที่มรคุณค่าทาง
วัฒนธรรมหรือทรัพย์สินประเภทป่าไม้หรือที่ใช้ในการเกษตร และค่าใช้จ่ายที่อาจนํามาหักจากฐาน
ภาษีไว้หลายกรณี เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําศพ 

  ทรัพย์มรดก หมายถึงทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ที่
เจ้ามรดกมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งประกอบด้วย 

  1) ทรัพย์สินทั้งหมดภายในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ และไม่คํานึงว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับ 

  2) ทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศอังกฤษและทรัพย์สินที่ตกทอดมายังผู้รับซึ่งอยู่ใน
ประเทศอังกฤษ 

  (2) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี 

  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ผู้จัดการมรดกหรือผู้แทนของผู้ตายมีหน้าที่ต้องยืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินและชําระภาษีภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นเดือนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย61 

3.4.3.6 ภาษีการให้ 

     กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีการให้ของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติรวม
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีการรับมรดก โดยกฎหมายจะกําหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่เกิด
จากการโอน อันจะนําไปสู่การทําให้มูลค่าของกองมรดกลดลง ในขณะที่มีการโอนทรัพย์สิน การให้ที่
กระทําในระหว่างที่เจ้ามรดกยังมีชีวิต รวมถึงการขายในท้องตลาดที่มีราคาน้อยกว่าราคาที่แท้จริง 

  การให้หรือของขวัญที่ปลอดภาษีการให ้

  ของขวัญระหว่างสามีและภรรยาหรือคู่ค้าทางแพ่งที่มีทั้งที่มีภูมิลําเนาในสหราช
อาณาจักรที่โอนมาจากบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู่ในสหราชอาณาจักรที่จะเป็นหุ้นส่วนมีภูมิลําเนาใน
ต่างประเทศ, ของขวัญเท่านั้นถึง 55,000 £ได้รับการยกเว้น 

  ของขวัญเพ่ือการกุศลในสหราชอาณาจักรจัดต้ังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมหาวิทยาลัยเน
ช่ันแนลทรัสต์และหน่วยงานอ่ืน ๆ บางอย่างของขวัญให้กับบุคคลทางการเมือง (ผู้ที่เป็นตัวแทนใน
รัฐสภาอย่างน้อยสอง ส.ส. ) ของขวัญให้กับสมาคมที่อยู่อาศัยจดทะเบียนและชุมชนกีฬากอล์ฟมือ
สมัครเล่น 

                                           
  61สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34, หน้า 4. 
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  ของขวัญให้กับคนส่วนใหญ่ทํามากกว่าเจ็ดปีก่อนที่จะตายของคุณพวกเขาจะต้อง
ให้กับคนที่ตรงข้ามกับการลงทุนหรือธุรกิจ 

  ของขวัญทําให้เป็นส่วนหน่ึงของ 'ค่าใช้จ่ายปกติ' ของคุณได้รับการยกเว้นน้ีช่วยให้
คุณให้ออกไปจากเงินรายได้ส่วนเกินให้ของขวัญที่ไม่ได้ลดมาตรฐานของที่อยู่อาศัยไม่ได้มาจากเงินทุน
และรูปแบบรูปแบบของการใช้จ่ายปกติบางอย่าง การทดสอบที่ดีคือถ้าเงินที่มาจากบัญชีของคุณใน
ปัจจุบัน 

  ของขวัญให้กับคนท่ีจะแต่งงานสูงสุด: £ 5,000 จากผู้ปกครองของท้ังคู่ในแต่ละ; £ 
2,500 จากแต่ละปู่ย่าตายายหรือญาติที่ห่างไกลมากขึ้น; £ 2,500 จากเจ้าบ่าวเจ้าสาว (และในทาง
กลับกัน) และระหว่างคู่ค้าทางแพ่ง; £ 1,000 จากคนอ่ืน 

  หมายเลขใด ๆ ของของขวัญถึง£ 250 แต่ละผู้รับของขวัญเหล่าน้ีจะหมายถึงการ
ครอบคลุมสิ่งต่างๆเช่นวันเกิดและของขวัญวันคริสต์มาส 

  ของขวัญสําหรับการบํารุงรักษาของสามีภรรยาหรือคู่รักอดีตสามีภรรยาหรือคู่ของ
อดีตแพ่งและญาติขึ้นอยู่กับคุณผ่านวัยชราหรือทุพพลภาพและสําหรับการบํารุงรักษาการศึกษาหรือ
การฝึกอบรมของบุตรหลานของคุณ (รวมถึงขั้นตอนและลูกบุญธรรม) ในการศึกษจนถึงอายุ 18 ปีหรือ
ตํ่ากว่า 

  มูลค่าของขวัญได้ถึง £ 3,000 รวมในแต่ละปีภาษีคุณไม่สามารถใช้ร่วมกับเหล่าน้ี
เป็นของขวัญที่มูลค่า £ 250 แก่คนคนเดียวกันได้  

  สามีภรรยาและคู่ค้าทางแพ่งแต่ละคนได้สูงสุด £ 3,000 โดยสามารถดําเนินการส่วน
ใดส่วนหน่ึงที่ไม่ได้ใช้ไปข้างหน้าหน่ึงปีเท่าน้ันในปีถัดไป ของขวัญน้ีเป็นที่รู้จักกันเป็น 'ได้รับการยกเว้น
ประจําปี 

3.4.3.7 บทลงโทษ 

  โดยทั่วไปภาษีมรดกจะต้องมีการชําระภายใน 6 เดือน หลังจากการสิ้นสุดของเดือน
ที่มีการโอนเกิดขึ้น หรือในกรณีการโอนที่ได้ทําขึ้นหลังจากวันที่ 5 เมษายน และก่อนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 
ในปีใดๆ นอกเหนือจากในกรณีที่มีความตายเกิดข้ึน ก็จะต้องมีการชําระภาษีเมื่อสิ้นสุดของเดือน
เมษายนในปีถัดไป 

  ในกรณีไม่ได้ชําระภาษีเมื่อถึงกําหนดชําระแล้ว จะต้องเสียดอกเบ้ียตามที่กฏหมาย
กําหนด และไม่มีการบรรเทาภาระภาษีแต่อย่างใด  
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3.5 การจัดเก็บภาษีการรบัมรดกและภาษีการให้ของประเทศญ่ีปุ่น 

  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก ค.ศ. 1940 

3.5.1 ประวัติความเป็นมา 

      ประเทศญี่ปุ่น เร่ิมจัดเก็บภาษีกองมรดกซึ่งเป็นฐานทรัพย์สินของผู้ตายในปี 1905 
จนกระทั่งในปี1950 โดยจัดเก็บจากมรดกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้ตายรวมถึงการให้ จนในปี 
1953 ได้แยกออกเป็นภาษีการรับมรดก(Inheritance Tax) และภาษีการให้ (Gift Tax) 

  ประเทศญี่ปุ่นนําภาษีมรดกมาใช้ต้ังแต่ ค.ศ.1905 โดยมีที่มาจากภาษีที่ดิน เป็นภาษี
ที่เก็บจากการเข้าครอบครองทรัพย์สิน ระบบภาษีมรดกแบบเดิมได้ใช้มาจนกระท่ัง ค.ศ.1949 มีการ
เปลี่ยนแปลงใน ค.ศ.1950 เพ่ือให้เข้าถึงการเก็บภาษีย่ิงขึ้น โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้รับมรดก 
หรือผู้รับการให้ หรือผู้รับพินัยกรรม และราคาของทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นฐานภาษีในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตลอดชีวิตของผู้รับ ใน ค.ศ.1953 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมการจัดเก็บภาษี โดยแยกเป็นภาษี
มรดก และภาษีการให้ และยกเลิกการวิธีการจัดเก็บภาษีสะสม 

  สําหรับภาษีการให้ ถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือทําให้การจัดเก็บภาษีมรดกมีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากถ้าไม่มีการจ่ายภาษีการให้ ผู้ถือครองทรัพย์สินจะแจกจ่ายทรัพย์สินของตนไป
ก่อนที่จะถึงแก่ความตาย เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง หรือลดภาระของภาษีมรดก 

  ค.ศ.1958 ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีมรดกและภาษีการให้ ภายใต้หลักการของ
ระบบเดิม ผู้รับมรดก หรือรับการให้ ต้องรับผิดชอบต่อภาษีจากทรัพย์สินที่ได้รับ และการจัดสรร
ทรัพย์สินในหมู่ผู้รับมรดกจะทําให้ภาระในการเสียภาษีมรดกมีความแตกต่างกันมาก ในบางกรณีการ
จัดสรรทรัพย์มรดกได้กระทําเพียงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดก 

  ภายไต้บังคับของระบบปัจจุบัน จํานวนภาษีมรดกอยู่บนพ้ืนฐานของจํานวนทายาท
ตามกฎหมาย และส่วนแบ่งที่แต่ละคนได้รับตามกฎหมาย62 

                                           
  62 Tax Bureau, Ministryof Finance. Comprehensive Handbook of 
Japanese Taxes 2006, Research Division, Tax Bureau, Ministry of Finance 3-1-1, 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100- 0013 JAPAN, Pp.129. 
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3.5.2 รูปแบบในการจัดเก็บภาษี 

      ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นระบบภาษีการรับมรดกและ
จัดเก็บภาษีการให้ควบคู่กับภาษีการรับมรดก 

3.5.3 โครงสร้างของภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศญี่ปุ่น 

      ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างกฎหมายแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ภาษีการรับมรดก และภาษีการให้ โดยภาษีการให้เป็นการพัฒนาเพ่ือเสริมความสมบูรณ์
ของภาษีการรับมรดก เพ่ือเป็นการป้องกันการเลี่ยงภาษีการรับมรดก ในกรณีที่เจ้ามรดกใก้ลถึงความ
ตาย โดยแบ่งเป็น 8 หมวด รวม 71 มาตรา63 โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

3.5.3.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษ ี

     ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีมรดก และภาษีการให้ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 

  1.บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งได้รับทรัพย์สินโดยการรับมรดก หรอืพินัยกรรม หรือการให้ 
และเป็นผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ได้รับทรัพย์สิน 

  2.บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งได้รับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยทางมรดก พินัยกรรม 
หรือการให้ และบุคคลน้ันไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ได้รับทรัพย์สินน้ัน 

  3. บุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินโดยทางมรดก และ 

  - มีภูมิลําเนาอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น 

  -มีสัญชาติญี่ปุ่น 

  -มีทรัพย์สินที่ได้รับ หรือสิ่งอ่ืนๆ จากบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

  4.บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งได้รับทรัพย์สินจากการให้ ก่อนที่จะมีการนําระบบภาษีมา
บังคับใช้ 

  ภาษีมรดกได้รับการลดหย่อน โดยคํานวณดังน้ี 50 บวกด้วย จํานวน 10 ล้าน คูณ
ด้วย ทายาทตามกฎหมาย ในการคํานวณจํานวนของค่าลดหย่อนจะไม่มีการนํารายการอ่ืนๆ มา

                                           
  63สุเมธ ศิริคุณโชติ และภชิสา เขมวราภรณ์, “กฎหมายภาษีมรดกของประเทศญี่ปุ่น
,” วารสารนิติศาสตร์, ฉบับที่ 1, ปีที่ 44, น.154 (มีนาคม 2558). 
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ลดหย่อนอีก เช่น การประกันชีวิต ส่วนจํานวนของบุตรที่นํามาใช้รวมเป็นทายาทตามกฎหมาย รวมถึง
ทายาทตามกฎหมายจํานวน 1 คน64 

  ภาษีการให้จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่ได้รับมาในปีปฏิทิน การประเมินภาษีการให้
จะใช้ราคาของทรัพย์สินในปัจจุบัน หรือราคาของทรัพย์สินในขณะที่ได้รับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการให้ 
(Gift Tax) ของประเทศญ่ีปุ่นน้ันได้แก่ผู้รับโอนโดยจะต้องเสียภาษีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีการให้
ทรัพย์สินโดยถือเอามูลค่าทรัพย์สินในวันที่ให้เป็นเกณฑ์ การคิดคํานวณภาษีน้ันผู้รับโอนจะสามารถหัก
ลดหย่อนได้จํานวนหนึ่งแต่ก็มีการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการให้เลยสําหรับการรับโอนมาตามคําสั่งศาล
หรือได้มาเพ่ือการศาสนา การกุศลการวิทยาศาสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รวมถึงในกรณีที่มี
การให้ทรัพย์สินแก่ผู้เยาว์เพ่ือการยังชีพและเรียนหนังสือโดยผู้ให้น้ันเป็นญาติที่ต้องรับผิดชอบในตัว
ผู้เยาว์น้ันส่วนในเรื่องอัตราภาษีจะใช้รูปแบบอัตราภาษีก้าวหน้าซึ่งก็จะมีอัตราภาษีที่สูงมาก สําหรับ
การย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการให้น้ันย่ืนภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
จากปี ที่ได้รับทรัพย์สินและให้มีการชําระภาษีการให้ในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี แต่ในกรณี
ที่ภาษีการให้มีจํานวนภาษีมากกว่า 50,000 เยน ก็สามารถขอเล่ือนการจ่ายภาษีการให้ไปได้นานถึง 5 
ปีแต่จะต้องเสียภาษีการให้เพ่ิมแล้วแต่กรณีการเก็บภาษีจากการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดกโดย
เก็บในรูปแบบภาษีทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทราบถึงประเภทภาษีที่นิยมจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษีกองมรดกภาษีการรับมรดก และภาษีที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีมรดก คือภาษีการให้ โดยตัวอย่าง
ประเทศที่เก็บภาษีมรดกดังกล่าวข้างต้นมีรูปแบบการเก็บภาษีแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ แต่มีหลักการเดียวกันคือ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
และนอกจากจะมีการเก็บภาษีในรูปแบบภาษีทรัพย์สินแล้ว ยังมีการเก็บภาษีในรูปแบบภาษีเงินได้
จากการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก65 โดยรายการดังต่อไปน้ีจะไม่รวมอยู่ในฐานภาษี 

  1.ทรัพย์สินที่ได้รับจากบริษัท เน่ืองจากเงินจํานวนน้ีจะรวมอยู่ในฐานภาษีเงินได้
ตามปกติอยู่แล้ว 

  2.ทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการดํารงชีพ และเพ่ือการศึกษาจากญาติที่
รับผิดชอบหรือสนับสนุนการศึกษาของผู้รับ 

                                           
  64Supra note 62, Pp.130-131. 
  65มณัสนันท์ หล่อป่ินมณี,“การลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมผ่านรูปแบบการ
เก็บภาษีส่วนเกินทุนกรณีการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555). 
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  3.ทรัพย์สินที่ได้รับโดยบุคคลที่มีส่วนร่วมในทางการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ สําหรับการบริการสาธารณะตามเง่ือนไขที่กําหนด และทรัพย์สินน้ันจะถูกนํามาใช้
เพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ  

  4. ทรัพย์สินที่ให้เพ่ือการส่งเสริมการวิจัย และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ จากกองทุนที่
ไม่แสวงหากําไร 

  5. เงินที่ได้รับตามสิทธิสําหรับคนพิการที่ดําเนินโดยหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่น 

  6. ทรัพย์สินที่ให้เพ่ือการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามกฎหมาย 

  7.เงินที่กองทุนให้แก่คนพิการอย่างรุนแรงต้ังแต่ 60 ล้านเยนขึ้นไป 

  การยกเว้นภาษีการให้ทั่วไป มีจํานวน 1,100,000 เยน 

  การยกเว้นภาษีการให้สําหรับคู่สมรส คู่สมรสที่สมรสกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี 
หรือนานกว่าน้ัน การให้ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยสําหรับอยู่กินด้วยกัน หรือได้รับเงินสําหรับการซื้อ
ทรัพย์สินดังกล่าวจากคู่สมรส นอกจากจะได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับการสมรสแล้ว ยังได้รับการ
ยกเว้นภาษีการให้ในจํานวนไม่เกิน 20 ล้านเยน แต่การยกเว้นสําหรับการสมรสจะนํามาใช้อ้างเพ่ือ
การยกเว้นภาษีได้เพียงคร้ังเดียว 

3.5.3.2 ฐานภาษี Tax Base 

     การจัดเก็บภาษีมรดก กําหนดจากราคาสูงสุดของทรัพย์มรดกที่ได้รับจาก
การับมรดก หรือพินัยกรรม หลังจากที่ได้หักหน้ี และค่าใช้จ่ายในการงานศพ รวมทั้งทั้งทรัพย์สินที่
ได้รับจากการให้ ก่อนที่จะมีการนําระบบภาษีมรดกมาบังคับใช้ การประเมินราคาทรัพย์สินข้ึนอยู่กับ
ราคาในปัจจุบัน หรือราคาที่เข้าครอบครอง 

  รายการดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในฐานภาษี คือ 

  - จํานวนของทรัพย์สินที่ได้รับโดยทางมรดก หรือพินัยกรรม โดยบุคคลที่รับ เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในทางศาสนา  การกุศล วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอ่ืนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เมื่อทรัพย์สิน
น้ันจะนําไปใช้เพ่ือเป้าหมายสาธารณะ 

  - สิทธิที่จะได้รับการจ่ายเงินจากระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สําหรับคนพิการท่ี
ดําเนินการโดยองค์กรสาธารณะท้องถิ่นตามระเบียบของพวกเขา 

  - เงินประกันชีวิต และเงินประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่จะได้แก่ทายาท ด้วยความ
ตายของเจ้ามรดก  
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  - เงินบํานาญ หรือเงินที่จ่ายให้ทํานองเดียวกัน ซึ่งได้รับโดยเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
ซึ่งจ่ายภายใน 3 ปี หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย66 

  ดังน้ัน หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ฐานภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่นคือมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับมาจากกรับมรดก (รวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับมาโดยการให้ ซึ่งผู้รับให้เลือกเสีย
ภาษีโดยวิธีพิเศษ) หรือโดยการยกให้ทางพินัยกรรม รวมถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับมาภายใน 3 ปี 
ก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ควมตาย หักด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งได้แก่หน้ีสิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

3.5.3.3 อัตราภาษี 

  อัตราการจัดเก็บภาษี เป็นอัตราก้าวหน้าต้ังแต่อัตราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 50 

  ความรับผิดชอบในภาษีมรดกขั้นต้น คํานวณบนพ้ืนฐานของสมติฐานว่า จํานวนภาษี
สูงสุดที่เกิดข้ึนจากการรับมรดกสอดอยู่ในความคล้องกับสัดส่วนการรับมรดกตามกฎหมาย โดยใช้
อัตราภาษีก้าวหน้า ตามตามจํานวนทรัพย์มรดกที่ทายาทตามกฎหมายแต่ละคนได้รับ67 

3-7 ตารางคํานวณภาษีการรับมรดกอัตราภาษีมรดก(แก้ไขอัตราเริ่มใชบ้ังคับ 1 มกราคม 2015) 
จํานวนท่ีผูร้ับมรดกแต่ละคน

ได้รับ 
อัตราภาษี  ยอดเงินของการหัก 

10 ล้านเยน 10%  
30 ล้านเยน 15% 500,000 เยน 
50 ล้านเยน 20% 2 ล้านเยน 

100 ล้านเยน หรือน้อยกว่า 30% 7 ล้านเยน 
200 ล้านเยน หรือน้อยกว่า 40% 17 ล้านเยน 
300 ล้านเยนหรือน้อยกว่า 45% 27 ล้านเยน 
600 ล้านเยนหรือน้อยกว่า 50% 42 ล้านเยน 

เกิน 6 พันล้านเยน 55% 72 ล้านเยน 

การยกเว้นภาษี 

                                           
  66Supra note 59, Pp.130. 
  67 Sakakibara & Co, Japanese Inheritance Tax for a Person Who Does Not 
Have a Japanese Nationality, September 2011, p.3. 
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  1. ทรัพย์มรดกสุทธิ 50 ล้านเยนบวกค่าลดหย่อนเพ่ิมเติมจํานวน10 ล้านเยนต่อ
จํานวนผู้รับมรดก 1 คน 

  2. ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการศาสนาการกุศลวิทยาศาสตร์และเพ่ือใช้ประโยชน์
สาธารณะ 

  3. เงินที่จ่ายช่วยเหลือคนพิการ 

  4.เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่ถึงแก่กรรมตามท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ 

  5. เงินบําเหน็จบํานาญค่าทดแทนการออกจากงานของผู้ถึงแก่กรรม 

สิทธพิิเศษสําหรับผูร้ับมรดกบางคน 

  1. กรณีที่ผู้รับมรดกเคยได้รับทรัพย์สินในลักษณะเป็นการให้ภายใน 3 ปีก่อนผู้ตาย
เสียชีวิตมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับการยกให้น้ันจะต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีมรดกแต่ยอมให้
นําภาษีการให้มาหักได้ 

  2. ในกรณีคู่สมรสที่เคยได้รับทรัพย์สินในลักษณะเป็นการให้ดังกล่าวในข้อแรกก็
สามารถที่จะลดภาษีมรดกในลักษณะดังกล่าวได้ 

  3. ในกรณีที่ผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 20 ปีให้พิจารณาว่าอีกก่ีปีจะอายุถึง 20 ปีเอา
จํานวนปีที่เหลืออยู่คูณด้วยจํานวนเงินตามที่กฎหมายระบุไว้และสามารถนําเงินจํานวนน้ีมาหักจาก
ภาษีมรดกที่จะต้องเสียภาษีได้ 

  4. ในกรณีผู้รับมรดกเป็นคนพิการจะต้องนําอายุปัจจุบันมาคํานวณปีที่เหลืออยู่
จนกว่าบุคคลพิการนั้นจะมีอายุ 70 ปีและเอาจํานวนปีที่เหลืออยู่คูณด้วยจํานวนเงินตามที่กฎหมาย
ระบุไว้โดยสามารถนําเงินจํานวนน้ีมาหักจากภาษีมรดกที่ต้องเสียภาษีได้ 

  5. ถ้าผู้ตายเคยได้รับทรัพย์สินในลักษณะเป็นมรดกภายใน 10 ปี ก่อนตายจะมี
ส่วนลดตามท่ีกฎหมายระบุไว้ซึ่งสามารถนํามาหักจากภาษีมรดกได้ 

  6. ในกรณีที่ผู้รับมรดกได้รับที่ดินสําหรับทําเกษตรกรรมก็สามารถที่จะหักภาษีมรดก
โดยคํานวณจากค่าของที่ดินหักด้วยเงินที่ได้ในการทําเกษตรกรรมแต่ละปีจนครบ 20 ปีในกรณีน้ีให้ใช้
เมื่อผู้รับมรดกรับว่าจะทําการเกษตรต่อไปอีก 20 หรือจนกว่าจะตายแต่หากเลิกทําการเกษตรก่อน
ครบ 20 ปีก็จะต้องเสียภาษีมรดกในส่วนที่ได้รับยกเว้นพร้อมดอกเบ้ียด้วย 

การหักค่าใช้จ่าย 
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  1. ค่าใช้จ่ายในการทําศพไม่เกินกว่าจํานวนตามท่ีกฎหมายระบุไว้- ยกเว้นให้แก่
ทรัพย์สินของผู้ถึงแก่กรรมคนหน่ึงจํานวนหน่ึงและหักลดหย่อนให้แก่ผู้รับมรดกอีกทุกคนๆละอีก
จํานวนหน่ึง 

  2. ยกเว้นให้แก่ผู้รับมรดกแต่ละคนที่ได้รับทรัพย์สินมีมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมาย
ระบุไว้ 

การคํานวณภาษีมรดกในกรณีพิเศษ 

  การคํานวณภาษีมรดกสําหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก  

  สถานท่ีสําหรับการธุรกิจน้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือสถานที่อยู่อาศัยน้อยกว่า 
240 ตารางเมตร จะได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 80 หรือ 50 ตามลําดับ 

  การคํานวณภาษีสําหรับการรักษาสินทรัพย์ทางธุรกิจ 

  - สําหรับหุ้นโดยไม่ต้องมีการซื้อคืนตามราคาตลาด สําหรับบุคคลที่ได้มาโดยการรับ
มรดก จะได้รับการลดภาษีมรดกร้อยละ 10 สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านเยน 

  - สําหรับป่าไม ้และภูเขา (สถานที่ที่เป็นป่า และการเจริญเติบโตของต้นไม้) บุคคล
ธรรมดาที่ได้รับเป็นมรดก จะได้รับการลดภาษีมรดกร้อยละ 5 

  การคํานวณภาษีสําหรับการรักษาการทําการเกษตร 

  การชําระภาษีมรดกสําหรับพ้ืนที่ทําการเกษตรอาจจะถูกเลื่อนออกไป เพราะความ
แตกต่างของราคาที่ดินสําหรับทําการเกษตรระหว่างราคาตามท้องตลาด และราคาสําหรับเกษตรกร 
และถ้าทายาทหรือผู้รับมรดก ได้แสดงเจตนาที่จะทําเกษตรกรรมต่อไปในพ้ืนที่มรดก พร้อมกับมีการ
ยกเว้นการเก็บภาษีมรดก เมื่อทายาทได้ทําเกษตรกรรมเป็นเวลา 20 ก็จะได้รับการยกเว้นการชําระ
ภาษีมรดกสําหรับพ้ืนที่ทําการเกษตรดังกล่าว ถ้าปรากฏว่ามีการยกเลิกการทําการเกษตรก่อนครบ
กําหนด 20 ปี ตามท่ีกล่าวมา จะต้องมีการจ่ายมรดก พร้อมดอกเบ้ียสําหรับภาษีมรดกต้ังแต่วันที่แสดง
เจตนาเลื่อนการชําระภาษีมรดก การเลื่อนเสียภาษีมรดกสําหรับพ้ืนที่ทําการเกษตรไม่สามารถนํามาใช้
กับพ้ืนที่บางเขตเมืองบางพ้ืนที่ที่มีการกําหนดยกเว้น68 

3-8 อัตราภาษีการให ้
จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีการให้ อัตราภาษี 

2,000,000 10 

                                           
  68Supra note 62, Pp.130-131, Pp.134. 
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3,000,000 15 
4,000,000 20 
6,000,000 30 
10,000,000 40 

มากกว่า 10,000,000 50 

 
3.5.3.4 การคาํนวณภาษี Calculation of Total Tax 

  การคํานวณภาษีมรดก ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) การคํานวณภาษีทั้งหมดCalculation of Total Tax 

     ทรัพย์สินที่เป็นของขวัญจากทายาททายาท หรือผู้ได้รับมรดกได้รับภายใน 
3 ปี ก่อนที่จะมีการตกทอดทางมรดก ราคาของทรัพย์สินที่ได้รับจะต้องนํามารวมเป็นฐานภาษีสําหรับ
การเสียภาษีมรดก จากน้ัน ดําเนินการคํานวณ ดังต่อไปนี้ 

  - จํานวนภาษีที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะถูกนํามาหักออกจากราคาของทรัพย์ที่ได้รับ
จากมรดกหรือพินัยกรรมทั้งหมด จํานวนเงินที่เหลือคือ จํานวนที่ต้องเสียภาษี 

  -จํานวนของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษี จะถูกจัดสรรไปยังทายาทแต่ละคน
สอดคล้องกับจํานวนทายาทตามกฎหมาย ตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงจํานวนที่ทายาทแต่ละคนจะได้รับจริง  

  -ราคาของทรัพย์สินที่จัดสรรให้ทายาทแต่ละคน สอดคล้องกับจํานวนของทายาท
ตามกฎหมาย คูณด้วยอัตราภาษีที่สอดคล้องกับจํานวนภาษีน้ัน ดังน้ันการคํานวณภาษีสําหรับทายาท
ตามกฎหมายทุกคน ทําให้ได้รับภาษีสูงสุด 

  การคํานวณภาษีโดยรวม เป็นการดําเนินการเพ่ือที่จะจัดสรรจํานวนภาษีที่ทายาท 
และผู้รับมรดกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตามสัดส่วนที่เป็นจริง 

  ถ้าทายาทหรือผู้รับมรดกเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรส ผู้เยาว์(รวมถึงผู้รับมรดกแทน) 
หรือผู้บุพการี จะต้องรับผิดชอบภาษีมรดกเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่คํานวณได้ 
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(2) เครดิตภาษีสําหรับทายาทบางประเภท 

  -ถ้าทายาท หรือผู้รับมรดกได้รับการให้จากเจ้ามรดก 3 ปี ก่อนที่จะถึงแก่ความตาย 
และราคาของทรัพย์ที่ให้รวมอยู่ในราคารวมของทรัพย์มรดก หรือพินัยกรรม การจัดเก็บภาษีมรดก
จะต้องให้เครดิตกับภาษีการให้ของทรัพย์น้ัน 

  -ถ้าคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ได้รับทรัพย์สินที่นํามาหักจากภาษีมรดกได้ ก็ให้สามารถนํา
ทรัพย์สินดังกล่าวมาหักจากจวนที่จะต้องเสียภาษีมรดกได้ 

  -ถ้าทายาทเป็นผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 20 ปี จะสามารถนําจํานวนปีที่ยังไม่ถึงย่ีสิบคูณ
ด้วยจํานวน 60,000 เยน แล้วนํามาหักออกจากจํานวนที่ต้องเสียภาษีมรดก 

  -ถ้าทายาทเป็นคนพิการ สามารถนําราคาเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นราคา 
60,000 เยน มาหักจากภาษีมรดก ถ้าเป็นคนพิการอย่างรุนแรงจะหักได้ 120,000 เยน 

  -ถ้าเจ้ามรดกได้รับทรัพย์สินจากการับมรดกภายใน 10 ปี ก่อนถึงแก่ความตาย ให้
หักภาษีมรดกที่ต้องชําระเป็นจํานวน ร้อยละ 1  

  -ในกรณีที่ผู้รับช่วงจ่ายภาษีการให้ตามระบบการจัดเก็บภาษี ก่อนที่มีการใช้บังคับ
ภาษีมรดก สามารถนําจํานวนที่จ่ายดังกล่าวมาหักจากภาษีมรดก ในการรับมรดกของผู้ให้69 

การคํานวณภาษีการให้ในขณะที่ให้ การกําหนดภาษีการให้จะต้องกําหนดจาก
ทรัพย์สินที่ให้เป็นการเฉพาะ แยกจากทรัพย์สินที่ให้เป็นการทั่วไป ภาษีจะกําหนดจากอัตราภาษีที่
ประกาศ โดยจะคิดจํานวนร้อยละ 25 จากส่วนที่เกินหลังจากมีการหักลดหย่อนพิเศษ จํานวน 25 
ล้านเยน 

  การกําหนดภาษีการให้ในขณะการชําระภาษีมรดก จะคํานวณบนพื้นฐานราคา
ทรัพย์สินที่ให้ภายไต้บังคับของการคํานวณภาษีการให้ และภาษีมรดก โดยจํานวนภาษีการให้จะ
เท่ากับ ภาษีการให้ที่จ่ายแล้ว หักด้วยภาษีมรดก ราคาทรัพย์สินที่ให้ที่จะนํามาคํานวณภาษีมรดก 
จะต้องเป็นราคาในขณะที่มีการให้70 

                                           
  69lbid, Pp.131-132. 
  70Supra note 62, Pp.134-135. 
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3.5.3.5 การประเมินจัดเก็บภาษี 
(1) การประเมินทรัพย์สิน 

  จัดเก็บจากทรัพย์ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์
จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม โดยให้รวมมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี หลังหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วจึงหักค่าลดหย่อน อันประกอบด้วยค่าลดหย่อนพ้ืนฐาน 50 ล้านเยนต่อเจ้ามรดก 1 คน 
ประมาน 15 ล้านบาท และค่าลดหย่อน 10 ล้านเยนต่อทายาทโดยธรรม ประมาณ 3 ล้านบาท 
นอกจากน้ียังกําหนดยกเว้นให้แก่ทรัพย์หลายประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์อันที่อาศัยได้รับการ
ยกเว้น หากขนาดไม่เกิด 240 ตารางเมตร หรือทรัพย์ที่ได้ให้บริจาคแก่องค์การกุศล หรือแก่รัฐ 

  มีทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีการรับมรดก ได้แก่ 

  1) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

  2) เงินที่จ่ายช่วยเหลือคนพิการ 

  3) เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิต 

  4) เงินบําเหน็จบํานาญ 

  การจัดเก็บภาษีการให้ จัดเก็บจากฐานทรัพย์สินที่ได้รับในปีปฏิทิน โดยใช้ราคาตลาด
หรือมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ได้มา ทั้งน้ี ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
การให้ได้แก่ 

  1) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบกิจการ 

  2) ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัยและเป็นเพ่ือค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

  3) ทรัพย์สินที่ได้จากการศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์หรือการสาธารณประโยชน์ 

  4) เงินทุนเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทั่วไปที่ได้จากกองทุนที่ไม่หวัง
ผลกําไร 

  5) เงินที่จ่ายเพ่ือช่วยเหลือคนพิการ 

  6) เงินที่บริจาคให้กับพรรคการเมือง71 

                                           
  71lbid, Pp.130-131. 
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(2) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี 

  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ผู้รับมรดกมีหน้าที่ต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีเพ่ือเสีย
ภาษีมรดกภายใน 10 เดือน นับแต่วันที่ผู้รับมรดกทราบว่าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายและต้องชําระภาษี
ทันทีที่ย่ืนแบบ ผู้รับมรดกอาจชําระเป็นเงินสดเต็มจํานวน หรือผ่อนชําระ หรือขอชําระด้วยทรัพย์สิน 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกจะต้องย่ืนแบบแสดงรายการภายใน 10 เดือน นับแต่
วันที่ได้รับมรดกโดยชําระค่าภาษีในวันที่ย่ืนแบบ72 

การประเมินจัดเก็บภาษีการให้ 

  บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินจากการให้ สามารถเลือกได้ว่าจะชําระภาษี พร้อมกับการ
ชําระภาษีมรดก หรือจะชําระภาษีในรอบปีภาษีการให้ แต่ตามระบบกฎหมายแม้จะมีการชําระภาษี
การให้ในรอบปีภาษีแล้ว เมื่อผู้ให้ถึงแก่ความตายก็ต้องไปชําระภาษีการให้อีกครั้งหน่ึง โดยภาษีการให้
ที่ได้ชําระไปแล้วจะถูกนํามาคํานวณหักจากภาษีมรดก 

  ผู้ที่ต้องชําระภาษีการให้คือ ผู้รับการให้ ให้สันนิษฐานว่าผู้รับการให้ที่เป็นบุคคลที่มี
อายุต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป  ผู้ซึ่งเป็นบุตรของผู้ให้ รวมถึงบุตรของผู้รับการให้ ในกรณีที่ผู้รับการให้เสียชีวิต
ไปก่อนชําระภาษีการให้  ผู้ให้ คือ ผู้ปกครองที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้นไป(เฉพาะบุคคลที่ให้) 

  ค่าลดหย่อนพิเศษมีจํานวน 25 ล้านเยน (สําหรับการใช้สอยเป็นเวลา 2 ปี หรือ
สามารถหักลดหย่อนได้มากกว่าน้ี โดยอาศัยเหตุอ่ืนตามกฎหมาย) 

3.5.3.6 บทลงโทษ 

      บทลงโทษในทางภาษีของประเทศญี่ปุ่นน้ันมีความหลากหลายของการ
ลงโทษภาษีที่แตกต่างกันในประเทศญี่ปุ่นที่มีค่อนข้างสับสนและทับซ้อนกันในองค์ประกอบทาง
เศรษฐกิจที่คล้ายกัน นอกจากนี้ในทางตรงกันข้ามกับแนวทางการปฏิบัติของประเทศอังกฤษ หรือ
สหรัฐอเมริกาโดยการลงโทษท้ังเบ้ียปรับ และดอกเบ้ียไม่สามารถลดลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ภาษีแม้จะเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีมีอยู่ในสถานการณ์ที่กําหนด (เช่นการทําลายของ
ระเบียนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ) นอกจากน้ีภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ประกอบกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ทําให้บทลงโทษอาจจะไม่เพียงพอกับการประเมินของการทําผิดในข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดโทษ เช่นการลงโทษในวันที่มีการกําหนดโทษอาจยังไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับ
ช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงปลายปีที่มีการย่ืนแบบแสดงรายการ 

                                           
  72สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34. 



135 
 

  บทกําหนดโทษทางภาษีของประเทศญี่ปุ่นมีลําดับดังน้ี 

  1) Entaizei - เงินเพ่ิม - ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการคํานวณดอกเบ้ียและกําหนด
เมื่อภาระผูกพันทางกฎหมายสําหรับการจัดเก็บและการจ่ายภาษียังไม่ได้รับการตอบสนองกล่าวคือ
เป็นบทลงโทษสําหรับการชําระเงินล่าช้าในการเสียภาษี โดยเรียกเก็บในอัตรา 7.3% ทั้งหรือ 14.6% 
แต่จากปี 2000 เป็นต้นไป STML แนะนํามาตรการเพ่ือทดแทนอัตรา 7.3% (แต่ไม่เกิน 14.6%) 
สําหรับอัตราที่เหมาะสมมากข้ึน ที่อัตรา 7.3% ตามปกติจะใช้ STML ช่วยให้การใช้ที่สูงกว่า 7.3% 
หรือธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอัตราดอกเบ้ียในวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนบวก 4% 
ได้รับอัตราญี่ปุ่นได้รับน้อยกว่า 1% สําหรับปีที่ผ่านมาอัตราการ entaizei ได้แตกต่างกันระหว่าง 
4.5% และ 4.7% ระหว่างปี 2000 และ 2009 

  2) Rishizei - ดอกเบ้ีย - เรียกเก็บเงินเมื่อเอกสารที่ย่ืนภาษีและการชําระเงินได้รับ
การทําตามข้อผูกพันทางกฎหมาย แต่ที่ขยายระยะเวลาได้รับอนุญาตสําหรับการชําระเงิน ดอกเบ้ียจะ
ยังคงชําระเงินตามวันที่กําหนดก่อนที่การขยายตัวของการ จํากัด เวลาการย่ืนในสถานการณ์เหล่าน้ี 
โดยดอกเบ้ียเกิดข้ึนเมื่อการขยายได้รับภาษีกําหนดเวลาการย่ืนย่ืนทําในเวลาที่เหมาะสม แต่การชําระ
เงินเป็นวันหลังจากวันที่ครบกําหนดที่ปกติจะนําไปใช้โดยไม่มีส่วนขยาย อัตราปัจจุบันจะตํ่ากว่าอัตรา
ที่ธนาคารกลางบวก 4% และ 7.3% (เช่นเดียวกับ entaizei) ราคาพิเศษอื่น ๆ กว่า 7.3% นอกจากนี้
ยังนําไปใช้กับการเล่ือนการจ่ายภาษีมรดกและภาษีอสังหาริมทรัพย์ ในทางปฏิบัติไม่ว่าคุณจะจ่ายเงิน
หรือ rishizei entaizei 

  3) Kashou shinkoku kasanzei - โทษกรณีชําระภาษีไม่ครบ 

  4) Mushinkoku kasanzei โทษภาษีย้อนกลับโทษน้ีใช้เมื่อ  

  (ก) มีผลตอบแทนที่จะย่ืนหรือการกําหนดภาษีที่ต้องชําระจะทําหลังจากระยะเวลาที่
เหมาะสม หรือ (ข) เมื่อคืนภาษีแก้ไขหรือการประเมิน ทําดังกล่าวกลับอัตราโทษเป็น 15% ของภาษีที่
ควรจะจ่าย อย่างไรก็ตามเมื่อภาษีดังกล่าวเกินกว่า JPY500,000 แล้วต่อไปโทษ 5% มีผลบังคับใช้ 

  5) Funoufu kasanzei –โทษกรณีไม่ชําระเงินการลงโทษงดจ่ายดูเหมือนว่าส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่จะถูกกําหนดไว้ในการเสียภาษีอากรที่ถูกต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวอย่างเช่นหัก ณ ที่
จ่ายภาษีค่าลิขสิทธ์ิหรือการชําระเงินดอกเบี้ย) แต่ไม่ถูกต้องระงับและต่อมาได้รับการต้องจ่ายภาษีไป
ยังสํานักงานภาษีบน การตรวจสอบหรือคล้ายกันอัตราโทษคือ 10% บรรเทาสาธารณภัยของภาษีที่
เป็นไปได้เมื่อ "เหตุผลที่เหมาะสม" หรือเมื่อมีความต้ังใจที่จะจ่ายภาษีภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
การแจ้งเตือนของความต้องการการชําระเงินไม่ได้รับการตอบรับและการจ่ายเงินจะทําภายในหน่ึง 
เดือนนับจากวงเงินที่สมจริงมากย่ิงข้ึน, การบรรเทาผลกระทบจากการลงโทษ 10% ถึง 5% เป็นไปได้
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ที่การชําระเงินจะทําหลังจากเวลาที่กําหนด แต่ก่อนที่การแจ้งเตือนของความต้องการที่จะจ่ายเงินจาก
หน่วยงานด้านภาษี (เช่นเป็นผลมาจากการตรวจสอบ) จะทําและสถานที่ที่ไม่มีความคาดหวัง ว่าการ
ตรวจสอบจะใช้สถานที่ ดูการอภิปรายภายใต้การลงโทษย้อนกลับไม่เพียงพอกับการพิจารณาที่
คล้ายกันใช้ กลับไปที่ประเภทดอกเบ้ียและค่าปรับ 

  6) Juu kasanzei –โทษหนัก 

  ภาษีการลงโทษหนักในการสรุปความต้ังใจที่จะนําไปใช้กับกรณีที่ภาษีค่าจ้างตํ่ากว่า
เน่ืองจากการปกปิดหรือหลอกลวงอัตราภาษีโทษหนักเป็น 35% สําหรับกรณีที่มีการคืนภาษีได้รับการ
ย่ืนและเมื่อมีการลงโทษย้อนกลับไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ตามปกติ แต่ที่ปกปิดหลอกลวงหรือมีส่วน
เก่ียวข้องในการคํานวณภาษีแห่งชาติที่กําหนด การคืนภาษีที่ไม่ได้รับการย่ืนอัตราโทษเป็น 40% ที่
ปกปิดหลอกลวงหรือมีส่วนร่วมในการจัดเก็บภาษีไม่มีการลงโทษการชําระเงินอัตรา 35% จุดสําคัญที่
ควรทราบก็คือว่ามันไม่จําเป็นสําหรับหน่วยงานด้านภาษีที่จะพิสูจน์ความต้ังใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ผู้เสียภาษีในการสั่งซื้อที่จะกําหนดภาษีการลงโทษหนัก แต่เพียงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าบนพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค์การปกปิดหรือหลอกลวงเกิดข้ึน ที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจท่ีจะเป็นโทษทางอาญา
นอกจากน้ีอาจนําไปใช้  

  จัดเก็บภาษีของภาษีโทษหนักเป็นโทษทางปกครองรุนแรงโดยใช้บังคับแก่ผู้ที่การ
กระทําผิดกฎหมายร้ายแรง ซึ่งมีทั้งภาษีการลงโทษหนักและทางอาญาดําเนินการตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่กําหนดความผิดเดียวกันไม่ควรได้รับการลงโทษสองเท่า กรณีที่ศาลได้ แต่พบว่าการ
จัดเก็บภาษีของภาษีการลงโทษหนักในขณะที่เป็นโทษทางปกครองร้ายแรงสามารถโดดเด่นอย่างเห็น
ได้ชัดจากการกระทําต่อต้านสังคมหรือศีลธรรมที่จะเป็นเร่ืองของการดําเนินคดีทางอาญา ดังน้ันการ
กําหนดโทษหนักจะได้ป้องกันไม่ให้ดําเนินการทางอาญาต่อไปกับบางประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การทําผิด 
3.6 การจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลีใต้ 

3.6.1 ประวัติความเป็นมา73 

      ระบบภาษีที่ทันสมัยได้รับการแนะนําหลังจากการก่อตัวของรัฐบาลของ
สาธารณรัฐเกาหลีในปี 1948 หลังจากที่กฎหมายภาษี ที่คณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเสริมกฎหมาย
ภาษีที่ทันสมัยแปดกฎหมายภาษีพ้ืนฐาน เช่น กฎหมายภาษีรายได้บริษัท ภาษีกฎหมายและกฎหมาย

                                           
  73  Joo Yung-Sup,A GUIDE TO KOREAN TAXATION 2012, Ministry of 
Strategy and Finance, Korea. 
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ภาษีสุรา เป็นตราในปี 1948 ต่อมาในกฎหมายภาษีมรดก, ภาษีการเดินทาง ภาษีกฎหมายกฎหมาย
ภาษีและอีกหกกฎหมายถูกเพ่ิม ระบบภาษีใหม่ลดภาระภาษีที่กําหนดไว้ในที่ดินซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์
ลดลงที่ดิน การปฏิรูปสงครามเกาหลี (1950-1953) จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบภาษี
กฎหมายภาษีที่ดินและภาษีรายได้ช่ัวคราวกฎหมายการขยายตัวได้ทันทีและหลายกฎหมายภาษีที่มีอยู่ 
เช่นกฎหมายภาษีรายได้ถูกแก้ไขในเพื่อที่จะให้มีการเพ่ิมรายได้ที่ต้องใช้เงินทุนเพ่ือการสงคราม ในปี 
1951  

  มาตรการพิเศษสําหรับการจัดเก็บภาษีและชั่วคราวที่ดินกฎหมายภาษีเงินได้เป็นตรา
ที่เกิดข้ึนมีความสําเร็จสูงในการเก็บรวบรวมและกฎหมายส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบภาษี ดังน้ันรายได้ภาษีที่ดินแทนที่ภาษีรายได้ทั่วไปแหล่งที่มาของรายได้จากภาษีเมื่อลงนามสงบ
ศึกในปี 1953 รัฐบาลเริ่มที่จะปรับเปล่ียนระบบภาษีที่ดีกว่ารองรับความต้องการทางเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาแห่งความสงบสุขความพยายามดังกล่าวนําไปสู่การรายงานและคําแนะนําสําหรับระบบภาษี
เกาหลีโดย HPWald ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1953 

 
ระบบภาษีในเกาหล ี

  ภาษีในเกาหลีประกอบด้วยภาษีระดับชาติและท้องถิ่น ภาษีแห่งชาติแบ่งออกเป็น 

  1.ภาษีภายใน 

  2.ภาษีศุลกากร 

  3.ภาษีการจัดสรรภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีจงัหวัด ภาษีเมือง และเขตภาษีที่แสดง
ด้านล่าง 

  ภาษีแห่งชาติ 

   ภาษีภายใน 

    ภาษีทางตรง 

    ภาษีเงินได้ 

    ภาษีบริษัท 

    ภาษีมรดก 

   ภาษีการให้ 
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    ครอบคลุมภาษีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 

   ภาษีทางอ้อม 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   ภาษีการบริโภคส่วนบุคคล 

   ภาษีสุรา 

   ภาษีแสตมป์ 

  ภาษีการทําธุรกรรมหลักทรัพย์ 

ศุลกากรหน้าทีจ่ัดสรรภาษี 

ภาษี ขนส่ง·พลังงาน·สิ่งแวดล้อม 

   ภาษีการศึกษา 

   ภาษีพิเศษเพ่ือการพัฒนาชนบท 

ภาษีท้องถิ่น 

  ภาษีจังหวัด 

   ภาษีสามัญ 

    ภาษีการซื้อกิจการ 

    ภาษีที่ลงทะเบียน 

    ภาษีสันทนาการ 

    ภาษีใบอนุญาต 

จัดสรรภาษี 

   ชุมชนภาษีสิ่งอํานวยความสะดวก 

   ภาษีการพัฒนาภูมิภาค 

   ภาษีการศึกษาท้องถิ่น 

ภาษีเมืองและมณฑล 

  ภาษีสามัญ 
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  ภาษีที่อยู่อาศัย 

  ภาษีโรงเรือน 

  ภาษีรถยนต์ 

  ภาษีเงินได้การเกษตร 

  ภาษีการฆ่าสัตว์ 

  ภาษีการบริโภคยาสูบ 

  ภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง 

จัดสรรภาษี 

  ภาษีการวางผังเมือง 

  ภาษีธุรกิจสถานที่ 

  ภาษีภายในชาติประกอบด้วยภาษีทางตรงและทางอ้อมและแต่ละคร้ังประกอบไป
ด้วยภาษีภายใน ภาษีเงินได้ ภาษีบริษัทและภาษีมูลค่าเพ่ิม ทําขึ้นเป็นกลุ่มของรายได้จากภาษีของ
เกาหลี นอกจากน้ียังมีอยู่อีกสามภาษีจัดสรรแห่งชาติ ได้แก่ ขนส่ง พลังงาน และภาษีสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาชนบทด้านการศึกษาโดยรายได้เหล่าน้ีจะถูกส่งไปยังโครงการของรัฐบาลที่กําหนดไว้
ล่วงหน้า 

  ภาษีท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น จังหวัด เมืองและเขตภาษี ในระดับจังหวัดที่มี สี่ภาษี
สามัญ และสามภาษีจัดสรร 

  ภาษี ในระดับเมืองและมณฑล มีเจ็ดภาษีสามัญและสองภาษีจัดสรร  

  ภาษีใน หกเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษที่มีการทํางานเป็นอิสระในท้องถิ่นหน่วย
การบริหารที่เป็นอิสระมีภาษีและองค์ประกอบแตกต่างกันเล็กน้อยจากท่ีของจังหวัดและเมืองหรือ
มณฑล แม้ว่าเป็นชาวบ้านก็จะต้องจ่ายภาษีเช่นเดียวกัน 

  คนที่มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศหรือถิ่นที่อยู่นอกประเทศเกาหลี หรือภูมิลําเนาท้องถิ่น
จะต้องเสียภาษีรายได้ในรายการของรายได้ที่ได้มาจากแหล่งรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เกาหลี ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีรายได้เฉพาะใน
รายการของรายได้มาจากแหล่งภายในประเทศเกาหลี 
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  ภายใต้กฎหมายภาษีรายได้ รายได้ที่ได้รับจากประชาชนท้ังในและนอกประเทศอาจ
มีการจัดเก็บภาษีทั่วโลกและภายใต้การจัดเก็บภาษีรายได้ อสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่า รายได้ธุรกิจ และ
รายได้อ่ืน ๆ ประกอบกับการมีถิ่นที่อยู่มีการรวบรวมและเก็บภาษีก้าวหน้า ดอกเบ้ียและเงินปันผล 
อาจมีการหัก ณ ที่จ่ายภาษี ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศจะถูกเก็บภาษีในทํานองเดียวกันกับรายได้ 
จากเกาหลีอัตราภาษีในช่วงรายได้บุคคลจาก 9% เป็น 36% 

  เมื่ อ  บริษัท  เ ป็นนิ ติ บุคคลที่ จั ด ต้ั ง ในประเทศเกาหลีจะถือ ว่า เ ป็นบริษัท
ภายในประเทศ และมีหน้าที่เสียภาษีจากรายได้ทั่วโลกในขณะท่ี บริษัท ต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษี
จากรายได้ที่มาจากเกาหลี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 15% และ 27%  บริษัท ต่างประเทศโดยไม่
ต้องมีสถานประกอบการถาวรในเกาหลีแต่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในประเทศจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่
จ่าย 

กฎหมายภาษีและกฎระเบียบ74 

  ประธานาธิบดีอาจจะกําหนดค่าภาษีเพ่ือใช้ในการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจยังมีมาตรการกําหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงใน
การบังคับใช้ ประธานาธิบดีจะทําการวินิจฉัยและตีความอํานาจของกฎหมายและการบังคับใช้
นอกจากนี้ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีในนามคณะกรรมาธิการในการให้บริการภาษีแห่งชาติอาจออก
คําสั่งในการบริหารและกฎระเบียบเพ่ือให้แน่ใจว่าการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกันของกฎหมายศาล
ยุติธรรมมีอํานาจสุดท้ายในการตีความกฎหมายภาษีและคําวินิจฉัยและการตีความโดยเจ้าหน้าที่สรรพ
กร 

  รัฐธรรมนูญยังมีการหลักการของการปกครองตนเองในท้องถิ่น ภายใต้หลักการน้ี
รัฐบาลท้องถ่ินจะได้รับสิทธิในการประเมินและจัดเก็บภาษีท้องถ่ินกฎหมายภาษีท้องถ่ิน การบังคับใช้
พระราชกําหนดการบริหารราชการของประธานาธิบดีในกฎหมายภาษีท้องถ่ิน กฎกระทรวงบังคับใช้
พระราชกําหนดการบริหารราชการในกฎหมายภาษีท้องถิ่นตราภายใต้รัฐธรรมนูญ 

3.6.2 รูปแบบการจัดเก็บภาษี 

      สํานักงานศุลกากรและภาษี สังกัดกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบในการวางแผนนโยบายภาษีและการจัดทําร่างกฎหมายภาษีดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย
การบริหารงานซึ่งรวมถึงการประเมินและการจัดเก็บภาษี 

                                           
  74 Joo Yung-Sup,เพ่ิงอ้าง 
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  ประเทศเกาหลีใต้ใช้การจัดเก็บภาษีมรดกโดยจัดเก็บภาษีการรับมรดกควบคู่ไปกับ
การจัดเก็บภาษีการให้ 

3.6.3 โครงสร้างพระราชบัญญัติภาษีมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลีใต้ 

      ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการ
ให้ (Inheritance Tax and Gift Tax)  โดยมีทั้งหมด 85 มาตรา แบ่งเป็นหัวข้อทั้งหมด 7 บท ซึ่งมี
สาระและหลักการจัดเก็บที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

 3.6.3.1 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษ ี

  (1) บุคคลหรือบริษัท ที่ได้รับคุณสมบัติทีผ่่านการรับมรดกหรือมรดกต้องระวางภาษี
มรดก 

 (2) ผู้รับมรดกที่เป็น บริษัท ที่แสวงหาผลกําไรได้รับการยกเว้นจากภาษีมรดก 

ภาษีการรับมรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลีใต้ได้บัญญัติให้
ภาษีการรับมรดกจะต้องเรียกเก็บจากทรัพย์สินมรดกที่ทายาทได้รับจากเจ้ามรดก โดยทรัพย์สินที่อยู่
ในบังคับที่จะต้องนํามาเสียภาษีการรับมรดกมีหลักการจัดเก็บ 2 กรณีคือ  
  1) หลักถ่ินที่อยู่ กล่าวคือ ในกรณีที่การตายของเจ้ามรดกมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือในกรณีที่ผู้รับมรดกจากเจ้ามรดก มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2) หลักที่ต้ังทรัพย์สิน กล่าวคือ ในกรณีที่เจ้ามรดกมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ 
ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก จะได้แก่ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ภายในอาณาเขตของ
ประเทศเกาหลีใต้75 

ความรับผิดในการชําระภาษีการรับมรดก 

  บุคคลผู้มีความรับผิดในการชําระภาษีการรับมรดกคือทายาทที่อยู่ภายใต้บังคับ
มาตรา 1000 1001 1003 และ 1004 ของพระราชบัญญัติพลเมือง รวมถึงบุคคลที่สละสิทธิการรับ
มรดกภายใต้บทบัญญัติมาตรา 1019(1) หรือบุคคลที่ได้รับพินัยกรรม 

                                           
  75Inheritance TaxandGift Tax Act, Article 1 (Inheritance Tax Taxables), 
สืบค้นเมื่อวันที ่18 ตุลาคม 2558 จาก 
http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pstSeq=47511. 
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3.6.3.2 ฐานภาษี 

  (1) นับจากวันที่เร่ิมต้นของการรับมรดกต่อไปนี้จะถือว่าภาษีมรดกหรือมรดก 

   (ก) พินัยกรรมทรัพย์สิน 

   (ข) การบริจาคทรัพย์สินที่รับโอนของพินัยกรรมการตาย 

   (ค) ทรัพย์สินยกให้กับทายาทภายในสิบปีนับจากวันที่เร่ิมมีมรดก 

   (ง) สถานที่ให้บริการไปบริจาคให้กับบุคคลตามกฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่ทายาท
ภายในห้าปีนับจากวันที่เร่ิมต้นของการรับมรดก 

  (2) ภาษีมรดกครอบคลุม 

   (ก) ในสถานทีท่ั้งหมดพินัยกรรมโดยผู้มีถิ่น 

   (ข) ในสถานทีท่ั้งหมดในเกาหลีพินัยกรรมโดยถิ่นที่อยู่นอก 

  ทรัพยส์ินที่กําหนดให้ถือเปน็ทรัพย์มรดก 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลีใต้ได้กําหนดให้
ทรัพย์สินที่อยู่ในขอบเขตท่ีถือว่าเป็นทรัพย์มรดกตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดกและภาษีการให้กล่าวคือ ทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นของเจ้ามรดก ตลอดจน
ทรัพย์สินทุกสิ่ง ที่อาจหมายความถึงตัวเงิน หรือมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และทั้งหมดไม่ว่าจะโดยพฤติ
นัย หรือทางนิตินัยที่มีสิทธิในมูลค่าสินทรัพย์ แต่ทรัพย์มรดกที่อยู่ในขอบเขตท่ีต้องเสียภาษีการรับ
มรดกน้ันจะไม่รวมถึงกรณีที่ผู้รับมรดกถึงแก่ความตาย76 นอกจากน้ีทรัพย์มรดกยังหมายความรวมถึง 
เงินที่ได้รับจากการประกันภัย และแม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นบุคคลภายนอก ก็ให้ถือว่าผู้รับมรดก
เป็นผู้รับเงินประกันภัย และต้องนําเงินน้ันมารวมเข้ากับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกด้วย77 เบ้ียเลี้ยงการ
เกษียณอายุ ค่าชดเชย ค่าตอบแทน เงินบํานาญ หรือ รายการอ่ืนที่คล้ายกันดังกล่าว ซึ่งเป็นการจ่าย
ให้กับทายาท หรือการจ่ายเงินตามผลของการเสียชีวิตของเจ้ามรดก78 

  ทรัพย์สินท่ีไม่อยู่ในบังคับของการเสียภาษีมรดก 

                                           
  76Ibid, Article 7 (Scope of Inherited Property). 
  77Ibid, Article 8 (Insurance Money Regarded as Inherited Property). 
  78Ibid, Article 10 (Retirement Allowance, etc. Regarded as Inherited 
Property). 
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  ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องนํามารวมเพ่ือคํานวณภาษีมรดกได้แก่ ทรัพย์สินที่
ได้รับจากการเสียชีวิตของทหารในสงครามตามมาตรา 11 และทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 
12 มีดังต่อไปน้ี 

  1.ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกยกให้กับรัฐ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กร
มหาชน 

  2.ทรัพย์สินของเจ้ามรดกท่ีเป็นแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรมที่กําหนดโดยรัฐ 

  3.ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกยกให้กับพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 

  4.กองทุนสวัสดิการแรงงานภายในบริษัท ตามพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการ
แรงงานภายในบริษัทหรือทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายกันที่ยกให้เป็นมรดกน้ัน กับองค์กรตามท่ีกําหนดโดย
พระราชกําหนดประธานาธิบดี 

  5.กองทุนองค์กรบรรเทาภัยพิบัติที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมและสินค้า 
ค่าบริการทางการแพทย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่คล้ายกันน้ัน ตามท่ีกําหนดโดยพระราชกําหนด 

  6. ในเรื่องคุณสมบัติการสืบทอด ซึ่งทรัพย์สินที่ทายาทรับบริจาคกับรัฐ องค์การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์มหาชนภายในระยะเวลาของการรายการภายใต้มาตรา 67 

ฐานภาษีการให้ 

ประเทศเกาหลีใต้ใช้การจัดเก็บภาษีการให้ จากการบริจาคทรัพย์สิน Donated 
Property โดยมาขอบเขตการบริจาคทรัพย์สินให้หมายความรวมถึงการบริจาคทรัพย์สินทุกชนิด ไม่
ว่าจะเป็นเงินตรา หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมูลค่าทรัพย์สินในทางพฤตินัย และ
นิตินัย กล่าวคือ การที่บุคคลมีทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่จดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ ต้อง
อยู่ในข่ายที่จะเสียภาษีการให้ หากมีการโอนหรือเปลี่ยนมือทั้งสิ้น นอกจากน้ีทรัพย์สินที่ถือว่าอยู่ใน
ขอบเขตของการให้จะรวมถึงหุ้นที่มีมูลค่าทางการเงินอีกด้วย79 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลีใต้ได้กําหนดให้
บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการให้ ได้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (รวมถึงนิติ
บุคคลที่ไม่แสวงหากําไร) โดยมีหลักการจัดเก็บภาษี 2 กรณีคือ 

  1) หลักถิ่นที่อยู่ กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลผู้รับทรัพย์สินมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลี 
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับในขณะที่บุคคลน้ันมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ 

                                           
  79Ibid, Article 31 (Scope of Donated Property). 
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  2) หลักที่ต้ังของทรัพย์สิน กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้รับไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ 
ถ้าทรัพย์สินที่ได้รับเป็นทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ผู้รับมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี80 

 

 

 

 

 

 
3.6.5.3 อัตราภาษี81 3-9 ตารางอัตราภาษีของประเทศเกาหลีใต้ 
ฐานภาษี อัตราภาษี 

100 ล้านวอนและน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของฐานภาษี 
มากกว่า 100 ล้านวอน แต่น้อยกว่า 500 ลา้น

วอน 
10 ล้าน วอน ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินในส่วน

ที่เกินจาก 100 ล้านวอน 
มากกว่า 500 ล้านวอน แต่น้อยกว่า 1000 ล้าน

วอน 
90 ล้านวอน รอ้ยละ 30 ของจํานวนเงินในส่วน

ที่เกิน 500 ล้านวอน 
มากกว่า 1 พันล้านวอน แต่น้อยกว่า 3000 

ล้านวอน 
240 ล้านวอน ร้อยละ 40 ของจํานวนเงินใน

ส่วนที่เกินจาก 1 พันล้าน 
มากกว่า 3 พันล้านวอน 1 พันล้าน 40 ล้านวอน ร้อยละ 50 ของจํานวน

เงินในส่วนที่เกินจาก 3 พันลา้นวอน 
ฐานภาษีและอัตราภาษีการให้ 

(1) ฐานภาษีของภาษีของขวัญจะได้รับจํานวนเงินที่ได้มาโดยการหักค่าธรรมเนียม
สําหรับการประเมินผลและการประเมินของทรัพย์สินที่บรจิาคตามที่กําหนดไว้โดยประธานาธิบดีจาก 

(2) เมื่อฐานภาษีตํ่ากว่า 500,000วอนก็ไม่ต้องเสียภาษีการให ้

                                           
  80Ibid,Article 2 (Non-Taxation ). 
  81 Mee-Hyon Lee.   South KoreaInternational Estate Planning 
GuideIndividual Tax and Private Client.  Committee.  Seoul, Korea.  Updated 
9/2012Contact: mhl@leeko.com. 
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อัตราภาษีที่ต้องเสียภาษีการให้น้ันจะต้องนํามูลค่าของทรัพย์สินให้ให้มารวมกันให้ได้

จํานวนทรัพย์สินรวม ที่เรียกว่า “จํานวนทรัพย์สินรวมเพ่ือคํานวณภาษีการให้” โดยคิดอัตราภาษีตาม
บทบัญญัติในมาตรา 26 เพ่ือทําให้ฐานภาษอียู่ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 55 

ภาษีมรดกสําหรับพนิัยกรรมที่ข้ามรุ่น 

  กําหนดผู้สืบสันดานโดยตรงที่ไม่ได้เป็นทายาทของตัวเอง เช่น หลานชาย เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ของมรดกจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นของภาษีมรดก (Y) มีการเรียกเก็บนอกเหนือไปจากจํานวน
เงินที่เป็นปกติของภาษีมรดกจํานวนเงินเพ่ิมเติมจะถูกคํานวณตามสูตรต่อไปนี้ 

Y= A × (B/C) × 30% 

  ซึ่งเท่ากับปริมาณของภาษีมรดก B เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินพินัยกรรมเพ่ือ
ลูกหลาน คนอ่ืน ๆ ของผู้ตายและ C เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินที่สืบทอดมา 

เครดิตภาษี82 

  (1) เครดิตภาษีการให้ เครดิตภาษีจะได้รับของที่ระลึกสําหรับคุณสมบัติของที่ระลึกที่
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินมรดก 

  (2) เครดิตภาษีต่างประเทศ เครดิตภาษีต่างประเทศจะได้รับจํานวนเงินภาษีที่จ่าย
ให้แก่ ต่างประเทศเช่นภาษีมรดก 

  (3) ได้รับเครดิตสําหรับมรดกที่ส่งผ่านไปอย่างต่อเน่ืองผ่านรุ่นในระยะเวลาสั้น ๆถ้า
ทรัพย์สินมรดกที่ถูกส่งผ่านไปยังรุ่นที่สองภายในระยะเวลา 10 ปีของการเริ่มต้นของการรับมรดกเป็น
ครั้งแรก รุ่นเครดิตก้าวหน้าให้กับรุ่นที่สอง 

3-10 ทายาทหรือผู้ได้รับมรดกของทรัพย์สินมรดก83 
ระยะเวลาในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อัตราเครดิตก้าวหน้า 

ภายใน 1 ปี 100% 
ภายใน 2 ปี 90% 
ภายใน 3 ปี 80% 
ภายใน 4 ปี 70% 

                                           
  82 Joo Yung-Sup, supra note 74. 
  83Supra note 74,Article 30 (Tax Credit Pertaining to Short-Term Re-
Sucession). 
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ภายใน 5 ปี 60% 
ภายใน 6 ปี 50% 
ภายใน 7 ปี 40% 
ภายใน 8 ปี 30% 
ภายใน 9 ปี 20% 
ภายใน 10 ปี 10% 

  (4) ได้รับเครดิตสําหรับการคืนภาษีที่ถูกต้องเครดิต 10% ให้กับผู้เสียภาษีที่ย่ืนภาษี
ของพวกเขาผลตอบแทนที่ตรงต่อเวลา 

การคืนภาษีและการชําระเงิน 

  (1) การเคลมภาษีคืน คนที่ได้รับทรัพย์สินโดยมรดกมรดกหรือของที่ระลึกจะต้องย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีภายใน 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายของเดือนเมื่อมรดกหรือของขวัญจะเริ่ม
พร้อมกับรายละเอียดงบที่เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะหักรัฐบาลกําหนดมูลค่าที่ต้องเสียภาษีขึ้นอยู่กับการ
คืนภาษีที่ย่ืน 

  (2) การชําระเงินเงินสดสามารถชําระได้ในงวดเงินสดสิบสองปีจากสามปีหลังจาก
การเข้าซื้อกิจการ 

  (3) การชําระเงินในสินทรัพย์ที่ส่วนของอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ออกจากการ
ขายของที่ระลึกสถานที่ให้บริการมากกว่า 50% และภาษีมรดกเกิน 10 ล้าน วอนก็เป็นไปได้ที่จะ
จ่ายเงินโดยการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ 

การประเมินมูลค่ารับมาหรือบริจาคคุณสมบัติ 

  (1) ในหลักการที่สืบทอดมาและคุณสมบัติบริจาคจะถูกประเมินโดยราคาในตลาดที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการรับมรดกหรือการบริจาค 

  (2) วิธีการต่อไปของการประเมินจะใช้เมื่อตลาดราคาจะไม่สามารถใช้ได้ 

   (ก) ที่ดิน: มูลค่าที่ดินอย่างเป็นทางการท่ีกําหนดไว้สําหรับแต่ละช้ินส่วนของ
ที่ดิน 

   (ข) อาคาร: มูลค่าตลาดมาตรฐานที่กําหนดโดย NTS 

   (ค) หุ้น: 
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  (i) หุ้นที่จดทะเบียน: 4 เดือนราคาตลาดถัวเฉลี่ย 2 เดือนก่อน 2 เดือนหลังจากการ
ทําธุรกรรม 

  (ii) หุ้น Over-the-counter: 4 เดือนราคาตลาดถัวเฉลี่ย 2 เดือนก่อนและ 2 เดือน
หลังจากการทําธุรกรรม 

  (iii) หุ้นที่ไม่แสดง: ประเมินโดยพิจารณาที่สูงข้ึนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือกําไร 

  มูลค่าที่: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ = จํานวนเงินทรัพย์สินสุทธิ / หุ้นทั้งหมดที่ออก 

  มูลค่ากําไร = ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของกําไรสุทธิต่อ หัวสําหรับช่วงสามปี / อัตราที่
กําหนดโดย NTS 

3.6.3.4 การคาํนวณภาษ ี

การหักเงนิ 

  (1) ภาษีศุลกากรสาธารณะ 

  (2) ค่าใช้จ่ายในงานศพระหว่าง 5 ล้านบาทและ 10,000,000วอน (กับ หักเพ่ิมเติม 
5 ล้านวอน ถ้าค่าการใช้งานของที่ฝังศพเกิดขึ้น) 

  (3) หน้ีโดยพินัยกรรมของมรดกหรือมรดกที่ทายาทสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาหรือ
เธอจะรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเมื่อเริ่มต้นของการรับมรดก 

การแยกแยกหัก 

  (1) หักพ้ืนฐานทั่วไป: 200,000,000วอน 

  (2) การหักเงินเพ่ิมเติมสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

   (ก) สําหรับจํานวนเงิน 200,000,000วอน หรือน้อยกว่าจํานวนเงินทั้งหมด
ของธุรกิจได้รับมรดกไปหักลดหย่อน 

   (ข) สําหรับจํานวนเงินที่มากกว่า 200 ล้านวอนและ1,000,000,000 หรือ
น้อยกว่า 200,000,000 วอน หัก 

   (ค) สําหรับจํานวนเงินกว่า 1 พันล้านวอนในปริมาณที่น้อยกว่า 40% ของ
ธุรกิจรับมรดกหรือเพ่ิมขึ้นถึง1,800,000,000( ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการ การดําเนินธุรกิจ) 

   - 10 ถึง 14 ปี  6,000,000,000วอน 

   - 15-19 ปี  8,000,000,000วอน 
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   - 20 ปีหรือมากกว่า: 10,000,000,000วอน 

   สืบทอดฟาร์มประมงและป่าไม้ได้ถึง 200,000,000วอน 

  (3) การหักเงินสําหรับผู้อยู่ในอุปการะ30,000,000 วอน ต่อคน 

  (4) การหักเงินสําหรับผู้เยาว์ในกรณีที่ทายาทหรือผู้ได้รับมรดกหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้รับมรดกหรือผู้ได้รับมรดกเป็นผู้เยาว์หักประจําปี5,000,000 วอน จะได้รับการยกเว้น
จนกว่าเขาหรือเธอจะอายุถึง 20 ปี ไม่มีการจํากัด เก่ียวกับจํานวนของการหักจัดสรรให้แก่หน่ึง
ครอบครัว 

  (5) การหักเงินสําหรับผู้สูงอายุในกรณีที่ทายาทหรือผู้ได้รับมรดกหรือสมาชิกของ
ทายาทหรือครอบครัวผู้ได้รับมรดกมากว่า 60 ปี 30 ล้านวอนอนุญาตให้บุคคลน้ัน (ไม่สามารถใช้ได้กับ
ทายาทหรือคู่สมรสของผู้ได้รับมรดก)มีข้อ จํากัด เก่ียวกับจํานวนของการหักที่ได้รับการอย่างใดอย่าง
หน่ึงคือ ครอบครัว 

  (6) การหักเงินสําหรับคนพิการในกรณีที่ผู้รับมรดกหรือมรดกคู่สมรสของทายาทหรือ
ผู้ได้รับมรดกหรือสมาชิกของครอบครัวของทายาทหรือผู้ได้รับมรดกเป็นคนพิการ, หักประจําปีของ 
5,000,000 ซึ่งอนุญาตให้บุคคลน้ันจนกว่าเขาหรือเธอจะอายุ 75 ปี มีข้อ จํากัด ไม่เป็นกับจํานวนของ
การหักเงินที่ได้รับหน่ึงในครอบครัว 

การหักเงนิเปน็เงินก้อน 

  (1) ผู้เสียภาษีอากรมีตัวเลือกที่จะเลือกหักเงินแยกรายการ (ไม่รวมการหักเงิน
เพ่ิมเติม) หรือหักเป็นเงินก้อน 

  (2) การหักเงินประกันตนทั่วไป 500,000,000 วอน 

การหักเงนิสาํหรับคูส่มรส 

  พินัยกรรมที่มถีิ่นที่อยู่จํานวนที่ได้รับการมอบให้โดยคู่สมรสของเขาหักจะได้รับ
อนุญาตสําหรับจํานวนเงินที่อยู่ในช่วง 500 ล้านวอน 3,000,000,000 วอน หากจํานวนเงินที่ได้รับ
การมอบน้อยกว่า 500,000,000วอนจํานวนเงินทั้งหมดเป็นภาษีนําไปหักลดหย่อน 

การหักเงนิสาํหรับสนิทรพัย์ทางการเงิน 

  (1) ในกรณทีี่สนิทรัพย์ทางการเงินสุทธิเป็นส่วนหน่ึงของมรดกดังต่อไปนี้ 

  จํานวนเงินที่จะได้รับอนุญาตเป็นหัก 
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   (ก) สําหรับจํานวนเงินที่น้อยกว่า 20 ล้านวอนรวมเป็นเงินสืบทอดสินทรัพย์
ทางการเงินสุทธิ (สินทรัพย์ทางการเงิน - หน้ีสินทางการเงิน) 

   (ข) สําหรับจํานวนเงินสุทธิที่ตกอยู่ในช่วง 20 ล้านวอนและ 100000000 - 
20000000วอน 

   (ค) สําหรับจํานวนเงินสุทธิที่เกิน 100,000,000 วอน 20% ของจํานวน
ทั้งหมดสืบทอดสินทรัพย์ทางการเงิน (อย่างไรก็ตามการหักเงินเพียงไม่เกิน 200ล้านวอนจะได้รับ
อนุญาต) 

 

การหักเงินสําหรับการสูญเสีย 

  การหักเงินสําหรับความสูญเสียที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
สถานการณ์ไม่แน่นอนอ่ืน ๆ การหักเงินที่ได้รับอนุญาตมี ไฟไหม้, การล่มสลายของอาคาร, ระเบิด,
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติที่ได้รับการถ่ายทอด 
พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เท่ากับว่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้น 

การคํานวณภาษีการให ้

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของประเทศเกาหลี ได้กําหนด
วิธีการคํานวณทรัพย์สินที่บริจาคเพ่ือนํามาคิดภาษีการให้ กล่าวคือ ไม่ว่าจะป็นการบริจาคผล
ประโยชน์ของทรัสต์เงินประกันของการบริจาค การโอนทรัพย์สินในราคาที่ตํ่าหรือราคาสสูงการบริจา
คอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน ฯลฯ การบริจาคต่างๆเหล่าน้ี ให้ถือว่าจะต้องนํามารวม
คํานวณ เพ่ือเสียภาษีการให้ทั้งสิ้น 

3.6.3.5 การประเมินจัดเก็บภาษี 

     บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินจากการให้ สามารถเลือกได้ว่าจะชําระภาษี พร้อม
กับการชําระภาษีมรดก หรือจะชําระภาษีในรอบปีภาษีการให้ แต่ตามระบบกฎหมายแม้จะมีการชําระ
ภาษีการให้ในรอบปีภาษีแล้ว เมื่อผู้ให้ถึงแก่ความตายก็ต้องไปชําระภาษีการให้อีกครั้งหน่ึง โดยภาษี
การให้ที่ได้ชําระไปแล้วจะถูกนํามาคํานวณหักจากภาษีมรดก 

  ผู้ที่ต้องชําระภาษีการให้คือ ผู้รับการให้ ให้สันนิษฐานว่าผู้รับการให้ที่เป็นบุคคลที่มี
อายุต้ังแต่ 20 ปี ขึ้นไป  ผู้ซึ่งเป็นบุตรของผู้ให้ รวมถึงบุตรของผู้รับการให้ ในกรณีที่ผู้รับการให้เสียชีวิต
ไปก่อนชําระภาษีการให้  ผู้ให้ คือ ผู้ปกครองที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้นไป(เฉพาะบุคคลที่ให้) 
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  ค่าลดหย่อนพิเศษมีจํานวน 25 ล้านเยน (สําหรับการใช้สอยเป็นเวลา 2 ปี หรือ
สามารถหักลดหย่อนได้มากกว่าน้ี โดยอาศัยเหตุอ่ืนตามกฎหมาย) 

3.6.3.6 บทลงโทษ 

     ผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก หรือภาษีการให้จะต้องเสียเบ้ียปรับและ
เงินเพ่ิม และหากเป็นกรณีที่มีการหนีภาษี ก็จะต้องมีโทษทางอาญารวมอยู่ด้วย 

 
3.7 การหลีกเลี่ยงภาษีการมรดกและภาษีการให้ในต่างประเทศ84 

3.7.1 การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยถ่ินที่อยู่ 

    การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยถ่ินที่อยู่น้ัน ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการหลีกเลี่ยง
ภาษีเงินได้จากทรัพย์สินที่เป็นเงินได้จากต่างประเทศ เน่ืองจากเงินได้ที่ได้รับมาจากต่างประเทศน้ัน 
หากต้องนํามาเสียภาษีเงินได้ในประเทศตามหลักถ่ินที่อยู่ได้ บุคคลนั้นจะต้องอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 
180 วัน ในบางประเทศใช้หลัก 183 วัน เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา และการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัย
ถิ่นที่อยู่น้ันจะใช้ได้กับเงินได้ในปีภาษีแต่ละปีภาษีที่มีเงินได้เท่าน้ัน หากเป็นเงินได้ที่ได้รับในปีภาษีที่
ผ่านมาและไม่นําเข้ามาในประเทศเพ่ือเสียภาษี ก็ไม่มีภาระภาษีในปีถัดไป ในต่างประเทศน้ัน การ
หลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบน้ี ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีที่สามารถยอมรับได้ในกฎหมาย เพราะแม้
ประเทศที่จัดเก็บภาษีโดยอาศัยหลักถ่ินที่อยู่จะไม่สามารถจัดเก็บเงินได้ในต่างประเทศได้ แต่เงินได้น้ัน
ก็จะถูกจัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ในประเทศที่ได้รับเงินได้อยู่แล้ว 

เมื่อพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้โดยอาศัยถิ่นที่
อยู่ในต่างประเทศจะพบว่า อาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงได้น้อยมาก เน่ืองจากในต่างประเทศที่มีการ
จัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้จะใช้การจัดเก็บภาษีจากฐานความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สิน โดยหลักแล้วจะใช้หลักสัญชาติ และหลักที่ต้ังของทรัพย์สินมาจัดเก็บ ทําให้ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดก และภาษีการให้ด้วยวิธีน้ีได้ 

3.7.2 การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยสภาพบุคคล 

    การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกและภาษีการให้โดยอาศัยสภาพบุคคลในต่างประเทศท่ี
พบปัญหานี้ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เน่ืองจากทั้ง 2 ประเทศน้ีมีบทบัญญัติในการ

                                           
  84Saga Magazine, How to avoid paying inheritance tax, สืบค้นเมือ่วันที่ 28 
เมษายน 2559 จาก http://www.saga.co.uk/magazine/money/personal-
finance/inheritance/how-to-avoid-paying-inheritance-tax#. 
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จัดเก็บภาษีอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และมีอัตราภาษีที่สูง ซึ่งการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่จะยึกหลัก
สัญชาติเป็นหลักในการจัดเก็บภาษี ซึ่งหลักการน้ีเป็นหลักการสําคัญที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี เน่ืองจาก
สภาพบุคคลแต่ละประเทศจะตั้งอยู่บนสัญชาติของตนที่มีอยู่ ดังน้ันรัฐในแต่ละประเทศจะยึดหลัก
สัญชาติ อันเป็นสภาพของบุคคลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีดังน้ันการหลีกเลี่ยงภาษีในต่างประเทศโดย
อาศัยสภาพบุคคลประการหน่ึงที่พบในต่างประเทศคือ การหลีกเลี่ยงภาษีโดยการโอนสัญชาติจาก
ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงไปยังประเทศอ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสัญชาติเดิมที่
มีการจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง ได้แก่ อาชีพนักฟุตบอลที่มีรายได้สูงมากในต่างประเทศ ซึ่งจะหลีกเลี่ยง
ภาษีด้วยการโอนสัญชาติอยู่หลายคน 

เมื่อภาษีมรดกและภาษีการให้มีการจัดเก็บโดยอาศัยหลักที่ต้ังทรัพย์สิน และหลัก
สัญชาติแล้ว จะพบได้ว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการโอนสัญชาติ อันเป็นการเปลี่ยนสภาพบุคคลจาก
ประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึงที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก  

3.7.3 การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยประเภททรัพย์สิน 

    การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกและภาษีการให้โดยอาศัยประเภทของทรัพย์สินใน
ต่างประเทศจะพบได้ว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีตามทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับในการจัดเก็บภาษีมรดก 
เน่ืองจากในต่างประเทศจะมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงทรัพย์สินที่อญู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการ
รับมรดก หรือที่เรียกว่า ทรัพย์มรดก (Inherited Property) ซึ่งแม้ว่าการบัญญัติทรัพย์สินที่อยู่ใน
บังคับที่ถือเป็นทรัพย์มรดกที่จะต้องเสียภาษีมรดกแล้ว แต่ก็ยังมีทรัพย์สินหลายประเภทท่ีไม่อยู่ใน
บังคับการจัดเก็บภาษีมรดกโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) ทรัพย์สินที่มีทะเบียน 

ในต่างประเทศจะมีการจัดเก็บภาษีมรดกกับทรัพย์สินที่มีทะเบียน เน่ืองจากสามารถ
ตรวจสอบถึงความเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ทําให้การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกสามารถทําได้โดยการ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีทะเบียนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียน ซึ่งสามารถพบได้โดยง่ายใน
ต่างประเทศ เพราะกฎหมายภาษีมรดกแม้โดยหลักจะบัญญัติให้มีการจัดเก็บภาษีกับทรัพย์สิน เช่น
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และภาษีการให้ มาตรา 7 ที่กําหนดขอบเขตของทรัพย์มรดกไว้ดังน้ี 

(1) ทรัพย์มรดก ได้แก่ทรัพย์สินที่ผู้สืบทอดได้รับทั้งหมดรวมถึงเงินและทรัพย์สินทุก
สิ่งและมูลค่าทางเศรษฐกิจและพฤตินัยหรือสิทธิตามกฎหมายมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด 

(2) จากข้อกําหนดที่เป็นไปตามบทบัญญัติของวรรค (1)ลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีสืบ
ทอด ซึ่งตัวของบุคคลได้เสียชีวิตลงจะกลายเป็นไม่ครบกําหนดการสืบทอดจะได้รับการยกเว้น 
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จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ถึงการกําหนดขอบเขตของทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับ

การจัดเก็บภาษีมรดกไว้ทุกประเภท แต่ในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะทรัพย์สินที่
ไม่มีทะเบียน เน่ืองจากตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ยาก และมีความคล่องตัวในการหลีกเลี่ยงสูงทํา
ให้สามารถหลีกเลี่ยงภาษีมรดกได้โดยง่าย 

ภาษีการให้ก็เช่นเดียวกัน หากมีการให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และเป็นทรัพย์สินที่ไม่มี
ทะเบียนด้วยแล้ว ก็เป็นการยากท่ีจะตรวจสอบถึงความเป็นเจ้าของและอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีการให้ต่อไปด้วย 

  (2) ทรัพย์สินทางปัญญา 

เน่ืองจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในตัวเอง แต่ไม่ได้ถูกบัญญัติให้
อยู่ในขอบเขตของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีมรดก จึงทําให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดกในต่างประเทศได้ 

3.7.4 การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรม85 

    การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรมในต่างประเทศเป็นปัญหา
หลักที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีมรดกได้ เน่ืองจากธุรกรรมที่ทําให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
มรดก มีรูปแบบการทําที่มากมาย และทําให้เกิดปัญหาในการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ 
นอกจากน้ัน วัตถุประสงค์หลักของการทําธุรกรรมต่างๆ ก็มีขึ้นเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงภาษีมรดกทั้งสิ้น  

3.7.5 การหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยท่ีต้ังทรัพย์สิน 

    เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีที่ยึดหลักทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ใน
ประเทศที่เก็บเป็นสําคัญ แม้จะมีการใช้หลักสัญชาติประกอบในการจัดเก็บภาษี ซึ่งหากเป็นทรัพย์สิน
ที่ต้ังอยู่ในประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการให้ ทรัพย์สินน้ันก็จะอยู่ในบังคับที่จะต้องเสีย
ภาษีมรดกทั้งสิ้น ดังน้ันปัญหาที่เกิดข้ึนคือการโอนทรัพย์สินไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่
มีการจัดเก็บภาษีมรดก ทําให้ทรัพย์สินน้ันไม่มีที่ต้ังอยู่ในประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดก จึงไม่อยู่ใน
บังคับในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

                                           
85The Money Advice Service, Top 5 ways to cut your Inheritance Tax 

, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จาก 
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/top-five-ways-to-cut-your-
inheritance-tax. 
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 นอกจากน้ัน การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยใช้วิธีการที่เป็นที่นิยมมากจะมีดังต่อไปนี้86 

1) ให้ทรัพย์สินแก่คู่สมรส(Make a gift to your partner) 

ถ้ามีการแต่งงานหรือเป็นหุ้นส่วนทางแพ่ง การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกสามารถให้
ทรัพย์สินแก่คู่สมรส เช่น ให้ที่ดินของคุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีมรดกในสิ่งที่คุ้มค่าของที่ระลึกของมี
กฎระเบียบที่แตกต่างกันถ้าคู่สมรสหรือคู่รักของบ้านถาวรของคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร 
กฎระเบียบที่มีความซับซ้อนมากเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณใช้คําแนะนําก่อนที่จะทําอะไร 

2) ให้ทรัพย์สินแก่คนในครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท (Give to family members or 
friends) 

ถ้าให้บางสิ่งของหรือทรัพย์สินบางอย่างไปให้เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้
เป็นคู่สมรสหรือคู่รักของผู้เสียภาษีเพื่อให้ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากมันคุ้มค่าของที่ระลึกจะยังคง
ถูกรวมอยู่ในที่ดินของคุณสําหรับภาษีมรดก แต่สําหรับเจ็ดปีก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย (ใน
ประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินที่ให้ไว้ก่อนเจ้ามรดกเสียชีวิตภายในระยะเวลา 7 ปี จะต้องนํามารวมเพ่ือ
คํานวณภาษีการให้) 
  ดังน้ันสําหรับตัวอย่างเช่นถ้าผู้เสียภาษีให้ทรัพย์สินแก่หน่ึงในบุตรหลานของเขา เงิน
บางส่วน หากผู้เสียภาษีมีชีวิตอยู่อีกเจ็ดปีก็จะไม่ถูกนําเข้าบัญชีเมื่อคํานวณภาระภาษีมรดกเมื่อถึงแก่
ความตาย 
  วิ ธีการน้ีสามารถให้ออกไปจํานวน จํากัด ในแต่ละปีไม่ ต้องจ่ายภาษีมรดก 
ตัวอย่างเช่นสามารถให้ออกไปถึง 3,000 £ปีและคุณสามารถให้เงินไปให้กับเด็กและลูกหลานของคุณ
เมื่อพวกเขาได้รับการแต่งงาน 

3) โอนทรัพย์สินให้แก่กองงทรัสต์ (Put things into a trust) 

หากผู้เสียภาษีทําการโอนบางส่วนของเงินทรัพย์สินหรือเงินลงทุนของคุณให้เป็น
กองทรัสต์ (ซึ่งคุณคู่สมรสและไม่มีบุตรหลานของคุณตํ่ากว่า 18 ปีคุณจะได้ประโยชน์จากกองทรัสต์
น้ัน) พวกเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ภาษีมรดกดังน้ันสําหรับ
ตัวอย่างเช่นสามารถต้ังค่าผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่จะจ่ายสําหรับการศึกษาของลูกหลานของ
เขาหรือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวที่มีความพิการ 

                                           
   86Ibid 
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4) บริจาคทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะกุศล (Leave something to charity) 

ทรัพย์สินที่โอนให้แก่องค์กรการกุศลจะได้รับการยกเว้นภาษีมรดกดังน้ันมันอาจจะ
เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการลดการเรียกเก็บเงินภาษีมรดกของคุณในขณะที่ได้รับประโยชน์สาเหตุที่ดี 

และถ้าคุณปล่อยให้อย่างน้อย 10% ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการกุศลของคุณก็จะ
ตัดภาษีมรดกเป็นเพราะในส่วนที่เหลือ อัตราที่ภาษีมรดกจะถูกคํานวณเป็น 36% มากกว่า 40% 
อัตราน้ีต้ังอยู่กับความสมดุลของที่ดินในส่วนที่เกินวงศูนย์อัตราที่มีอยู่ (ปัจจุบัน£ 325,000 แม้ว่ามัน
จะสามารถลดหรือกําจัดโดยของขวัญบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล) 

น้ีอาจไม่ได้ประหยัดมาก แต่มันอาจจะหมายถึงครอบครัวและเพ่ือน ๆ จะได้รับ
มากกว่าที่พวกเขาจะทําอย่างอ่ืน - ในขณะที่องค์กรการกุศลที่คุณช่ืนชอบยังได้รับประโยชน์ 

5) ทําประกันชีวิต (Take out some life insurance) 

การทํากรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะไม่ลดปริมาณของภาษีมรดกเนื่องจากบนท่ีดินของ
คุณ แต่การจ่ายเงินอาจจะทําให้มันง่ายข้ึนสําหรับครอบครัวที่รอดตายของคุณเพ่ือจ่ายเงินค่ามันอาจ
หมายถึงว่าพวกเขาสามารถที่จะป้องกันไม่ให้บ้านของครอบครัวจากการขาย แต่ถ้าคุณทําเช่นน้ีให้
แน่ใจว่าการจ่ายเงินประกันชีวิตที่จะเข้าสู่ความไว้วางใจ - ถ้าคุณไม่ได้มันจะทําให้ธุรกิจของคุณใหญ่
และมันจะต้องจ่ายภาษีมากข้ึน 
3.8 มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ของต่างประเทศ 

3.8.1 การโอนมรดกข้ามรุ่น 

      ในต่างประเทศที่มีการบังคับจัดเก็บภาษีมรดกน้ัน จะมีมาตรการที่สําคัญประการ
หน่ึงที่ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก ซึ่งก็คือ การโอนมรดกข้ามรุ่น (Generation-skipping 
transfer tax)เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามี
มาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลียงภาษีกองมรดกโดยการประเมินภาษีกองมรดกในกรณีที่มีการโอน
มรดกข้ามรุ่น โดยให้รัฐมีอํานาจในการประเมินภาษีในกรณีที่มีการโอนมรดกข้ามรุ่นได้ ซึ่งการโอน
มรดกข้ามรุ่นมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  (1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปีค.ศ.1986 สภาคองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายการโอน
มรดกข้ามรุ่น (Generation-skipping transfer tax) หรือที่เรียกว่า (GST) ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ร่ํารวยทําการการถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทมากกว่าหนึ่งรุ่น เพ่ือทําให้ตนไม่
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ต้องเสียภาษีกองมรดกหรือภาษีการให้ โดยลดช่วงรุ่นที่จะต้องเสียภาษีมรดกลง87 ซึ่งกฎหมายการโอน
มรดกข้ามรุ่น (Generation-skipping transfer tax)  จะมีการการประเมินภาษีในระหว่างผู้รับโอน
และผู้รับโอน ในช่วงรุ่นที่มีการโอนข้ามกัน โดยจะเรียกเก็บในทุกการถ่ายโอนตรงไปข้ามคนและในการ
กระจายต้องเสียภาษีและการยุติการเสียภาษีจากการลงทุนที่มีการข้ามบุคคลที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
โดยกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาจะกําหนดคนข้ามเป็นคนที่ 2 หรือมากกว่าคนรุ่น
ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะจัดเก็บภาษีการโอนเงินข้ามรุ่นที่ต้องเสียภาษีในอัตรา 40% 

แต่จะมีการยกเว้นภาษีการโอนมรดกข้ามรุ่นที่5 ล้านดอลล่า และจะมีการปรับเป็น
ประจําทุกปีสําหรับอัตราเงินเฟ้อ (5,250,000 $ 2013) ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการโอนมรดกข้าม
รุ่น นอกจากน้ียังมีการให้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีทรัพย์สินอีกด้วย 

ภาษีการโอนมรดกข้ามรุ่นที่อาจนําไปใช้กับการถ่ายโอนท้ังหมดของสินทรัพย์ทั่วโลก
เป็นคนที่สหรัฐ สําหรับการวิเคราะห์ของผู้ที่ถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ระบุไว้
ข้างต้น โดยภาษีการโอนมรดกข้ามรุ่นจะนําไปใช้กับการถ่ายโอนจากผู้เสียภาษีอากรให้แก่บุคคลหรือ
การบริจาคทรัพย์สินใด ๆได้รับมอบหมายให้รุ่น 2 หรือมากกว่าคนรุ่นถัดมา ซึ่งทายาทที่ได้รับโอน
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีการโอนมรดกข้ามรุ่น 

ในการประเมินราคาทรัพย์สินที่มีการโอนมรดกข้ามรุ่นจะประเมินราคาทรัพย์สินใน
ราคาตลาดโดยคํานึงถึงความยุติธรรม ขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบสําหรับภาษีการโอนมรดกข้ามรุ่น
จะต้องรับผิดชอบในมูลค่าของภาษีในมูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สินที่ได้รับ คล้ายกับภาษีที่ดินน้ี
เป็นผลรวมภาษี 

  (2) ประเทศเกาหลีใต้ 

  สําหรับประเทศเกาหลีใต้ กําหนดผู้สืบสันดานโดยตรงที่ไม่ได้เป็นทายาทของตัวเอง 
เช่น หลานชาย เป็นผู้รับผลประโยชน์ของมรดกจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นของภาษีมรดก (Y) มีการเรียกเก็บ
นอกเหนือไปจากจํานวนเงินที่เป็นปกติของภาษีมรดกจํานวนเงินเพ่ิมเติมจะถูกคํานวณตามสูตรต่อไปนี้ 

Y= A × (B/C) × 30% 

                                           
  87International Estate and Inheritance Tax Guide 2013, สืบค้นเมื่อวันที่20
กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2013-international-
estate-and-inheritance-tax-guide/$FILE/2013-international-estate-and-inheritance-tax-
guide.pdf. 
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  ซึ่งเท่ากับปริมาณของภาษีมรดก B เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินพินัยกรรมเพ่ือ
ลูกหลาน คนอ่ืน ๆ ของผู้ตายและ C เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินที่สืบทอดมา 

 
3.8.2 การเครดิตภาษี88 

      ในต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกควบคู่กับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
รับให้จะมีมาตการในการเครดิตภาษี โดยนําเอาภาษีการให้ หรือภาษีมรดกที่ถูกจัดเก็บในรัฐ
ต่างประเทศที่จัดเก็บไปเครดิตกับภาษีมรดกที่จัดเก็บในภายหลัง ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปน้ี 

  (1) เครดิตภาษีการให้ เครดิตภาษีจะได้รับจากการให้สําหรับคุณสมบัติของที่ระลึกที่
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินมรดก 

  (2) เครดิตภาษีต่างประเทศ เครดิตภาษีต่างประเทศจะได้รับจํานวนเงินภาษีที่จ่าย
ให้แก่ ต่างประเทศเช่นภาษีมรดกกล่าวคือ นําภาษีมรดกที่เสียในกรณที่รัฐต่างประเทศจัดเก็บภาษี
มรดกฐานที่ต้ังของทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศน้ัน นํามาเครดิตภาษีมรดกในรัฐที่กองมรดก (กรณี
จัดเก็บภาษีจากกองมตรดก) หรือผู้รับมรดก (กรณีจัดเก็บภ๊าการรับมรดก) จัดเก็บตามหลักสัญชาติ 
หรือหลักถ่ินที่อยู่ในรัฐน้ัน 

  (3) ได้รับเครดิตสําหรับมรดกที่ส่งผ่านไปอย่างต่อเน่ืองผ่านรุ่นในระยะเวลาสั้น ๆถ้า
ทรัพย์สินมรดกที่ถูกส่งผ่านไปยังรุ่นที่สองภายในระยะเวลา 10 ปีของการเริ่มต้นของการรับมรดกเป็น
ครั้งแรก รุ่นเครดิตก้าวหน้าให้กับรุ่นที่สองโดยเป็นกรณีที่ทายาทของเจ้ามรดกท่ีได้เสียภาษีมรดกไป
แล้วคร้ังหน่ึง และต่อมาทายาทน้ันถึงแก่ความตายจึงทําให้ทายาทในลําดับถัดมาต้องเสียภาษีน้ันอีก
ครั้งหน่ึง ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนได้ ซึ่งต่างประเทศจะมีมาตรการใน
การเครดิตภาษีในส่วนน้ี เช่นประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการเครดิตดังน้ี 

3-11 ตารางการเครดิตทายาทหรือผู้ได้รับมรดกของทรัพย์สนิมรดก89 
ระยะเวลาในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อัตราเครดิตก้าวหน้า 

ภายใน 1 ปี 100% 
ภายใน 2 ปี 90% 

                                           
  88 Joo Yung-Sup, supra note 70 
  89Supra note 72, Article 30 (Tax Credit Pertaining to Short-Term Re-
Sucession). 
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ภายใน 3 ปี 80% 
ภายใน 4 ปี 70% 
ภายใน 5 ปี 60% 
ภายใน 6 ปี 50% 
ภายใน 7 ปี 40% 
ภายใน 8 ปี 30% 
ภายใน 9 ปี 20% 
ภายใน 10 ปี 10% 

 
3.8.3 การกําหนดเพดานการจัดเก็บภาษีมรดก 

      มาตรการท่ีสําคัญในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกอีกประการหน่ึง 
คือการกําหนดเพดานการจัดเก็บภาษีมรดกที่นอกเหนือจากการเครดิตภาษี โดยให้นําทรัพย์สินที่มีการ
ให้กันหรือให้ของขวัญที่ได้ให้กันก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น 7 ปี 
นํามารวมกันและหากมีมูลค่าที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ก็จะดําเนินการจัดเก็บภาษีจากมูลค่า
ทรัพย์สินที่เกินน้ัน ซึ่งกรณีน้ีเป็นการพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้ว่า ในช่วงเวลาก่อนเสียชีวิตได้มี
การถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทนั้น มีเจตนาที่มีการให้ตามปกติ หรือมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี
มรดก หากต่อมาตนเองถึงแก่ความตาย ซึ่งประเทศอังกฤษได้มีมาตรการในการจัดเก็บดังต่อไปน้ี 

 ประเทศอังกฤษมีการออกมาตรการเพ่ือทําการจัดเก็บภาษีในกรณีที่มีการโอน
ทรัพย์สินก่อนที่จะถึงแก่ความตายในระยะเวล 7 ปี กล่าวคือให้มีการนํามูลค่าของทรัพย์สินที่ให้ไปใน
ระยะเวลา 7 ปีมารวมกัน และหากมูลค่าของทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินกว่า 325,000 ปอนด์ ก็จะทํา
การจัดเก็บภาษีเฉพาะในส่วนที่เกิน 325,000 ปอนด์ ซึ่งมาตรการน้ีประเทศอังกฤษดําเนินการควบคู่
ไปกับมาตรการมีหน่วยงานที่มีการตรวจสอบโดยเฉพาะ 

3.8.4 มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกอ่ืนๆ 

      ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกควบคู่กับการจัดเก็บภาษีการให้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมาย
ภาษีการรับมรดกและกฎหมายภาษีการให้ของประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการที่สําคัญที่ทําให้สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีดังต่อไปน้ี 
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(1) ภาษีการรบัมรดก 

  ภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีดังน้ี 

   1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก นอกจากประเทศญี่ปุ่นจะใช้หลักการมี
ภูมิลําเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และหลักที่ต้ังของทรัพย์สินที่ได้รับมรดกแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับ
มรดกของประเทศณ่ีปุ่นยังขยายความกําหนดให้บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินโดยการรับมรดก การยกให้
โดยพินัยกรรม หรือการให้โดยวิธีอ่ืน หากบุคคลน้ันมีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศ แต่มีสัญชาติญี่ปุ่น
และได้รับทรัพย์สินจากบุคคลผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นภายใน 5 ปี ก่อนได้รับมรดก ให้ถือว่า
บุคคลน้ันมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกด้วย 

   2) ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับของภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่นน้ันจัดเก็บ
ภาษีจากทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะมีหลักฐานทางทะเบียน
หรือไม่ก็ตาม ก็ต้องนํามาเสียภาษีการรับมรดก 

   3) การกําหนดวิธีการคํานวณภาษีการรับมรดกไว้อย่างชัดเจน เป็นข้ันเป็น
ตอน โดยมีการคํานวณภาษีการับมรดก แล้วนําไปหาสัดส่วนกับจํานวนทายาทผู้รับมรดกเพ่ือให้ได้
ภาระภาษีของแต่ละคน 

   4) ฐานภาษีการรับมรดกของประเทศญี่ปุ่นนอกจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
ของเจ้ามรดกแล้ว ยังรวมถึงมูลค่าของทรัพยย์สินที่ได้รับมาภายใน 3 ปี ก่อนวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย เพ่ือเป็นการป้องกันการเลี่ยงภาษีการรับมรดกโดยการถ่ายเททรัพย์สินก่อนตาย 

(2) ภาษีการให้ 

  ภาษีการให้ของประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีดังน้ี 

   1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับให้น้ี นอกจากจะเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สินมาโดย
การให้แล้ว ยังรวมถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วย โดยจะเสียภาษีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีการให้
ทรัพย์สิน 

   2) ฐานภาษีการรับให้จะคิดตามปีปฏิทิน โดยมีการยกเว้นทรัพย์สินที่ไม่ต้อง
เสียภาษีการรับให้ หากเป็นทรัพย์สินที่กําหนดตามกฎหมาย เช่น ทรัพย์สินที่ไดมาจากบริษัท 
ทรัพย์สินที่ผู้เยาว์ได้รับ ทรัพย์สินที่องค์กรสาธารณะประโยชน์ได้รับ เป็นต้น 

  นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีบทบัญญัติเฉพาะเพ่ือตอบโต้การ
เลี่ยงภาษีมรดก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ให้ถือว่าทรัพย์สินเป็นทรัพย์มรดกที่ต้องนํามาคํานวณภาษี 
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หรือกฎหมายให้ถือเป็นทรัพย์ที่ได้จากการรับให้ที่ต้องนํามาคํานวณภาษีการรับให้ ยังบทบัญญัติอ่ืนๆ 
ที่ตอบโต้การเลี่ยงภาษีเช่น การจํากัดจํานวนบุตรบุญธรรมที่จะนํามาลดหย่อน การไม่ยอมรับธุรกรรม 
หรือการคํานวณระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน การให้อํานาจเจ้าพนักงานประเมินภาษีในกรณีที่คณะ
บุคคล สมาคม หรือมูลนิธิได้รับมรดกหรือได้รับการให้ โดยให้ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลธรรมดาที่มี
หน้าที่เสียภาษี ดังจะกล่าวในบทต่อไป  

  นอกจากน้ียังมีมาตรการท่ีสําคัญของการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการให้คือ ไม่ว่า
บุคคลจะได้ทรัพย์สินมาจากที่ใดเวลาใด จะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ก็จะต้อง
รายงานการได้รับแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบทุกกรณี 

  สรุปการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ในต่างประเทศ 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นการสรุปภาษีมรดกและภาษีการของต่างประเทศถึง
หลักการ ประวัติความเป็นมาตลอดจนโครงสร้างในการจัดเก็บ นอกจากน้ีจัดเก็บภาษีมรดกใน
ต่างประเทศ ยังมีข้อสังเกตเบ้ืองต้นในการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศมีดังน้ี 

  (1) ประเทศส่ วนใหญ่มีการ เ ก็บแบบภาษีการ รับมรดก  ( Inheritance tax) 
ยกตัวอย่างเช่นในสหภาพยุโรปที่มีการเก็บภาษีมรดกทั้งสิ้น 18 ประเทศจาก 27 ประเทศ มีการเก็บ
ภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดกทั้งสิ้น 15 ประเทศ เป็นการเก็บภาษีแบบกองมรดก 4 ประเทศ และ
มีบางประเทศท่ีมีการเก็บภาษีทั้งสองควบคู่กันคือประเทศเดนมาร์ก นอกจากน้ันประเทศที่มีการเก็บ
ภาษีมรดกจะมีการเก็บภาษีการให้ควบคู่กันไปด้วย 

  (2) ประเทศส่วนใหญ่มีการเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้า (progressive rate) มี
บางประเทศท่ียังคงเก็บภาษีมรดกแบบอัตราคงที่ คือ ประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ 
Public policy research พบว่าการเก็บภาษีแบบคงที่ในประเทศอังกฤษในช่วงปี 1999-2001 ร้อย
ละ 10 ของคนรวยสุดมีสัดส่วนความมั่งค่ังเพ่ิมจากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 56 อาจกล่าวได้ว่าภาษี
มรดกแบบอัตราคงที่อาจมิได้ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้ดีนัก 

  (3) ประเทศที่ มี ก าร จัด เ ก็บภาษีมรดกไม่ ว่ าจะ เ ป็นภาษี  estate tax หรือ 
inheritance tax ต่างมีส่วนยกเว้น (exemption) ไว้ค่อนข้างสูง และมีการกําหนดค่าลดหย่อน 
(reduction) ไว้หลายรายการ เช่นมีการให้ส่วนลดหย่อนให้แก่คู่สมรส ค่าลดหย่อนสําหรับการจัดงาน
ศพ หรือการสามารถนําเงินบริจาคมาเป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นต้น90 

                                           
  90วิโรจน์ สุขพิศาล,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3,หน้า 6. 
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  การศึกษากฎหมายภาษีมรดกของต่างประเทศ ผู้เขียนศึกษากฎหมายภาษีมรดกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝร่ังเศสญี่ปุ่น และเกาหลใีต้
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปญัหาภาษีมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ 
 
4.1 การเปรียบเทียบภาษีมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ของไทยและต่างประเทศ 

  ในการทําวิทยานิพนธ์น้ีผู้ เขียนได้ศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีมรดกใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.
2558 และหาข้อเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับใช้ พระราชบัญญัติภาษีมรดก พ.ศ.2558 

  เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 เปรียบเทียบกับ
กฎหมายภาษีมรดก และภาษีการให้ของต่างประเทศกับประเทศไทย จะมีความแตกต่างดังต่อไปนี้ 

4-1 ตารางเปรียบเทียบการอัตราการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศต่างๆ1 
ประเทศ ประเภทภาษีมรดก อัตราภาษี ร้อยละ 
ไทย ภาษีการรับมรดก คงที่, 5 และ 10 
สหรัฐอเมริกา ภาษีกองมรดก ก้าวหน้า, 41 
อังกฤษ ภาษีกองมรดก คงที่, 40 
ฝร่ังเศส ภาษีการรับมรดก ก้าวหน้า, 45 
ญี่ปุ่น ภาษีการรับมรดก ก้าวหน้า, 55 
เกาหลีใต้ ภาษีกองมรดก ก้าวหน้า, 50 

  
 
 
 

 
 
 

                                           
  1 http://taxfoundation.org/article/estate-and-inheritance-taxes-around-
world, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558. 
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4-2 ตารางเปรียบเทียบอัตราภาษีการใหข้องแต่ละประเทศ 

ประเทศ ประเภทภาษีการให้ และเงนิได้
จากการรับให ้

การเริ่มต้นจัดเก็บ และ
การยกเว้น 

อัตราภาษี ร้อยละ 

ไทย ภาษีเงินได้จากการรับให ้ ยกเว้น 10,20 ล้านบาท คงที่ 5 
สหรัฐอเมริกา ภาษีการให้ ยกเว้น 14,000 ดอลล่าร ์ ก้าวหน้า, 35 

อังกฤษ ภาษีการให้ ยกเว้น 55,000 ปอนด์ คงที่, 40 
ฝร่ังเศส ภาษีการให้ เร่ิม 8,072 ยูโร ก้าวหน้า, 5 - 45 
ญี่ปุ่น ภาษีการให้ เร่ิม 2 ล้านเยน ก้าวหน้า, 10 - 50 

เกาหลีใต้2 ภาษีการให้ เร่ิม 5 แสนวอน คงที่, 30 
 

4-3 ตารางเปรียบเทียบฐานภาษีมรดกของแต่ละประเทศ 
ประเทศ ฐานภาษี 
ไทย ทรัพย์สินทั้งหมด กรณีเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาในประเทศ 

ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในไทย กรณีเจ้ามรดกไมม่ีภูมิลําเนาในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา กองมรดกท้ังหมดของเจ้ามรดก ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีราคา 

อังกฤษ ทรัพย์สินในกองมรดกทั้งหมด กรณีเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาในอังกฤษ 
ทรัพย์สินในกองมรดกที่ต้ังอยู่ในอังกฤษ กรณีเจ้ามรดกไมม่ีภูมิลําเนาในอังกฤษ

ฝร่ังเศส ทรัพย์สินทั้งหมด กรณีเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาในฝร่ังเศส 
ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในฝร่ังเศส กรณีเจ้ามรดกไม่มีภูมิลําเนาในฝร่ังเศส 

ญี่ปุ่น กองมรดกท้ังหมดของเจ้ามรดก ทรัพย์สินทัง้หมดที่มีราคา 
เกาหลีใต้ ทรัพย์สินทั้งหมด กรณีเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาในเกาหลีใต้ 

ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในเกาหลีใต้ กรณีเจ้ามรดกไม่มีภูมิลําเนาในเกาหลีใต้ 
 
 
 

 

                                           
  2Supra note, Article 55 (Tax Base and Taxable Minimum of Gift Tax).- 
Article 57(Premium Gift Tax with Respect to Lineal Descendant). 
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4-4 ตารางเปรียบเทียบฐานภาษีการให้ของแต่ละประเทศ 
ประเทศ ฐานภาษี 
ไทย การให้ในส่วนที่เกิน 10,20 ล้านบาทในปีภาษี 

เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 10,20 ล้านบาท 
สหรัฐอเมริกา การให้ที่มมีูลคา่เกิน 5,340,000 ดอลล่าร ์

เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 5,340,000 ดอลล่าร์ 
อังกฤษ การให้ที่มมีูลคา่เกิน 55,000 ปอนด์ 

เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 55,000 ปอนด์ 
ฝร่ังเศส แบ่งตามความสัมพันธ์เครือญาติ เร่ิมเก็บถ้าให้เกิน7,962 ยูโร 
ญี่ปุ่น การให้ที่มมีูลคา่เกิน 2,000,000 เยน 

เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 2,000,000 เยน 
เกาหลีใต้ การให้ที่มมีูลคา่เกิน 500,000 วอน 

เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 500,000 วอน 

  จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศมีการจัดเก็บภาษีมรดกใน
รูปแบบที่แตกต่างกันๆไป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเกาหลีใต้ ใช้รูปแบบ
การจัดเก็บภาษีกองมรดก ส่วนประเทศฝร่ังเศส และประเทศญี่ปุ่นใช้การจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่จะพบได้ว่าการจัดเก็บภาษีกองมรดกของประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการกําหนดทรัพย์สินที่ให้ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก เช่น 
สัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ทรัพย์สินที่อยู่ในกองทรัสต์ เป็นต้น ซึ่งจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้ถือ
เป็นทรัพย์มรดกที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีกองมรดก นอกจากน้ันประเทศอังกฤษยังมีมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีการให้ที่ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก โดยการกําหนด
มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้โอนให้ภายในระยะเวลา 7 ปีก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ที่หากมีการโอนให้
เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็จะต้องเสียภาษีในส่วนมูลค่าที่เกินด้วย ส่วนในประเทศฝร่ังเศสมี
เอกลักษณ์ในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในการกําหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์ใกล้ชิดของ
ทายาท โดยที่ทายาทท่ีได้รับมรดกที่มีความสัมพันธืใกล้ชิดกับเจ้ามรดกมากกว่าก็จะได้รับการลดหย่อน
มากกว่าทายาทที่มีความใกล้ชิดห่างกว่ากัน เช่น ทายาทที่เดป็นบุตร จะได้รับค่าลดหย่อนมากกว่า
ทายาทท่ีเป็นหลาน เป็นต้น 

  จากการศึกษาพบว่าภาษีมรดกของประเทศไทย ใช้การจัดเก็นภาษีในรูปแบบภาษี
การรับรับมรดก โดยเก็บภาษีจากผู้รับมรดก และให้ผู้รับมรดกมีหน้าที่ที่จะต้องย่ืนแบบแสดงรายการ
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ภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก และเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการไม่ชําระภาษีการรับ
มรดก จึงได้ทําการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร เพ่ือทําการจัดเก็บภาษีจากการรับให้ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกของไทยดังกล่าวแล้ว จึงเห็นได้ว่า ประเทศไทยมิได้ตรา
พระราชบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีมรดกร่วมกับภาษีการให้ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันเหมือนกับ
ต่างประเทศ แต่ใช้วิธีรวมเรียกเก็บภาษีการรับมรดกและใช้วิธีการแก้ไขประมวลรัษฎากรตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 พ.ศ.2558 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจัดเก็บ
ภาษีการให้โดยเสน่หา โดยหากมีการโอนทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับของประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
(26)- (27)3 ในกรณีที่เกิน 20 ล้านบาทในปีภาษี หรือกรณีที่เกิน 10 ล้านบาท ตามมาตรา 42 (28)   ก็
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ทําให้เป็นการแยกเก็บภาษีที่แตกต่างประเภทกัน กล่าวคือ การ
จัดเก็บภาษีการให้ในต่างประเทศเป็นการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีจากฐานความ
มั่งคั่ง แต่การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้เป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ อันเป็นการจัดเก็บจากฐานเงิน
ได้ ดังนั้น โดยหลักการแล้วจึงทําให้ไม่สามารถนําหลักการจัดเก็บภาษีการให้ที่เก็บจากฐานความมั่งคั่ง
ที่มีในต่างประเทศมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ของประเทศ
ไทย แต่ผู้เขียนเห็นว่าแม้ฐานภาษีที่นํามาจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ของประเทศไทย จะมี
หลักการพ้ืนที่ฐานที่ต่างจากการจัดเก็บภาษีการให้ของต่างประเทศก็ตาม แต่ก็ยังมีจุดเกาะเกี่ยวบาง
ประการที่สามารถเช่ือมโยงกันกับการจัดเก็บภาษีการให้ของต่างประเทศโดยมีความเช่ือมโยง
ดังต่อไปนี้ 

  1) จุดเกาะเก่ียวที่รัฐจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนภายในรัฐน้ัน หากพิจารณาประการ
แรกซึ่งก็คือบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีการให้บนฐานความมั่งคั่ง
หรือทรัพย์สิน หรือการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้บนฐานเงินได้ บุคคลผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี
ก็คือผู้ให้ หรือผู้รับ ตามหลักพ้ืนฐานของการจัดเก็บภาษีการให้ทั้งสิ้น เช่นกรณีการให้อสังหาริมทร์ที่
กําหนดให้ผู้ให้มีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษี เพ่ือนําส่งกรมสรรพากร 

  2) จุดเกาะเกี่ยวประการต่อมา เมื่อพิจารณาถึงฐานของการจัดเก็บภาษีการให้บน
ฐานภาษีทรัพย์สินตามที่ได้เปรียบเทียบมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีการยกเว้นการให้ไว้ในระดับหน่ึง
ตามท่ีแต่ละประเทศกําหนด เปรียบเสมือนเป็นการยกเว้นการให้ที่มีมูลค่าทรัพย์ตามปกติที่บุคคลควร

                                           
  3ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (29) เป็นการยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการให้โดย
เสน่หาที่ผู้ให้แสดงเจนา หรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการ
ศึกษา หรือกิจการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งไม่ต้องนําเงินได้น้ันมาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ 
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ให้แก่กัน มิใช่เป็นการให้ที่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกเป็นสําคัญ ซึ่งหากมีการให้ทรัพย์สิน
ในส่วนที่เกินจากที่ยกเว้นไว้ก็จะมีการจัดเก็บภาษีการให้โดยมีอัตราภาษีทั้งแบบอัตราคงที่และแบบ
อัตราก้าวหน้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ ก็จะพบลักษณะที่คล้ายคลึง
กับการจัดเก็บภาษีการให้คือการยกเว้นมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าย่ีสิบล้านบาทตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (27) หรือมูลค่าสิบล้านบาทตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
(28) เป็นต้น ซึ่งหากมีการให้ที่มากกว่าที่กฎหมายยกเว้นไว้ ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ใน
อัตราคงที่ที่ 5 %ซึ่งเหตุผลอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ เน่ืองจากประเทศไทยมิได้มีการแยกการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้แต่ละประเภทชัดเจนเหมือนกับต่างประเทศที่มีการแยกการจัดเก็บภาษีเงินได้จากแรงงาน 
(Labor Income)  และเ งินได้จากทุน (Capital Income) ที่แตกต่างกัน  (Dual Income Tax 
System) จึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงที่ทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ได้รวมยกเว้นการรับ
ให้ต่างๆ ไว้ในมาตรา 42 และเก็บภาษีในส่วนที่เกินจากการยกเว้น 

  3) ประการต่อมา เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
การให้ในต่างประเทศ เช่นประเทศฝรั่งเศส จะเห็นได้ว่าหากผู้ให้กับผู้รับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน 
เช่น บิดามารดากับบุตร ก็จะมีการจัดเก็บภาษีการให้ในอัตราที่แตกต่างจากกรณีผู้ให้กับผู้รับมี
ความสัมพันธ์ที่ห่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับของการจัดเก็บภาษีเงินได้
จาการรับให้ จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก เพราะหากผู้ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้รับ ก็
จะได้รับการยกเว้นมากกว่ากรณีที่ผู้ให้มีความสัมพันธ์ห่างกันกับผู้รับ และเมื่อพิจารณาถึงจึงนวนภาษี
ที่รัฐได้รับจากการจัดเก็บจะเห็นได้ว่า โดยหลักจุดมุ่งหมายของรัฐในแต่ละประเทศที่จัดเก็บภาษีการให้ 
อาจจะมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการจัดเก็บภาษีมรดก โดยใช้ภาษีการให้ควบคู่กัน แต่บางรัฐก็ต้องการ
จัดเก็บการให้เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่ามีเจตนารมณ์ที่มุ่งจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้มากกว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดก  

  4) หลักทั่วไปของการจัดเก็บภาษีเงินได้ประการหนึ่งที่สําคัญคือการให้ถือว่าการให้
เป็นเงินได้ เพราะหากพิจารณาในความหมายอย่างกว้างแล้วจะพบว่า แท้จริงแล้วการที่บุคคลได้รับ
ทรัพย์สินไม่ว่าทรัพย์สินที่ได้น้ันจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ถือเป็นเงินได้ของบุคคลน้ันที่
ได้รับมาทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อมีเงินได้ก็จะต้องนําเงินได้น้ันมาเสียภาษี แม้แนวคิดพ้ืนฐานของภาษีทรัพย์สินที่
มองการให้ทรัพย์สิน เป็นการให้บนฐานความมั่งคั่งของบุคคลที่จะต้องเสียภาษีการให้บนฐานทรัพย์สิน
ก็ตาม  

  5) เหตุผลประการหน่ึงผู้ เขียนเห็นว่า การที่ผู้ร่างกฎหมายมิได้บัญญัติตรา
พระราชบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีการให้ในฐานทรัพย์สิน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีการเมืองมี
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ส่วนสําคัญอย่างมากต่อการบริหารประเทศ และการเมืองของประเทศมีเสถียรถาพที่ไม่แน่นอน 
นอกจากน้ันกลุ่มทุนที่มีรายได้มากก็มักจะอยู่เบ้ืองหลังในการขับเคลื่อนนโยบายทากการเมืองที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากมีการจัดเก็บภาษีการให้อย่างจริงจังก็จะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนน้ีเป็น
อย่างมาก และหากต่อมาการเมืองมีการเปลี่ยนที่ทําให้ต้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดกขึ้นมา ก็จะทําให้การจัดเก็บภาษีการให้ถูกเลิกลงไปด้วย ซึ่งการทํานําบทบัญญัติในการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการรับให้แยกไว้ต่างหาก อาจทําให้รัฐยังคงจัดเก็บภาษีในส่วนน้ีได้ต่อไปหากมีการ
ยกเลิกภาษีพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกต่อไปในอนาคต 

  6) ในการจัดเก็บภาษีทุกประเภทจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานหลักภาษีอากรที่ดี ซึ่งเป็น
หลักการพ้ืนฐานของการจัดเก็บภาษีซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สิน หรือฐานเงินได้ ก็
ล้วนแล้วแต่ต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีน่ันเอง 

  ด้วยเหตุผลที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การจัดเก็บการให้ที่ต้ังอยู่บน
ฐานทรัพย์สิน หรือการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานเงินได้ ก็ล้วนแล้วแต่มี
วัตถุประสงค์และเหตุผลที่ชัดเจนอยู่ในตัวเอง แต่เหตุผลที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ การประสบ
ความสําเร็จในการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่รัฐได้วางไว้ 

  ประการต่อไปที่จะกล่าวถือคือรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของ
ประเทศไทยคํานวณจากมูลค่าสุทธิของมรดก คือ คํานวณรวมมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็น
มรดกหักด้วยมูลค่าของหน้ีสินอันตกทอดมาจากการรับมรดก หรือที่เรียกว่า มูลค่ามรดกสุทธิ โดยมี
การจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินมรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท  แต่
หากผู้รับมรดกเป็นผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงมูลค่ามรดกสุทธิของมรดกจะคํานวณจากมูลค่าของ
สินทรัพย์ เฉพาะที่มีการจดทะเบียนหรือมีหลักฐานในการถือครองเท่าน้ัน ตามสูตรที่ผู้เขียนได้อธิบาย
ไว้เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ ดังตัวอย่างดังนี้ 

ขั้นที่ 1  A – B = C 

ขั้นที่ 2  C – D = E x F = G 

หมายเหตุ 

A คือ มูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดก  

B คือ มูลค่าของหน้ีสินทั้งหมดของเจ้ามรดก 

C คือ มูลค่าสุทธิของทรัพย์มรดก 
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D คือ 100 ล้านบาทแรกที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกกําหนด 

E คือ ส่วนที่เกินจาก 100 ล้านบาท 

F คือ อัตราคงที่ร้อยละที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกกําหนด (ร้อยละ 10 หรือ
ร้อยละ 5) 

G คือ มูลค่าสุทธิของภาษีมรดกที่ต้องชําระภาษี 

 

  ในทางทฤษฎีแล้ว การจัดเก็บภาษีมรดกส่งผลดีหลากหลายประการ ทั้งในแง่การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก การ
จัดเก็บภาษีมรดกที่มีการออกแบบอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดการสะสมทุนและทรัพย์สินในระดับ
ที่เหมาะสม กระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในปัจจุบัน ไม่เกิดการสะสมทรัพย์สินเพ่ือเก็งกําไรมาก
จนเกินไป เกิดการกระจายทรัพย์สินไปสู่ภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรม จูงใจให้มีการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล นอกจากนั้น ยัง
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับรัฐบาล โดยไม่กระทบผู้ที่มีฐานะไม่สู้ดีนัก ได้อีกด้วย4 

  อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือ
เคยจัดเก็บภาษีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาสําคัญอยู่ที่การนําเอาภาษีประเภทน้ีไปบังคับใช้จริง ในทาง
ปฏิบัติ เน่ืองจาก การให้นิยามของคําว่ามรดกและการกําหนดเวลาคํานวณรวมทรัพย์สินจากการรับ
การให้น้ันก่อให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงการเสียภาษีดังกล่าว
ได้ ประกอบกับแม้ว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีโดยเก็บจากฐานทรัพย์สิน แต่
เมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะเห็นว่าอาจมีการจัดเก็บที่ซ้ําซ้อนกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ 
กล่าวคือ เงินได้ที่มีการจัดเก็บภาษีไปแล้ว อาจต้องเสียภาษีการรับมรดกอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ต้องเสียภาษีนอกจากน้ีในบางประเทศท่ีได้มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดก 
ก็มีสาเหตุมาจากความต้องการท่ีจะสนับสนุนการประกอบกิจการภายในครอบครัว เช่นประเทศ
สวีเดน5 ที่ยกเลิกภาษีการรับมรดกต้ังแต่ปี ค.ศ.2004โดยมีเหตุผลในการยกเลิกเพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมี
การจัดเก็บภาษีมรดก กิจการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกิจการหนึ่งก็คือกิจการที่ดําเนินโดยครอบครัว 
ทําให้รุ่นลูก หลาน ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการเกิดภาระภาษีมรดกหากเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ดังน้ัน
                                           
  4ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
  5Christofer Pihl, Nima Sanandaji, Five years with no inheritance and gift 
Taxes, Svenskt Näringsliv, December, 2009. 
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รัฐบาลจึงได้ทําการยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดก เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการดําเนินธุระกิจดังกล่าว 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบว่า ยังมีกิจการขนาดย่อยหรือ SME ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ควรศึกษาต่อเวลา ภายหลังที่พระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ใช้บังคับ กิจการขนาดย่อมที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจาก
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ีหรือไม่หรือกรณีประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่าง 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็ยังยกเลิกภาษีมรดกเพราะเรื่องต้นทุน ทรัพย์สินบางประเภท เช่น ที่ดินจะ
หลีกเลี่ยงการเก็บภาษีได้ยากกว่า ภาษีที่ดินอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าภาษีมรดก 

  แต่อย่างใดก็ตามเมื่อพิจารณาถึงหลักการพ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษีทุกประเภท ภาษี
ทุกชนิด ย่อมพบปัญหาในการจัดเก็บอยู่ทุกประเภทภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีมรดกและภาษีการให้ แต่ละ
ประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศต่างๆ ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ
กําหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีสามารถแก้ไขให้
ลดลงได้ แต่ไม่เคยมีประเทศใดที่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ด้วยเหตุผลที่เป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนมาจากการจัดเก็บภาษี และเมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้บังคับภาษีการรับมรดก และจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการรับให้ร่วมกับภาษีการรับมรดกแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องจากการตรากฎหมายภาษี ก็ควรที่จะหามาตรการเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษีได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด สมดังเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย  

  และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญั ติภาษีการรับมรดกของประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรในส่วนการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ จะเห็นได้
ว่ายังมีปัญหาและช่องโหว่อยู่หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และ
ภาษีเงินได้จากการรับให้น้ี ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ปัญหาภาษีซ้อน ปัญหาภาระหน้าที่
ของเจ้าพนักงานประเมิน ฯลฯ โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าปัญหาภาษีซ้อนที่เกิดข้ึนจากการจัดเก็บภาษี
การรับมรดกนี้ เป็นรากฐานของปัญหาที่สําคัญที่ทําให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเจตนาที่จะพยายามหาช่อง
โหว่ของกฎหมายเพ่ือทําให้สามารถเลี่ยงภาษีให้ได้มากที่สุดซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะมุ่งเน้นศึกษา และ
วิเคราะห์ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ เพ่ือหามาตรการป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษี โดยจากการศึกษาจะพบปัญหาที่เกิดข้ึนจากการหลีกเลี่ยงไม่ชําระภาษีการรับ
มรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ดังน้ี 
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4.2 รูปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีการรบัมรดกและภาษีเงนิได้จากการรับให้6 

  ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ถึงการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกทั้งที่กล่าวไว้ใน
ประเทศไทย รวมถึงหลักการพิจารณาการหลีกเลี่ยงภาษีที่มีในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณากับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ซึ่งผู้เขียนเห็นควรแบ่งการพิจารณาปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และ
ภาษีเงินได้จากการรับให้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยถิ่นที่อยู่ 
(2) ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยสภาพบุคคล 
(3) ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยประเภททรัพย์สิน 
(4) ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรม 
(5) ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยที่ต้ังทรัพย์สิน 

 
4.2.1 การหลกีเลี่ยงโดยอาศัยถ่ินที่อยู่ 

4.2.1.1 ภาษีการรับมรดก 

      พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ .2558 มาตรา 11 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ของบุคคลท่ีมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก โดยยึดหลักสัญชาติ และหลักที่ต้ังของ
ทรัพย์สินเป็นหลัก นอกจากน้ัน ในกรณีที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกด้วยเช่นกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบการพิจารณาอณุญาติให้
คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522ได้
แบ่งประเภทคําขอที่จะเข้ามาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไว้ 5 กรณีดังต่อไปนี้ 

1) ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน 

2) ประเภทเข้ามาเพื่อทํางาน 

3) ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม เช่น คู่สมรส กรณีมีบุตร บิดามารดา 
เป็นต้น 
                                           
  6Sam Barrett, “How to avoid inheritance tax.” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 
2558, จาก http://www.iii.co.uk/articles/25589/how-avoid-inheritance-tax. 
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4) ประเภทเข้ามาเป็นผู้เช่ียวชาญ 

5) ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ทั้ง 5 ประเภทน้ี จะกําหนดให้ชาวต่างด้าวที่ต้องการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
จะต้องย่ืนคําขอตามประเภทที่กําหนดไว้ และเมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้คนต่างด้าวนั้นเข้ามามี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้ ก็จะถือว่าบุคคลน้ันมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องมี
หน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ในกรณีได้รับมรดกซึ่งเป็นทรัพย์สิน ซึ่งประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกจะเห็นได้จากการที่บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรน้ียึดหลักการมีถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งมิใช่หลักถิ่นที่อยู่ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสองที่ใช้หลักผู้อยู่ในประเทศไทย ทําให้อาจก่อให้เกิดกรณีที่บุคคล
ใช้ช่องว่างในการที่ไม่ขอรับอนุญาตในการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เพ่ือป้องกันการเสียภาษีการรับ
มรดกได้ เพราะเมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11 (2) จะเห็นได้
ว่า หากบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว 
ก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในหรือ
นอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับการยกเว้นที่จะเสียภาษีการรับมรดกเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร เหมือนกับบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกตามมาตรา 11 (3) ที่จะเสียภาษีการรับ
มรดก เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ราชอาณาจักรเท่าน้ัน  

4.2.1.2 ภาษีเงินได้จากการรับให ้

   ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ของประเทศไทย 
ใช้การแก้ไขประมวลรัษฎากรในมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ
ที่40) พ.ศ.2558 เป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้โดยยึดหลักเงินได้ ซึ่งแตกต่างจากการจัดเก็บ
ภาษีการให้โดยยึดหลักภาษีทรัพย์สินในต่างประเทศ จึงทําให้การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้
จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานหลักการจัดเก็บที่สําคัญ 2 ประการดังที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 
41 คือ หลักแหล่งเงินได้ และหลักถ่ินที่อยู่ โดยหลักแหล่งเงินได้ จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อถัดไป เมื่อ
พิจารณาถึงหลักถิ่นที่อยู่แล้ว ประมวลรัษฎากรมาตรา 41 วรรคสอง ได้บัญญัติให้ผู้อยู่ในประเทศไทย 
มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เน่ืองจากหน้าที่งาน หรือกิจการที่ทําใน
ต่างประเทศ หรือเน่ืองจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี
เมื่อนําเงินได้พึงประเมินน้ันเข้ามาในประเทศไทย และมาตรา 41 วรรคสาม ได้บัญญัติถึงความเป็นผู้
อยู่ในประเทศไทยโดยนับระยะเวลาไม่ว่าจะช่ัวระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลาทั้งหมดถึงหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันในปีภาษีน้ัน จะถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษี ที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษี 
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เท่ากับว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 
42 (26) และ (27) และในส่วนที่เกิน สิบล้านบาท ตามมาตรา 42 (28) จะต้องต้ังอยู่ในหลักการ
เดียวกันกับมาตรา 41 วรรคสอง และวรรคสาม ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) หากมีการโอนทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ก็จะไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 41 
วรรคแรก เพราะแหล่งเงินได้มิได้อยู่ในประเทศไทย  

  (2) เมื่อทรัพย์สินที่ได้รับมิได้มีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย จึงต้องพิจารณาหลักถ่ินที่
อยู่ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสอง กล่าวคือเงินได้ที่ได้รับในต่างประเทศ จะต้องเสียภาษี
เงินได้จากการรับให้ก็ต่อเมื่อผู้รับทรัพย์สิน นําเงินได้น้ันเข้ามาในประเทศไทย 

  (3) ผู้รับทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามนัยของมาตรา 41 วรรคสาม 
แห่งประมวลรัษฎากรด้วย กล่าวคือ หากมิได้อยู่ในประเทศไทยช่ัวระยะเวลาหน่ึง หรือหลาย
ระยะเวลารวมเวลาทั้งหมดถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันในปีภาษีน้ัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปี
ภาษีที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  ประเด็นการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีการโอนทรัพย์สนิทีอ่ยู่ในประเทศไทย แบ่งทรัพย์สินเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ 

   - กรณีเป็นสังหาริมทรัพย์ หากเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่า
จะโอนให้แก่บุคคลใด ก็อยู่ในบังคับประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคแรก ที่ยึดหลักแหล่งเงินได้
เน่ืองจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย และหากสังหาริมทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินย่ีสิบล้านบาท หรือสิบ
ล้านบาทแล้วต่อกรณี ก็จะต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่เกินยี่สิบล้าน 
หรือสิบล้านแล้วแต่กรณีทั้งน้ี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (27) หรือ (28) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับ
สังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  ตัวอย่าง นายดําทําการโอนทรัพย์สินของนายดําที่อยู่ในประเทศไทย ให้แก่นายแดง
ซึ่งเป็นบุตรที่อยู่ในต่างประเทศ หากทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินกว่าย่ีสิบล้านบาท นายแดงซึ่งเป็นผู้รับก็
จะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 (27)เน่ืองจากถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 และเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 

  แต่หาก นายดําทําการโอนทรัพย์สินของนายดําที่อยู่ในประเทศไทย ให้แก่นายเขียว
ซึ่งมิได้เป็นบุตรของนายดําแต่อยู่ในต่างประเทศ หากทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาท นาย
เขียวซึ่งเป็นผู้รับก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่เกินสิบล้านบาท ตาม
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ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (28)เน่ืองจากถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 และเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

   - กรณีอสังหาริมทรัพย์  หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่า
จะโอนให้แก่บุคคลใด ก็อยู่ในบังคับประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคแรก ที่ยึดหลักแหล่งเงินได้
เน่ืองจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน และหากอสังหาริมทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินย่ีสิบล้าน
บาท หรือสิบล้านบาทแล้วต่อกรณี ก็จะต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนที่
เกินย่ีสิบล้าน  หรือสิบล้านแล้วแต่กรณีทั้งน้ี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) หรือ (28) ซึ่งเป็น
หน้าที่ของผู้ให้ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพ่ือส่งให้แก่สรรพากร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 (6) 
  ตัวอย่าง นายดําทําการโอนอสังหาริมทรัพย์ของนายดําที่อยู่ในประเทศไทย ให้แก่
นายแดงซึ่งเป็นบุตรที่อยู่ในต่างประเทศ หากอสังหาริมทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินกว่าย่ีสิบล้านบาท นายดํา
ซึ่งเป็นผู้ให้ก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษีเน่ืองจากประมวลรัษฎากร มาตรา 50 (6) ให้ถือว่านายดําเป็น
ผู้จ่ายเงินได้จึงต้องหักภาษีไว้ร้อยละ5ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท เพ่ือเสียภาษีเงินได้
จากการรับให้ ตามมาตรา 42 (26)  

  แต่หาก นายดําทําการโอนอสังหาริมทรัพย์ของนายดําที่อยู่ในประเทศไทย ให้แก่
นายเขียวซึ่งมิได้เป็นบุตรของนายดําแต่อยู่ในต่างประเทศ นายดําซึ่งเป็นผู้ให้มีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษี
ตามมาตรา 50 (6) ซึ่งให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้โดยให้ผู้โอนหักภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 50 (5) 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า หากเป็นกรณีทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย บทบัญญัติ
ประมวลรัษฎากรมาตรา 41 วรรคแรกจะทําให้ผู้ให้ หรือผู้รับ มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการ
รับให้แต่หากเป็นกรณีการให้ทรัพยสินที่ไม่อยู่ในประเทศไทย จะมีประเด็นซึ่งอาจจะเป็นปัญหา
ดังต่อไปนี้  

  (2) กรณีการโอนทรัพย์สินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  เมื่อพิจารณาจากปัญหาที่กล่าวมา
น้ัน เห็นได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเภทของภาษีเงินได้จากการรับให้ ที่มีหลักการจัดเก็บมาจากฐาน
เงินได้จึงทําให้ในการจัดเก็บต้องนําหลักความเป็นผู้อยู่มาพิจารณาในการจัดเก็บด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้
เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยถิ่นที่อยู่ และอาจใช้เป็นช่องทางหน่ึงในการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จาก
การรับให้ได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามาตรการที่สามารถนํามาป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้
น้ัน ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ที่ใช้หลักฐานเงินได้เป็นการจัดเก็บภาษี
การให้จากฐานทรัพย์สิน เน่ืองจากการพิจารณาการจัดเก็บภาษีในฐานทรัพย์สินน้ี ผู้เสียภาษีจะไม่
สามารถใช้ช่องทางของสภาพบุคคลเพ่ือมาหลีกเลี่ยงภาษีได้เพราะเมื่อมีการให้เมื่อใด ผู้เสียภาษีจะอยู่
ในบังคับภาษีการให้ โดยไม่คํานึงถึงถ่ินที่อยู่แต่อย่างใด 
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4.2.2 การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยสภาพบุคคล 

4.2.2.1 ภาษีการรับมรดก 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้มีหน้าที่
เสียภาษีการรับมรดกได้แก่ 

(1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

(2) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง 

(3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
หรือจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการก่ึงหนึ่งของคณะ
บุคคลซึ่งมีอํานาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 

โดยในการรับมรดกจะเห็นได้ว่าสามารถรับได้โดยผลของกฎหมายคือการได้รับตาม
หลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 ประกอบมาตรา 1629  และสามารถรับมรดกได้โดย
การรับพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ซึ่งตามสภาพของบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก มาตรา 11 จะเห็นได้ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกจะต้องมี
สภาพบุคคล และมาตรา 18 ได้บัญญัติให้หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกตายก่อนครบกําหนด
ระยะเวลายื่นแบบเพ่ือเสียภาษีการรับมรดก โดยท่ียังมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้จัดการมรดกในการยื่นแบบเสดงรายการ ซึ่งหมายความว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ไม่มีสภาพ
บุคคลที่จะสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกได้ แม้จะให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการ
มรดกของผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกจะเป็นผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีการรับ
มรดก และหากภายใน 180 วัน ยังไม่มีการแต่งต้ังผู้จัดการมรดกเพ่ือดําเนินการตามมาตรา 18 ก็ตาม 
ให้เป็นหน้าที่ของทายาทที่ได้รับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีการรับ
มรดกตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 อันเป็นการป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในระดับหน่ึงก็ตาม แต่ในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกซ้ําซ้อนกันกับทรัพย์สินของผู้ตายกับทายาทของผู้ตายที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีการรับ
มรดกเช่นเดียวกันกับผู้ตาย จึงทําให้ทรัพย์สินต่างๆ ถูกจัดเก็บภาษีถึง 2 คร้ัง ซึ่งแม้โดยหลักจะเป็น
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนก็ตาม แต่ก็เป็นปัญหาที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการสิ้น
สภาพบุคคลของผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในลําดับแรก 

ด้วยเหตุน้ี ผู้เขียนเห็นว่าเน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มิได้มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจัดเก็บภาษีการรับมรดกซ้ําซ้อนกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลได้ซึ่งมาตรการที่สําคัญในการแก้ไขปัญหานี้
ในระดับหน่ึงก็คือการให้เครดิตภาษีการรับมรดกทีสามารถนําภาษีการับมรดกที่เสียไปมาเครดิตภาษี
การรับมรดกได้ โดยอากําหนดระยะเวลา หรืออัตราภาษีที่สามารถเครดิตไว้ 

ประการถัดมา พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกน้ัน คู่สมรสของเจ้ามรดกถือเป็น
บุคคลที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมรดก อย่างไรก็ตาม คําว่า "มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจาก
เจ้ามรดก" ตามมาตรา 3 (2) น้ันอาจทําให้มีปัญหาเก่ียวกับการตีความได้ว่า จํากัดเฉพาะกรณีทรัพย์
มรดกตกทอดแก่คู่สมรสในฐานะทายาทโดยธรรมแต่เพียงเท่าน้ัน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกรณีคู่สมรสได้รับ
ทรัพย์มรดกจากการเป็นผู้รับพินัยกรรม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
มาตราว่าใช้บังคับทั้งกรณีคู่สมรสได้รับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม 

  (1) การทําพินัยกรรมให้แก่นิติบุคคล 

  การท่ีเจ้ามรดกทําพินัยกรรมให้กับนิติบุคคลเป็นวิธีการอีกวิธีการหน่ึงที่เป็นการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ ซึ่งการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัย
สภาพบุคคลประการหนึ่งเน่ืองจากแม้นิติบุคคลจะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก หาก
ทรัพย์สินที่ได้มีมูลค่าตามที่กฎหมายกําหนด และขณะเดียวกันนิติบุคคลน้ันก็จะต้องนําทรัพย์สินที่
ได้รับไปรวมในการคํานวณกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีลักษณะน้ีจะเห็นได้ว่า แม้นิติ
บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินมาโดยทางพินัยกรรมอาจทําให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูงก็ตาม แต่
ผู้เขียนเห็นว่า การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยวิธีน้ี จะเกิดข้ึนในช่วงแรงของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 เท่าน้ัน เพราะหากผ่านระยะเวลาไปนาน บุคคลผู้มีฐานะ
ร่ํารวยจะไม่ถือกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินด้วยตนเอง แต่จะให้นิติบุคคลถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินแทน 

  (2) การโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ 

  การโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกโดยอาศัย
สภาพบุคคลประการหนึ่ง เน่ืองจากกองทรัสต์ในบางประเภทก็ไม่มีสภาพบุคคล แต่ในบางประเภทก็มี
สภาพบุคคล ซึ่งไม่ว่ากองทรัสต์จะมีสภาพบุคคลหรือไม่ ผู้ที่โอนทรัพย์สินไปยังกองทรัสต์โดนมีเจตนา
ต้ังกองทรัสต์ก็มิใช่เจ้าของทรัพย์สินน้ันอีกต่อไปทําให้เมื่อผู้โอนทรัพย์สินน้ันถึงแก่ความตายก็ไม่มี
ทรัพย์สินที่จะตกทอดแก่ทายาทในอันที่ทายาทจะต้องมีหน้าที่เยภาษีการรับมรดก ซึ่งปัญหาการ
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หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้อีกประการหน่ึงก็คือการโอนทรัพย์สินให้แก่
กองทรัสต์ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศซึ่งการหลีกเลี่ยงในกรณีน้ีสามารถพิจารณาควบคู่ระหว่าง ภาษีการรับ
มรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้กล่าวคือการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทัพที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศหรือ
ต้ังอยู่ในประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงสองประการคือ 

  ประการที่หน่ึงการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกเพราะเมื่อโอนทรัพย์สินต่างๆให้กับกองทรัสต์
แล้วกองทรัสต์น้ัน จะดําเนินการจัดการให้เป็นผลกําไรและแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ผู้รับประโยชน์
จากทรัสต์ตี ทําให้ผลประโยชน์ที่ได้รับมิใช่ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก แต่อย่างใด 

  ประการที่สองการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศเมื่อพิจารณา
การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้จะพบว่าการโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการรับให้ เน่ืองจากกองทรัสต์ที่ไม่มีสภาพบุคคลก็จะไม่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแต่อย่างใดจึงทําให้ไม่อยู่ในบังคับในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
รับให้ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (26)-(28) ซึ่งหากเจ้ามรดกต้องการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการวิธีน้ี 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกหรือภาษีเงินได้จากการรับให้ได้ต่อไปและเมื่อ
พิจารณาการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศจะพบว่ามีการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีการโอน
ทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินที่อยู่ในกองทรัสต์เป็นทรัพย์ มรดกของเจ้ามรดกท่ีต้อง
รวมคํานวณในการเสียภาษีมรดกต่อไป 

  ตัวอย่างเมื่อมีการโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์แล้ว ทรัพย์สินน้ันจะไม่อยู่บังคับในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้และกองทรัสต์น้ันก็จะดําเนินกิจการในการลงทุนเพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งแม้ พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือการลงทุนจะ ได้บัญญัติมิให้
เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์น้ันก็ตามแต่เน่ืองจากเจตนาหลักของเจ้าของ
ทรัพย์สินมีขึ้นเพ่ือต้องการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการสับให้อยู่แล้วดังน้ันเจ้าของทรัพย์สินอาจเลือก
ผู้รับผลประโยชน์ เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเช่นทายาทของเจ้ามรดกและทายาทของเจ้ามรดกก็
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการปรับให้เพราะผลประโยชน์ที่เกิดจากเพราะ ผลประโยชน์ที่เกิด
จากทรัสต์น้ัน ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับการเสียภาษีเงิน
ได้จากการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 
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โครงสร้างของทรัสต์ 

 
   

ในต่างประเทศมีการควบคุมในการดําเนินกิจการของกองทรัสต์ โดยให้ถือว่ากอง 
ทรัตส์ คือทรีพย์สินที่รวมอยู่ในบังคับของกองมรดกที่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดก
ด้วยต่อไป ซึ่งประเด็นที่ต้องพิจารณาประการหนึ่งน้ัน เห็นได้ว่าในบางประเทศการโอนทรัพย์สินให้แก่
กองทรัสต์เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี เช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่กําหนดให้การลงทุนด้วยรูปแบบของการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ โดนมีเจตนาที่
ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีการให้ และภาษีกองมรดกเป็นการกระที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการโอน
ทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์น้ันจะถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก หรือภาษีเงินได้จากการรับให้
หรือไม่น้ัน คงต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทําเป็นหลัก เน่ืองจากดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากองทรัสต์เป็น
การลงทุนในรูปแบบหน่ึงที่เป็นการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เพ่ือนําไปหาผลประโยชน์ และส่ง
มอบผลประโยชน์ให้แก่ทรัสต์ตี ซึ่งในประเทศเกาหลีได้ให้คํานิยามแก่ทรัพย์สินในกองทรัสต์ว่าเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกด้วย ซึ่งไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์จากกองทรัสต์ ทําให้ประเทศเกาหลีสามารถเก็บภาษีการรับมรดกได้จากทรัพย์สินใน
กองทรัสต์อีกด้วย 
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นอกจากน้ัน ประเด็นปัญหาที่ ต้องพิจารณาต่อไปของกองทรัสต์จะเห็นได้ว่า 

กองทรัสต์ยังมีปัญหาถึงสถานะคว่ามเป็นบุคคล ตลอดจนหน่วยภาษีในการจัดเก็บซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริการกําหนดให้กองทรัต์ต้องเยภาษีนิติบุคคล เป็นการยืนยันถึงสถานะของกองทรัสต์อย่าง
ชัดเจน แต่ขณะเดียวกันในประเทศไทย ปัจจุบันการจัดต้ังทรัสต์ในประเทศไทยไม่สามารถกระทําได้ 
เน่ืองจากต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการที่ยังไม่รับรองถึงสถานะของ
กองทรัสต์แต่อย่างใดและยังไม่มีมาตรการใดๆ ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่กองทรัสต์จึงทําให้ยังมีช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่
กองทรัสต์ได้ต่อไป 

ในประเทศอังกฤษมีการยอมรับการจัดต้ังกองทรัสต์7 ซึ่งประเทศอังกฤษจะไม่พบ
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกเน่ืองจากการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ เน่ืองจากการจัดเก็บภาษี
เก่ียวกับกองทรัสต์จะจัดเก็บในหลายลําดับ โดยเร่ิมต้ังแต่มีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพย์สินให้แก่
กองทรัสต์ ต่อมาเมื่อกองทรัตส์สามารถบริหารจัดการโดย (trustee) จนเกิดผลประโยชน์และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (beneficiary) ก็จะต้องเสียภาษีในอีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ันเมื่อ
ทรัพย์สินถูกโอนเข้าไปในกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์น้ันจะต้องถูกเสียภาษีทุกๆ 10 ปี ซึ่งจากมาตรการ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษสามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่กองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะยอกมรับรูปแบบการลงทุนโดยการจัดต้ังกองทรัสต์
แล้ว ยังมีการวางมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีไว้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมรดก
ด้วย 

ผู้เขียนเห็นว่าหากรัฐต้องการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้
ให้มีประสิทธิภาพ ก็ควรพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดต้ังทรัสต์ขึ้นในประเทศไทย และวางหลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจนและเป็นธรรมไปในคราวเดียวกัน ไม่เช่นน้ันแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ออกไปจัดต้ังทรัสต์ในต่างประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก เช่นประเทศ สิงค์โปร์ ฮ่องกง ในรูปแบบ
การลงทุนในกองทรัสต์ ซึ่งเป็นการวางแผนภาษีมรดกที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่นิยมในหลายๆ 
ประเทศแต่ในอีกหลายประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกเห็นว่าการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในรูปแบบการ
ลงทุนในกองทรัสต์น้ัน เมื่อมีเจตนาเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกเป็นการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การลงทุนในรูปแบบของกองทรัสต์เป็นการลงทุนในรูปแบบหน่ึงที่มีขึ้นเพ่ือให้ผู้ลงทุน
สามารถได้รับผลตอบแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเหตุผลสนับสนุนจากการที่หลายประเทศมีการ

                                           
  7Trusts and taxes GOV.UK, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2559 จาก 
https://www.gov.uk/trusts-taxes 
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ลงทุนในรูปแบบน้ี แต่หากพิจารณาควบคู่กับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกที่ ต้ังอยู่บนฐานภาษี
ทรัพย์สินโดยจะเห็นได้ว่า หากประเทศท่ีมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่ไม่มั่นคงพอ การลงทุนในรูปแบบ
กองทรัสต์จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกน้ีได้ 

4.2.2.2 ภาษีเงินได้จากการรับให ้

  จากการวิเคราะห์สภาพบุคคลที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับ
ให้จะเห็นได้ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(26) – (28) ได้บัญญัติถึงสภาพบุคคลที่อยู่ในบังคับที่
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ไว้หลายกรณีด้วยกัน ซึ่งผู้มีภาระภาษีเงินได้จากการรับให้สามารถ
อาศัยช่องว่าของการกําหนดสภาพบุคคลแต่ละประเภทตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (26) – (28) 
ในการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ได้โดยสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (26) ได้บัญญัติถึงบุคคลที่ได้รับเงินได้จากการโอน
กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองให้อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทที่ต้องอยู่ในบังคับในการเสียภาษีเงิน
ได้จากการรับให้ ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 41 ทวิ ได้บัญญัติให้ในกรณีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ (เก็บภาษีจากผู้ให้) 
ดังน้ันในกรณีตามมาตรา 42 (26) ทําให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากการรับให้คือผู้ที่โอนกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บิดา มารดา เป็นต้น เป็นการจัดเก็บภาษีที่เก่ียวกับการ
โอนอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเท่าน้ัน ไม่รวมถึงการโอนสังหาริมทรัพย์ 

ดังน้ัน สิ่งที่พิจารณาต่อไปจึงมีว่า เมื่อประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (26) ได้บัญญัติไว้
เฉพาะบุตรที่ชอบด้วยก็กฎหมาย จึงทําให้หากเป็นกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรบุญธรรม ก็จะต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการ
รับให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 48 (28) แทน ซึ่งมีการยกเว้นไว้เพียงสิบล้านบาท ทําให้มีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งผู้เขียนต้ังข้อสังเกตไว้ว่าเหตุใดผู้บัญญัติกฎหมายในส่วนน้ี จึงบัญญัติ
ยกเว้นกรณีบุตรบุญธรรมไว้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอาจเป็นเพราะความสนิทชิดเช้ือการในสายเลือดที่
แตกต่างกันระหว่างบุตรบุญธรรมกับบุตรที่แท้จริง แต่ไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมหรือบุญที่แท้จริง ก็มี
ฐานะเป็นผู้สืบสันดานอันมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1629 (1) ทั้งสิ้น เพราะบุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตร
บุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/28 และเมื่อพิจารณาถึง
พระราชบัญญัติการรับมรดก ไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องมีหน้าที่
เสียภาษีการรับมรดกโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ด้วยเหตุที่การบัญญัติผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับ
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มรดกตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) มีความแตกต่างกันระหว่างบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและ
บุตรบุญธรรม อาจเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนน้ี
ได้ และหากพิจาณาถึงบุคคลที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นจํานวนมาก การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรบุญธรรมก่อนที่จะถึงแก่ความตายทุกปีๆ หรือการดําเนินการ
ด้วยวิธีอ่ืนที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ก็เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ 

นอกจากน้ัน การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ให้แก่บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 42(26) และก็มิได้อยู่ใน
บังคับของมาตรา 42(27) ด้วย แต่จะเป็นกรณีตามมาตรา 42 (28) ที่ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการ
อุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส จึงทําให้มีประเด็นที่
น่าสนใจว่า หากผู้โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตร
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับการยกเว้นในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาท ซึ่งเป็นการยกเว้นที่ไม่เท่าเทียม
กันกับที่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นในส่วนที่ไม่เกินย่าสิบล้านบาทตามมาตรา 42 (26) 
ซึ่งเป็นเหตุจูงใจประการหน่ึงในการที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนน้ีได้   

(2) ประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (27) บัญญัติให้เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือ
การให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาท 
ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ เมื่อพิจารณาถึงคําว่าผู้บุพการี และผู้สืบสันดาน 
จะถือตามความเป็นจริงตามที่ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ในการพิจารณาผู้บุพการี และผู้สืบสันดานว่าถือ
ตามความเป็นจริงตามหลักการเดียวกันกับผู้มีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญาในมาตรา 5 (2) 
และผู้รับมรดกความในคดีอาญาตามมาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะ
เห็นได้ว่า เฉพาะผู้บุพการี เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ฯลฯ และยังหมายความรวมถึงผู้
บุพการีตามความเป็นจริงในกรณีที่บุคคลไม่มีผู้บุพการี เช่น ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ ที่ใช้อํานาจปกครอง
ดูแล ทําให้หากต้องการเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ควบคู่ไปกับการเสียภาษีการรับมรดก ก็
สามารถทําได้โดยใช้สภาพบุคคลของผู้บุพการีในการถ่ายโอนทรัพย์สินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  

นอกจากน้ัน เมื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
(27) จํากัดอยู่ในเฉพาะสังหาริมทรัพย์ อันทําให้ผู้รับสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จาก
การรับให้ (ตามหลักผู้รับ) อันจะทําให้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก ซึ่งยังไม่มีมาตรการใน
การตรวจสอบว่าผู้รับโอนสังหาริมทรัพย์ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ และอาจเป็น
ช่องว่างประการหน่ึงที่ทําให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนน้ีได้ 
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จากรูปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้โดยอาศัย

สภาพบุคคลสามารถกระทําได้ด้วยวิธีการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล   
  (1) การโอนทรัพย์สนิให้แก่นิติบุคคล 

  การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้โดยอาศัยสภาพบุคคล
ด้วยวิธีการหน่ึงก็คือ การโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทจํากัด โดยให้กลายเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น เน่ืองจากประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 (28) ว่าเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หา
เน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งน้ีจากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือ
คู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 5 
ของมูลที่ทรัพย์สินที่เกินสิบล้านบาทในปีภาษีน้ัน ซึ่งมูลค่าสิบล้านบาทที่โอนให้แก่นิติบุคคลน้ัน 
สามารถโอนถ่ายทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลได้ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ เป็นการลดทรัพย์สินของเจ้า
มรดกลงในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่ทําให้ทรัพย์สินน้ันไม่อยู่ในบังคับที่
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเจ้าของทรัพย์สินแล้วจะเห็นได้ว่า สามารถทํา
ให้ทรัพย์สินน้ันลดลงได้ 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือทรัพย์สินที่นิติบุคคลได้รับมาน้ัน รัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ต่อไปอย่างไรหรือไม่ ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ได้บัญญัติให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลคือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเน่ืองจากกิจการ ที่กระทําในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี และรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกล่าวให้มีกําหนดสิบสองเดือน อันเป็นการจัดเก็บภาษีจากกําไรสุทธิซึ่งถือเป็นเงินได้
ที่ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทรัพย์สินที่นิติบุคคลได้รับโอนมาจะถือเป็นเงิน
ได้ที่ต้องนํามาคํานวณเพ่ือหากําไรสุทธิหรือไม่น้ัน เมื่อประมวลรัษฎากรมาตรา 39 ได้ให้คํานิยามของ
เงินได้พึงประเมินที่ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รับ ซึ่งอาจคิด
คํานวณได้เป็นเงินด้วยและมาตรา  65 ทวิ (4) ได้กําหนดให้ในกรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้
กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย หรือมีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียตํ่า
กว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการ 
หรือดอกเบ้ียน้ัน ตามราคาตลาดในวันที่โอน ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินน้ัน ดังน้ันจึงถือได้ว่า ทรัพย์สิน
ที่โอนให้แก่นิติบุคคลถือเป็นรายได้ที่จะต้องนํามารวมเพ่ือคํานวณหากําไรสุทธิและนํากําไรสุทธิน้ันไป
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปัจจุบันมีอัตราภาษีที่ 20เปอร์เซ็นของกําไรสุทธิ 
  เมื่อทรัพย์สินที่โอนให้แก่นิติบุคคลอยู่ในบังคับที่ต้องนําไปรวมเพ่ือคํานวณหากําไร
สุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปเห็นว่า แล้วการหลีกเลี่ยงภาษี
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ด้วยวิธีการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลนี้สามารถทําให้ภาษีที่จะต้องเสียลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดก หรือภาษีเงินได้จากการรับให้หรือไม่ เห็นได้ว่าแม้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะอยู่ที่ 
20 เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับอัตราภาษีการรับมรดกที่ 5-10 เปอร์เซ็น แต่ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็นการคํานวณจากฐานกําไรสุทธิ ที่ต้องมีรายจ่ายที่สามารถนํามาหักกับรายได้ ซึ่งเมื่อคํานวณ
รวมกับทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาแล้ว ทรัพย์สินอาจถูกคํานวณเพ่ือเสียภาษีไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นของมูลค่า
ทรัพย์สินที่โอนให้แก่นิติบุคคล และทรัพย์สินน้ันยังสามารถนําไปหักค่าเสื่อมราคาได้อีกด้วย 
นอกจากน้ัน ทรัพย์สินที่โอนให้แก่นิติบุคคลจะถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงคร้ัง
เดียว และทรัพย์สนิน้ันจะเป็นกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคลน้ันเลย  ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีและรัดกุมแล้ว
อาจทําให้เสียภาษีน้อยกว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ที่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ตัวทรัพย์สิน
เลยก็ได้  
  นอกจากน้ันการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลสามารถทําได้หลายวิธีไม่ใช่การโอนให้
ทางตรงอย่างเดียวเท่าน้ัน การโอนทรัพย์สินให้ในทางอ้อมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน 

 ด้วยเหตุน้ี แม้ตามประมวลรัษฎากรจะมีมาตรา 65 ทวิ (4) ในกรณีโอนทรัพย์สิน 
ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย หรือมีค่าตอบแทน ค่าบริการ 
หรือดอกเบ้ียตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน
ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ียน้ัน ตามราคาตลาดในวันที่โอน ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงิน จะให้
อํานาจแก่เจ้าพนักงานในการประเมินราคาทรัพย์สินที่โอนให้ไปโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือราคาตํ่ากว่า
ราคาตลาดก็ตาม ก็เป็นผลแต่เพียงเป็นการประเมินเพ่ือคํานวณหารายได้ รายจ่ายเพ่ือคํานวณกําไร
สุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อตัวผู้หลีกเลี่ยงภาษีที่ต้องการโอน
ทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลอยู่แล้ว ซึ่งในระยะยาวเมื่อทรัพย์สินน้ันได้กลายเป็นของนิติบุคคล ก็จะส่งผล
ให้ไม่มีภาระภาษีมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าผู้เสียภาษีอาจใช้ช่องทางน้ีในการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ 

 ผู้เขียนเห็นว่าการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล 
เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีในระยะแรกที่การจัดเก็บภาษีการรับมรดกใช้บังคับ แต่สิ่งที่จะเกิดข้ึนในระยะ
ต่อมา คือการที่ผู้มีฐานะร่ํารวยจะหลีกเลี่ยงการท่ีจะยึดถือหรือมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินด้วยตนเอง แต่
ให้นิติบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิไว้แทน เพราะตนเองก็เป็นเจ้าของกิจการในนิติบุคคลน้ันอยู่แล้ว เมื่อ
ประกอบกับนิติบุคคลนั้นไม่มีวันที่จะเสียชีวิตนอกจากมีการสิ้นสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เช่นการเลิกห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 1055 หรือมาตรา 1236 และมาตรา 1237 กรณี
บริษัทจํากัด ซึ่งเมื่อนิติบุคคลสามารถถือครองทรัพย์สินได้แทนบุคคลธรรมดาแล้ว ผลกระทบที่จะ
ตามมาคือการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะไม่สามารถจัดเก็บกับทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ
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นิติบุคคลได้เลย แต่จะเก็บได้แต่เพียงหุ้นของนิติบุคคลของเจ้ามรดกที่ตกทอดแก่ทายาทเท่าน้ัน ซึ่งตัว
มูลค่าของหุ้นที่ได้รับก็ไม่สะท้อนกับมูลค่าของทรัพย์สินที่นิติบุคคลถือครองแต่อย่างใด 

 ประการถัดมา หากนิติบุคคลสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
ทรัพย์สินที่เกิดจากการแบ่งปันของนิติบุคคลจะอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกหรือไม่ ซึ่ง
ประเด็นน้ีผู้เขียนเห็นว่า การจัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลภายหลังนิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้วจะเป็นไป
ตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของบรรพที่ 3 ลักษณะที่ 2 หมวด 5 
การชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด ซึ่งมิใช่เร่ืองที่เกี่ยวกับมรดก
ตามบรรพ 6 ดังน้ันเมื่อนิติบุคคลสิ้นสุดลงทรัพย์สินที่ได้รับจากการชําระบัญชีก็มิใช่มรดก และไม่อยู่ใน
บังคับภาษีการรับมรดก ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการให้นิติบุคคลถือครองทรัพย์สินแทนจะ
ทําให้ไม่มีภาระภาษีระหว่างที่นิติบุคคลดําเนินกิจการอยู่ นอกจากน้ันยังได้รับประโยชน์หลังจากที่นิติ
บุคคลสิ้นสุดลงด้วย 
  จากที่ได้วิเคราะห์มาทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่า การโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคล
สามารถใช้เป็นช่องทางหน่ึงที่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเจตนาที่
แท้จริงของผู้โอนทรัพย์สินว่ามีเจตนาอย่างไร ซึ่งหากรัฐต้องการท่ีจะจัดเก็บภาษีการรับมรดกและภาษี
เงินได้จากการรับให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เห็นควรให้มีการตรวจสอบการโอนทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

  (2) การเปลี่ยนแปลงมูลคา่ทรัพย์สิน 
  ปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ต่อไปจากการที่บุคคลท่ีต้องการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก 
และภาษีเงินได้จากการรับให้มีว่า มูลค่าทรัพย์สินที่ได้โอนให้แก่นิติบุคคลไม่สามารถสะท้อนถึงมูลค่า
ทรัพย์สินที่แท้จริงได้ กล่าวคือ เมื่อมีการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลแล้ว มูลค่าของทรัพย์สินน้ันจะ
รวมเข้าสู่มูลค่าของนิติบุคคล และทรัพย์สินน้ันจะไม่ถูกนํามาเสียภาษีการรับมรดก หรือภาษีเงินได้
จากการรับให้แต่ออย่างใด เมื่อพิจารณาควบคู่กับกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล
ใช้บังคับต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นการออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่กําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสีย
ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

  ข้อ2การคํานวณมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้ังอยู่ในต่างประเทศให้คํานวณตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีอสังหาริมทรัพย์ต้ังอยู่ในประเทศซ่ึงมีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายของประเทศน้ัน 
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 (2) กรณีอสังหาริมทรัพย์ต้ังอยู่ในประเทศซึ่งไม่มีราคาประเมินในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม (1) ให้ใช้ราคาที่รับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือความ
เห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่อสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ 
  (3) กรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (1) ให้ใช้ราคาตลาดในวันที่ได้รับมรดกน้ัน 

  ข้อ3การคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1) หุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับมูลค่าทางบัญชีใน
รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นเว้นแต่ในกรณีทรัพย์มรดกที่เป็น
หุ้นน้ันเป็นหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงไปถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืน
ให้ถือมูลค่าหุ้นดังน้ี 
  (ก) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนน้ันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยให้ถือเอามูลค่าที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าดังต่อไปนี้มาใช้ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์
มรดก 
   1) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
กรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   2) มูลค่าทางบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนในรอบระยะเวลา
บัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 
  (ข) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนน้ันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศให้ถือเอาราคาหรือมูลค่าที่สูงกว่า
ระหว่างราคาหรือมูลค่าดังต่อไปน้ีมาใช้ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดก 
   1) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
กรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

2) ราคาหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืนน้ันในเวลาสิ้นสุดเวลา
ทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก 
  (ค) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
อ่ืนตาม (ก) หรือ (ข) เกินกว่า1แห่งให้นับรวมราคาหรือมูลค่าหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
อ่ืนๆน้ันตาม (ก) หรือ (ข) เทียบกับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่
ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและให้ถือเอาราคาหรือมูลค่าที่สูงกว่ามาใช้
ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดก 
  (2) ต๋ัวเงินคลังพันธบัตรต๋ัวเงินหุ้นกู้ให้ใช้มูลค่าดังต่อไปนี้เป็นมูลค่าของทรัพย์มรดก 
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  (ก) กรณีที่มีการจําหน่ายคร้ังแรกตํ่ากว่าราคาไถ่ถอนให้ใช้ราคาที่จําหน่ายคร้ังแรก 
  (ข) กรณีที่มีการจําหน่ายคร้ังแรกไม่ตํ่ากว่าราคาไถ่ถอนให้ใช้ราคาไถ่ถอน 
  (3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศให้ถือเอาราคาของ
หลักทรัพย์น้ันในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้รับมรดก 
  (4) กรณีอ่ืนนอกจาก(1) (2) และ (3) ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าในวันที่ได้รับมรดก 

  จากกฎกระทรวงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดกในกรณี 
"มูลค่าของหุ้นบริษัท" ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะกฎกระทรวงข้อ 3 กําหนดให้
ใช้มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรับมรดกเป็นหุ้นบริษัทมาเป็นมูลค่า
คํานวณภาษีการรับมรดก ซึ่งโดยหลักแล้วมูลค่าทางบัญชีไม่ใช่ราคาตลาด แต่ในอดีตศาลฎีกาเคย
วินิจฉัยไว้ว่ามูลค่าทางบัญชีเป็นราคาอันสมควรที่สามารถใช้ในการคํานวณได้ ทั้งน้ี ศาลฎีกาได้
วิเคราะห์ในคดีมูลค่าหุ้นว่า "มูลค่าทางบัญชี" เป็น "ราคาอันสมควร" น้ัน ได้มาด้วยการนําสินทรัพย์หัก
ด้วย หน้ีสิน เหลือเท่าไร จึงนําเอาจํานวนหุ้นไปหาร ทําให้ผลที่ได้คือมูลค่าทางบัญชีของหุ้นแต่ละหุ้น 

  แต่มีข้อสังเกตของมูลค่าทางบัญชีประการหน่ึงว่า หากงบการเงิน (งบดุล) น้ันไม่
ได้มาจาก "บัญชีเดียว" จะเช่ือถือมูลค่าทางบัญชีน้ันได้หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากงบการเงินได้มา
มากกว่า 1 บัญชี อาจทําให้มูลค่าในทางบัญชีมีความน่าเช่ือถือน้อยลงก็เป็นได้ นอกจากน้ัน มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา เช่นที่ดินจะใช้ราคาต้นทุนและไม่ได้สะท้อนอยู่ในมูลค่าทางบัญชี เพราะ
ไม่ได้มีการขายออกมา นอกจากนั้น ทรัพย์สินหลายประเภทท่ีหมดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าในงบดุล
เหลือ 1 บาท เมื่อครบ 5 ปีแล้ว เช่น เคร่ืองจักร ยานพาหนะ ย่ิงไม่ได้สะท้อนมูลค่าของกิจการบริษัทที่
มีหุ้นเป็นมรดกเลย 

  ผลที่สุดคือ การนําทรัพย์สินที่เป็นมรดกไปอยู่ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท และรับ
มรดกเป็นหุ้นบริษัทจะทําให้เสียภาษีมรดกน้อยลง เพราะมูลค่าของมรดกไปอยู่ในมูลค่าทางบัญชีของ
หุ้น  และไม่ ไ ด้สะท้อนมูล ค่าทางเศรษฐกิจที่ แท้จ ริง  (Economic Value) ของทรัพย์สิน น้ัน 
(Underlying Asset)กล่าวคือ มูลค่าของหุ้นที่ทายาทได้รับมากไม่แท้จริงของทรัพย์สินน้ันแต่อย่างใด 
และทรัพย์สินที่อยู่ในกรรมสิทธ์ิของนิติบุคคลก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด ซึ่ง
ประเด็นน้ีผู้เขียนเห็นว่าเจ้ามรดกอาจใช้ช่องทางนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ 

  นอกจากน้ี ผู้เขียนเห็นว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 อาจส่งผลใน
บางประการต่อการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในอนาคตของผู้ที่มีฐานะรํ่ารวยที่ทําให้ไม่ต้องการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินด้วยตัวเอง กล่าวคือในอนาคตอาจไม่มีการถือครองทรัพย์สินด้วยตัวเอง แต่ให้นิติบุคคลถือ
ครองทรัพย์สินแทน และตนเองก็ใช้จ่ายทรัพย์สินน้ัน เพ่ือเป็นการที่จะทําให้ตนไม่มีภาระภาษีการรับ
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มรดกที่จะตกทอดแก่ทายาท เน่ืองจากนิติบุคคลไม่มีวันที่จะเสียชีวิตได้เหมือนบุคคลธรรมดาเว้นแต่จะ
ดําเนินการยกเลิกนิติบุคคล 

4.2.3 ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยประเภททรัพย์สิน 
4.2.3.1 ภาษีการรับมรดก 

    พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้มีการกําหนดทรัพย์มรดกที่
ต้องเสียภาษีการรับมรดกไว้ในมาตรา 14 ซึ่งมีทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับ 4 รายการ คือ  

(1) อสังหาริมทรัพย์ 
(2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน

หรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินน้ันไว้ 
  และ(4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน นอกจากนั้นพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14(5) ยังกําหนดทรัพย์สินทางการเงินที่กําหนดเพ่ิมข้ึนโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งภายหลังได้มีกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ซึ่งข้อที่ 2 ของกฎกระทรวง ได้กําหนดให้
ทรัพย์สินดังต่อไปน้ีเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก 
  (1) อสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 
  (2) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย 
  (3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทยท่ีเจ้ามรดกมี
สิทธิเรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินน้ันไว้ 
  (4) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ได้บัญญัติให้
กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ซึ่ง
ศาลฎีกาได้ขยายความไว้ว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีก่อนหรือขณะที่ถึงแก่ความตาย ตามนัย
ของคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3776/2545แต่เมื่อพิจารณาถึงทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษี
การรับมรดก พ.ศ.2558 แล้วจะพบว่ายังมีทรัพย์สินบางประการที่แม้โดยหลักจะเป็นทรัพย์มรดกตาม
กฎหมาย แต่ก็ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสดนอกธนาคาร 
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(2) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ระบบธุรกิจ 

Franchise หรือสูตรลับทางการค้าต่างๆ 

(3) สังหาริมทรัพย์อันมีค่า เช่น ทองคํา เคร่ืองเพชรเครื่องประดับ พระเครื่อง ของโบ
ราญ งานศิลปะ  

(4) ของใช้มีค่าส่วนตัว 

(5) ทรัพย์มรดกอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่ายังมีทรัพย์สินดังกล่าวข้างตนที่ไม่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก ซึ่งเจ้ามรดกสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สินที่อยู่ในบังคับการเสีย
ภาษีการรับมรดกเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับภาษีการรับมรดก โดยเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับ
มรดกโดยอาศัยประเภททรัพย์สินได้โดยยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) การแปลงสภาพจากทรพัย์สนิมีทะเบียนเปน็สังหารมิทรัพย์ที่ไม่มี
ทะเบียน 

  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 ซึ่งบัญญัติให้
ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย เงินฝาก ยานพาหนะ จะพบว่าทรัพย์สินต่างๆ เหล่าน้ี เป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนซึ่งง่ายต่อ
การตรวจสอบถึงความเป็นเจ้าของ ซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกวิธีการหนึ่งคือการ
เปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สินจากทรัพย์สินที่มีทะเบียนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียน ซึ่งยากต่อการ
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ นอกจากน้ันยังทําให้ทรัพย์สินน้ันไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับ
มรดกอีกด้วย 

  ตัวอย่างการเปลี่ยนประเภทของทรัพย์สินที่มีทะเบียนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียน 
เช่น  

  1)การเปลี่ยนประเภททรัพย์สินจากเงินฝากเป็นพระเครื่อง 

  2) การเปล่ียนประเภททรัพย์สินจากยานพาหนะที่มีทะเบียนเป็นงานศิลปะที่มี
ช่ือเสียง 

  3) การเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีค่า เช่น เครื่องเพชร ทองคํา อัญมณี
ต่างๆ 
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  ด้วยวิธีการเหล่าน้ีจะทําให้ทรัพย์สินที่ใช้สําหรับคํานวณฐานภาษีการรับมรดกใน
ประเทศลดลงและเป็นช่องโหว่ที่ทําให้ผู้เสียภาษีอาศัยช่องว่างในการทําให้ฐานภาษีลดลง และเสียภาษี
น้อยลงได้ 

ดังนั้นหากสามารถกําหนดให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงไม่มีทะเบียนที่มีตลาดรองรับสามารถ
เข้ามาอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการรับมรดกได้โดยการเร่ิมจัดระบบทะเบียนสําหรับทรัพย์สินมูลค่าสูง
เหล่าน้ันย่อมช่วยลดช่องโหว่ส่วนน้ีได้ 

(2) การเก็บเงนิสด 

  การเก็บเงินสดเป็นเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกวิธีหน่ึง อันเป็นการหลีกเลี่ยง
ภาษีตามประเภทของทรัพย์สิน กล่าวคือแม้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จะบัญญัติทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสีย
ภาษีการรับมรดกไว้หลายประเภท แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงเงินสด ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง
สามารถโอนย้ายถ่ายเทได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการเล่ียงภาษีดังจะเห็นได้จากคดีลักทรัพย์คดีหน่ึง
ที่ผู้กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ได้เข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านของอดีตข้าราชการช้ันผู้ใหญ่คนหน่ึง 
และพบการเก็บทรัพย์สินที่เป็นเงินสดไว้ภายในบ้านเป็นจํานวนมากสูงถึง 700-1,000 ล้านบาท หรือ
เป็นกรณีที่มีการพบตู้เซฟขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในบ้านพัก หรือการก่อสร้างช้ันใต้ดินของบ้านพักให้
กลายเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่ ก็สามารถทําได้โดยง่าย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบุคคลผู้เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษี
การรับมรดก หากต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการรับมรดกด้วยวิธีน้ี ก็สามารถทําได้โดยง่าย ก็
สามารถทําได้โดยง่าย ทําให้เป็นการยากแก่การตรวจสอบ 
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(3) ทรัพย์สนิทางปัญญา 
 ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นแล้วว่า การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยประเภทของ

ทรัพย์สิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 ประกอบกับกฎกระทรวง 
ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก 
พ.ศ.2559 ซึ่งได้กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกไว้หลายประการ แต่ก็ไม่
คลอบคลุมถึงตัวทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเมื่อพิจารณาถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 
ประกอบกับนัยของทรัพย์มรดกแล้ว จะเห็นได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินประเภทหน่ึงที่
รวมอยู่ในความหมายของกองมรดกของเจ้ามรดก อันเป็นทรัพย์สินชนิดหน่ึงที่เจ้ามรดก ซึ่งในตัว
ทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นมูลค่าที่
สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกัน โดยพิจารณาประเภท
ของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นดังต่อไปน้ี 

(1) ลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ได้บัญญัติถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิ ที่
กฎหมายมุ่งคุ้มครองไว้ในมาตรา 6 ซึ่งได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ โดยเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นจนออกมาเป็น
งานต่างๆเหล่าน้ีแล้ว พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ก็จะคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ทําให้ผู้สร้างสรรค์
เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์น้ัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของงานสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่างาน
สร้างสรรค์ต่างๆน้ัน สามารถแบ่งตามมูลค่าของงานสร้างสรรค์ได้ดังน้ี  

1) งานสร้างสรรค์ที่ไม่มีมูลค่าในตัวเองแต่เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิ กล่าวคือ เมื่อผู้
สร้างสรรค์ได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และลงมือสร้างสรรค์งานออกมาจนเป็นผลงานตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 6 ดังที่กล่าวมาแล้ว งานสร้างสรรค์น้ัน ก็จะเป็นลิขสิทธ์ิของผู้สร้างสรรค์เอง แต่ใน
ขณะเดียวกัน หากผู้สร้างสรรค์มิได้นํางานสร้างสรรค์ออกไปแสงหากําไร ตัวงานสร้างสรรค์ก็จะไม่มี
มูลค่าทางการตลาดในตัวเอง  

2) งานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าในตัวเอง กล่าวคือ เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้นํางานสร้างสรรค์ที่
ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิไปแสวงหาประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย อันเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรง
ลิขสิทธ์ิตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย งานสร้างสรรค์น้ัน ก็จะมีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งงานสร้างสรรค์ที่มี
มูลค่าน้ี อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้ 

เน่ืองจากเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์น้ัน ก็จะ
กลายเป็นทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 และจะโอนไปโดยผลของ
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ก็กฎหมายตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ซึ่งเมื่อลิขสิทธ์ิ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มิใช่ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก จึง
ทําให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากการรับมรดกจากงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าที่ได้ตกทอดแก่ทายาท 

ตัวอย่างที่ 1 นายดําเป็นนักแต่งเพลง ได้แต่งเพลงขึ้นมา 1 เพลง นายดําจึงเป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิในเพลงนั้น แต่ในขณะเดียวกันการที่นายดําไม่เคยนําเพลงออกแสดงหรือหาประโยชน์
ในทางการค้าแต่อย่างใด จึงทําให้เพลงของในดํา ไม่มีมูลค่าทางการตลาดแต่อย่างใด และหากนายดํา
ถึงแก่ความตาย ลิขสิทธ์ิในเพลงของนายดําก็จะตกทอดแก่ทายาทของนายดํา เพลงของนายดําก็ไม่อยู่
ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก 

ตัวอย่างที่ 2 หากนายดํานําเพลงของตนที่แต่งข้ึนไปแสวงหากําไร จนทําให้เพลงมี
มูลค่าทางการค้ามาข้ึน และเมื่อนายดําถึงแก่ความตาย ลิขสิทธ์ิในเพลงก็จะตกทอดมายังทายาทของ
นายดํา เมื่อลิขสิทธ์ิในเพลงของนายดําอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการ
รับมรดก ทายาทของนายดําก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด 

ประการต่อมาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการซื้อขายเพ่ือ โอนลิขสิทธ์ิมาเป็น
ของเจ้ามรดก ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ มาตรา 17 แต่หากต่อมาเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย สิทธิใน
ลิขสิทธ์ิย่อมตกทอดแก่ทายาทต่อไป และไม่อยู่ในบังคับการเสียภาษีการรับมรดก 

(2) สิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติให้การประดิษฐ์ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ ซึ่งแบ่งเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

- การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปน้ี
(พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5) 

  (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา 6) 

  (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงข้ึน (มาตรา 7)  

  (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (มาตรา 8) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56)  

และเมื่อผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แล้วก็จะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในกรณี
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และมาตรา 63 ในกรณีที่เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะมีสิทธิ
ต่างๆ ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรสามารถที่จะหาประโยชน์ได้จากสิทธิบัตรของตน ย่ิงไปกว่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าในตัวเอง และบาง
สิทธิบัตรก็มีมูลค่าที่สูงด้วยในทางการตลาด 

เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของสิทธิบัตรประกอบกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้วจะ
เห็นได้ว่า แม้สิทธิบัตรจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถโอนแก่กันได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนโดย
การทํานิติกรรม หรือเป็นการโอนโดยผลของกฎหมาย ก็ถือเป็นทรัพย์สินทุกประเภทของเจ้ามรดก 
หากเจ้ามรดกมีทรัพย์สินน้ันก่อนหรือขณะถึงแก่ความตาย แต่เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดกแล้วจะเห็นได้ว่า สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับ
มรดกแต่อย่างใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นช่องว่างทางกฎหมายประการหนึ่งที่ทําให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทาง
การตลาด แต่กลับไม่อยู่ในบังคับของภาษีการรับมรดก ซึ่งผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก 
สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ 

แต่เมื่อพิจารณาการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรโดนนิติกรรม จึงมีประเด็นที่ควร
ต้องพิจารณาว่า การที่ผู้รับได้รับโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมาโดยนิติกรรม เช่นการให้ จะต้องอยู่
ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้เพราะถือเป็นเงินได้หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเมื่อ
พิจารณาในความหมายของเงินได้พิงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรแล้วจะเห็นได้ว่า 
สิทธิบัตรถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ได้รับประโยชน์ซึ่งอาจคิดคํานวณเป็นเงิน ตามนัยของเงินได้
พึงประเมิน ที่จะต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ตามมาตรา 42 (27) – (28) 
น่ันเอง ดังน้ันกรณีการโอนสิทธิในสิทธิบัตรโดยทางนิติกรรมจึงน่าที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ได้ยากกว่าการโอนโดยมรดก 

ตัวอย่างที่ 1 นายดําได้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์ขึ้นมาช้ินหน่ึง และนายดําได้ขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์น้ัน นายดําจึงเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และหากต่อมานายดําถึง
แก่ความตาย สิทธิบัตรการประดิษฐ์ของนายดําก็จะตกทอดแก่ทายาทของนายดํา สิทธิบัตรดังกล่าว
ของนายดําก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก 

ตัวอย่างที่ 2 แต่หากนายดําโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิบัตรน้ันให้แก่ทายาทของตน 
สิทธิบัตรน้ันก็ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหน่ึงที่เป็นเงินได้พึงประเมินที่จะอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงิน
ได้จากการรับให้ 

ไม่ว่าจะเป็น (3) เคร่ืองหมายการค้า (4) ระบบธุรกิจ Franchise (5) สูตรลับทาง
การค้าต่างๆผู้เขียนเห็นว่าหากมีมูลค่าทางการค้า หรือการตลาด ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในบังคับการเป็น
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ทรัพย์มรดกทั้งสิ้น แต่ก็ไม่อยู่ในบังคับของการเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด ดังที่ได้อธิบายตามนัย
ของลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตร 

4.2.3.2 ภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (28) ได้กําหนดให้ทรัพย์สินที่อยู่
ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ไว้ 2 ประเภท คืออสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 42 (26)) 
และสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 42 (27) – (28)) โดยอยู่ภายใต้ของคําว่าเงินได้ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 39 ได้ให้คํานิยามของความเงินได้พึงประเมิน ว่าหมายความว่า “เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสีย
ภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวน้ีให้หมายความรวมตลอดถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รับซึ่ง
อาจคิดคํานวณได้เป็นเงิน...” อันเป็นการกําหนดถึงทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จาก
การรับให้ไว้ทุกประเภท อันเป็นการบัญญัติไว้เป็นหลักการตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า แม้นัย
ของทรัพย์สินที่ผู้โอนต้องการจะหลีกเลี่ยงจากการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ จะได้มีการบัญญัติ
ทรัพย์สินไว้อย่างคลอบคลุมแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การติดตามตรวจสอบการโอนทรัพย์สิน
บางประการ ก็ยากแก่การตรวจสอบการโอน โดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูง เช่น เงิน
สด เป็นต้น 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ 
อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปน้ี 

(1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 134 บัญญัติว่า อสังหาริมทรัพย์
หมายความว่า  

มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมี
ลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกันที่ดินน้ันและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอัน
เก่ียวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกันที่ดินน้ันด้วย 

 มาตรา 140 สังหาริมทรัพย์หมายความว่าทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์และ
หมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพย์สินน้ันด้วย 

เมื่อพิจารณา ถึงทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อัน
ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์จะพบว่าการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ 
อาจก่อให้เกิดข้ึนกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์มากกว่าอสังหาริมทรัพย์เน่ืองจากสังหาริมทรัพย์
เป็นทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายถ่ายโอนได้ง่ายกว่าทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดิน และเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนทําให้ยากต่อ
การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้กรณีที่มีการโอนย้ายถ่ายเทอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับ
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ประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (26) ที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการได้รับให้ในกรณีการ
โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วย
กฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน อันเป็น
การบัญญัติให้ครอบคลุมในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้กับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
ไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

แต่เมื่อพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้จะเห็นได้ว่า แม้ประมวล
รัษฎากร มาตรา 42 (27) - (28) จะได้บัญญัติให้คลอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ใน
ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียน เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ยากต่อ
การตรวจสอบการให้ ซึ่งแตกต่างจากสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน เช่น รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

(1) สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียน เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าและง่ายต่อการหลีกเลี่ยง
ภาษีเงินได้จากการรับให้ ไม่นับรวมเงินสดที่บิดามารดาสามารถให้บุตรได้โดยง่ายอยู่แล้ว เพราะ
สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียนบางประเภท เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง เช่น เพชร 
ทอง งานศิลปะ เป็นต้น  ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายแม่บท หรือกฎหมายลูกออกมาบังคับ
เพ่ือทําให้กรมสรรพากรทราบการโอยย้ายถ่ายเททรัพย์สินดังกล่าว อีกทั้งประมวลรัษฎากร มาตรา 50 
(6) ก็บัญญัติให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เฉพาะแก่การโอนเงินได้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องให้ผู้
โอนมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าน้ัน มิได้มีบัญญัติไว้ในกรณีการโอนสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด 
จึงทําให้ยากต่อการตรวจสอบเพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ เพราะการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้กับทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นเพียงหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินเท่าน้ันที่มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่งหากผู้เสียภาษีจงใจที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ก็สามารถทําได้โดยง่าย 

(2) สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน แม้สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนจะเป็นทรัพย์สินที่
สามารถตรวจสอบได้หากมีการโอนความเป็นเจ้าของก็ตาม ซึ่งในกรณีน้ีผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาการ
หลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้สําหรับทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนอยู่ที่การ
ตรวจสอบการโอนย้ายทรัพย์สิน เน่ืองจากดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาทในปีภาษีน้ัน ในกรณีตามมาตรา 42(27) หรือในส่วนที่เกินสิบล้านบาท
กรณีตามมาตรา 42 (28) ก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสีย
ภาษีการรับมรดก ซึ่งในการตรวจสอบไม่ได้มีการมอบหมายให้มีทีมงานของกรมสรรพากรโดยเฉพาะ
ในการตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ดังกล่าว อีกทั้ง ก็มิได้มีการกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ใน
บังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนไว้
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โดยเฉพาะเหมือนอย่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกตามกฎกระทรวงฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 เร่ืองกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยท่ีต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 2 (4) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้โดยอาศัยประเภท
ทรัพย์สิน สามารถพิจารณาได้จากทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่ง
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) - (28) ได้กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับภาษีเงินได้จากการรับให้ไว้
แล้ว แต่ยังมีทรัพย์สินอยู่อีกหลายประเภทท่ีไม่อยู่ในบังคับภาษีเงินได้จากการรับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  (1) ประเภททรัพย์สินท่ีไม่อยู่ในบังคับภาษีเงินได้จากการรับให้ 

ในต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีการให้เคยปรากฏปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการให้ 
เน่ืองจากทรัพย์สินบางประเภทสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยการท่ีให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าแต่ไม่มี
ทะเบียน เช่นเครื่องเพชร แก้วแหวน ทองคํา เป็นต้น หรือทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง เช่นเงินสด เป็น
ต้น ทําให้การให้ทรัพย์สินดังกล่าวน้ีสามารถหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการให้ซึ่งแนวการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการทางกฎหมาย แต่สามารถใช้แนวทางการแก้ไขด้วยการ
ตรวจสอบการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่นอกจากจะมี
บทบัญญัติในการตรวจสอบการโอนทรัพย์สินที่เข้มงวด โดยท่ีผู้รับโอนทรัพย์สินจะต้องรายงาน
ทรัพย์สินที่ได้รับโอนแก่รัฐ และมาตรการในการตรวจสอบการครอบครองทรัพย์สินจึงทําให้สามารถ
ควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีได้ 

ประการถัดมา เมื่อวิเคราะห์ถึงการบังคับใช้ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26)- (28) 
แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงดังที่ต่างประเทศเคยพบหรือไม่เห็นว่า แม้ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 (26)-(28) จะกําหนดครอบคลุมทรัพย์สินไว้ทุกประเภทที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงิน
ได้จากการรับให้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่อาจครอบคลุมทรัพย์สินบางประเภทได้ เช่นทรัพย์สินที่ไม่
มีทะเบียน หรือทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ที่สามารถโอนย้ายถ่ายเทได้โดยง่ายเพียงการส่งมอบการ
ครอบครอง ซึ่งนัยของการให้ทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียนน้ันคล้ายคลึงกับการแปลงสภาพจากทรัพย์สินที่
มีทะเบียนเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียนดังที่ได้กล่าวไว้ในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ดังน้ันผู้เสีย
ภาษีสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินที่มีมูลค่าแต่ไม่มี
ทะเบียน ซึ่งการกระทําในลักษณะน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ 
และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกด้วย 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับต่างประเทศคือ ปัญหาใน

ลักษณะน้ีไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของบทบัญญัติในกฎหมาย แต่เกิดจากการกระทําโดยมีเจตนาที่
จะหลีกเลี่ยงภาษีของผู้เสียภาษี ซึ่งแนวทางการแก้ไขที่สําคัญจึงอยู่ที่การตรวจสอบการครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือการตรวจสอบการโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สิน นอกจากน้ัน แม้จะได้มีการออกประกาศ
กฎกระทรวง มีผลให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทําธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ในการรายงานการทําธุรกรรมต่างต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง )  เ ช่นธุรกรรมเงินสดมูลค่า ต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป ธุรกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ธุรกรรมเงินสดที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าต้ังแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยหักจากบัญชี มีมูลค่าต้ังแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป ธุรกรรมการชําระเงินแทน (Bill 
Payment) ที่ใช้เงินสด มีมูลค่าต้ังแต่ 7 แสนบาทข้ึนไปก็เป็นเพียงการรายงานธุรกรรมที่ทําผ่านทาง
ธนาคารเท่าน้ัน มิได้มีการตรวจสอบถึงธุรกรรมอ่ืนๆ ผู้เขียนจึงเห็นว่าแนวทางในการตรวจสอบการ
โอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินด้วยการจัดต้ังหน่วยงานในการตรวจสอบโดยเฉพาะน่าจะเป็นแนวทางท่ี
สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  

4.2.4 ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรม 
4.2.4.1 ภาษีการรับมรดก 

  เมื่อพิจารณาถึงหลักการขั้นพ้ืนของการจัดเก็บภาษีมรดกจะพบว่า ไม่ว่าแต่
ละประเทศจะมีหลักการจัดเก็บภาษีมรดก โดยเก็บการกองมรดก หรือเก็บจากการรับมรดกดัง
ประเทศไทยก็ตาม ปัญหาที่พบโดยมากก็คือ ภาษีมรดกเป็นภาษีที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สําคัญประการหน่ึงที่แต่ละประเทศท่ีจัดเก็บภาษีมรดกพบเจอ ซึ่งการหลีกเลี่ยงประการหนึ่งก็
คือ การทําธุรกรรมต่างๆ เพ่ือมีวัตถุประสงค์หลักในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ตัวอย่าง จากที่ได้
กล่าวไว้แล้วคือการทําธุรกรรมประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก 
โดยการอาศัยหลักการของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกในการหลีกเลี่ยงทําให้ผลประโยชน์ที่ดีรับจาก
การทําประกันภัยชีวิตไม่เป็นทรัพย์มรดกต่อไป และตกทอดแก่ผู้รับผลประโยชน์โดยที่ผลประโยชน์นั้น
ก็มิใช่ทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก และผู้รับผลประโยชน์ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
เสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด 

นอกจากน้ัน การทําธุรกรรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีการรับ
มรดก ในกรณีอ่ืนๆ เช่นการเปลี่ยนตัวผู้ถือครองทรัพย์สินไปท่ีบุคคลอ่ืนในขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่
เพ่ือเป็นการกระจ่ายทรัพย์สินของเจ้ามรดก โดยที่ผู้รับถ่ายโอนทรัพย์สินจะต้องรับโอนทรัพย์สินโดยที่
ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก เพราะเป็นการรับทรัพย์สินในขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ และผู้รับ
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ทรัพย์สินก็จะต้องรับทรัพย์สินไปโดยที่มูลค่าของทรัพย์สินก็ไม่อยู่ในบังคับภาษีเงินได้จากการรับให้
ด้วยเช่นกัน  

วิธีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยรูปแบบการทําธุรกรรมได้แก่ การโอนทรัพย์มรดกข้าม
รุ่น การไม่แบ่งทรัพย์สินจากกองมรดก การโอนทรัพย์สินให้คู่สมรส หรือการทํากรมธรรม์ประกันชีวิต 
ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) การโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่น 

  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 บัญญัติการจัดเก็บภาษีแก่ผู้ที่ได้รับ
มรดก ซึ่งการรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถรับมรดกได้ 2 วิธี คือการรับ
มรดกโดยการเป็นทายาทโดยธรรมที่ได้รับทรัพย์มรดกจากการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดก และ
การได้รับมรดกโดยพินัยกรรม ซึ่งไม่ว่าทายาทจะได้รับมรดกตามปกติ หรือได้รับมรดกโดยพินัยกรรม 
ทายาทน้ันๆ ก็อยู่ในบังคับที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกท้ังสิ้น ซึ่งด้วยการท่ีภาษีการรับมรดก
ได้มีการจัดเก็บภาษีจากทายาทที่ได้รับทรัพย์มรดก ซึ่งหากเป็นการถึงแก่ความตายของเจ้ามรดกและ
ทายาทตามลําดับมา ภาษีการรับมรดกก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ทุกช่วงที่มีการรับมรดกเช่นนายดํา
ถึงแก่ความตาย นายดํามีทรัพย์สิน 200 ล้านบาท นายเขียวเป็นทายาทของนายดําได้รับทรัพย์สินมา
เป็นมรดก นายเขียวมีภาระภาษีการรับมรดกในทรัพย์มรดกจากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทกรณีน้ี หาก
ต่อมานายเขียวถึงแก่ความตาย ทายาทของนายเขียวที่ได้รับทรัพย์มรดกก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี
การรับมรดกต่อไปตามลําดับไปเรื่อยๆ 

ด้วยเหตุน้ีนายดําสามารถหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการโอนทรัพย์สินโดยการ
ทําพินัยกรรมระบุให้ทรัพย์สินของนายดําทั้งหมดตกทอดข้ามไปยังรุ่นหลานหรือตํ่ากว่าน้ันเพ่ือลด
ภาระภาษีมรดกไป 1 ช้ันเช่นนายดําอาจทําพินัยกรรมยกเงินในบัญชีธนาคาร 200 ล้านบาทข้ามไปให้
นายแดงหลานชายของตนโดยตรงซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สืบสันดานของตนได้เช่นเดียวกันเพียงเท่าน้ีภาษี
มรดกก็จะลดลงไป 1 ช้ันเพราะสามารถข้ามช่วงการรับของนายเขียวไปได้ 1 ช้ันทําให้เสียภาษีการรับ
มรดกในฐานะเป็นผู้สืบสันดานในอัตราร้อยละ 5 สําหรับส่วนเกิน 100 ล้านบาทเพียงครั้งเดียวแทนท่ี
จะต้องเสียภาษีถึง 2 ช้ันตามลําดับสายโลหิต 

ลักษณะดังที่กล่าวมาน้ีเป็นรูปแบบหน่ึงของการทําธุรกรรมเพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ซึ่งธุรกรรมน้ีคือการทําพินัยกรรมระบุผู้รับพินัยกรรมเป็นทายาทในลําดับ
ข้ามรุ่นในลําดับที่ชิดกับเจ้ามรดก ซึ่งวิธีการน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐในการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก เน่ืองจากมูลค่าของภาษีที่หายไปหน่ึงลําดับช้ัน อย่างไรก็ดีในบางประเทศเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีบทบัญญัติเรื่องภาษีการโอนข้ามรุ่น (Generation Skipping-Transfer Tax) ซึ่ง
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กําหนดว่าหากมีการโอนทรัพย์สินข้ามรุ่นในลักษณะน้ีถือว่ามีเจตนาเลี่ยงภาษีดังน้ันจึงต้องมีการเก็บ
ภาษีการโอนในช้ันที่ข้ามไปเสมือนกับว่ามีการโอนมาตามลําดับสายเลือด 

แต่สําหรับในประเทศไทยแม้จะมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือจัดเก็บภาษีเงินได้
จากการรับการให้เพ่ือป้องกันการเลี่ยงภาษีการรับมรดกก็ตามแต่การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้
เป็นเพียงการป้องกันการโอนทรัพย์สินในระหว่างที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ แต่การจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้ ไม่สามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่นได้แต่
อย่างใดดังน้ันอาจมีข้อสังเกตหากผู้เสียภาษีมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการโอนทรัพย์สินข้ามรุ่นให้
ผู้สืบสันดานลําดับถัดไปได้ 

ด้วยเหตุนี้หากรัฐต้องการจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยต้องการให้มีการเสียภาษีการ
รับมรดกทุกช้ันลําดับทายาทการกําหนดมาตรการป้องกันการโอนมรดกข้ามรุ่นก็อาจช่วยลดการ
หลีกเลี่ยงภาษีและทําให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 

ตัวอย่างการตกทอดทรัพย์มรดกตามปกติ 

 

 
 

 

 

ตัวอย่างการโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่นไปใหรุ้่นหลาน 

• นาย ก

พอ่

• นาย ข

ลกู
• นาย ค

หลาน
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(2) การไม่แบ่งทรัพยส์ินจากกองมรดก 
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษี
จากการรับมรดก โดยเกิดจากการท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และทายาทที่รับทรัพย์มรดกไปมีหน้าที่ที่
จะต้องเสียภาษีการรับมรดกเมื่อได้รับทรัพย์มรดกมา โดยมีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มี
หน้าที่เสียภาษีตามมาตรา12 วรรคหน่ึงซึ่งหากทายาทของเจ้ามรดกไม่ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดก ภาระ
ภาษีการรับมรดกก็จะไม่เกิดขึ้น การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการท่ีไม่แบ่งทรัพย์สินออกจาก
กองมรดกสามารถวิเคราะห์ถึงภาระภาษีที่เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดกจะรวมเรียกว่ากอง
มรดก ซึ่งภาระภาษีของกองมรดกมีเพียงภาระภาษีเงินได้ของเจ้ามรดก 
  ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ทวิ ถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง 
ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง หรือก่อนที่ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ปฏิบัติตามมาตรา 57 ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้
ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี ปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการย่ืนรายการเงินได้พึงประเมิน
ของผู้ตายน้ัน ให้รวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกท่ีได้รับตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตายเป็นยอดเงินได้พึงประเมินที่จะต้องย่ืนทั้งสิ้น 
  สําหรับในปีต่อไป ถ้ากองมรดกของผู้ตายยังมิได้แบ่งและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี
ที่ล่วงมาแล้วเกินจํานวนตามมาตรา 56 (1) ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์
มรดก แล้วแต่กรณี มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนน้ีในช่ือกองมรดกของผู้ตาย 
  ดังนั้น หากเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากกองมรดกจะมีเพียง
ภาษีเงินได้ของเจ้ามรดกที่จะต้องเสีย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นเสียภาษีเงินได้แทนเจ้ามรดก อันเป็นการเสียภาษีเงินได้ในนามกอง
มรดกของเจ้ามรดกตามมาตรา 57 ทวิ วรรคหน่ึง และหากในปีถัดมาถ้ากองมรดกของผู้ตายยังมิได้
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แบ่งและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้
ครอบครอง ทรัพย์มรดก แล้วแต่กรณีในการเสียภาษีในนามกองมรดกของเจ้ามรดก ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้
จะยังไม่มีการแบ่งมรดกไปยังทายาท แต่ทายาทก็สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดก
ของเจ้ามรดกได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว เท่ากับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่
ทายาท เพราะอย่างไรเสียหากกองมรดกของเจ้ามรดกมีภาระภาษีเงินได้เกิดข้ึน บุคคลต่างๆ เหล่าน้ีก็
สามารถเสียภาษีในนามกองมรดกของเจ้ามรดกได้อยู่แล้ว 
   ของเจ้ามรดก คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะไม่ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการ
รับมรดกแต่อย่างใด นอกจากน้ัน ภายหลังจากที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้า
มรดกแล้ว คู่สมรสของเจ้ามรดกก็สามารถถ่ายเททรัพย์สินให้แก่ทายาทคนอ่ืนๆ ของเจ้ามรดก เช่น 
บุตร เป็นต้น โดยเป็นการโอนถ่ายทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40)  พ.ศ.2558 
  หากผู้รับมรดกเป็น "คู่สมรส" พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 3 
(2) ยกเว้นภาษีให้ทั้งหมดโดยไม่ได้จํากัดจํานวนเงินยกเว้นภาษีไว้ดังน้ัน คู่สามีภริยาใดที่แต่งงานกัน
แล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาหย่าขาดจากกันหากต่อมาคู่สามีภริยา
ได้มีการเปล่ียนสถานะกลับไปเป็นคู่สมรสกันอีกคร้ังด้วยการจดทะเบียนสมรส ก็จะสามารถชะลอ
ระยะการเสียภาษีการรับมรดกได้ด้วยการยกทรัพย์มรดกให้คู่สมรสก่อนด้วยการทําพินัยกรรมใน
ขณะที่คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่และภายหลังจากน้ันจึงยกทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทอ่ืนๆ เช่น บุตร ต่อไป 
  ประเด็นที่สําคัญประการหน่ึงคือจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่สมรสฝ่ายใดจะเสียชีวิตก่อนกัน
ซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน คู่สามีภริยาจะใช้วิธีการทําพินัยกรรมไขว้กันในระหว่างคู่สมรสเพ่ือกําหนดเรื่อง
ทรัพย์สิน และ กําหนดการเผื่อตายไว้ซึ่งหากต่อมาฝ่ายใดถึงแก่ความตายก่อน พินัยกรรมที่ทําไขว้กัน
ไว้ก็สามารถใช้บังคับกันได้ 
  ในต่างประเทศก็ได้มีการยกเว้นไม่ใช้บังคับภาษีมรดกกับคู่สมรสเช่นกัน เช่นประเทศ
อังกฤษ ได้มีการยกเว้นไม่ใช้บังคับภาษีการรับมรดกกับคู่สมรส จึงทําให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกด้วย
วิธีการทําพินัยกรรมไขว้กันดังที่ได้กล่าวไว้ เพ่ือเป็นการชะละระยะเวลาในการเสียภาษีมรดกเพ่ือทํา
การถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทคนอ่ืนๆ ของเจ้ามรดกต่อไป 
  เมื่อพิจาณาต่อไปจะเห็นได้ว้าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 3 
(2) บัญญัติให้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ไม่ใช้บังคับแก่มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดก
ได้รับจากเจ้ามรดก ซึ่งกฎหมายมิได้กําหนดว่ามรดกท่ีคู่สมรสได้รับจากเจ้ามรดก เป็นการได้รับมรดก
โดยพินัยกรรมหรือเป็นการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1629 วรรคสอง ซึ่งหากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 3 (2) ใช้บังคับ
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รวมถึงการรับมรดกโดยพินัยกรรม จะทําให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้รับมรดกได้เลย 
เน่ืองจากผู้รับมรดกเป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก ซึ่งไม่อยู่ในบังคับในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกทําให้
อาจเกิดการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่คู่สมรสได้ 
  ด้วยเหตุน้ีจะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มิได้
บัญญัติถึงความชัดเจนเกี่ยวกับ “มรดกที่คู่สมรสได้รับจากเจ้ามรดก” ว่าเป็นการได้รับมรดกในฐานะ
ใดระหว่างฐานะทายาทโดยธรรม หรือฐานะทายาทผู้รับพินัยกรรม ทําให้ผู้เสียภาษีอาจใช้ช่องว่างน้ีใน
การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ 
  ประการถัดมา ผู้เขียนเห็นถึงความขัดกันบางประการในการบัญญัติกฎหมายยกเว้น
ภาษีการรับมรดกกับมรดกท่ีคู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับ เน่ืองจากบทบัญญัติในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก เป็นบทบัญญัติที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน
ระหว่างสามีและภริยา อันเป็นการยอมรับถึงความเป็นหน่วยภาษีเดียวกันระหว่างสามีภริยา (Tax 
Unity) แต่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคําวินิจฉัย ที่ 17/2555 อัน
เป็นการไม่ยอมรับถึงความเป็นหน่วยภาษีเดียวกันระหว่างสมามีภริยา ด้วยการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ประกอบมาตรา 57 ตรี และมาตรา 
57 เบญจ  ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ซึ่งคําวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นการตัดสินถึงความไม่
ยอมรับความเป็นหน่วยภาษีเดียวกันระหว่างสามีภริยา ซึ่งทําให้ต่อมาเงินได้ของสามีภริยาจะต้อง
แยกกันย่ืนเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้
บัญญัติถึงการยอมรับความเป็นหน่วยภาษีเดียวกันระหว่างสามีภริยา โดยให้ยกเว้นภาษีแก่มรดกที่คู่
สมรสได้รับจากเจ้ามรดกอีก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะขัดแย้งกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 
17/2555 ได้ 
  และเมื่อหลักการจัดเก็บที่ขัดแย้งกันระหว่างบทบัญญัติมาตรา 3 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 17/2555 อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาในอนาคตได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อคู่สมรสของเจ้ามรดก ผู้สืบสันดาน  
และบิดามารดาของเจ้ามรดก ถือเป็นทายาทลําดับเดียวกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่
การจัดเก็บภาษีการรับมรดก ผู้สืบสันดาน และบิดามารดาต้องเสียภาษีการรับมรดก แต่ในขณะที่คู่
สมรสไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างทายาทในลําดับเดียวกันหรือไม่ 
และปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติน้ีด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นประเด็นที่น่า
ศึกษาต่อไป 
  จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากบทบัญญัติมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ.2558 แนวทางการแก้ไขปัญหาคงอยู่ที่ความชัดเจนของบทบัญญัติ ว่ามรดกที่คู่สมรสได้รับ
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จากเจ้ามรดก คือการได้รับในฐานะทายาทโดยธรรม หรือในฐานะทายาทผู้รับพินัยกรรมกันแน่ ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขในประเด็นน้ี โดยระบุไปอย่างชัดเจนว่าเป็นการรับมรดกในฐานะใด เพ่ือ
เป็นการป้องกันการอาศัยช่องทางนี้ในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกต่อไป 

(4) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิต 

ในต่างประเทศเคยปรากฏปัญหาว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิต เป็น
ทรัพย์สินที่เป็นมรดก อันจะอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีมรดกหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดปัญหาใน
การจัดเก็บภาษีมรดกมากในต่างประเทศ เน่ืองจากเมื่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิตไม่
ถือเป็นทรัพย์มรดกอันจะอยู่ในบังคับในการจัดเก็บภาษีการมรดก ผู้เสียภาษีจึงอาจใช้ช่องทางนี้ในการ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดกได้ด้วยการทําประกันชีวิตที่กําหนดเบ้ียประกันสูงๆ เพ่ือเป็นการถ่ายโอนทรัพย์สิน
เป็นเบ้ียประกันชีวิต และหากต่อมาถึงแก่ความตายผลประโยชน์น้ันก็ไม่อยู่ในบังคับในการเสียภาษี
มรดกแต่อย่างใด 

ปัญหาน้ีได้มีการแก้ไขด้วยการกําหนดไปอย่างชัดเจนเลยว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การทําประกันชีวิตจะต้องถือเป็นทรัพย์มรดก (Inherited Property) ดังเช่นบทบัญญัติมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และภาษีการให้ ประเทศเกาหลีที่กําหนดให้“เงินประกันที่ได้รับจาก
การประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุเน่ืองจากการตายของบุคคลที่จะตกทอดแก่ผู้รับผลประโยชน์ใน
สัญญาประกันซึ่งบุคคลที่ได้รับเป็นผู้ถือกรมธรรม์ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก” จึงทําให้บทบัญญัติน้ีเป็น
มาตรการท่ีป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกด้วยการทําสัญญาประกันชีวิต 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวว่าอาจเกิดการหลีกเลี่ยงด้วยการทําสัญญาประกัน
ชีวิตเพ่ือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในประเทศไทยหรือไม่เห็นว่า 
  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิตจะเกิดข้ึนในกรณีที่ผู้ทําประกันชีวิต หรือ
เจ้ามรดกเสียชีวิต ซึ่งแท้จริงแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิตเป็นผลประโยชน์ที่เกิด
จากสัญญาระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัย
ตายบริษัทที่รับประกันก็จะใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์ที่ผู้เอาประกันระบุไว้สืบเน่ืองจากความตายของ
ผู้ตาย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิตน้ีจึงมิใช่มรดกของผู้ตายท่ีมีอยู่ก่อนหรือมีอยู่ในขณะ
ถึงแก่ความตายตามนัยของคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3776/2545 ดังนั้น เมื่อเงินประกันชีวิต ไม่ใช่มรดก
จึงไม่ตกทอดไปสู่ทายาทเมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมเช่น คู่สมรส
ตามกฎหมาย, บุตร เป็นต้นหรือทายาทผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมแต่จะตกกับคนท่ีมีช่ือเป็นผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตน่ันเอง แต่จะมี ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 ที่บัญญัติว่า  
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“ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกําหนดว่าเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้

เงินแก่ทายาทท้ังหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุช่ือผู้หน่ึงผู้ใดไว้ไซร้จํานวนเงินอันจะพึงใช้น้ัน ท่าน
ให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันซึ่งเจ้าหน้ีจะเอาใช้หน้ีได้ 

ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยกําหนดว่าให้ใ ช้เ งินแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดย
เฉพาะเจาะจงท่านว่าเฉพาะแต่จํานวนเงินเบ้ียประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่าน้ัน 
จัดเป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหน้ีจะเอาใช้หน้ีได้” 
  ก็เพียงว่า หากผู้เอาประกันภัยกําหนดให้ใช้เงินแก่ทายาท โดยไม่ได้ระบุช่ือผู้ใดไว้ 
เงินน้ันจึงจะตกเป็นทรัพย์สินส่วนหน่ึงแห่งกองมรดกหรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกําหนดผู้รับประโยชน์
ไว้แต่เฉพาะเบ้ียประกันที่ผู้เอาประกันได้ส่งไปแล้วให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหน่ึงแห่งกองมรดกเพ่ือให้
เจ้าหน้ีของผู้ตาย (ถ้ามี) สามารถฟ้องเรียกเงินประกันชีวิตเพ่ือใช้หน้ีแก่ตนได้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ทํา
ประกันภัยทําสัญญาโดยการเอาเปรียบเจ้าหน้ีของกองมรดกนั่นเองซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคําพิพากษาของ
ศาลฎีกาที่ 821/25548ที่ศาลได้พิพากษาให้สัญญาประกันชีวิต (ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทํา
ประกันชีวิต) มิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตาย ซึ่งทําให้ไม่อยู่
ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด โดยประเด็นน้ี บริษัทประกันชีวิตทั้งหลายทราบกัน
ดีอยู่แล้ว จึงได้มีการเตรียมเสนอ "กรมธรรม์ประกันชีวิต" แบบพิเศษเฉพาะสําหรับภาษีการรับมรดก 
ที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้น แต่ก็ต้องเสียเบ้ียประกันชีวิตมากข้ึน เพราะทรัพย์สินของเจ้ามรดกในส่วน

                                           
  8คําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 821/2554ผู้ตายทําสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต โดยระบุภริยาเป็นผู้รับประโยชน์ ปรากฏว่าภริยาผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย บริษัทประกันชีวิตสั่งจ่ายต๋ัวแลกเงินระบุช่ือภริยาผู้ตายเป็นผู้รับเงิน ดังน้ี เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตาย ส่วน
ภริยาผู้ตายซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ย่อมไม่อยู่ใน
ฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต สิทธิของภริยาผู้ตายที่จะได้รับเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยยังไม่เกิดขึ้น เงินตามต๋ัวแลกเงินจึงไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของภริยาผู้ตาย 
  แม้เงินตามต๋ัวแลกเงินจะมิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตายแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงในอันที่จะใช้บังคับแก่เงินตาม
สัญญาประกันชีวิต เงินตามต๋ัวแลกเงินจึงควรตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายเสมือนหน่ึงเป็นทรัพย์
มรดก 
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ของค่าเบ้ียประกัน ก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ หากเจ้ามรดกทําการจ่ายค่า
เบ้ียประกันมากขึ้น ผลประโยชน์ที่ได้รับก็จะมีมากข้ึนตามไปด้วย  
  ปัญหาที่สําคัญในส่วนน้ีไม่ได้มีแต่เพียงผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ี 
แต่ยังอาจส่งผลต่อหลักเกณฑ์การทําประกันชีวิตที่เมื่อเจ้ามรดกต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
การรับมรดก ประกอบกับบริษัทประกันภัยก็ต้องการยอดการทําประกันภัย ทําให้อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในการให้ข้อเท็จจริงในเรื่องสุขภาพของผู้ทําประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย อันเป็นเร่ืองที่
น่าสนใจในการศึกษาต่อไป 
  อน่ึง การหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยวิธีการทําประกันชีวิตน้ี ไม่อาจช่วยให้เจ้า
มรดกหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ หากตัวเจ้ามรดกมีชีวิตนานมาขึ้น เพราะหากเจ้ามรดกมีอายุยืน
ยาว ตัวทรัพย์สินของเจ้ามรดกในส่วนอ่ืนๆ ก็จะมีเพ่ิมข้ึนมากตามไปด้วย ประกอบกับในการเสียเงิน
เพ่ือชําระค่าเบ้ียประกันชีวิตก็จะสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน 
  ดังน้ัน ผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกสามารถหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดกอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในการทําประกันชีวิต โดยในรายละเอียดสามารถแบ่งได้ดังต่อไปน้ี 
  (1) เจ้ามรดกทําสัญญาประกันชีวิตโดยระบุช่ือผู้รับ ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ เป็น
ช่ือบุคคลอ่ืนที่เป็นทายาทกรณีหน่ึงซึ่งถือเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ หรือ
เพ่ิมเงินที่จ่ายประกันชีวิตจะถูกจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุช่ือไว้ ซึ่งหมายความว่าเงินดังกล่าว
จะไม่ถูกรวมเข้ากองมรดกและไม่อยู่ภายใต้การเรียกเก็บภาษีมรดกของ มาตรา 14 (3) ซึ่งจะถูกถ่าย
โอนไปเป็นทรัพย์สินที่ให้โดยผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสตาม ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 (27)9 
  (2) เจ้ามรดกทําสัญญาประกันชีวิตโดยระบุช่ือผู้รับ ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ เป็น
ช่ือบุคคลภายนอกอ่ืนที่มิใช่ทายาทอีกกรณีหน่ึง ซึ่งกรณีน้ีหากผู้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิต
เป็นบุคคลภายนอก ก็สามารถทําสัญญากับทายาทเพื่อถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทที่แท้จริงของเจ้า
มรดกต่อไปได้ ซึ่งในการถ่ายโอนผลประโยชน์จากสัญญาประกันชีวิต จะต้องอยู่ในขอบเขตของการ
จัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ตามประมวลรัษฎากรด้วย 

  ด้วยรายละเอียดที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมดถึงการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วย
วิธีการทําสัญญาประกันชีวิต อันก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทายาทตามสัญญาน้ี จึงเป็นปัญหาที่สําคัญ
ประการหน่ึงของการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นได้มีการ

                                           
  9ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40 (27)เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดย
เสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาทตลอดปีภาษีน้ัน 
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กําหนดให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันชีวิตและการประกันความเสียหายที่ได้มาจากการตาย
ของผู้ถือครองทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงของเบี้ยประกันที่จ่ายผู้ตาย จะต้องเสียภาษีมรดก ทายาทผู้รับ
ผลประโยชน์ในการเสียชีวิต(บุคคลที่มีการสืบทอดและการสืบทอดที่ถูกทิ้งไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิบุคลที่
ละทิ้งไปจะไม่ถูกรวมอยู่ด้วย)ในกรณี ทายาทจะได้รับทั้งหมดของของยอดรวมที่ได้รับจากการ
ประกันภัยจะได้รับการคํานวณโดยใช้สูตรต่อไปน้ีได้รับการยกเว้นจากขีดจํากัดของจํานวนเงินเมื่อมี
จํานวนมากกว่า หรือส่วนที่เกินจากการกําหนดเก็บภาษีมรดกจะต้องเสียภาษีซึ่งประเทศญี่ปุ่นมี
บทบัญญัติที่ทําให้เงินที่ได้จากการประกันชีวิต ต้องนํามาร่วมเข้ากับกองมรดกของเจ้ามรดก ก่อน
คํานวณภาษีการรับมรดกที่ทายาทแต่ละคนจะต้องรับภาระ และจัดเก็บภาษีมรดกกับทายาทต่อไป 

จากปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการทําประกันชีวิตที่อาจเกิดข้ึนได้ใน
ประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อาจแก้ไขได้ด้วยการบัญญัติประเภททรัพย์สินที่
อยู่ในบังคับภาษีการรับมรดกให้ชัดเจน โดยรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําประกันชีวิตลงไป
ด้วย 

4.2.4.2 ภาษีเงินได้จากการรับให้ 

เมื่อพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนการโอนทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเกินย่ีสิบล้านบาทหรือสิบล้านบาทแล้วแต่กรณี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) –(28) ซึ่ง
รูปแบบการโอนทรัพย์สินสามารถแบ่งวิธีการโอน หรือที่เรียกว่าการทําธุรกรรมได้ในหลายลักษณะที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ เน่ืองจากประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
(26) –(28)ได้กําหนดประเภททรัพย์สินไว้โดยเฉพาะแล้วกล่าวคือ (26) คือทรัพย์สินที่ เป็น
อสังหาริมทรัพย์ ส่วน(27)-(28) คือเงินได้อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็คือสังหาริมทรัพย์ และเมื่อ
พิจารณาถึงธุรกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ เช่นการทํา
ธุรกรรมให้อยู่ภายในข้อยกเว้น แต่ทําทุกๆปี เพ่ือถ่ายโอนทรัพย์สินไปเร่ือยๆเป็นต้น 

 
(1) การทําสัญญาโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด 

  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) บัญญัติให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาท จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 
  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (27) บัญญัติให้เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจาก
การให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาท
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 
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  ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (28) บัญญัติให้เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดย
หน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งน้ีจากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทจะต้อง
เสียภาษีเงินได้จากการรับให้ 
  ทั้ง 3 อนุมาตราของมาตรา 42 กําหนดแต่เพียงการรับให้ที่ไม่มีค่าตอบแทน และการ
รับให้จากการให้โดยเสน่หาเท่าน้ัน ที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าว ไม่ได้มีบทบังคับไปถึงการได้รับทรัพย์สินโดยเสียค่าตอบแทน ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการ
รับให้ ดังนั้นผู้เลี่ยงภาษีสามารถทําการเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนน้ีโดยง่าย ด้วยการซื้อขาย
ทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทน ให้แก่ทายาท ซึ่งค่าตอบแทนน้ีอาจเป็นราคาที่ตํ่ากว่าตลาด ทําให้ทรัพย์
อาจถูกถ่ายโอนไปให้ทายาทโดยที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลย 

  ในการประกอบกิจการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน 
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปต้องได้รับผลตอบแทนจากกิจการดังกล่าว ได้แก่ ค่า
ขายหรือค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบ้ีย ตามราคาตลาด ในกรณีที่ผลตอบแทนจากการประกอบ
กิจการดังกล่าว ไปเป็นไปตามราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะ
ประเมินผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าวให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ วันที่เกิดกิจกรรม
น้ันได้ตามมาตรา 42(26) แห่งประมวลรัษฎากร10  

 รายได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสีย
ภาษี อาจจะมิใช่รายได้ที่ได้รับจริงก็ได้อาจจะเป็นรายได้ที่กฎหมายกําหนดขึ้น เช่น การส่งสินค้าออก
ไปต่างประเทศให้แก่หรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญ่ สาขาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือ
เดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจ้างหรือลูกจ้างแม้จะมิได้ขาย แต่กฎหมายคือประมวลรัษฎากร มาตรา 
42(27)11 ก็ให้ถือว่าเป็นการขายและให้ถือราคาสินค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปน้ันเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งน้ันนอกจากรายได้ที่จะต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีอาจจะ
เป็นรายได้ที่กฎหมายกําหนดขึ้นแล้ว ยังอาจเป็นรายได้ที่เกิดจากการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน

                                           
10ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) บัญญัติให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาท จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้
  11 ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (27) บัญญัติให้เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือ
จากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินย่ีสิบล้านบาท
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้
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กรมสรรพากรก็ได้ เพราะในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้กู้ยืม
เงินโดยไม่มีค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย หรือมีค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบ้ียตํ่ากว่าราคา
ตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรประมวลรัษฎากร มาตรา 42(28)12ได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานประเมินมี
อํานาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบ้ียน้ันตามราคาตลาดในวันที่โอน ให้บริการหรือให้
กู้ยืมเงินได้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการสมยอมกันขายทรัพย์สิน ให้บริการหรือให้กู้ยืม
โดยไม่คิดค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบ้ีย หรือคิดแต่คิดในราคาตํ่า 

(2) การทําสญัญาทางแพ่งเพื่อเลี่ยงภาษี 

  วิธีการเลี่ยงภาษีด้วยวิธีน้ี สามารถทําได้โดยการที่ผู้เลี่ยงภาษีทําสัญญาทางแพ่งกับ
บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีเป็นญาติกัน โดยสัญญาทางแพ่งน้ีต้องเป็นสัญญาที่ทําให้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินของผู้ที่ ต้องการเลี่ยงภาษีเ งินได้จากการรับให้ และภาษีการรับมรดก โอนไปยัง
บุคคลภายนอก เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย เป็นต้น และภายในสัญญามีข้อกําหนดการใช้คืน
ให้แก่ทายาทของผู้เลี่ยงภาษี หรือให้ทําสัญญาให้ผ่อนใช้คืนแก่ทายาท ซึ่งมีระยะเวลานานสุดเท่าอายุ
ความทางแพ่ง อันเป็นสัญญาเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 42 (28)เพราะเมื่อผู้เลี่ยงภาษีทําสัญญาสัญญาทางแพ่งดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
แล้ว  กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของผู้เลี่ยงภาษีจะตกเป็นของบุคคลภายนอกทันที และบุคคลภายนอกนั้น
ก็ไม่มีภาระภาษีเงินได้จากการรับให้เกิดข้ึนแต่อย่างใด เพราะไม่อยู่ในบังคับของประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 (26) – (29) และเมื่อข้อกําหนดในสัญญากําให้บุคคลภายนอกน้ัน ต้องชําระหน้ีตามสัญญา
ให้แก่ทายาทของผู้เลี่ยงภาษี ทายาทของผู้เลี่ยงภาษีก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับ
ให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (29) แต่อย่างใด  

  จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นน้ันจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ในเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกรรับให้น้ัน ยังคงมีช่อง
โหว่ของกฎหมายที่ทําให้สามารถเล่ียงภาษีเงินได้จากการรับให้ด้วยวิธีการการทําสัญญาทางแพ่งเพ่ือ
เลี่ยงภาษี ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศแล้ว พบว่าในต่างประเทศมี
บทบัญญัติที่สามารถป้องกันการเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ด้วยวิธีการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

                                           
  12 ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (28) บัญญัติให้เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดย
หน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทั้งน้ี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาท
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให ้
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  ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือการทําสัญญาทางแพ่งในลักษณะน้ี จะส่งผลให้
สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เน่ืองจากเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมาย เป็น
การพ้นวิสัย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 150 หรือไม่ ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของนิติกรรมประการ
แรกมิใช่การอันเป็นพ้นวิสัย เน่ืองจากขณะที่ทํานิติกรรมยังมีตัวทรัพย์สินที่ต้องการส่งมอบหรือโอนไป
ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขาย หรือสัญญากู้ยืมเงิน แต่ข้อตกลงในสัญญาที่
ระบุให้ผู้ยืมคืนเงินให้แก่ทายาทของเจ้ามรดก อันเป็นสัญญาเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งด้วย
กฎหมายหรือ มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ผู้เขียน
เห็นว่าประเด็นที่ตัดไปอีก หน่ึงประเด็นคือ ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจเป็นข้อตกลงท่ีมีวัตถุประสงค์
ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมายได้ เน่ืองจากไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามดําเนินการตกลงคืนทรัพย์สินที่กู้ยืม
ให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกแต่อย่างใด ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374 ก็
รองรับหลักการของสัญญาเพ่ือประโยชน์ของบุคคลภายนอกไว้แล้ว แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้เขียนเห็น
ควรให้พิจารณาคือข้อตกลงดังกล่าวเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่ ซึ่งประเด็นน้ีผู้เขียนเห็นว่า การดําเนินการใดหรือการทํานิติกรรมใดๆ ถ้ามิได้มีการกระทําด้วย
ใจสมัครและมีเจตนามุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพ่ือที่จะเคลื่อนไหวสิทธิ 5 
ประการ แต่กลับมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐแล้ว วัตถุประสงค์ของนิติ
กรรมดังกล่าวอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นได้ 

 
4.2.5 ปัญหาการหลีกเลี่ยงโดยอาศัยท่ีต้ังทรัพย์สิน 

4.2.5.2 ภาษีการรับมรดก 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 ประกอบกับกฎกระทรวง
กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดกไว้ 4 ประเภท 
ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 4.1.3 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของไทย 
นอกจากจะยึดหลักสัญชาติในการจัดเก็บภาษีแล้ว กล่าวคือหากเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ก็จะต้องมี
หน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.
2558 ยังยึดหลักที่ต้ังของทรัพย์สินเป็นหลักการที่สําคัญในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกด้วย เพราะใน
มาตรา 11 (3)  ได้กําหนดให้แม้บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่หากได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย ก็จะต้องเสียภาษีการรับมรดกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นจะเห็นได้ว่า แม้
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พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 จะได้วางหลักการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักสัญชาติ และ
หลักที่ต้ังของทรัพย์สินไว้อย่างเหนียวแน่น แต่ก็ยังมีช่องว่างให้บุคคลที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษีการรับ
มรดก ใช้วิธีจัดการกับที่ต้ังของทรัพย์สินให้สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ เน่ืองจากหากพิจารณาถึง
หลักการพ้ืนฐานของทรัพย์สินของเจ้ามรดกที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก จะต้องเป็น
ทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดก ไม่ว่าจะมีที่ต้ังของทรัพย์สินอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ตาม แต่
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14 และกฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ก็กําหนดไว้แต่
เพียงทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน ทําให้ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ อาจถูกเจ้ามรดก
หลบเลี่ยงได้โดยง่าย แต่หากเจ้ามรดกต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในต่างประเทศแล้ว 
ก็ไม่น่าจะเป็นการยากในการหลีกเลี่ยงแต่อย่างใด  

วิธีการในการหลีกเลี่ยงภาษีของเจ้ามรดกก็สามารถทําได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1) หากเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย และเมื่อเป็นประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีมรดกด้วยแล้ว การหลบซ่อนทรัพย์สินไว้ก็สามารถทําได้ เพราะเมื่อต่างประเทศน้ันๆ ไม่มีการ
จัดเก็บภาษีมรดก ก็จะทําให้ไม่มีหลักที่ต้ังทรัพย์สินของประเทศน้ันๆ ในการจัดเก็บภาษีมรดกกับตัว
ทรัพย์สินน้ัน ทําให้ตัวทายาทของเจ้ามรดก(กรณีจัดเก็บภาษีการรับมรดกหรือภาษีกองมรดก) หรือ
ผู้จัดการมรดก (กรณีเก็บภาษีกองมรดก) ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีมรดกในต่างประเทศแต่อย่างใด 

(2) อีกวิธีการหน่ึงก็คือ หากเจ้ามรดกทําการเก็บทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในต่างประเทศที่
เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแดนกําบังภาษี (Tax Haven) ก็จะทําให้ย่ิงยากต่อการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของเจ้ามรดก เพราะประเทศที่เป็นแดนกําบังภาษีก็จะทําการช่วยเจ้ามรดกในการปกปิดทรัพย์สินที่อยู่
ในประเทศน้ันๆ จนไม่สามารถตรวจสอบถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่ทายาทได้รับ 

  ด้วยเหตุที่กล่าวมาน้ี จะเห็นได้ว่า แม้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก จะได้บัญญัติ
เพ่ือจัดเก็บภาษีการรับมรดก โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยก็ตาม แต่หากพิจารณาถึง
ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศแล้ว ก็ยังคงมีช่องอยู่หลายประการ อันจะทําให้เจ้ามรดกสามารถ
หลีกเลี่ยงภาษีได้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปว่า รัฐจะหามาตรการป้องกันในการหลีกเลี่ยง
ภาษีด้วยวิธีการน้ีอย่างไรต่อไป 

(1) การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปยังต่างประเทศ 
  ผู้เสียภาษีอาจหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกโดยการให้เจ้ามรดกถ่ายโอนทรัพย์สินไปยัง
ประเทศที่ ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกโดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บังคับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกในประเทศไทยเน่ืองจากกฎหมายเปิดโอกาสให้เงินฝากที่อยู่นอก
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ประเทศไทยไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการรับมรดกซึ่งอาจจะเป็นนโยบายภาษีที่กระตุ้นพฤติกรรม
ทางอ้อมให้เจ้ามรดกเลือกนําเงินไปเปิดบัญชีเงินฝากในประเทศที่ไม่มีภาษีมรดกแทนเพ่ือให้ฐานภาษี
สําหรับคํานวณภาษีการรับมรดกในประเทศลดลงได้ 
  วิธีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีน้ี หากพิจารณาโดยหลักการและเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 จะเห็นได้ว่า มาตรา 11 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก แต่ในทางปฏิบัติจริงเจ้ามรดกยังสามารถ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการถ่ายเททรัพย์สินไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีการ
จัดเก็บภาษีมรดก และหากกรณีที่ผู้รับมรดก ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้รับมรดกน้ันก็ไม่มีหน้าที่ที่
จะต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 
11 (3) บัญญัติให้เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
เท่าน้ันที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก แต่หากผู้รับมรดกมิได้มีสัญชาติไทย และได้รับมรดกซึ่งเป็น
ทรัพย์สินที่ถูกถ่ายเทไปยังต่างประเทศแล้ว ก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการับมรดกแต่อย่างใด 
  ตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก
นาย ก จึงทําการถ่ายโอนเททรัพย์สินของตนไปยังต่างประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษี
การให้ และนาย ก ทําพินัยกรรมให้ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศน้ัน แก่บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย เพียงเท่าน้ี ทรัพย์น้ันของนาย ก ก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดก ทั้ง
ในขณะที่นาย ก โอนถ่ายเททรัพย์สินไปไว้ยังต่างประเทศ นาย ก ไม่มีภาระภาษีการให้ เพราะ
ทรัพย์สินน้ันไม่มีการโอนเปลี่ยนมือแต่อย่างใด  
  วิธีการดังตัวอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้มากโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
เพราะเป็นทรัพย์สินที่สภาพคล่องหลีกเลี่ยงได้ง่ายกว่าอสังหาริมทรัพย์ นอกจากน้ันการถ่ายเท
ทรัพย์สินไปยังต่างประเทศ ยังทําให้ยากต่อการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้ามรดก ดังน้ัน ประเด็น
ปัญหาน้ีจึงเป็นประเด็นที่สําคัญต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดก เพราะเมื่อพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดกบังคับใช้แล้ว หากเจ้ามรดกหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีน้ีก็จะทําให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกได้เลย  

 นอกจากน้ัน จากการศึกษาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกด้วยการถ่ายเททรัพย์สิน
ไปยังต่างประเทศพบว่ากลุ่มบุคคลที่มีทรัพย์สินมากก็จะมีแรงจูงใจจะหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก
มากกว่า ทําให้มีต้นทุนสูงในการจัดเก็บ เช่น กรณีประเทศอังกฤษที่เก็บภาษีมรดกในอัตราที่สูง (36%) 
ต้องลงทุนงบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ 2010-2015 เพ่ือต่อต้านการ
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หลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการโยกย้ายเงินไปไว้ที่ประเทศอ่ืน13 ซึ่งจะทําให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับ
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารกองทุนทรัพย์สินส่วนบุคคล แบบการแปรรูปนอกประเทศใน
ภูมิภาคอย่างประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น  

 ตัวอย่างเช่น การโยกย้ายทรัพย์สินไปยังต่างประเทศโดยการลงทุน(อ้างในการ
พิจารณาคดีตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น ของ ทากาฟูจิ เมื่อ 25 เมษายน 201114) โดย นายเอซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท ผลิตยาร่วมทุนกับต่างประเทศได้มาทําการในประเทศท่ีตนอาศัยอยู่ได้มีการ
โอนหุ้นของบริษัทให้ นาง B ซึ่งเป็นภรรยาและนาย C ซึ่งเป็นบุตรคนโต ในรูปแบบการให้
ของขวัญซึ่งมีจํานวนมากกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้และ นาย C ได้ย้ายถิ่นฐานไปยังต่างประเทศ 
ซึ่งไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกเพ่ือหลีกเหลี่ยงภาษีในอนาคต 

 
  และเมื่อ นาย C ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ว่าไม่ต้อง
เสียภาษีได้มีการโอนหุ้นที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่ประเทศถิ่นที่อยู่อาศัยของนาย A 
ให้กับ นาย C ในรูปแบบของรายได้และหุ้นของบริษัทที่ต้ังอยู่ต่างประเทศ จากนาย A ซึ่งบริษัท
ต้ังอยู่นอกประเทศไปยังนาย C โดยหุ้นที่ได้มาถือว่าได้มาโดยทางอ้อมจาก นาย A 15 

                                           
  13 HM Revenue and Customs, UK “No safe havens: Our offshore 
evasion strategy 2013 and beyond 
  14Organisation for Economic Co-operation and Development, Glossary 
of Tax Terms, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่  
http://www.kmlaw.jp/common/html/tax_b.php 
  15พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 14(2) หลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นาย A
นาง B

นาย C



210 
 

 

อย่างไรก็ตามสํานักงานกรมสรรภากรในประเทศขณะที่ B อยู่ในประเทศมองว่าของที่ระลึกหรือ
ส่วนได้เสียจากการเรียกเก็บภาษีการให้แก่ B ได้ยื่นฟ้องอุทธรณ์นี้ 

 

  โดยปัญหาของกรณีนี้ คือการตีความหมายของ "ที่อยู่หรือถิ่นฐาน" ของ B ใน
ระยะเวลาที่ได้รับของที่ระลึกหรือของขวัญ ศาลพิจารณาคดีตามคําเรียกร้องว่านาย B มีที่อยู่
หรือถิ่นฐานอยู่นอกประเทศได้ นาย B ได้อุทธรณ์ ว่า B มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะนําเข้ารับการ
เข้าพิจารณาว่ามีการเหลือกประเทศไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีการให้ตามถิ่นที่

นาย A

ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ในจาํนวนท่ีอนุญาติไม่เสียภาษี

ในจาํนวนเกินท่ีกาํหนดตอ้งเสียภาษีส่วนเกิน

ถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ

รับของขวัญจากถ่ินฐานนาย A ตอ้งเสียภาษี

รับของขวัญทางออ้มท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นถ่ินฐานของนาย A
 ในประเทศท่ี 3  ถือวา่ทางออ้มไม่เสียภาษี

• หุน้
• เงินสด

นาย A

• จ่ายภาษี
ส่วนเกิน

ภายในประเทศ
• หุน้
• เงินสด

นาย C
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อยู่16 ซึ่งนาย B ได้ปฏิเสธถิ่นที่อยู่ในประเทศว่าได้ย้ายถิ่นฐานไปเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้แล้ว
และมีไว้เพ่ืออยู่อาศัย 

 

  นาย B ได้ยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ได้ขอให้ศาลตีความในคําจํากัดความของคําว่า “ที่
อยู ่อาศัยหรือถิ ่นที ่อยู ่อาศัย” เพื ่อสนับสนุนในการพิจารณาคดี โดยสรรพากรได้พิจารณา
ข้อเท็จจริงที่ว่า B ได้เตรียมเดินทางย้ายถ่ินที่อยู่โดยที่มีวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีการให้ 
ก็มีการกําหนดภาษีการให้ที่ไม่ถือว่าจะเป็น “ที่อยู่”ที่มีอยู่จริงใน “ฮ่องกง” อย่างไรก็ตาม "ที่
อยู่" ตามประมวลกฎหมายแพ่งถูกกําหนดให้เป็น "บ้านที่อยู่อาศัย" ที่มีหรือไม่มีของกิจการเข้า
ม า เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ กฎหม า ย  ก รณ ีก ่อ นหน ้า นี ้ที ่ว ่า  "บ ้า นที ่อ ยู ่อ า ศ ัย "  ค ว ร จ ะกํ า หนด
วัตถุประสงค์ "การอยู ่อาศัย "  ของกฎหมายภาษีมรดกมีเหตุผลที ่จะต้องมีการตีความใน
ความสําคัญที ่แตกต่างกันและไม่มีความชัดเจนตามหลักการกฎหมายภาษีมรดก  แต่เป็น
หลักการที่ต้องใช้พื้นฐานของกฎหมายในการจัดเก็บภาษีในกรณีที ่หน่วยงานด้านภาษีและ
กฎหมายถูกตีความโดยหลักการกฎหมายภาษีเขาจะกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่มีชื่อเสียงทันที แม้
สิ ่งที ่ได้รับมันจะดูไม่ยุติธรรมในปัญหาของ A และ B คือการหลีกเลี ่ยงภาษีเช่นที่ได้กระทํา
หรือไม่  

                                           
  16พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11(3) ให้เสียภาษีเฉพาะจาก
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 

บริษทั
ต่างประเทศ

บริษทัร่วมทุนใน
ประเทศ

นาย A

ภาษีมร
กด

นาง B
ท่ีอยูใ่นประเทศ

นาย C
ท่ีอยูใ่นประเทศ

การรับโดยตรง
โดยไม่ผา่นนาย A

นาย C 
โดยการรับทางออ้ม
ท่ีอยูน่อกประเทศ
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  ประเด็นที่ตอบสนองความต้องการภาษีและว่าเป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์ของการ
จัดเก็บภาษีของหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีให้แน่ใจว่า การตีความ "ที่อยู่"17 ของกฎหมายภาษี
มรดกโดยการตีความทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ภาษีซึ่งเป็นอยู่แล้วมักจะไปในทิศทางที่ดีเพื่อ
ส่งผลในการจัดเก็บภาษีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตีความจะถูกต้องอยู่เสมอ  

 
4.2.5.2 ภาษีเงินได้จากการรับให ้

ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากถ่ินที่อยู่ หัวข้อ 4.3.1 ซึ่ง
ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 ซึ่งสามารถพิจารณาที่ต้ังของทรัพย์สินได้ดังต่อไปนี้ 

ทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคแรก บัญญัติ
ให้ หากเป็นทรัพย์สินที่ต้ังอยู่ในประเทศไทยก็อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้
จากการรับให้ในส่วนที่เกินย่ีสิบล้านบาท หรือสิบล้านบาท แล้วแต่กรณีด้วย 

ทรัพย์สินที่ไม่ได้ต้ังอยู่ในประเทศไทยตามประมวลราฎากร มาตรา 41 วรรคสอง 
กําหนดให้ผู้อยู่ในประเทศไทยท่ีมีเงินได้พึงประเมินจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทําในต่างประเทศ หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องนําทรัพย์สินน้ันเข้ามาในประเทศไทยด้วย จึงจะต้องเสียภาษีเงิน
ได้จากทรัพย์สินน้ัน และเมื่อพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้จะพบว่า หากทรัพย์สินที่
ได้รับโอนน้ันต้ังอยู่ในต่างประเทศ และผู้รับโอนไมเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย หรือไม่นําทรัพย์สินน้ันเข้า
มาในประเทศไทย ก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้ในส่วนน้ีแต่อย่างใด และเมื่อ
พิจารณาจากประเภทของทรัพย์สินสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้  

1) สังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ ต้ังอยู่ในต่างประเทศ และผู้รับโอน
สังหาริมทรัพย์น้ันเป็นผู้ไม่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่นําสังหาริมทรัพย์น้ันเข้ามาในประเทศไทย ก็ไม่
อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้แต่อย่างใด 

2)อสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ และผู้รับโอน
อสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นผู้ไม่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่นําสังหาริมทรัพย์น้ันเข้ามาในประเทศไทย ก็ไม่
อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้แต่อย่างใด และเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์เป็น

                                           
  17พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาตรา 11(3) ให้เสียภาษีเฉพาะจาก
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 
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ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จึงไม่สามารถนําเข้ามาในประเทศไทยได้ จึงทําให้ผู้รับโอนไม่มีหน้าที่ที่
จะต้องเสียภาษีเงินได้จากการรับให้แต่อย่างใด 

   (1) การกระจายทรัพย์สนิ 

  ในต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีการให้ควบคู่กับการจัดเก็บภาษีมรดกจะมีการ
กําหนดขอบเขตการให้ไว้ในแต่ละปีภาษี ซึ่งโดยหลักของการจัดเก็บภาษีการให้จะจัดเก็บภาษีทั้งจาก
ผู้รับ และเก็บจากผู้ให้ ซึ่งปัญหาที่สําคัญของการจัดเก็บภาษีการให้คือการที่ภาษีการให้กําหนดตัวผู้ที่มี
หน้าที่เสียภาษีได้แก่ผู้ให้และผู้รับทรัพย์สินในแต่ละปี ดังน้ันการหลีกเลี่ยงภาษีการให้สามารถทําได้
โดยการกระจายทรัพย์สินที่ให้ เพ่ือให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกท่ี
ไว้ใจทําให้บุคคลต่างๆ เหล่าน้ีไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีการให้แต่อย่างใด 

  เมื่อพิจารณาถึงการใชบังคับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ในประเทศไทยแล้ว
พบว่าอาจเกิดปัญหาการเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ด้วยการกระจายทรัพย์สินของเจ้ามรดกขณะท่ี
มีชีวิตอยู่ไปยังผู้สืบสันดาน หรือญาติคนอ่ืนๆ เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีที่สามารถทําได้โดยง่าย เพราะ
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (27) ได้กําหนดข้อยกเว้น ในจํานวนมูลค่าของทรัพย์สินไว้ถึงย่ีสิบ
ล้านบาทในปีภาษีน้ัน ซึ่งหากต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ ก็สามารถทําได้โดยการ
ถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ให้เกินย่ีสิบล้านบาท และทําเป็นประจําทุกปีๆ เพ่ือทําให้เจ้ามรดกเหลือทรัพย์สิน
ให้น้อยที่สุด ส่วนมาตรา 42 (28) กําหนดข้อยกเว้นมูลค่าของทรัพย์สินที่ให้ไว้ถึงสิบล้านบาท 

  ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อมาเห็นว่า เน่ืองจากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้ตามมาตรา 42 (27) – (28) กับมาตรา 42 (29) มีความแตกต่างในการยกเว้นถึงสิบล้านบาท 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าในการบังคับใช้กฎหมายภาษีเงินได้จากการรับมรน้ันมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บ
ภาษีแก่บุคคลที่ฐานะร่ํารวย แต่ในขณะเดียวกัน หากความแตกต่างกันในทางครอบครัวส่งผลถึงอัตรา
การยกเว้นที่ต่างกันถึงสิบล้านบาท เพราะถ้าหากให้บุคคลท่ีมีฐานะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันสามารถ
ยกเว้นได้ถึงย่ีสิบล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันหากให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ห่างกันได้รับการยกเว้น
เพียงสิบล้านบาท ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอาจเกิดความไม่เป็นธรรมได้ ในขณะเดียวกันการยกเว้นการให้ถึง
ย่ีสิบล้านบาท อาจเป็นการเปิดช่องอย่างชัดเจนให้ผู้มีฐานะรํ่ารวยทําการถ่ายโอน กระจายทรัพย์สิน
ให้แก่ญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ซึ่งไม่มีการจํากัด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากมีการให้ภายในขอบเจตท่ี
กําหนดทุกปีภาษี สุดท้ายแล้วภายหลังจากที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายอาจไม่มีทรัพย์สินใดที่อยู่ใน
บังคับในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเลยก็เป็นได้ น่ันเท่ากับว่าการที่แก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือให้
สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้
เลย นอกจากน้ัน แม้เจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายท่ีให้การยกเว้นที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มี
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ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ห่างกันก็เป็นเหตุผลมาจาก หลักการใกล้ชิด หรือการสืบ
สานโลหิตเดียวกันก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการขัดต่อหลักความเป็นธรรมได้ เน่ืองจากบุคคลที่มี
รายได้หรือทรัพย์สินที่เท่ากัน ก็ไม่ควรท่ีจะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้น้ัน 
ผู้เขียนเห็นว่าควรที่จะลดเพดานการยกเว้นการให้ให้ลดมาเท่ากันที่สิบล้านบาท หรือในอัตราที่น้อย
กว่าน้ัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับมห้เป็นการจัดเก็บภาษี
ที่มุ่งเน้นจัดเก็บแก่ผู้ที่มีฐานะรํ่ารวย ดังน้ัน เมื่อเทียบกับความเหล่ือมล้ําของคนในสังคมที่มีมาก การ
ให้ที่มีมูลค่าสูงถึงสิบล้านบาทในแต่ละปี คงมีคนไม่ถึงร้อยละสิบของประชากรในประเทศท่ีสามารถทํา
ได้ ดังน้ันการให้ที่เกินห้าล้านบาทในปีภาษีน้ัน จึงน่าจะเป็นเพดานที่เหใสมในการจัดเก็บภาษีเงินได้
จากการรับให้ และเป็นมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ด้วยการกระจาย
ทรัพย์สิน 
4.3 มาตรการวิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา 

4.3.1 ภาษีการรับมรดก 

ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้กําหนด
บทลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดดังต่อไปน้ี 
  มาตรา33ผู้ใดไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา17โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
  มาตรา34ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่
ยอมตอบคําถามของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา21หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม
มาตรา28 หรือไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามมาตรา25ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา35ผู้ใดทําลายย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูก
ยึด หรืออายัดตามมาตรา25ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
  ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคลหากกรรมการผู้จัดการผู้จัดการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ันได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลให้กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ
หรือผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย 
  มาตรา36เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีรู้ข้อมูลของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีหรือของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องนําออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือทําให้รู้โดยวิธีใดหรือปล่อยปละ
ละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้โดยไม่มีอํานาจกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย



215 
 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
  มาตรา37ผู้ใด 
  (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจย่ืนข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบคําถามด้วย
ถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (2) โดยความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 
  (3) แนะนําหรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดกระทําการตาม (1) หรือ (2) 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

เมื่อพิจารณาถึงบทกําหนดโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.
2558 จะพบฐานความผิดที่มีอัตราโทษดังต่อไปน้ี 

1) ฐานไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา17โดยไม่มีเหตุอันสมควร(มาตรา 33) 

2) ฐานไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่ยอมตอบ
คําถามของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา21หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตามมาตรา28 
หรือไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามมาตรา25 (มาตรา 34) 

3) ฐานทําลายย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึด 
หรืออายัดตามมาตรา25 (มาตรา 35) 

4) ฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีรู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีหรือของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องนําออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือทําให้รู้โดยวิธีใดหรือปล่อยปละละเลยให้
ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้โดยไม่มีอํานาจกระทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 36) 
  5)ฐานผู้ใด 
   (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบ
คําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
   (2) โดยความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่าง
หน่ึงอย่างใดหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 

 (3) แนะนําหรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดกระทําการตาม (1) หรือ (2) (มาตรา 37) 
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อัตราโทษที่หนักที่สุดจะเป็นมาตรา 35 ที่มีอัตราโทษจําคุไม่เกิน 2 ปี นอกจากน้ันจะ

เป็นอัตราโทษที่จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือเป็นโทษปรับ ซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปถึงความหนักของ
โทษ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการที่กําหนดอัตราโทษสูงสุดไว้เพียงจําคุกไม่เกิน 2 ปี เน่ืองจากภาษีการรับ
มรดก หากนํามาใช้ในประเทศไทยเป็นเพียงภาษีในเชิงสัญลักษณ์ ที่เป็นการบังคับจัดเก็บกับบุคคล
เพียงบางกลุ่ม มิใช่ประชาชนทุกคนในประเทศ แต่เป็นการจัดเก็บแก่ผู้ที่มีฐานะรํ่ารวยในประเทศ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงการถือครองที่ดินร้อยละ 90 ของประเทศที่ถูกถือครองโดยกลุ่มคนเพียงร้อยละ 10 
ของประเทศ จึงน่าจะเห็นได้ว่า ภาษีการรับมรดก อาจใช้บังคับได้กับกลุ่มบุคคลจํานวนร้อยละ 10 
ของประเทศโดยประมาณการเท่าน้ัน  

แต่หากพิจารณาอัตราโทษทางอาญาของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.
2558 เทียบกับอัตราโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรท่ีนํามาใช้บังคับในการลงโทษผู้เสียภาษีเงิน
ได้จากการรับให้ จะเห็นถึงความแตกต่างเป็นอย่างมาก เน่ืองจากประมวลรัษฎากรได้กําหนดโทษทาง
อาญาไว้สูงสุดถึงจําคุกต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ด ซึ่งเป็นอัตราโทษที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราโทษจําคุก
ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เมื่อประมวลรัษฎากร มาตรา 42 
(26) –(28) เป็นบทบัญญัติที่นํามาบังคับเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก
ควบคู่กับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่งโดยหลักจะมุ่งเน้นที่การจัดเก็บภาษีการรับมรดกซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นกฎหมายแม่บท มากกว่าภาษีเงินได้จากการรับให้ซึ่งเป็นภาษีเสริมมากกว่า ซึ่ง
ประเด็นน้ีอาจได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกควบคู่กับการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้ในประเทศไทยว่าผู้บัญญัติอาจมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้
มากกว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกก็เป็นได้ 
  ประการถัดมา เมื่อเปรียบเทียบอัตราโทษทางอาญาในความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี
การรับมรดกตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 เทียบกับมาตรา 37 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นฐานความผิดที่ลงโทษแก่ผู้ที่กระทําความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีที่บัญญัติ
ว่าผู้ใด(1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจย่ืนข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็น
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี(2) โดยความ
เท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ที่มี
อัตราโทษจําคุไม่เกิน 2 ปี มีอัตราโทษที่น้อยกว่าประมวลรัษฎากรที่มีอัตราโทษจําคุกสามเดือนถึงเจ็ด
ปีมาก ทั้งๆที่เป็นฐานความผิดเดียวกัน ซึ่งประเด็นน้ีผู้เขียนเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ 
เน่ืองจากกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นบทบัญญัติที่มีขึ้นเพ่ือให้เกิดการสอดคล้องในการจัดเก็บภาษีที่
ควบคู่กันไป ไม่ควรที่จะมีการกําหนดอัตราโทษไว้แตกต่างกัน ดังน้ัน หากผู้กระทําความผิดในฐาน
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ความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ได้รับโทษก็อาจะเกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับโทษตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากรได้ ซึ่งหากพิจารณาต่อไป การท่ี
กฎหมายลักษณะเดียวกันบัญญัติโทษที่จะลงไว้แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาถึงคามชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญต่อไปได้  

 
4.3.2 ภาษีเงินได้จากการรับให้ 

ประมวลรัษฎากรได้มีการกําหนดโทษทางอาญาไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 35 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิหรือมาตรา 51 เว้นแต่จะ
แสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 

ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ัน ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึงด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้
มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 36 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
กรรมการที่ออกตามมาตรา 12 ตรี มาตรา 19 มาตรา 23 หรือ มาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่อ
ซักถาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 37 ผู้ใด 

(1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตาม
ลักษณะน้ี หรือ 

(2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะน้ี 

ต้องระวางโทษจําคุก ต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองแสน
บาท 
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มาตรา 37 ทวิ ผู้ใดเจตนาละเลย ไม่ย่ืนรายการที่ต้องย่ืนตามลักษณะน้ี เพ่ือหลีก

เลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

  ในส่วนของโทษทางอาญาที่จะลงแก่ผู้ที่กระทําความผิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การรับให้จะเป็นโทษที่กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งมีฐานความผิดดังต่อไปนี้ 

  1) ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิหรือมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามี
เหตุสุดวิสัย (มาตรา 35) 

  2) ฐานฝ่าฝืนมาตรา 12 ทวิ (มาตรา 35 ทวิ) 

  3) ฐานโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนักงานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการที่ออก
ตามมาตรา 12 ตรี มาตรา 19 มาตรา 23 หรือ มาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม(มาตรา 
36) 

4) ฐานผู้ใด 

 (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือ ตอบคําถาม
ด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตาม
ลักษณะน้ี หรือ 

 (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะน้ี(มาตรา 37) 

5) ฐานเจตนาละเลย ไม่ย่ืนรายการท่ีต้องย่ืนตามลักษณะน้ี เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราโทษตามประมวลรัษฎากรเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกแล้ว ก็จะมีประเด็นที่ให้วินิจฉัยดังที่ได้กล่าวแล้วในส่วนของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ.2558 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
  จากการทีได้ศึกษามาทั้งหมดถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และปัญหาการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เงินได้จากการรับให้ ในส่วนของประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) – (28) ซึ่งมีปัญหาหลายประการ
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากไม่มีการกําหนดมาตรการต่างๆ มาเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐได้ 
ถึงแม้ว่าการที่รัฐได้มีการตรากฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีในฐาน
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นภาษีที่ประเทศไทยมีปัญหาในการจัดเก็บ เน่ืองจากฐานภาษีความมั่งคั่งน้ัน ประเทศ
ไทยมีการจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าประเทศกลุ่มทุนนิยมเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศกลุ่มทุน
นิยมตะวันตก เช่นประเทศอังกฤษ หรือประเทศฝรั่งเศส หรือแม้แต่ประเทศกลุ่มทุนนิยมตะวันออก 
เช่นญี่ปุ่น  หรือเกาหลีใต้ ซึ่งหากพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงแล้วจะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินน้ัน มีความเป็นธรรมตามหลักการภาษีอากรที่ดีอย่างมาก เน่ืองจากจัดเก็บบนฐานความมั่ง
คั่ง เท่ากับว่าใครที่มีความมั่งคั่งมาก ก็จะเสียภาษีความมั่งคั่งมาก ซึ่งมีความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี และในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ก็มีเจตนารมณ์ที่สําคัญในการ
ที่จะจัดเก็บภาษีทรัพย์สินจากฐานความมั่งค่ัง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย นอกจากการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ออกมาใช้บังคับ ดังน้ัน เมื่อรัฐได้มีการตรากฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีออกมาแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีใดๆ หรือในรูปแบบใด รัฐก็ควรที่จะจัดเก็บภาษีนั้นๆ อย่างเข้มงวดและจริงจัง
ทุกๆ ประเภทภาษี 
  ประการถัดมา แม้การจัดจักเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการับ
มรดก พ.ศ.2558 อาจถูกมองเป็นเพียงภาษีในเชิงสัญลักษณ์ หรือแม้แต่กรมสรรพากรก็มิได้มีการ
ต้ังเป้าหมายในการจัดเก็บก็ตาม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหลักการที่สําคัญประการหน่ึงของการจัดเก็บภาษีคือ
หลักการอํานวยรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่งเป็น
ภาษีที่สามารถอํานวยรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ 
  นอกจากน้ัน การจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ สามารถ
เป็นการจัดเก็บภาษีที่ลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนภายในประเทศได้ เป็นการสะท้อนให้ประชาชน
ในระดับล่างเห็นว่า รัฐก็มิได้ทอดทิ้งประชาชนในระดับล่างแต่อย่างใด  เพราะเมื่อพิจารณาถึงความ
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เหลื่อมล้ําของประชาชนในประเทศจะเห็นได้ว่ามีความเหล่ือมล้ําอย่างมาก ซึ่งหากรัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการลด
ความเหลื่อมล้ําของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีต่อการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ําภายในประเทศได้ 
  ด้วยเหตุน้ี หากรัฐมีมาตรการที่สําคัญที่สามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับ
มรดก และภาษีเงินได้จากการรับให้ได้ ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วว่า การจัดเก็บภาษีทุกประเภทจะมี
ปัญหาในการจัดเก็บภาษี แต่รัฐก็ควรที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดเก็บภาษี มิใช่ทําการยกเลิก
การจัดเก็บภาษีน้ัน ซึ่งแม้เพ่ือนบ้านในต่างประเทศจะได้มีการยกเลิกภาษีมรดกแล้วก็ตาม แต่ใน
หลายๆ ประเทศที่เป็นประเทศทุนนิยมก็ยังคงมีการจัดเก็บอยู่ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก และภาษีการให้ได้เป็นอย่างดี 
  ผู้เขียนเห็นว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 และประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 ในส่วนภาษีเงินได้จากการรับให้ ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีควบคู่กันไปน้ัน จะสามารถสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมได้และสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจตลอดจนลดความเหลื่อมล้ํา
ของบุคคลได้ในระดับหน่ึงและสามารถบังคับใช้ได้โดยไม่ยาก แต่การพิจารณากฎหมายภาษีมรดกควร
ดําเนินการไปพร้อมกันกับการปฏิรูปภาษีทั้งระบบโดยการเพ่ิมจํานวนผู้เสียภาษีเงินได้ทางตรงให้มาก
ขึ้นและทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ี รัฐบาลควรพิจารณากฎหมายภาษีมรดกอย่างละเอียด
รอบคอบและพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของการ
เคลื่อนย้ายทุนและความมั่งคั่งไปยังต่างประเทศและผู้มีเงินได้หลบเลี่ยงภาษีโดยการนําเงินฝาก
ธนาคารออกนอกระบบหรือขายทรัพย์สิน เพ่ือนําเงินสดออกนอกระบบ 

 ประการต่อมา ผู้เขียนเห็นว่าแม้การบังคับใช้กฎหมายภาษีการรับมรดกในประเทศ
ไทยอาจก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ ซึ่งปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่สําคัญเน่ืองจากใน
หลายประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกต่างก็เผชิญกับปัญหาการบริหารการ
จัดเก็บภาษีมากมายหลายแง่มุม เช่น รัฐบาลประเทศอังกฤษต้องใช้งบประมาณกว่า 77 ล้านปอนด์
เพ่ือนําไปใช้ในการรับมือกับการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก โดยเฉพาะการเพ่ิมบุคลากรของรัฐและ
การจัดต้ังหน่วยงานป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในต่างประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยของ 
ศาสตราจารย์คูเปอร์ที่เก็บข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1997-2011 แสดงให้เห็นว่า จํานวนผู้เสียภาษีลดลง
อย่างน่าใจหาย จากจํานวน 50,000 คนในปี 2000 จนกระทั่งเหลือเพียงไม่ถึง 10,000 คนในปี 2011 
ในขณะที่อัตราภาษีที่เสียจริงๆ น้ันก็อยู่ที่ 18-20% ซึ่งเท่ากับว่าเศรษฐีอเมริกันประหยัดภาษีไปกว่า
ครึ่งหน่ึงของอัตราภาษีที่รัฐเรียกเก็บที่ระดับ 45-50% นอกจากน้ี ด้วยความไม่ชัดเจนในการนิยามและ
คํานวณมูลค่าของมรดก รวมถึงช่องทางการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมรดกที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก จึงทํา
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ให้มูลค่ารวมของการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศต่างๆ อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยในระยะหลังภาษี
มรดกสร้างรายได้ให้กับประเทศต่างๆ ที่จัดเก็บตํ่ากว่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับรายได้ภาษีทั้งหมดของ
รัฐบาล หรือตํ่ากว่าร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ ในขณะท่ีต้นทุนการจัดเก็บภาษีมรดก
ของประเทศมักอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เน่ืองจากต้องมีฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ดี ต้องมีกระบวนการ
รวบรวมและประเมินมูลค่ารวมไปถึงมีกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับวิธีการประเมินและการคํานวณภาษีมรดก
เป็นจํานวนมาก1และแม้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกต่างๆ เหล่าน้ีก็อาจเกิดข้ึนกับประเทศ
ไทยก็ตาม รัฐก็มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการวางมาตรการเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกน้ี
ให้ได้ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ผู้เขียนเช่ือมั่นประการหน่ึงว่า 
ในการจัดเก็บภาษีทุกประเภท จะพบปัญหาการจัดเก็บทั้งหมด แต่การยกเลิกน้ัน ไม่มีประเทศใดที่
ยกเลิกภาษีเพราะมีปัญหาในการจัดเก็บ ซึ่งแม้ภาษีการรับมรดกจะมีปัญหาในส่วนน้ีก็ตาม 
  ประการสุดท้าย ผู้เขียนเห็นว่าหากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกและภาษีเงินได้จากการรับให้ จะต้องมีมาตรการอํานวยให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามหลักการ
ภาษีอากรที่ดี กล่าวคือ จะต้องมีความเป็นธรรม มีความชัดเจนแน่นอน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในทางเศรษฐกิจหรือกลไกทางการตลาดน้อยที่สุด และมีระบบการจัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันรัฐควรที่จะมีมาตรการในการป้องกันการหลีกเหลี่ยงภาษีการรับมรดก และ
ภาษีเงินได้จากการรับให้เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
1กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้ ตอบโจทย์

ประเทศไทยจริงหรือ, สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2559 จาก 
www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1418727699. 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนว
ทางการพิจารณา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
  (1)บุคคลที่ไม่อยู่ในบังคับจัดเก็บภาษี 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 ได้บัญญัติให้ คู่สมรสของ

เจ้ามรดกถือเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมรดก อย่างไรก็ตาม คําว่า "มรดกที่คู่สมรสของเจ้า
มรดกได้รับจากเจ้ามรดก" ตามมาตรา 3 (2) น้ันอาจทําให้มีปัญหาเก่ียวกับการตีความได้ว่า จํากัด
เฉพาะกรณีทรัพย์มรดกตกทอดแก่คู่สมรสในฐานะทายาทโดยธรรมแต่เพียงเท่าน้ัน แต่ไม่ครอบคลุมถึง
กรณีคู่สมรสได้รับทรัพย์มรดกจากการเป็นผู้รับพินัยกรรม ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนผู้เขียนเห็น
ควรควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตราว่าใช้บังคับทั้งกรณีคู่สมรสได้รับทรัพย์มรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม 

ประการถัดมา ผู้เขียนเห็นว่าในการที่บัญญัติให้คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับการยกเว้น
ที่จะไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ซึ่งอาจเป็นช่องทางหน่ึงที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ ซึ่ง
ควรหาทางแก้ไขในกรณีดังกล่าวต่อไปซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนน้ีผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้เพ่ือความสมบูรณ์ของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้ 

(2) อัตราภาษี 

แม้การเริ่มต้นในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะกําหนดอัตราภาษีไว้ที่10% ในส่วนที่
เกินหน่ึงร้อยล้านบาท และ 5%ในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
เมื่อกองทรัพย์สินของเจ้ามรดกถูกแบ่งให้แก่ทายาทซึ่งทําให้ทายาทท่ีได้รับทรัพย์มรดกมาก็มีมูลค่า
น้อยลงตามจํานวนทายาทแล้ว และยังมีฐานการยกเว้นที่สูงมากถึง 100 ล้านบาท ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
เป็นฐานที่สูงเกินไป ประการถัดมา ระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้รับมรดกเหมือนกัน แต่ด้วยความ
เป็นผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดาน กับทายาทอ่ืนๆ กลับเสียภาษีที่ต่างกันถึงร้อยละ 5 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
อาจเกิดความไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้เขียนเสนอแนะให้ดําเนินการจัดเก็บเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) จัดเก็บภาษีจากกองมรดกของเจ้ามรดก เน่ืองจากภาษีการรับมรดกเป็นการ
กระจายภาษีมากกว่า และเมื่ออัตราภาษีของประเทศไทยเป็นอัตราท่ีตํ่าอยู่แล้ว 5-10 % ดังน้ัน การ
จัดเก็บจากกองมรดกจึงน่าจะสงผลต่อการอํานวยรายได้มากกว่า 
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2) หากรัฐยังคงต้องการท่ีจะจัดเก็บภาษีการรับมรดก ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้ลดฐาน

ภาษีลงมาตามร่างพระราชบัญญัติเดิมที่เก็บภาษีในส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท ตามร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดกก่อนเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นฐานภาษีที่อํานวย
ความเป็นธรรมมากกว่า 

3) ผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าผู้รับมรดกจะเป็นบุคคลใด ควรจัดเก็บอัตราภาษีที่เท่าเทียมกัน
ที่ 5 % หรือ 10 % เพราะหากจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่างกัน อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ 

  (3) ทรัพย์สินท่ีบังคับจัดเก็บภาษี 

  แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะมีการเก็บภาษีการรับมรดกจากทรัพย์สินทุกประเภท แต่
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยอาจเร่ิมจัดเก็บภาษีการรับมรดก
เฉพาะทรัพย์สินที่มีทะเบียนก่อน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หุ้นทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจาก
เป็นทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย หากจะมีการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินทุกประเภทแล้ว อาจ
ทําให้ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากตรวจสอบได้ยากว่าเจ้ามรดกมีทรัพย์สินอะไรบ้างและ
มีมูลค่าเท่าใด ทั้งน้ี ประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกเฉพาะทรัพย์สินที่
มีทะเบียน 

  (4) การคํานวณหรือการกําหนดมูลค่าของทรัพย์มรดก 

  แม้จะมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 มาแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีได้
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ซึ่งผู้เขียนขอเสนอให้มีการกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์ที่
รัดกุมมากกว่าน้ี กล่าวคือหากมูลค่าในทางบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่ลดลงหากเทียบกับมูลค่าทาง
ตลาดที่แท้จริงของทรัพย์สินน้ัน โดยไม่ใช้มูลค่าของหุ้นในทางบัญชี 

  (5) การยกเว้นหรือลดหย่อน รวมถึงการบรรเทาภาระภาษี 

  ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาประการหนึ่งของการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก คือ เป็นการจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อนกับภาษีเงินได้ที่เจ้ามรดกได้เคยเสียมาแล้ว ซึ่งผู้เขียน
เสนอให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกควรอนุญาตให้มีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนที่เป็นธรรม 
โดยอาจพิจารณากําหนดให้นําเงินได้ที่ผู้รับมรดกเคยเสียภาษีไว้แล้วมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เสมือน
การนําภาษีเงินได้มาเครดิตออกจากภาษีการรับมรดกกรณีหน่ึง หรือกรณีที่เจ้ามรดกเพ่ิงได้รับทรัพย์
มรดกมาแล้วถึงแก่ความตาย อาจกําหนดให้นําภาษีการรับมรดกท่ีเจ้ามรดกเคยเสียไว้มาหักลดหย่อน
ได้ตามสัดส่วน หรือกรณีที่ทรัพย์มรดกต้ังอยู่ต่างประเทศและเสียภาษีมรดกในต่างประเทศแล้ว ก็ควร
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พิจารณาอนุญาตให้มีการเครดิตภาษี หรือกรณีที่สามารถนําภาษีที่เสียจากภาษีเงินได้จากการรับให้ที่
ได้เสียไป 2 ปี ก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย นํามาเครดิตภาษีการรับมรดก เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
หากให้มีการเครดิตภาษี จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาเสียภาษีในระบบมากข้ึน ทั้งภาษี
เงินได้และภาษีการรับมรดก นอกจากน้ันยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการจัดเก็บภาษีหรือทําบัญชีของ
ผู้เสียภาษีอย่างเป็นระบบ   

  นอกจากน้ี ผู้เขียนเห็นว่าทรัพย์สินที่เป็นมรดกบางประเภทเป็นทรัพย์สินที่ส่วนตัว
ของเจ้ามรดก หรือทรัพย์สินที่ใช้ทํามาหาได้ของเจ้ามรดกควรที่จะได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ทรัพย์
มรดกที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้รับมรดก โดยอาจจํากัดเฉพาะที่อยู่อาศัยหลังแรกหรือที่อยู่อาศัยที่ผู้รับ
มรดกมีช่ือปรากฏในทะเบียนบ้านมาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือจํากัดมูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษี พันธบัตร
รัฐบาล สลากออมสิน LTF และ RMF เป็นต้น ทั้งน้ี ควรมีการจํากัดมูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับ
มรดก หรืออนุญาตให้ยกเว้นภาษีได้บางส่วนหากทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าที่กําหนด 
  อน่ึง สําหรับทรัพย์สินบางประการ ผู้เขียนเห็นควรให้มีมาตรการบรรเทาภาระภาษี
การรับมรดก เช่นทรัพย์มรดกเป็นหุ้น กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในทํานองเดียวกับประเทศนอร์เวย์ที่ได้มีการยกเลิกภาษีมรดกไปเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว หรือในประเทศเกาหลีใต้ที่อนุญาตให้มีการหักค่าใช้จ่ายสําหรับ
ทรัพย์สินที่ได้จากธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

  (6)การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์มรดก 

  นอกเหนือจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์แล้ว ควรมีการ
กําหนดให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทรัพย์สินอ่ืนๆ แจ้งข้อมูลต่อกรมสรรพากรด้วย 
เพ่ือให้ครอบคลุมทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้ และทําให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้ดี
ย่ิงขึ้นซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นมาตรการหน่ึงที่สําคัญที่จะทําให้สามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับ
มรดกได้ อีกทั้งยังทําให้กรมสรรพากรมีข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่างคลอบคลุม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ ในภายหน้าต่อไป 

  นอกจากน้ัน การท่ีจะจัดเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการเสียภาษีของผู้รับมรดกหรือผู้รับการให้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือการตีราคาของทรัพย์สินที่นํามาใช้คํานวณภาษีอยู่เสมอ ให้ทันต่อสภาพ
การหรือราคาทรัพย์สินในปัจจุบันเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดเก็บอาจมีการปรับปรุงเป็นรายปีภาษีไป 
ทําให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ทั้งในภาครัฐ และตัวผู้เสียภาษีเอง 
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  5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  จากการศึกษาพบว่ามีข้อสังเกตประการหน่ึงว่าภาษีเงินได้จากการรับให้มีการจัดเก็บ
ในอัตรา 5% ของเงินได้ส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท กรณีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) –
(27) และอัตรา 5% ของเงินได้ส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาทกรณีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (28) 
โดยเป็นจากเงินได้ที่ได้รับตลอดปีภาษีน้ัน ทั้งจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรส หรือเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือ
ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออีกนัยหน่ึงคือมีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับให้
เฉพาะการรับให้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ 20 ล้านบาทแล้วแต่กรณี ในขณะที่หากรอไป
จนกระทั่งเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต มรดกที่ได้รับหลังหักหน้ีสินส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาทจะไม่ต้อง
เสียภาษีมรดก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากจํานวนเงินได้ที่ได้รับเว้นภาษีทั้งสองจํานวนมีความแตกต่างกัน
เช่นน้ี อาจส่งผลให้เจ้าของทรัพย์สินไม่ยอมถ่ายโอนหรือส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาทรุ่นต่อไป เพราะอาจ
ไม่ต้องเสียภาษีมรดกเลยหากมูลค่ามรดกที่ได้รับไม่ถึง 100 ล้านบาท ดังน้ัน หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้มีการส่งต่อทรัพย์สินหรือธุรกิจครอบครัวเพ่ือไม่ให้เจ้าของทรัพย์สินถือครองทรัพย์สินและ
ธุรกิจไว้จนกระทั่งเสียชีวิตก็ควรเพ่ิมฐานจํานวนเงินได้จากการรับให้ที่ไม่ต้องเสียภาษีให้สูงขึ้นจากเดิม 
20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เป็นต้น 

  นอกจากน้ี รัฐบาลอาจพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีของประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 และ 4  กล่าวคือหากเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตภายใน 7 ปี หลังจากการ
ให้ทรัพย์สิน จะนําทรัพย์สินที่ได้ให้ก่อนเสียชีวิตน้ันจะอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมรดก และนํามา
รวมกันเพ่ือคํานวณภาษีในส่วนที่เกิน 325,000 ปอนด์ 

 
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกและ
ภาษีเงินได้จากการรับให้ 

  จากท่ีได้ศึกษาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก จะเห็นได้
ว่ามีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายประการ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นเร่ืองที่สําคัญที่รัฐควรที่จะนํา
มาตรการต่างๆ ที่ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกมาใช้บังคับ เน่ืองจากภาษีการรับมรดกเป็น
ภาษีที่มีสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่าย ซึ่งอาจทําให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษี หรือจัดเก็บภาษีได้เพียง
เล็กน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุนทางด้านทรัพยากรเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ ดังน้ันเพ่ือทําให้การจัดเก็บภาษีการ
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รับมรดกเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนเห็นควรนํามาตรการดังต่อไปน้ีมาใช้เพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

  (1)การเพิ่มความชัดเจนในการตีความทรัพย์มรดก 

  เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ยังให้คํานิยามของทรัพย์สินที่
อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก โดยกําหนดมรดซึ่งต้องเสียภาษีเป็นทรัพย์สินไว้ 5 ประการ
ตามมาตรา 14 ซึ่งยังมีทรัพย์สินอีกหลายประการที่ยังไม่ครอบคลุมดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ดังน้ัน 
เพ่ือให้ทรัพย์สินบางประการท่ีมีมูลค่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงด้สยการเปลี่ยนแปลนประเภททรัพย์สิน 
หรือทําธุรกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี จึงเห็นควรออกพระราชกฤษฎีกา กําหนดทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับ
ภาษีการรับมรดกให้ชัดเจน ได้แก่ ผลประโยชน์จากการรับมประกันชีวิต ทรัพย์สินมีมูลค่าอ่ืนๆ เช่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินที่อยู่ในกองทรัสต์ เป็นต้น โดยให้ทรัพย์สินต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นทรัพย์
มรดกของเจ้ามรดกที่อยู่ในบังคับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก    

  (2) มาตรการป้องกันการโอนมรดกข้ามรุ่น 

  ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าปัญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก
นั้นก็การโอนทรัพย์สินที่เป็นมรดกข้ามรุ่นไปที่ทายาทลําดับถัดไป เน่ืองจากประเทศไทยใช้รูปแบบการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งในการรับมรดกหากเจ้ามรดกทําพินัยกรรมโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่นไปยัง
ทายาทรุ่นถัดจากทายาทรุ่นถัดไปโดยทางพินัยกรรมก็จะทําให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ในรุ่นหน่ึง 
อันจะทําให้รายได้ของรัฐในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกหายไปหน่ึงรุ่น ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
บัญญัติว่าการโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐมีอํานาจหน้าที่ในการ
ประเมินภาษีเสมือนว่าทายาทรุ่นถัดจากการเจ้ามรดกได้รับทรัพย์สินน้ัน เป็นการประเมินภาษีเพ่ิมขึ้น
ได้เลย และยังต้องเสียค่าปรับและบทลงโทษต่อไปอีกด้วย 

  ส่วนประเทศไทย เมื่อมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้ว ปัญหาการโอนทรัพย์สินที่
เป็นมรดกข้ามรุ่นไปยังทายาทรุ่นถัดไป เช่น หลาน เหลน เป็นต้น ก็อาจเกิดข้ึนได้อย่างแน่นอน เพราะ
ขณะที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกยังไม่ได้ใช้บังคับ ก็มีการจะเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากการมีการโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทกันก่อนที่ก็หมายภาษีการรับมรดกใช้บังคับ นอกจากน้ัน 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ยังไม่มีมาตรการใด ที่จะป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการ
รับมรดกด้วยการโอนทรัพย์มรดกข้ามรุ่น จึงทําให้ปัญหานี้อาจเป็นปัญหาที่สําคัญ และส่งผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของรัฐได้ 

  (3) มาตรการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินท่ีโอนภายใน 7 ปีก่อนตาย 
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  ดังจะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษได้มีมาตรการท่ีสําคัญที่เรียกว่า กฎ 7 ปี กล่าวคือให้มี
การนํามูลค่าของทรัพย์สินที่ให้ไปในระยะเวลา 7 ปีก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายมารวมกัน และ
หากมูลค่าของทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินกว่า 325,000 ปอนด์ ก็จะทําการจัดเก็บภาษีเฉพาะในส่วนที่
เกิน 325,000 ปอนด์ ซึ่งมาตรการน้ีผู้เขียนเห็นว่าเป็นมาตรการที่สําคัญที่ทําให้สามารถป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้หากนํามาใช้กับประเทศไทย แต่มาตรการน้ีจะต้องดําเนินการควบคู่ไป
กับมาตรการที่ 5 ที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีการตรวจสอบโดยเฉพาะ 

  มาตรการน้ี ผู้เขียนเห็นว่าเป็นมาตรการท่ีสามารถใช้บังคับได้ แต่ต้องดําเนินการใช้
บังคับไปพร้อมกับการจัดเก็บภาษีการให้โดยยึดหลักภาษีทรัพย์สิน 

  (4) มาตรการลดหย่อนสําหรับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

  จากที่ได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศสจะพบมาตรการที่
สําคัญที่อาจป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้มาตรการหนึ่งซึ่งก็คือ การกําหนดค่าลดหย่อน
สําหรับทายาทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกที่มีค่าลดหย่อยมากกว่าผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก โดยได้รับทรัพย์สินที่เป็นมรดกโดยทางพินัยกรรมเป็นต้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า หากมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกแบบเต็มรูปแบบและมีการหักค่าลดหย่อนในการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก สําหรับทายาทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก ก็อาจเป็นมาตรการที่สําคัญประการ
หน่ึงที่จะช่วยป้องการการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกในประเทศไทยได้ 

  (5) การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบเฉพาะ 

นอกจากกรมสรรพากรจะมีหน้าที่ในการประเมินภาษีการรับมรดกแล้วผู้เขียนเห็น
ควรท่ีจะมีการจัดต้ังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบการเสียภาษีการรับมรดก ควบคู่กับการ
เสียภาษีเงินได้จากการรับให้ไว้โดยเฉพาะ แม้มาตรการน้ีจะเป็นมาตรการที่อาจซํ้าซ้อนกับอํานาจใน
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร แต่การจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะเพ่ือตรวจสอบการเสียภาษีการรับ
มรดกจะช่วยให้การทํางานของกรมสรรพากรสมบูรณ์ยังขึ้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าคความน่าจะเป็นในการ
ใช้บังคับตามมาตรการน้ี สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับความเอาจริง
เอาจังในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของภาครัฐต่อไป 

(6) การใช้กฎหมายภาษีการให้ตามหลักภาษีทรัพย์สิน 
จากที่ได้ศึกษามาว่า แม้การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้จะมีจุดเกาะเก่ียวบาง

ประการที่คล้ายคลึงกับการจัดเก็บภาษีการให้จากฐานความมั่งคั่งก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญาหาในเร่ืองที่ต้ัง
ของทรัพย์สิน และหลักถ่ินที่อยู่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้จากการรับให้ได้ ซึ่งหาก
รัฐได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการให้โดยยึกหลักภาษีทรัพย์สินอย่าง
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แท้จริง แล้วใช้วิธีการเครดิตภาษีควบคู่กับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ผู้เขียนเห็นว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกควบคู่กับการจัดเก็บภาษีการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
( 7 )  ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ภ า ษี อ่ื น ๆ 

  เมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 11 ของร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วน้ัน จะพบว่าผู้
เสียภาษีการรับมรดกได้แก่ บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือมีภูมิลําเนาในประเทศไทย รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้
มีสัญชาติไทยแต่ได้รับทรัพย์มรดกที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี คําว่า "บุคคลผู้มีสัญชาติไทย" หากเป็นนิติ
บุคคล หมายถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือมีผู้มีสัญชาติ
ไทยเป็นผู้มีอํานาจบริหารกิจการเกินก่ึงหน่ึงของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็น
บุ ค ค ล ผู้ มี สั ญ ช า ติ ไ ท ย 
  ดังน้ี อาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีได้โดยอาศัยการถือหุ้นทางอ้อมเพ่ือไม่ให้ถือว่าเป็นนิติ
บุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีหากได้รับทรัพย์มรดกนอกประเทศ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
ควรมีการเ พ่ิมเติมถ้อยคําให้ครอบคลุมถึงการถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 
  อน่ึง ปัจจุบันการจัดต้ังทรัสต์ในประเทศไทยไม่สามารถกระทําได้ เน่ืองจากต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้ารัฐบาลจะกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก
แล้ว ก็ควรพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดต้ังทรัสต์ขึ้นในประเทศไทย และวางหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษีให้ชัดเจนและเป็นธรรมไปในคราวเดียวกันด้วย ไม่เช่นน้ันแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกไป
จัดต้ังทรัสต์ในต่างประเทศที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก ซึ่งเป็นการวางแผนภาษีมรดกที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นท่ีนิยมในหลายๆ ประเทศ 

นอกจากน้ี กรณีที่เจ้ามรดกทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ควรมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับทรัพย์มรดกทางพินัยกรรมดังกล่าว 
เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งเป็นผู้ได้รับมรดกดังกล่าวน้ีนอกจากมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมรดกแล้ว
ยังต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก เป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทา
ภ า ร ะ ภ า ษี แ ก่ ผู้ เ สี ย ภ า ษี ต่ อ ไ ป 
  (8) มาตรการเครดิตภาษี 

ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วว่า การจัดเก็บภาษีการรับมรดกท่ีซ้ําซ้อนกัน อาจเป็น
มูลเหตุปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ผู้เสียภาษีต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงภาษี ดังน้ัน หากมีมาตรการในการเครดิต
ภาษีเพ่ือทําให้ทรัพย์สินที่ได้รับมาโดยทางมรดกถูกนํามาจัดเก็บภาษีการรับมรดกเพียงคร้ังเดียว ก็จะ
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เป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดกได้ส่วนหน่ึง ซึ่งวิธีการเครดิตภาษีที่สําคัญจากที่ได้
ศึกษาในต่างประเทศมีดังต่อไปนี้ 

  1) การเครดิตภาษีโดยการที่นําภาษีที่เสียไปจากการจัดเก็บภาษีการให้ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายนํามาเครดิต ภาษีกองมรดก ซึ่งวิธีการน้ีเป็น
การเครดิตภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา  

แต่สําหรับประเทศไทย ที่ใช้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า 
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วจํานวนทายาทท่ีมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดกจะถูกกําหนดจํานวน
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกก็สามารถนําภาษีเงินได้จากการรับให้ที่ทายาทหรือ
เจ้ามรดกน้ันเสียไปมารวมกันเพ่ือคํานวณสัดส่วนของจํานวนเงินภาษีที่ทายาทน้ันสามารถนําไปเครดิต
ภาษีการรับมรดกที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียได้ 

   2) การเครดิตสําหรับทรัพย์มรดกที่ส่งผ่านไปยังทายาทอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่น
ในระยะเวลาสั้น ๆถ้าทรัพย์สินมรดกที่ถูกส่งผ่านไปยังรุ่นที่สองภายในระยะเวลา 10 ปีของการเริ่มต้น
ของการรับมรดกเป็นคร้ังแรก รุ่นที่สองก็สามารถเครดิตก้าวหน้าให้กับรุ่นที่สองได้ดังในตารางข้างต้น 

5-1 ตารางการเครดิตทายาทหรือผู้ได้รบัมรดกของทรัพย์สนิมรดก2 
ระยะเวลาในการส่งต่อมรดก อัตราเครดิตย้อนหลัง 

ภายใน 1 ปี 100% 
ภายใน 2 ปี 90% 
ภายใน 3 ปี 80% 
ภายใน 4 ปี 70% 
ภายใน 5 ปี 60% 
ภายใน 6 ปี 50% 
ภายใน 7 ปี 40% 
ภายใน 8 ปี 30% 
ภายใน 9 ปี 20% 
ภายใน 10 ปี 10% 

                                           
  2Supra note 72, Article 30 (Tax Credit Pertaining to Short-Term Re-
Sucession). 
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การเครดิตในรูปแบบน้ีเป็นวิธีการท่ีประเทศเกาหลีใต้นํามาใช้บังคับ หาก
เกิดกรณีที่ทรัพย์มรดกได้ตกทอดแก่ทายาทในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่
ซ้ําซ้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากทายาทลําดับแรกเสียภาษีการรับมรดกจากทรัพย์สินที่ได้รับมาแล้ว 
ต่อมาทายาทคนน้ันได้เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมรดก ทายาทที่ได้รับทรัพย์มารดกใน
ลําดับถัดมาก็จะสามารถน้ําภาษีที่เสียไปมาเครดิตได้ 100 %หรือหากทายาทลําดับแรกเสียชีวิตภายใน 
4 ปีนับแต่วันที่ได้รับมรดก ทายาทลําดับถัดมาก็จะสามารถนําภาษีที่เสียไปในทายาทลําดับแรกมา
เครดิตภาษีการรับมรดกได้ 70 %เป็นต้น  

โดยวิธีการน้ีสามารถนํามาเครดิตได้ระยะเวลานานสุด 10 ปี ซึ่งผู้เขียนเห็น
ว่ามีความเป็นธรรมในการลดปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซ้อนได้ เพราะเมื่อทายาทได้รับทรัพย์มรดก
มาแล้วในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทรัพย์มรดกน้ันก็จะสามารถผลิตดอกออกผลงอกเงยทรัพย์สินให้เพ่ิม
มากข้ึนได้อีกต่อไป ซึ่งช่วงระยะเวลา 10 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่นานมากพอสมควรสําหรับการเครดิต
ที่ทําให้ทายาทไม่รู้สึกว่าตนเสียภาษีซ้ําซ้อนแต่อย่างใด 
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ฯให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ............”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๐/๑ หมวด ๓ การ
ย่ืนแบบ การชําระภาษี และการประเมินภาษี 

“มาตรา ๑๗/๑ ให้ผู้จัดการมรดกมีหน้าทีย่ื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินทั้งหมดของ
เจ้ามรดก ตามที่ได้ย่ืนคําร้องไว้ต่อศาลในการร้องขอแต่งต้ังผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก 

มาตรา ๒๐/๑ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจในการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ทั้งหมดของเจ้ามรดกที่ผู้จัดการมรดก หรือทายาทของเจ้ามรดก แจ้งรายการมายังเจ้ามพนักงาน
ประเมิน” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น(๓) ในมาตรา ๒๙ หมวด ๕ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 

“(๓) ได้รับทรัพย์มรดกข้ามรุน่มาจากเจ้ามรดกโดยเป็นผู้รับมรดกในฐานะผู้รับ
พินัยกรรม” 



 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
นายกรัฐมนตรี





 





 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นายดนุพล  จาตุรนต์พงศา 
วันเดือนปีเกิด 8 ธันวาคม 2530 
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
ตําแหน่ง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 

ปีการศึกษา 2552 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2553 : นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
นิติกร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยลัยมหิดล 
 

ดนุพล จาตุรนต์พงศา. “ปัญหาการหลีกเลีย่งภาษีการรับมรดกและภาษเีงินได้จากการรับให้” 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 

 
ประสบการณ์ทํางาน 2555 ทนายความอิสระ 

 
 


