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บทคัดย่อ 
 

หลังจากยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 
2476 มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี ประเทศไทยยังคงมีแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีมรดกมาโดยตลอด
แต่ไม่สามารถตรากฎหมายออกมาใช้บังคับได้ส าเร็จ จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยกลับมาจัดเก็บภาษี
มรดกอีกครั้งหนึ่งตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมฐานภาษี
ทางตรงขึ้นอีกฐานหนึ่ง และมุ่งจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกในจ านวนที่มากเกินสมควรแก่การ
ด ารงชีพเพ่ือตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทย แต่เมื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แล้วพบว่า 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีปัญหาดังนี้  

1) ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมูลค่าฐานภาษี เช่น มูลค่าฐานภาษี 100 ล้านบาทที่สูงเกิน
สมควร ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี รวมถึงการบั่นทอนฐานภาษีการรับมรดกด้วยการให้ การท าพินัยกรรม
หรือการก่อตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ  

2) ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมาตรการบรรเทาภาระภาษี  เช่น การก าหนดค่าใช้จ่าย 
การก าหนดค่าลดหย่อน รวมถึงการขจัดปัญหาภาษีซ้ าซ้อน และ  

3) ปัญหาของความไม่เหมาะสมของอัตราภาษี เช่น รูปแบบอัตราภาษีคงที่ และการก าหนด
อัตราภาษ ีเป็นต้น  
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ซึ่งปัญหาทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นปัญหาส าคัญอันก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพในการใช้บังคับจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก ทั้งยังส่งผลให้นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าและ
เสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทยด้วยการจัดเก็บภาษีมรดกไม่อาจเกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงมุ่งเน้นศึกษาในเฉพาะประเด็นปัญหาของมูลค่าฐาน อัตรา และมาตรการ
บรรเทาภาระภาษีดังกล่าว โดยใช้วิธีการศึกษาถึงแนวความคิดในการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยใน
อดีตประกอบกับการศึกษาถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ 
และประเทศอังกฤษ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขการจัดเก็บภาษีการรับมรดกให้เหมาะสมและ
สอดคล้องแก่การน ามาใช้บังคับเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่ประเทศไทยต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: ภาษีมรดก, ภาษีการรับมรดก, ฐานภาษี, อัตราภาษี, บรรเทาภาระภาษี   
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 ABSTRACT 

 
After abolition of Estate and Inheritance Tax Act B.E.2476 for more than seventy 

years, Thailand made consistent the effort to impose inheritance-tax law. Until February 
1st, 2016 Inheritance Tax Act B.E.2558 came into effect to serve the government's 
attempt to reduce inequality and increase fairness, and boost government revenue 
collecting more tax from the wealthy. It will only be applied to inheritance in excess of 
100 million Baht. However, considering the criteria for collecting tax according to 
Inheritance Tax Act B.E.2558, it was found that this Act has several problems:  

1) Inappropriate tax base determination, for example, the excessive tax base, 
the taxable assets, and base erosion by gift;  

2) Insufficiency of adequate tax relief measures, for instance, allowances, 
deductions, and double tax reliefs;  

3) Improper tax rates determination, for instance, using flat-rate tax, and 
unsuitable tax rates.  

These problems may cause instability and inefficiency in inheritance tax 
collection. Furthermore, they will adversely affect the achievement of diminishing 
inequality and promoting fairness in society which are the main purpose of inheritance 
tax collection. 
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The objectives of this research are to examine tax bases, tax rates, and tax 
treatments relating to inheritance-tax law. A comparative method was used to study, 
then the research had shown that the general principles of collecting inheritance tax in 
Thailand, France, South Korea, and The United Kingdom were compared to find 
guidelines for improving inheritance tax collection in the Kingdom.  

 
Keywords: Estate tax, Inheritance tax, Tax bases, Tax rates, Tax relief measures.  
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ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้เขียนอย่างดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษา
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ภาษีมรดกเป็นภาษีเก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งเริ่มมีการจัดเก็บมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้จะ
เป็นภาษีท่ีน ารายได้มาสู่รัฐเป็นจ านวนน้อยแต่กลับเป็นที่นิยมจัดเก็บในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะเป็น
ภาษีที่จัดเก็บตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) และไม่มีผลกระทบต่อผู้เสียภาษี
ส่วนใหญ่ เนื่องจากภาษีดังกล่าวจะจัดเก็บต่อเมื่อมีความตายเกิดขึ้นเท่านั้น1 
 ภาษีมรดกมีลักษณะเป็นการจัดเก็บจากผู้รับมรดกโดยตรง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจึงไม่สามารถ
ผลักภาระทางภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีความมั่งคั่งทางทรัพย์สินโดยแท้จริง ทั้งนี้ 
การจัดเก็บภาษีมรดกที่ใช้บังคับอยู่ในต่างประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 (1) ภาษีกองมรดก (Estate Taxes) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่ากองมรดกทั้งหมด
ของเจ้ามรดก โดยไม่ค านึงถึงจ านวนผู้รับมรดกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับ เจ้ามรดก  
ซึ่งการจัดเก็บภาษีกองมรดกส่วนใหญ่จะใช้อัตราภาษีก้าวหน้า 
 (2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Taxes) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์
มรดกท่ีผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ โดยผู้รับมรดกแต่ละคนมีหน้าที่ในการเสียภาษีดังกล่าว ซึ่งอัตราการ
ลดหย่อนต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษี
การรับมรดกส่วนใหญ่จะใช้อัตราภาษีก้าวหน้า 
 การจัดเก็บภาษีมรดกมักจะจัดเก็บควบคู่กับภาษีการให้ (Gift Taxes) เพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดก ซึ่งภาษีการให้มีลักษณะการจัดเก็บ 2 วิธี คือ วิธีจัดเก็บภาษีจากผู้ให้ทรัพย์สิน 
(Donor’s Tax) และวิธีจัดเก็บภาษีจากผู้รับทรัพย์สิน (Donee’s Tax) โดยภาษีการให้จะจัดเก็บภาษี
เมื่อเกิดการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินขึ้น ซึ่งอัตราภาษีที่จัดเก็บส่วนใหญ่จะใช้อัตราภาษี
ก้าวหน้า2 ทั้งนี้ ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

                                                           
1

 กมลทิพย์ ทองพิชัย, “ปัญหาข้อกฎหมายการจัดเก็บภาษีมรดกกับประเทศไทย ,” 
(การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), น.26-27. 

2 สุเมธ ศิริคุณโชติ และ ภชิสา เขมวราภรณ์, “กฎหมายภาษีมรดกของประเทศญี่ปุ่น,” 
วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 1, ปีที่ 44, น.151 – 153.(มีนาคม 2558). 
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(Inheritance Taxes) มากกว่าภาษีกองมรดก (Estate Taxes)3 โดยจะจัดเก็บควบคู่ไปกับภาษีการให้ 
(Gift Taxes) นั่นเอง 
 ในอดีตประเทศไทยเคยมีการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและ
การรับมฤดก พ.ศ. 2476 โดยมีหลักการจัดเก็บภาษีท้ังในรูปแบบภาษีกองมรดก (Estate Taxes) และ
ในรูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Taxes) ซึ่งการจัดเก็บภาษีกองมรดกที่เรียกว่า “อากร
มฤดก” นั้น ก าหนดหลักเกณฑ์ให้จัดเก็บภาษีจากกองมรดกทั้งหมดก่อน โดยกองมรดกดังกล่าว
ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ สิทธิหรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง
ที่อยู่ในประเทศไทย หุ้น พันธบัตร รวมถึงสิทธิในกิจการค้าอุตสาหกรรมและวิชาชีพ สิทธิเรียกร้อง
หรือเงินที่จะได้รับหรือทรัพย์สินอันเกิดแก่กองมรดกเพราะเหตุที่ตายทั้งที่อยู่ในประเทศและ 
นอกประเทศอันตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ส่วนการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
ที่เรียกว่า “อากรการรับมฤดก” นั้น ก าหนดหลักเกณฑ์ให้จัดเก็บภาษีจากทายาทผู้ได้รับมรดก 
แต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง แต่จะจัดเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่ทายาทผู้รับมรดกแต่ละคนนั้นได้รับ 
ทรัพย์มรดกอันมีมูลค่าเกินกว่า 10,000 บาทขึ้นไป หากมูลค่าทรัพย์มรดกที่ได้รับไม่เกิน 10,000 บาท 
ทายาทผู้รับมรดกในจ านวนดังกล่าวย่อมไมม่ีหน้าทีต่้องเสียภาษีการรับมรดกอีกครั้งหนึ่ง4 แต่เนื่องจาก
การจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีภาระและต้นทุนในการจัดเก็บภาษีค่อนข้างสูง  
แต่กลับจัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้น้อยและจัดเก็บได้จ านวนไม่แน่นอน จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้การ
จัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวน ามาใช้บังคับได้เพียง 10 ปี และถูกยกเลิกไปในปี  
พ.ศ. 2487 ช่วงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี5   
 ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้มีการร่างพระราชบัญญัติภาษีกองมรดก โดยมีหลักเกณฑ์
จัดเก็บภาษีจากกองมรดกสุทธิที่มีมูลค่าเกินกว่า 300,000 บาท ขึ้นไป ในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 
5 – 60 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอน
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เกิดการปฏิรูปการปกครองขึ้นก่อนกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ได้
น ามาใช้บังคับ6 หลังจากนั้นประเทศไทยได้มีการรื้อฟ้ืนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมรดกเป็น

                                                           
3

 ฤทัย พูลสวัสดิ์, “ภาษีมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2545) น.26. 

4 กมลทิพย์ ทองพิชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.6.  
5 สุธิดา ถนอมจิตร, “ภาษีมรดกและภาษีการให้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย

กับประเทศสหรัฐอเมริกา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554), น.41. 

6 เพ่ิงอ้าง, น.68. 
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ระยะๆ จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย จนกระทั่งเสนอเป็นร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... โดยมีหลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก
ที่มูลค่าทรัพย์มรดกสุทธิไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 หากมูลค่าทรัพย์มรดก
สุทธิจ านวนตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 207 แต่สุดท้ายร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... ก็ไม่มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเพ่ือใช้บังคับ
จัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทยแต่ประการใด 
  หลังจากการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 นั้น ได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นเพื่อปฏิรูปกฎหมาย
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมีหลักการส าคัญคือ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งของรัฐที่สามารถน ามาใช้
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจึง เริ่มผลักดันการ
จัดเก็บภาษีมรดกกลับมาใช้บังคับอีกครั้ง โดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2557 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และมีมติ
เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว8 
ต่อมาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุม  
ได้มีมติปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... จากที่เคยรับหลักการไว้ในเบื้องต้น และ
เห็นชอบให้บังคับใช้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
มรดกจากผู้รับมรดกแต่ละรายเฉพาะในส่วนมูลค่ามรดกที่เกิน 100 ล้านบาท9 ซึ่งส่งผลให้ฐานในการ

                                                           
7 เพ่ิงอ้าง, น.64 และ 73. 
8

 “บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2557,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2558, http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557 /m121857. pdf  

“ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เรื่อง ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ...,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558, http://www. 
senate.go.th/bill/bk_data/75-4.pdf 

9 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557%20/m121857.%20pdf
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จัดเก็บภาษีมรดกแคบและมีลักษณะไม่ครอบคลุมในเรื่องมูลค่าฐานภาษี ซึ่งส่งผลท าให้ผู้เสียภาษี 
ที่อยู่ในฐานที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกจริงๆ มีจ านวนน้อย เมื่อจัดเก็บภาษีได้น้อยย่อมไม่สามารถลด
ความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้ ทั้งยังส่งผลให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีอีกด้วย  
 ส่วนหลักเกณฑ์ของอัตราการจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 2 กรณี ในกรณีผู้รับมรดกเป็นบุพการี
หรือเป็นผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี ส่วนใน
กรณีผู้รับมรดกไม่ได้เป็นบุพการีหรือไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 10 ของ
มูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี10 เมื่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกมุ่งเน้นที่จะจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่ง
ของผู้รับมรดกแต่ละราย ดังนั้น การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจึงควรค านึงถึงความสามารถในการเสียภาษี 
(Ability to Pay) ของผู้รับมรดกแต่ละรายเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การก าหนดอัตราภาษีการรับมรดกใน
รูปแบบอัตราคงที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องและไม่ตอบสนองต่อหลัก
ความสามารถในการเสียภาษี  
 เมื่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระในการเสียภาษีให้แก่ประชาชนจนเกินสมควร รัฐจึงควรมีมาตรการเพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ 
ผู้เสียภาษี ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก าหนดมาตรการดังกล่าวไว้
แต่อย่างใด คงเพียงอนุญาตให้มูลค่ามรดกสามารถหักออกด้วยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับ
มรดกได้เท่านั้น 
 เมื่อพิจารณาหลักการในเบื้องต้นแล้วพบว่า การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ือลด

                                                                                                                                                                      

มาตรา 12 ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว 
ถ้าแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยสิบล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระ
หนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น 

ให้มีการพิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่งทุกห้าปี โดยน าอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์ค านวณเพ่ือใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั้นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยการก าหนดมูลค่ามรดกข้ึนใหม่ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

10 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกใน

ส่วนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละห้า 
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ความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้ เนื่องจากการก าหนดมูลค่าฐานภาษีการ
รับมรดกในจ านวนที่สูงถึง 100 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้รับมรดกที่จะอยู่ในฐานภาษีมีจ านวนน้อยมาก
เพราะฐานภาษีแคบ ประกอบกับผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ11 พบว่าการถือครองทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบธุรกิจของครัวเรือน การถือครองยานพาหนะทุกประเภท หรือการถือ
ครองทรัพย์สินทางการเงินในมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาทมีอัตราการครอบครองในจ านวนน้อย จึงเห็น
ได้ว่าเจ้ามรดกที่จะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลจนสามารถแบ่งปันให้แก่ลูกหลานได้เกินกว่าคนละ 
100 ล้านบาทแทบจะไม่มีเลย อีกทั้งการก าหนดยกเว้นมูลค่าทรัพย์มรดกในจ านวน 100 ล้านบาทนั้น
เสมือนเป็นการตัดผู้รับมรดกที่ควรจะต้องอยู่ในฐานภาษีดังกล่าวออกไปเกือบ 20,000 คน เมื่อน ามา
พิจารณาประกอบกับข้อมูลการจัดล าดับความมั่งคั่งของประชากรในประเทศ ปี 255712 รวมถึงการ
ถือครองที่ดินในประเทศไทยยังคงมีการกระจุกตัวอยู่กับบุคคลเฉพาะบางกลุ่ม เมื่อพิจารณาประกอบ
กับข้อมูลการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินในปี 255513 จะยิ่งเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ถือ
ครองที่ดินจ านวนน้อยเพียงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ แต่กลับมีการถือครองที่ดินสูงเกิน
กว่าร้อยละ 60 ของจ านวนที่ดินทั้งประเทศ ดังนั้น การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจึงไม่อาจตอบสนอง
นโยบายของรัฐที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการถือครองทรัพย์สินกันอย่างกระจุกตัวในสังคม และ 
ไม่สามารถท่ีจะจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้ที่ได้รับมรดกในจ านวนที่มากเกินสมควรแก่การด ารงชีพ
เพ่ือน ากลับไปพัฒนาสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกยังคงมี
ช่องว่างทางกฎหมายที่สามารถกระจายฐานภาษีการรับมรดกโดยวิธีการให้โดยเสน่หาก่อนเจ้ามรดก 
ถึงแก่ความตาย การถ่ายโอนทรัพย์สินด้วยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายจะท าให้ผู้ได้รับทรัพย์สิน  
ไม่ต้องเสียภาษีการให้และภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด อีกทั้ง การท าพินัยกรรมและการก่อตั้งทรัสต์
ขึ้นในต่างประเทศเพ่ือให้เป็นผู้รับทรัพย์มรดกแทนทายาทโดยธรรม ยังเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีการรับมรดกอีกหนทางหนึ่ง อันน ามาสู่การสูญเสียรายได้ของรัฐอย่างมหาศาล  
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 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, “ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2559, http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm  

12 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั้งที่ 4, วันที่ 19 มกราคม 2558.  

13 ดวงมณี เลาวกุล, “ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์,” โครงการ
ติดตามประเด็นเศรษฐกิจไทย, จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 
2557 : น.3. 
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 ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะต้องไม่ก่อภาระให้แก่ผู้เสียภาษีมากจนเกินไป 
รัฐจึงควรที่จะต้องมีมาตรการบรรเทาภาระภาษี โดยเฉพาะการก าหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการปลงศพของเจ้ามรดก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์มรดก และการก าหนดค่า
ลดหย่อนให้แก่บุคคลบางกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือไม่ให้รับภาระภาษีมากเกินไป รวมถึงการขจัดปัญหาการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกซ้ าซ้อนในกรณีผู้รับมรดกเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกับเจ้ามรดกอันขัดต่อ
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี อีกทั้ง การก าหนดอัตราจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ยิ่งไม่ตอบสนองถึง
หลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินอย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินจะมุ่งเน้นจัดเก็บภาษีจาก
ความมั่งคั่งในการถือครองทรัพย์สินเป็นส าคัญ อันเป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี 
(Ability to Pay) ที่ว่า บุคคลใดมีความมั่งคั่งทางทรัพย์สินมากยิ่งต้องเสียภาษีมาก บุคคลใดมีความมั่ง
คั่งทางทรัพย์สินน้อยยิ่งต้องเสียภาษีน้อย เมื่อภาษีการรับมรดกถือเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งจึง
ควรที่จะต้องเสริมสร้างความเป็นธรรมทางภาษี โดยการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราก้าวหน้า
มากกว่าการจัดเก็บในอัตราคงท่ี ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหว่างคนรวยกับคนจนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐจึงควรที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมแก่การบังคับใช้ในประเทศไทยต่อไป 
 ทั้งนี้  จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่ประเทศไทยยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกไปนั้น  
การจัดเก็บภาษีมรดกยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนตลอดมา ดังนั้น จึงท าให้มี 
หลายบุคคลให้ความสนใจท าการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ปรับใช้แก่ประเทศไทยต่อไป อาทิเช่น การศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศโดยเสนอให้
ประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีจากการรับมรดกและสามารถ
จัดเก็บภาษีจากการให้โดยเสน่หาได้ เนื่องจากประมวลรัษฎากรก าหนดยกเว้นไม่จัดเก็บภาษีในกรณี
ดังกล่าว14 อีกทั้ง การเสนอให้แก้ไขและปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพ่ือจัดเก็บภาษีในรูปแบบ 
ส่วนเกินทุนส าหรับการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก15 รวมถึงการศึกษาแนวการจัดเก็บภาษีมรดก 
ตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 และแนวการจัดเก็บภาษีมรดก 
ของต่างประเทศ โดยเสนอให้ประเทศไทยจัดเก็บภาษีมรดกด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติจัดเก็บ

                                                           
14 ปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา, “ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับมรดกและการให้โดย

เสน่หาตามประมวลรัษฎากร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2551), น.86 - 105. 

15
 มณัสนันท์ หล่อปิ่นมณี, “การลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมผ่านรูปแบบการเก็บภาษี

ส่วนเกินทุน กรณีการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.250 - 251. 
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ภาษีมรดกเป็นการเฉพาะ16 รวมถึงการศึกษาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ 
พ.ศ. .... เปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือน ามาปรับใช้แก่ประเทศ
ไทยต่อไป17 
 จากการศึกษาตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น จึงเห็นได้ว่าแนวการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดก
ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นในประเด็นที่จะศึกษาว่าภาษีมรดกมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาจัดเก็บใน
ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกยกเลิกการจัดเก็บไปในอดีต ซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษาหารูปแบบและ
แนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศที่น่าสนใจและควรน ามาปรับใช้แก่ประเทศไทยต่อไป 
โดยการศึกษาดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการไม่มีบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีมรดกแต่อย่างใด 
ดังนั้น เมื่อปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเน้นการศึกษาจากพระราชบัญญัติดังกล่าวควบคู่ไปกับการวิเคราะห์
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยศึกษาเฉพาะประเด็นการก าหนดมูลค่าฐานในการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกว่าสมควรที่จะจัดเก็บน้อยกว่าที่ก าหนดไว้และก าหนดฐานภาษีให้มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ศึกษาในประเด็นการก าหนดอัตราภาษีที่ควรจะจัดเก็บในอัตราภาษีก้าวหน้า รวมถึง
การศึกษาถึงมาตรการบรรเทาภาระภาษีในเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนส าหรับผู้รับมรดกที่มีความ
ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกและค่าลดหย่อนส าหรับบุคคลบางกลุ่ม รวมถึงการบรรเทาปัญหาการจัดเก็บภาษี
ซ้ าซ้อนในกรณีผู้รับมรดกเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกับเจ้ามรดก เพ่ือน าเสนอถึงปัญหาและแนว
ทางแก้ไขเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรม บรรเทาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเสริมสร้างให้การบริหาร
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 
  การศึกษาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน า 
กฎหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและศึกษาหาความเหมาะสมในการน ามาบังคับใช้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายการลดความเหลื่อมล้ า เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
ท าให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี  โดยการศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นถึงหลักการ ทฤษฎี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ พัฒนา 

                                                           
16

 กมลทิพย์ ทองพิชัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.98 – 100, และดู ฤทัย พูลสวัสดิ์, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถที่ 2, น.170 - 171. 

17
 สุธิดา ถนอมจิตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.290 - 296. 
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ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเฉพาะในเรื่อง ฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราภาษี และมาตรการบรรเทา
ภาระภาษี ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมแก่การบังคับใช้ยิ่งขึ้น  
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาท่ีส าคัญ คือ 
 1. เพื่อศึกษาหลักการ รูปแบบ แนวคิด และเหตุผลของการจัดเก็บภาษีมรดก 
 2. เพ่ือศึกษาถึงโครงสร้างและปัญหาของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
เฉพาะเรื่องฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี  
 3. เพ่ือศึกษาและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางภาษีมรดก ในเรื่องฐานใน
การจัดเก็บภาษี อัตราภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี กับต่างประเทศเพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อม
ล้ าและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
 
1.3 สมมุติฐำนกำรศึกษำ 
 
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มีปัญหาในเรื่องฐานในการจัดเก็บภาษี
มรดกที่แคบเกินไปและไม่ครอบคลุม เรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีมรดกที่ไม่ตอบสนองต่อหลัก
ความสามารถในการเสียภาษี รวมถึงไม่มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและช่วย
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและประโยชน์ในการน ามาตรการทางภาษี
มาบังคับใช้ จึงควรแก้ไขปัญหาโดยการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น ด้วยวิธีการก าหนดมูลค่ามรดกให้
น้อยลงอย่างเหมาะสม และแก้ไขปัญหาความไม่ครอบคลุมของฐานภาษี ด้วยการก าหนดทรัพย์สินที่
ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าอัน
เป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี รวมถึงเพ่ิมมาตรการบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีอย่าง
เหมาะสมต่อไป โดยค านึงถึงหลักความเป็นธรรมและประสิทธิภาพในการบังคับจัดเก็บของรัฐ 
 
1.4 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเนื้อหาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราการจัดเก็บภาษี และมาตรการบรรเทาภาระ
ภาษี ทั้งนี้จะวิเคราะห์ถึงทฤษฎีและหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี โดยทั้งนี้จะน าการจัดเก็บภาษีมรดกของ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกในรูปแบบต่างๆ มาเปรียบเทียบ และน ามาประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ประเทศไทยมากท่ีสุด  
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1.5 วิธีกำรศึกษำ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งใน 
รูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยศึกษาค้นคว้าจากหลักการและแนวคิดของการจัดท า  
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารากฎหมาย 
บทความ วิทยานิพนธ์ รวมถึงการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการเขียนอธิบายและวิเคราะห์
ปัญหา ซึ่งเน้นถึงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในเรื่อง
ฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี ให้เหมาะสมและสอดคล้องแก่การ
น ามาใช้บังคับเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแก่
ประเทศไทยต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการ รูปแบบ แนวคิด และเหตุผลของการจัดเก็บภาษีมรดก 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้างและปัญหาของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
2558 เฉพาะเรื่องฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการทางภาษีมรดกในเรื่องมูลค่าฐานในการจัดเก็บภาษี  
อัตราภาษี และมาตรการบรรเทาภาระภาษี ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
อังกฤษ เพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับนโยบายลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

 
 เมื่อมีความตายเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 6 ได้ก าหนดถึง
หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับมรดกส าหรับทายาทแต่ละประเภท ซึ่งแบ่งเป็นทายาทโดยพินัยกรรม
และทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมในแต่ละล าดับชั้นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก
ลดหลั่นกันไปจึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ทายาทในแต่ละล าดับชั้นได้รับมรดกก่อนหลังแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ การศึกษาถึงหลักการรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวสามารถน าไปปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบและหลักการจัดเก็บภาษีการรับมรดกต่อไป  

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6  
  
  เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิด รวมถึงทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้
ทั้งหมดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ย่อมตกทอดแก่ลูกหลานและบุคคลภายในครอบครัวทันทีตามผลของ
กฎหมาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดก บุคคลผู้มีสิทธิได้รับมรดก ผู้จัดการมรดก และการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดก โดย
สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

 2.1.1 ทรัพย์สินแห่งกองมรดก  
  ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ตามกฎหมาย คือ 

ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนถึงแก่
ความตาย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เป็นการเฉพาะตัวของเจ้ามรดกโดยแท้1  

  ทรัพย์สินแห่งกองมรดก ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่ท ามาหาได้ในขณะที่
ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 และมาตรา 138 วางหลักไว้ว่า 
ทรัพย์สิน หมายความรวมถึงวัตถุที่มีรูปร่างและวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งมีราคาและอาจถือเอาได้ ดังนั้น 
                                                           

1
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 มาตรา 1600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่
ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดย
สภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ 
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ทรัพย์สินแห่งกองมรดกจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่าง ดังนี้ 

  ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เจ้ามรดก
มีกรรมสิทธ์อยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่ความตาย โดยทรัพย์สินดังกล่าวอาจจะเป็นทรัพย์สินที่จะต้อง  
จดทะเบียนหรือไม่ต้องจดทะเบียนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้ เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ อาวุธปืน 
เงินสด ทองค า พระพุทธรูป วัตถุโบราณ และภาพศิลปะ เป็นต้น 

  ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่
ความตาย ซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างดังกล่าวจะต้องมีราคาและอาจครอบครองเป็นเจ้าของได้ โดยส่วน
ใหญ่ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างมักจะมีเอกสารแสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือการจดทะเบียนสิทธิเพ่ือแสดง
กรรมสิทธิ์ เช่น หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพยสิทธิ  สิทธิตาม
สัญญาเช่าซื้อ สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสิทธิในการด าเนินคดี2 เป็นต้น 

 ทรัพย์สินทุกชนิดตามกฎหมายที่จะถือเป็นทรัพย์แห่งกองมรดกนั้น เจ้ามรดก
จะต้องมีสิทธิและเป็นเจ้าของอยู่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างช้าที่สุดคือในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย แต่ในกรณีทรัพย์สินบางอย่างซึ่งเจ้ามรดกมีสิทธิได้รับอันเนื่องจากความตายของเจ้ามรดก 
เช่น เงินประกันชีวิต เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินบ าเหน็จตกทอด เงินชดเชย เงินเพ่ือช่วยครู (ช.พ.ค) 
หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อสิทธิในการได้รับเงินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย เงินจ านวนดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทต่อไป แต่ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดก ถือเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่
สามารถน ามาปรับเพ่ือบังคับใช้กับเงินประเภทดังกล่าวซึ่งไม่มีบทกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

                                                           
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 42 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ใน ศาลได้มรณะเสียก่อนศาล

พิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณา ไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของ
ผู้มรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทน ที่ผู้มรณะ โดยมีค าขอ
เข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค าขอฝ่ายเดียว ค าขอ
เช่นว่านี้ จะต้องยื่นภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ 

ถ้าไม่มีค าขอของบุคคลดั่งกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีค าขอของคู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้ ให้ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดี เรื่องนั้นเสียจากสารบบความ 
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ดังนั้น เงินจ านวนดังกล่าวที่ได้รับเนื่องจากความตายของเจ้ามรดกจึงให้ถือเสมือนเป็นทรัพย์มรดก
อย่างหนึ่ง3  

 ดังนั้น ทรัพย์สินแห่งกองมรดกจึงได้แก่อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ทั้งที่มี
รูปร่างและไม่มีรูปร่าง อันมีมูลค่าและสามารถยืดถือเพ่ือครอบครองเป็นเจ้าของได้ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวของเจ้ามรดกตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้ เจ้ามรดกต้องมี
ทรัพย์สินหรือสิทธิดังกล่าวอยู่ก่อนหรือในขณะถึงแก่ความตาย รวมถึงบางกรณีที่แนวค าพิพากษา  
ให้ถือเสมือนว่าเป็นทรัพย์มรดกเนื่องจากได้รับมาหลังความตายเกิดขึ้น เพ่ือให้ทรัพย์สินแห่งกองมรดก
ดังกล่าวตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
 2.1.2 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับมรดก 

 เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหลายแห่งกองมรดกย่อมตกทอดสู่
ทายาทตามผลของกฎหมายทันที แต่ทั้งนี้ทายาทอาจเสียสิทธิในการรับมรดกด้วยผลของกฎหมายได้
เช่นกัน4 ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดบุคคลผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกไว้ 2 ประเภท5 คือ ทายาท
โดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรม ดังนี้ 

                                                           
3 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 821/2554 ผู้ตายท าสัญญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุ

ภริยาเป็นผู้รับประโยชน์ ปรากฏว่าภริยาผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย 
บริษัทประกันชีวิตสั่งจ่ายตั๋วแลกเงินระบุชื่อภริยาผู้ตายเป็นผู้รับเงิน ดังนี้ เงินตามสัญญาประกันชีวิต
มิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตาย ส่วนภริยาผู้ตายซึ่งเป็นผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยก็ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่
จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต สิทธิของภริยาผู้ตายที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่
เกิดข้ึน เงินตามตั๋วแลกเงินจึงไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของภริยาผู้ตาย แม้เงินตามตั๋วแลกเงินจะ
มิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตายแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกเป็นบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในอันที่จะใช้บังคับแก่เงินตามสัญญาประกันชีวิต เงินตามตั๋วแลกเงินจึง
ควรตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก 

4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท 

          ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 
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  1. ทายาทโดยธรรม 
   ในกรณีที่เจ้ามรดกมิได้แสดงเจตนายกทรัพย์มรดกบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่

บุคคลอ่ืนโดยการท าพินัยกรรม ทรัพย์มรดกดังกล่าวย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นบุคคล 
ผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

   1) ทายาทโดยธรรมซึ่งค านึงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเครือญาติเป็นส าคัญ 
ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดไว้ 6 ล าดับ และทายาทโดยธรรมแต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังนี้ 

  1.1) ผู้สืบสันดาน 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตร 

ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก บุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกได้รับรองแล้ว รวมถึงบุตรบุญธรรมที่
ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย6 กรณีที่ไม่มีทายาทชั้นบุตร ให้ผู้สืบสันดานตามสายโลหิต หลาน เหลน 
ลื้อ เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ทายาทชั้นบุตรในฐานะผู้สืบสันดานต่อไป 

  1.2) บิดามารดา 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะบิดามารดาโดยชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายก าหนดว่าหญิงผู้คลอดบุตรย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร7 
ดังนั้นมารดาของเจ้ามรดกย่อมชอบด้วยกฎหมายเสมอ ส่วนบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก
ได้แก่ กรณีที่บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดาโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสมรส
ก่อนหรือหลังคลอดเจ้ามรดก กรณีที่บิดาจดทะเบียนรับเจ้ามรดกเป็นบุตร และกรณีที่ศาลมีค า
พิพากษาว่าเจ้ามรดกเป็นบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของบิดา8  

  โดยหลักหากทายาทผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกในล าดับก่อนตามที่ระบุ 
ไว้ในมาตรา 1629 ยังมีชีวิตหรือมีผู้รับมรดกแทนที่ ทายาทในล าดับถัดลงไปย่อมไม่มีสิทธิได้รับมรดก 
เว้นแต่ล าดับทายาทก่อนตนไม่มีชีวิตอยู่และไม่มีผู้รับมรดกแทนที่ จึงจะมีสิทธิได้รับมรดกดังกล่าว แต่

                                                           
6
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็น
ผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

ของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ

บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร 
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เฉพาะในกรณีที่ผู้สืบสันดาน ฐานะผู้รับมรดกล าดับแรกยังคงมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ และบิดา
มารดาของเจ้ามรดกยังคงมีชีวิตอยู่ กรณีเช่นนี้ให้บิดามารดารับมรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร 

  1.3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะพ่ีน้องร่วมบิดามารดา สิทธิใน

การรับมรดกในฐานะดังกล่าวให้พิจารณาถึงความเป็นพ่ีน้องตามความเป็นจริงทางสายโลหิต เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งบิดามารดา
ต้องจดทะเบียนสมรสกันด้วย9 

  1.4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือพ่ีน้องร่วมมารดาเดียวกัน 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะพ่ีน้องร่วมบิดาหรือพ่ีน้องร่วม

มารดาเดียวกัน สิทธิในการรับมรดกในฐานะนี้ให้พิจารณาจากความสัมพันธ์ของพ่ีน้องทั้งที่ร่วมแต่บิดา
เดียวกัน หรือร่วมแต่มารดาเดียวกันตามความเป็นจริง10 โดยไม่ต้องพิจารณาความเป็นพ่ีน้องที่ร่วมแต่
บิดาหรือมารดาเดียวกันว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

  1.5) ปู่ ย่า ตา ยาย 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะปู่ ย่า ตา ยาย ผู้มีสิทธิได้ 

รับมรดกในฐานะดังกล่าวจะต้องเป็นผู้บุพการีหรือญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงของเจ้ามรดก ทั้งนี้  
ปู่และย่าจะต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาที่ชอบกฎหมายของเจ้ามรดก และตา
จะต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาของเจ้ามรดก 

  1.6) ลุง ป้า น้า อา 
  ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะลุง ป้า น้า อา ผู้มีสิทธิได้รับ

มรดกในฐานะดังกล่าวจะต้องเป็น พ่ี น้อง ของบิดาหรือมารดาของเจ้ามรดก โดยลุง ป้า น้า อา 

                                                           
9 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4828/2529 บิดามารดาของโจทก์และผู้ตายจะจดทะเบียนสมรสกัน

หรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคัญท่ีจะท าให้ความเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของโจทก์และผู้ตายเปลี่ยนแปลงไป 
เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดว่าเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องให้บิดา
มารดาจดทะเบียนสมรสด้วย  จึงต้องถือความเป็นพ่ีน้องกันตามความเป็นจริง เมื่อบิดามารดาถึงแก่
กรรมและผู้ตายไม่มีผู้สืบสันดาน โจทก์จึงเป็นทายาทล าดับที่ 3 ของผู้ตาย 

10 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2742/2545 การเป็นทายาทโดยธรรมในฐานะพ่ีน้องร่วมบิดา
เดียวกันต้องถือตามความเป็นจริง เมื่อผู้ร้องและผู้ตายต่างมีบิดาคนเดียวกัน แม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของบิดาก็ถือว่าผู้ร้องกับผู้ตายเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาเดียวกัน ผู้ร้องจึงอยู่ในฐานะทายาท
โดยธรรมตามมาตรา 1629 (4) 
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อาจจะเป็นพ่ีน้องที่ร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดาหรืออาจเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับบิดา
หรือมารดาของเจ้ามรดกก็ได้11 

   2) ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก 
     คู่สมรสของเจ้ามรดกที่จะมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

นั้น ต้องเป็นสามีหรือภริยาของเจ้ามรดกที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าสามีหรือ
ภริยาของเจ้ามรดกจะทิ้งร้างหรือไม่ได้อยู่กินฉันท์สามีภริยากันแล้วก็ตามในความเป็นจริง แต่หากไม่ได้
จดทะเบียนหย่ากันตามกฎหมายย่อมยังคงมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก 
ทั้งนี้ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับ
ทรัพย์มรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร12 
    ทายาทโดยธรรมที่กฎหมายก าหนดมีสิทธิได้รับมรดกในสัดส่วนและล าดับ 
ที่แตกต่างกันตามที่กฎหมายก าหนด หากล าดับที่ก าหนดไว้ยังคงมีทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกอยู่
ทายาทในล าดับถัดไปย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกอันเป็นไปตามหลักญาติสนิทตัดญาติห่าง แต่ทั้งนี้หากเจ้า
มรดกได้ท าพินัยกรรมแสดงเจตนายกทรัพย์แห่งกองมรดกไว้ การตกทอดของกองมรดกย่อมต้อง
เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้ามรดกที่ได้แสดงไว้ในพินัยกรรม ดังนั้น ทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิ
ได้รับมรดกต่อเมื่อเจ้ามรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ หรือพินัยกรรมไม่มีผลใช้บังคับทั้งหมดหรือบางส่วน 
ทั้งนี้ทายาทแต่ละคนมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกทั้งในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะทายาท 
โดยพินัยกรรมในขณะเดียวกันได้ 

  2. ทายาทโดยพินัยกรรม 
   กรณีเจ้ามรดกได้แสดงเจตนายกทรัพย์สมบัติให้แก่บุคคลอ่ืนใดเป็นการเฉพาะ

โดยการท าพินัยกรรม ทรัพย์มรดกจึงต้องตกทอดแก่บุคคลที่มีสิทธิตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก่อน  
หากพินัยกรรมไม่มีผลบังคับตามกฎหมายหรือมีผลบังคับตามกฎหมายเฉพาะบางส่วน ทรัพย์มรดก
ดังกล่าวจึงจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามล าดับต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาท  
โดยพินัยกรรมอาจเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่เครือญาติของเจ้ามรดกหรืออาจเป็นนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งต่าง
จากกรณีผู้มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น  

                                                           
11 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2491 ช. เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดากับ ล. ซึ่ง ล. เป็นมารดา

ของเจ้ามรดก ส่วน ป. เป็นพ่ีน้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากับ ล. ดังนั้น ช. และ ป. ย่อมเป็นน้าและอา
ของเจ้ามรดก ทั้ง ช. และ ป. ย่อมเป็นญาติล าดับ 6 ใน มาตรา 1629 เช่นเดียวกัน 

12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1635 (1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่

แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 
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 2.1.3 ผู้จัดการมรดก 
 ผู้จัดการมรดกมีข้ึนเพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิได้รับมรดกทุกคน เนื่องจากผู้มีสิทธิ

ได้รับมรดกอาจมีหลายคนและทรัพย์สินแห่งกองมรดกอาจมีหลากหลายประเภท โดยทรัพย์มรดกบาง
ประเภทต้องอาศัยอ านาจของผู้จัดการมรดกเพ่ือด าเนินการ เช่น การด าเนินการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนของทรัพย์มรดก การถอนเงินฝากจากบัญชีเจ้ามรดก ดังนั้น ผู้จัดการมรดกจึงมีหน้าที่อ านวย
ความสะดวกในการรวบรวมและด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินแห่งกองมรดก ทั้งนี้ การจัดตั้ง
ผู้จัดการมรดกสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้  

  1. ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม 
  หากเจ้ามรดกได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้แก่บุคคลอ่ืนใด      

เจ้ามรดกอาจตั้งผู้จัดการมรดกโดยการก าหนดลงในพินัยกรรมเพ่ือแสดงความประสงค์ว่าจะให้ผู้ใด
เป็นผู้จัดการมรดกหรือให้ผู้ใดมีอ านาจตั้งผู้จัดการมรดกของตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถูกตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
ตามพินัยกรรมสามารถปฏิเสธการเป็นผู้จัดการมรดกได้  

  2. ผู้จัดการมรดกโดยค าสั่งศาล 
  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินแห่งกองมรดก ทายาทโดยธรรมหรือ

ทายาทโดยพินัยกรรมที่มีสิทธิได้รับมรดก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลตั้ง
ผู้จัดการมรดกได้ ในกรณีท่ีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต 
หรือเป็นผู้เยาว์ หรือในกรณีที่ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ  หรือ 
มีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปัน หรือในกรณีข้อก าหนดพินัยกรรมที่ได้ตั้งผู้จัดการมรดก
ไว้ไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ บุคคลที่จะเป็นผู้จัดการมรดกอาจเป็นทายาทหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกหรือไม่ก็ได้ โดยศาลจะต้องพิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นผู้จัดการ
มรดกและพฤติการณ์อ่ืนๆ ประกอบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการทรัพย์สินแห่งกองมรดกต่อไป 

  3. ผู้จัดการมรดกโดยทายาทเป็นผู้ตั้ง 
  ผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมอาจตกลง

ระหว่างกันเพ่ือตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นก็ได้ แต่สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดระหว่างผู้มีสิทธิรับมรดกใน
ฐานะทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมกับผู้จัดการมรดกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยตัวแทน13 

                                                           
13 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4720/2541 ทายาทตกลงแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ ซึ่งมีลักษณะ

เป็นตัวการ ตัวแทน ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ระหว่างทายาทและผู้จัดการมรดกจึงต้องน าบทบัญญัติ
กฎหมายว่าด้วยตัวแทนมาใช้บังคับ ทายาทอาจจ ากัดสิทธิผู้จัดการมรดกอย่างไรก็ได้ แต่ส าหรับ
ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยค าสั่งศาลนั้น เป็นเพียงผู้แทนของทายาทเท่านั้น 
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 2.1.4 การช าระหนี้และการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดก  
  1. การช าระหนี้แห่งกองมรดก 
   เมื่อทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้ด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้ามรดกได้

ครบถ้วนแล้ว ก่อนด าเนินการแบ่งปันทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดย
พินัยกรรมให้เสร็จสิ้น เจ้าหนี้อาจบังคับช าระหนี้เต็มจ านวนจากทรัพย์สินแห่งกองมรดกได้ ถ้าหากได้
ด าเนินการแบ่งปันทรัพย์สินแห่งมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหนี้อาจเรียกให้ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมคนใดคนหนึ่งช าระหนี้คืนให้แก่ตนได้ 
โดยไม่เกินจ านวนทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ผู้นั้นได้รับไป แต่ทายาทผู้ที่ได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เกิน
กว่าจ านวนทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ตนเองได้รับย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยจากทายาทโดยธรรมหรือทายาท
โดยพินัยกรรมคนอ่ืนได้14  

  ทั้งนี้ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1739 ก าหนดว่าการช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ และบรรดาเจ้าหนี้มีประกันโดยการ
จ าน าหรือการจ านอง ซึ่งการช าระหนี้จะต้องด าเนินการช าระแก่เจ้าหนี้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

  1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก 
  2) ค่าใช้จ่ายในการท าศพเจ้ามรดก 
  3) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างช าระอยู่ 
  4) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างช าระแก่เสมียน คนใช้ และคนงาน 
  5) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก 
  6) หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก 
   7) บ าเหน็จของผู้จัดการมรดก ถ้ามี 
  หากทรัพย์สินแห่งกองมรดกมีหลากหลายประเภทและทายาทมีจ านวนหลาย

คน เพ่ือประโยชน์ในการน าทรัพย์สินแห่งกองมรดกช าระหนี้และตัดปัญหาโต้แย้งหรือถกเถียงกัน
ระหว่างทายาทในการตัดสินใจว่าจะน าทรัพย์สินแห่งกองมรดกชิ้นใดช าระหนี้ กฎหมายจึงก าหนดไว้
ว่าต้องจัดสรรทรัพย์สินแห่งกองมรดกเพ่ือช าระหนี้ตามล าดับดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีเจ้ามรดกหรือ
กฎหมายจะได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 

 
 

                                                           
14 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3613/2525 ทรัพย์มรดกยังมิได้แบ่งปันระหว่างทายาท เจ้าหนี้กอง

มรดกอาจบังคับช าระหนี้เต็มจ านวนจากกองมรดกได้ เมื่อจ าเลยช าระหนี้ที่กองมรดกจะต้องช าระไป 
ก็ต้องหักจากกองมรดกใช้ให้จ าเลยก่อนส่วนที่เหลือจึงจะแบ่งให้ทายาทได้ 
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  1) ทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากอสังหาริมทรัพย์ 
  2) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดสรรไว้ชัดแจ้งในพินัยกรรมว่า ส าหรับการช าระหนี้ถ้า

หากว่ามีทรัพย์สินเช่นนั้น 
  3) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะได้รับในฐานะเช่นนั้น 
 4) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า     

ผู้นั้นต้องช าระหนี้ของเจ้ามรดก 
  5) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้โดยลักษณะทั่วไป 
  6) ทรัพย์สินเฉพาะอย่างซึ่งเจ้ามรดกท าพินัยกรรมให้โดยลักษณะเฉพาะ 
   ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ได้จัดสรรไว้ตามล าดับดังกล่าวให้น าขายทอดตลาด 

แต่ทายาทคนใดคนหนึ่งอาจไม่ให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวโดยการช าระราคาทรัพย์สินนั้นในจ านวน
ทั้งหมดหรือในจ านวนบางส่วนตามที่ผู้ตีราคาได้ก าหนด เพ่ือน าไปช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป 

  2. การแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดก 
   เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทได้รวบรวมทรัพย์สินแห่งกองมรดกครบถ้วน 

และด าเนินการน าทรัพย์สินแห่งกองมรดกช าระแก่เจ้าหนี้ด้วยทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ตามล าดับ
เรียบร้อยแล้ว ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนที่เหลือย่อมต้องน ามาแบ่งปันให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
มรดกต่อไป ดังต่อไปนี้ 

  1) การแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรม 
  หากเจ้ามรดกท าพินัยกรรมเพ่ือแสดงความประสงค์ยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใด

ก่อนตาย และพินัยกรรมนั้นมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ทรัพย์สินแห่งกองมรดกย่อมตกทอดแก่บุคคล
ที่เจ้ามรดกได้ระบุไว้ในพินัยกรรมไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก
หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ หากพินัยกรรมมีลักษณะยกทรัพย์สินเฉพาะอย่างให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
พินัยกรรมมีผลใช้บังคับเพียงบางส่วน ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
พินัยกรรมต้องตกทอกแก่ทายาทโดยธรรมตามล าดับต่อไป ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวผู้ได้รับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกจึงอาจเป็นผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดยพินัยกรรมและในฐานะทายาทโดยธรรมใน
ขณะเดียวกันได้ 

  2) การแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกแก่ทายาทโดยธรรม 
  หากเจ้ามรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมหรือท าพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับใช้

ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น พินัยกรรมเป็นโมฆะ หรือเจ้ามรดกได้ท าพินัยกรรมส าหรับทรัพย์สิน
บางส่วน ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามล าดับก่อนและหลัง15  

                                                           
15 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



19 
 

   ทายาทโดยธรรมที่อยู่ในล าดับใกล้ชิดกับตัวเจ้ามรดกมากที่สุดจะเป็น 
ผู้มีสิทธิรับทรัพย์สินแห่งกองมรดกก่อนทายาทโดยธรรมที่มีความใกล้ชิดที่ห่างออกไป หากทายาท  
โดยธรรมผู้อยู่ในล าดับก่อนหน้ามีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกย่อมตัดสิทธิในการรับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกของทายาทโดยธรรมในล าดับต่อไป แต่ในกรณีทายาทโดยธรรมในฐานะผู้สืบสันดานกับ
ทายาทโดยธรรมในฐานะบิดามารดาไม่ตัดสิทธิการได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกของกันและกัน ดังนั้น 
หากเจ้ามรดกยังคงมีทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 1629 (1) และทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 1629 
(2) ทายาทดังกล่าวย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนทายาทโดยธรรม
ในฐานะพ่ีน้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า และอา จะมีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกต่อเมื่อทายาท
โดยธรรมล าดับก่อนหน้าตนเองนั้นไม่มีสิทธิและไม่มีผู้สืบสิทธิในการได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก 

   ส่วนทายาทโดยธรรมในฐานะคู่สมรสที่จดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หากยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่เจ้ามรดกเสียชีวิตย่อมมีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเช่นกัน แต่
สัดส่วนจะแตกต่างกันไป ดังนี้ 

  2.1) ในกรณีทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 1629 (1) ยังคงมีชีวิตอยู่หรือ 
มีผู้รับมรดกแทนที่ และทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 1629 (2) ยังคงมีชีวิตอยู่ คู่สมรสย่อมมีสิทธิ  
ในทรัพย์สินแห่งกองมรดกในสัดส่วนเท่าๆ กันกับทายาทโดยธรรมดังกล่าว 

  2.2) ในกรณีไม่มีทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 1629 (1) แต่มีทายาทโดย
ธรรมตาม มาตรา 1629 (2) หรือ กรณีมีแต่ทายาทตาม มาตรา 1629 (3) คู่สมรสย่อมมีสิทธิ  
ในทรัพย์สินแห่งกองมรดกจ านวนกึ่งหนึ่ง 

                                                                                                                                                                      

 มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกล าดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1603 วรรคสอง 
แต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ 
 (1) ผู้สืบสันดาน 
 (2) บิดามารดา 
 (3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
 (5) ปู่ ย่า ตา ยาย 
 (6) ลุง ป้า น้า อา 
 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 
1635 
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  2.3) ในกรณีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) ยังคงมีชีวิตอยู่หรือมี
ผู้รับมรดกแทนที่ หรือในกรณีทายาทตามมาตรา 1629 (5) ยังมีชีวิตอยู่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ
ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกจ านวนสองในสามส่วน 

  2.4) ในกรณีไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังคงมีชีวิตอยู่มีสิทธิ
ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกทั้งหมด 

  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าสามีหรือภริยาของเจ้ามรดกท่ียังคงมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับ
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในทุกกรณี แต่สัดส่วนในทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ได้รับจะแตกต่างกัน
ตามล าดับชั้นของทายาทที่ระบุไว้ใน มาตรา 1629 หากทายาทท่ีได้รับมีความใกล้ชิดห่างจากเจ้ามรดก
เท่าไรสามีหรือภริยาของเจ้ามรดกยิ่งได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ 
หากเจ้ามรดกไม่มีทายาททรัพย์สินแห่งกองมรดกย่อมตกทอดแก่แผ่นดิน  

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดหลักเกณฑ์ของทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกที่จะต้องรวบรวมเพ่ือแบ่งปันให้แก่ทายาท ก าหนดผู้มีอ านาจในการจัดการรวบรวม
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกและก าหนดหลักเกณฑ์การช าระหนี้แห่งกองมรดกไว้ รวมถึงการแบ่งลักษณะ
ของทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกไว้สองประเภท คือ ทายาทโดยธรรม และทายาทโดยพินัยกรรม  
ซึ่งทายาทโดยธรรมจะได้รับมรดกในล าดับก่อนหลังตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งสัดส่วนของทรัพย์
มรดกที่ทายาทแต่ละล าดับชั้นได้รับมีจ านวนแตกต่างกัน เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
ทายาทที่ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกได้รับมรดกในสัดส่วนที่มากกว่าทายาทที่ห่างออกไป ดังนั้น หลักเกณฑ์
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจึงควรต้องก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้  

 
2.2 แนวคิดพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีมรดก 
 
  รัฐมีหน้าที่พ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษีอากรเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐาน 
ในการจัดเก็บภาษีจึงเป็นหลักการส าคัญในการน ามาปรับใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคกับประชาชนผู้เสียภาษีให้มากที่สุด  
 
 2.2.1 หลักการทั่วไปทางภาษ ี
  เมื่อรัฐมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการประเทศเพ่ือให้ประเทศพัฒนาและเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความอยู่ดีมีสุข รัฐบาลจึงต้องมีรายได้มาเพ่ือด าเนินการตามนโยบายต่างๆ ซึ่งรายได้
ส าคัญของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษี อันถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
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  2.2.1.1 ภาษีในฐานะเป็นเครื่องมือทางการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  แม้ว่าในทางทฤษฎีจะเชื่อว่าเศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพมากที่สุด หากรัฐ

ปล่อยให้กลไกทางเศรษฐกิจท างานด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องมีการเข้าไปแทรกแซง แต่เมื่อในความ
เป็นจริงกลไกทางเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะท าหน้าที่ด้วยตัวของมันเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ รัฐจึงต้อง
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกทาง
เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐจะใช้มาตรการทางภาษี การใช้จ่ายของรัฐ และการก่อหนี้
สาธารณะเป็นเครื่องมือทางการคลังในการด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ส าคัญอันเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ       
3 ประการ คือ 

  (1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม 
   เมื่อทรัพยากรภายในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ความต้องการใช้

ทรัพยากรเพ่ือผลิตสินค้าและบริการของประชาชนมีอย่างไม่จ ากัด รัฐจึงมีหน้าที่ส าคัญในการ
แทรกแซงเพ่ือจัดสรรให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น การเข้ามาจัดสรรหรือควบคุมเองโดยตรง การใช้
นโยบายทางการเงิน หรือการใช้นโยบายทางภาษี เป็นต้น 

   (2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งค่ังของสังคม 
   เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของ

ประชาชนในสังคม รัฐจึงมีหน้าที่ส าคัญในการจัดสรรระบบการกระจายรายได้และความมั่งคั่งของ
สังคม ทั้งนี้ รัฐอาจใช้กลไกทางการเมืองและกลไกทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนในประเทศได้มี
โอกาสในการบริโภคและได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการ รวมถึงโอกาสในการสะสมความมั่งคั่ง
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น การใช้มาตรการทางภาษี การใช้มาตรการประกันรายได้ขั้นต่ า หรือ
การเพ่ิมโครงการรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

   (3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
   เพ่ือให้เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ รัฐจึงมีหน้าที่

ส าคัญที่จะต้องรักษาเสถียรภาพและคอยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการก าหนดนโยบาย
หรือมาตรการต่างๆ เพ่ือแทรกแซงกลไกทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเช่น กรณีประเทศ
ประสบปัญหาสภาวะเงินเฟ้อ รัฐอาจใช้นโยบายขึ้นภาษีเพ่ือลดการบริโภคและการใช้จ่ายของประชาชน
ให้น้อยลง เพ่ือปรับสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เท่าเทียมกัน หรือกรณีประเทศ
ประสบปัญหาสภาวะเงินฝืด รัฐอาจใช้นโยบายลดอัตราภาษีลงเพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนมีความสามารถ
ในการใช้จ่ายมากขึ้น เป็นต้น  
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  การจัดเก็บภาษีถือเป็นมาตรการส าคัญทางการคลังอย่างหนึ่งของรัฐ เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ แนวทางการแทรกแซงกลไกทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปตามนโยบายและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ16 

  2.2.1.2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับฐาน อัตรา และมาตรการบรรเทาภาระภาษี 
   แนวคิดเกี่ยวกับฐาน อัตรา และมาตรการบรรเทาภาระภาษี ถือเป็น

องค์ประกอบส าคัญท่ีรัฐจะน ามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือด าเนินการจัดเก็บภาษีกับประชาชน 
     (1) ฐานภาษี17 
     ฐานภาษี คือ สิ่งที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือค านวณหาจ านวนภาษีที่จะต้อง

ถูกจัดเก็บ ซึ่งฐานภาษีที่น ามาประเมินเพ่ือเสียภาษีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถจ าแนกได้  
4 ประเภท ดังนี้ 

    1. ฐานรายได ้
    ฐานรายได้เป็นฐานภาษีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เนื่องจาก

การจัดเก็บภาษจีากฐานรายได้มีลักษณะเป็นการจัดเก็บตามความสามารถในการเสียภาษีของผู้มีรายได้
อย่างแท้จริง ซึ่งภาษีที่ถูกจัดเก็บจากฐานรายได้มี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บภาษี
จากฐานเงินได้สุทธิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บจากฐานก าไรสุทธิ 

    2. ฐานการบริโภค 
    ฐานการบริโภคถือเป็นฐานภาษีที่ส าคัญอีกฐานหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการ 

จัดเก็บที่ไม่ซับซ้อน การจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคจะมุ่งเน้นจัดเก็บภาษีจากการใช้จ่ายเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค หรือจัดเก็บภาษีจากการซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ เนื่องจาก
การบริโภคดังกล่าวถือเป็นการน าทรัพยากรของรัฐไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริโภคจึงสมควรที่
จะต้องตอบแทนรัฐด้วยการเสียภาษีตามสัดส่วนที่ตนได้บริโภคไป แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษี 
จากฐานการบริโภคก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน หากเทียบ
สัดส่วนของการบริโภคในจ านวนที่เท่ากันกับรายได้ที่แตกต่างกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยจะ
เสียค่าใช้จ่ายในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ของรายได้ แต่ผู้ที่มีรายได้สูงจะเสียค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เป็นส่วนน้อยของรายได้ จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ที่มีรายได้น้อยแบกรับภาระภาษีการบริโภคใน
อัตราส่วนที่สูงกว่า ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต  
ภาษีศุลกากร เป็นต้น 

                                                           
16 เกริกเกรียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย, พิมพ์ครั้งที่ 9 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 3 – 9. 
17 เพ่ิงอ้าง, น. 116 – 170. 
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    3. ฐานความมั่งค่ัง 
    ฐานความมั่งคั่งเป็นฐานภาษีที่มุ่งเน้นจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีความ

มั่งคั่งจากการสะสมทรัพย์สินไว้ในรูปแบบต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน  
สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ และหุ้น เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่มีความมั่งคั่งดังกล่าวยังสามารถได้รับประโยชน์หรือ
รายได้จากทรัพย์สินที่สะสมไว้ อีกทั้งยังสามารถสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ดังนั้น เพ่ือไม่ให้
การสะสมทรัพย์สินกระจุกตัวอยู่กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม รัฐจึงมีการจัดเก็บภาษีจากฐานความมั่งคั่ง
ตามความสามารถในการเสียภาษี อันเป็นไปตามหลักการที่ว่า บุคคลใดมีความมั่งคั่งมากย่อมต้องเสีย
ภาษีมาก บุคคลใดมีความมั่งคั่งน้อยย่อมต้องเสียภาษีน้อย ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจากฐานความมั่งคั่งได้แก่ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีรถยนต์ และภาษีมรดก เป็นต้น 

    4. ฐานอ่ืนๆ  
    ฐานอ่ืนๆเป็นฐานภาษีที่จัดเก็บนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีจาก

ฐานรายได้ ฐานการบริโภค และฐานความมั่งคั่ง ซึ่งการจัดเก็บภาษีในฐานอ่ืนๆ มักจะเกิดขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นหลัก ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจากฐานดังกล่าว
จึงไม่อ านวยรายได้ให้แก่รัฐ ทั้งนี้ประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีจากฐานอ่ืนๆ อันได้แก่ ภาษีชายโสด  
เป็นฐานภาษีที่จัดเก็บเพ่ือสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการเพ่ิมประชากรในประเทศ หากชายใด 
มีครอบครัวย่อมไม่ต้องเสียภาษีจากฐานนี้ เป็นต้น 

     (2) อัตราภาษี18 
     อัตราภาษี คือ จ านวนอัตราภาษีที่รัฐก าหนดไว้ส าหรับฐานภาษีประเภท

ใดประเภทหนึ่งและน าอัตราภาษีที่ก าหนดไว้ดังกล่าวคูณกับฐานภาษีเพ่ือค านวณหาจ านวนภาษีสุทธิ 
ที่ต้องช าระให้แก่รัฐต่อไป ทั้งนี้อัตราภาษีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

    1. อัตราภาษีแบบก้าวหน้า 
    อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือ อัตราภาษีที่จะก าหนดอัตราเพ่ิมขึ้นตาม

ขนาดของฐานภาษี หากฐานภาษีมีจ านวนมากอัตราภาษีจะยิ่งสูง หากฐานภาษีมีจ านวนน้อยอัตรา
ภาษีจะยิ่งต่ า ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอัตราภาษีจะก้าวหน้าตามฐานภาษีที่มากขึ้น อีกทั้งอัตราภาษีแบบ
ก้าวหน้ายังมีลักษณะสอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษี และก่อให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภาษีท่ีจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ได้แก่ ภาษีเงินได้ เป็นต้น 

 

                                                           
18

 ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, หลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบัน T.Training Center, 2555), น.10 – 11. 
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    2. อัตราภาษีแบบคงท่ี 
    อัตราภาษีแบบคงที่ คือ อัตราภาษีที่ก าหนดไว้ในอัตราเดียว โดยไม่

ค านึงว่าฐานภาษีจะมีจ านวนมากหรือจ านวนน้อยก็ตาม อัตราภาษีดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนฐานภาษี ดังนั้น การจัดเก็บภาษีในรูปแบบอัตราคงที่ย่อมก่อให้ผู้ที่มีฐานภาษีน้อยต้อง 
แบกรับภาระทางภาษีมากกว่าผู้ที่มีฐานภาษีมาก ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีด้วยกันเอง ซึ่งภาษีที่จัดเก็บในอัตราภาษีแบบคงที่ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีการรับมรดก เป็นต้น 

     3. อัตราภาษีแบบถดถอย 
    อัตราภาษีแบบถดถอย คือ อัตราภาษีท่ีก าหนดจะลดน้อยถอยลงตาม

ฐานภาษีที่ใหญ่ขึ้น ยิ่งฐานภาษีใหญ่ขึ้นอัตราภาษีจะยิ่งน้อยลงตามล าดับ หากฐานภาษียิ่งเล็กอัตรา
ภาษีจะยิ่งเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งภาษีที่จัดเก็บในอัตราแบบถดถอย ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น 

     (3) มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
     เมื่อรัฐใช้อ านาจบังคับจัดเก็บภาษีจากประชาชนเพ่ือน าไปพัฒนาด้าน

ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งประชาชนผู้ถูกบังคับจัดเก็บภาษีไม่ได้รับสิ่งตอบแทน
โดยตรงจากรัฐ ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงควรต้องมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเพ่ือ
ไม่ให้ผู้เสียภาษีต้องแบกรับภาระทางภาษีมากเกินไป อันอาจน าไปสู่การต่อต้านและหลีกเลี่ยงการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งมาตรการบรรเทาภาระภาษีแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 

   1. การปรับปรุงฐานภาษี (Adjustment to Tax Base)19 
    การปรับปรุงฐานภาษี คือ การก าหนดมาตรการให้ผู้เสียภาษีสามารถ

น าค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนหรือหนี้สินและภาระผูกพันต่างๆ มาหักออกจากฐานภาษี เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงฐานภาษีประเภทนั้นให้เป็นฐานภาษีสุทธิก่อนน าไปค านวณส าหรับเสียภาษีต่อไป ซึ่งการ
ปรับปรุงฐานภาษีดังกล่าวก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีมากยิ่งข้ึน โดยมาตรการบรรเทาภาระ
ภาษีด้วยวิธีการปรับปรุงฐานภาษี ได้แก่ 

  1) วิธีการยกเว้น 
  วิธีการยกเว้น คือ การก าหนดให้ทรัพย์สินบางประเภทหรือบุคคล

บางประเภทได้รับการยกเว้น โดยการก าหนดให้ทรัพย์สินบางประเภทไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็น
ฐานในการจัดเก็บภาษี หรือการก าหนดยกเว้นให้บุคคลบางประเภทที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีแต่ไม่ต้อง

                                                           
19

 ศานิต ร่างน้อย, “การศึกษาความเหมาะสมในการน าระบบภาษีมรดกมาใช้จัดเก็บใน
ประเทศไทย,” (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, รุ่นที่ 43) น.9 – 10. 
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มีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้น การก าหนดวิธียกเว้นดังกล่าวจึงเป็นมาตรการปรับปรุงฐานภาษีอย่างหนึ่งที่
ช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้  

  2) การหักค่าใช้จ่าย 
  การหักค่าใช้จ่าย คือ การก าหนดจ านวนและประเภทของ

ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักออกจากมูลค่าฐานภาษี เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นต้นทุนที่
ก่อให้เกิดเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนใดอันก่อให้เกิดฐานภาษี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจึงถือ
เป็นต้นทุนที่เสียไป จึงควรน ามาหักออกเพ่ือปรับปรุงฐานภาษีให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งการหักค่าใช้จ่าย
แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  

  2.1) การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา เป็นวิธีการหักค่าใช้จ่ายใน
อัตราตายตัวตามที่ก าหนดไว้ หรือในอัตราที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนร้อยละของมูลค่าฐานภาษี โดยไม่
ค านึงว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะมากหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 

  2.2) การหักค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควร เป็นวิธีการ
ก าหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงที่ได้จ่ายไป แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย20 

  3) การหักค่าลดหย่อน 
  การหักค่าลดหย่อน คือ การที่รัฐก าหนดประเภทและจ านวนของ

ค่าลดหย่อนส าหรับฐานภาษีประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายต่างๆ ของรัฐ อาทิเช่น 
การช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต การช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความ
กตัญญู การช่วยส่งเสริมทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือกันในสังคม และเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนถือเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีด้วยวิธีการปรับปรุงฐานภาษีเพ่ิมอีกทาง
หนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปก่อนหน้าแล้ว21 

  2. การบรรเทาภาระภาษี22 
     เมื่อผู้เสียภาษีได้ด าเนินการช าระภาษีตามหน้าที่เรียบร้อยแล้ว หากมี

เหตุอันท าให้ต้องเสียภาษีจากฐานภาษีเดิมที่เคยได้ช าระไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมความเป็นธรรม
และช่วยแบ่งเบาภาระทางภาษี รัฐจึงก าหนดมาตรการแบ่งเบาภาระภาษีโดยการอนุญาตให้ผู้เสียภาษี
น าจ านวนภาษีท่ีเคยช าระไว้ก่อนหน้ามาเครดิตออกจากภาษีที่ต้องช าระอีกครั้งได้ 

                                                           
20 ชัยสิทธิ ตราชูธรรม, ค าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556), น.259 – 262. 
21 เพ่ิงอ้าง, น.270 – 271. 
22

 ศานิต ร่างน้อย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.11. 
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  1) วิธีการเครดิต 
   วิธีการเครดิตภาษี คือ กรณีท่ีผู้เสียภาษีได้ด าเนินการช าระภาษีใน

ฐานภาษีเดียวกันมาก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว หากต่อมาผู้เสียภาษียังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในฐานภาษี
เดียวกันอีก เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีหรือขจัดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน รัฐอาจอนุญาตให้น าภาษี
ที่เคยได้ช าระไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้า หักออกจากจ านวนภาษีที่จะต้องเสียหรือคืนภาษีจ านวนที่ได้
ช าระไว้เกิน เพ่ือช่วยบรรเทาภาระในการช าระภาษีอีกครั้งหนึ่ง 

  2) วิธีการลดหย่อน 
  วิธีการลดหย่อน คือ กรณีที่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีไว้เรียบร้อย

แล้ว แต่ถูกจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีเดิมอีกครั้งหนึ่ง รัฐอาจก าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีด้วย
การอนุญาตให้น าจ านวนภาษีที่ได้ช าระไปแล้วในฐานภาษีเดียวกันมาหักลดหย่อนกับจ านวนภาษีที่
จะต้องเสียอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รัฐอาจจะอนุญาตให้น าภาษีในส่วนที่ได้ช าระไว้แล้วมาหักลดหย่อนได้
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามที่รัฐก าหนดไว้ก็ได้ 

   เมื่อรัฐสามารถที่จะเลือกจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีแต่ละประเภทตาม
นโยบายหรือวัตถุประสงค์ของรัฐได้ รัฐจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการก าหนดรูปแบบอัตราภาษีส าหรับฐานภาษีแต่ละประเภท  
รัฐจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทนั้น เช่น รัฐต้องการจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการกระจายรายได้หรือสร้างความเป็นธรรมในสังคม รัฐควรเลือกจัดเก็บภาษีในรูปแบบอัตรา
ก้าวหน้า เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี 
แต่ละคน และหากรัฐต้องการจัดเก็บภาษีโดยค านึงถึงความสะดวกในการจัดเก็บภาษีของรัฐเป็นหลัก  
รัฐควรเลือกจัดเก็บภาษีในรูปแบบอัตราคงที่ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการประเมินจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
ทั้งนี้การก าหนดอัตราภาษีของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทนั้น รัฐจะต้องค านึงถึงภาระทางภาษีที่จะ
เกิดขึ้นแก่ประชาชน เช่น ฐานภาษีประเภทใดมีผู้เสียภาษีจ านวนมาก การก าหนดอัตราภาษีควรจัดเก็บ
ในอัตราต่ า เนื่องจากจะมีผู้ได้รับผลกระทบในการจัดเก็บภาษีในวงกว้าง ดังเช่นการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายในการจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทนั้นประกอบด้วย และเมื่อการจัดเก็บภาษีเป็นการที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชนจึงสมควร
อย่างยิ่งที่รัฐจะต้องก าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบในการจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ดังนั้น การจัดเก็บภาษีรัฐจึงต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องในการ
ก าหนดฐาน อัตรา และมาตรการบรรเทาภาระภาษีส าหรับฐานภาษีแต่ละประเภท เพ่ือให้รัฐบรรลุ
เป้าหมายในการจัดเก็บภาษีในประเภทนั้นๆ ต่อไป 
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 2.2.2 หลักการการจัดเก็บภาษีมรดก 
 การจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ระหว่างบุคคลผู้มีสิทธิได้รับมรดกจากผู้ตาย การจัดเก็บภาษีมรดกจึงถือเป็นเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
ที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและกระจายความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในสังคมได้ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดเก็บภาษีมรดกจึงแพร่หลายและมีการจัดเก็บมาเป็นระยะเวลานานในหลาย
ประเทศ  
  2.2.2.1 แนวคิดและหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดเก็บภาษีมรดก 
    ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่เริ่มมีการจัดเก็บมาเป็นเวลานานและยังคงเป็นที่
นิยมในการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ภาษีทรัพย์สินจะจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์
ในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง เช่น ที่ดิน โรงเรือน  
สิ่งปลูกสร้าง และรถยนต์ เป็นต้น ภาษีทรัพย์สินถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญส าหรับท้องถิ่นแต่การ
จัดเก็บอาจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางก็ได้23 โดยประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในรูปแบบ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีรถยนต์ และเพ่ิมการจัดเก็บภาษีการรับมรดกขึ้นมาอีก
รูปแบบหนึ่ง เป็นต้น  
   ภาษีทรัพย์สิน คือ ภาษีที่มีลักษณะการจัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ทุกชนิดทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง โดยจัดเก็บตามมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่ครอบครองเป็นส าคัญ  
การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของแต่ละประเทศจะมีลักษณะและประเภทในการจัดเก็บแตกต่างกันไป  
โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางภาษี เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ ภาษีทรัพย์สิน
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้24 
    (1) ภาษีทรัพย์สินทั่วไป (General Property Tax)  

    ทรัพย์สินทั่วไป หมายความรวมถึง อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง และสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น รถยนต์ เพชร ทอง เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่าง เช่น หุ้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

    ดังนั้น ภาษีทรัพย์สินทั่วไปจึงจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินทุกชนิดโดยไม่มี
การยกเว้น ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้เสียภาษีต้องถูกน ามารวมเพ่ือค านวณหามูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมด 

                                                           
23

 ฤทัย พูลสวัสดิ์, “ภาษีมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2545) น.15. 

24 วรมงคล ยศะทัตต์, “การวิเคราะห์ภาษีทรัพย์สิน : กรณีศึกษาภาษีอสังหาริมทรัพย์ 
ในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555)  
น.21 - 23.  
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เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานในการประเมินภาษี แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัญหา
ในการรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียภาษีแต่ละคนเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินบางชนิดที่ไม่มีราคาซื้อขายกันทั่วไป เช่น วัตถุโบราณ พระเครื่อง 
เครื่องรางของขลัง เป็นต้น 
    (2) ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง (Specific Property Tax) 

   ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่างจะจัดเก็บภาษีเฉพาะทรัพย์สินบางประเภท 
ที่สามารถจัดเก็บได้ง่ายและแน่นอน โดยทั่วไปมักจะจัดเก็บจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
ที่สามารถระบุมูลค่าได้แน่นอน เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีรถยนต์ เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ในรูปแบบภาษีทรัพย์สินก็จะเลี่ยงไปจัดเก็บในรูปแบบภาษีการค้าหรือภาษีการ
ขายแทน 
    (3) ภาษีทรัพย์สินเมื่อโอนเปลี่ยนมือ (Property Transfer Tax) 

   ภาษีทรัพย์สินเมื่อโอนเปลี่ยนมือจะจัดเก็บภาษีเมื่อมีการโอนเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินขึ้น ได้แก่ ภาษีการให้โดยเสน่หา ภาษีมรดก เป็นต้น 
     ภาษีมรดกจึงมีลักษณะเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งจะจัดเก็บ
ภาษีต่อเมื่อมีความตายเกิดขึ้นเท่านั้น เมื่อผู้รับมรดกได้รับทรัพย์มรดกอันถือเป็นลาภลอยก่อให้มี
ทรัพย์สินเพ่ิมพูนขึ้นและมีความมั่งคั่งเพ่ิมขึ้นแก่ผู้รับมรดก โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนและไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยท างานเพ่ือให้ได้ทรัพย์มรดกมาแต่ประการใด ดังนั้น ผู้รับมรดกจึงควรเสียภาษีมรดก
ให้แก่รัฐเพราะการได้รับประโยชน์ดังกล่าว 
    ความหมายของภาษีมรดก 
  ภาษีมรดกเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งเรียกเก็บเมื่อมีความตาย
เกิดข้ึน โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะของผู้รับภาระภาษีและเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดเก็บภาษีของรัฐจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ดังนี้25 

  1. ภาษีมรดก (Death Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลที่ถึง 
แก่ความตาย ผู้ตายเป็นผู้รับภาระทางภาษี โดยประเมินภาษีจากทรัพย์สินของผู้ตาย 

 2. ภาษีกองมรดก (Estate Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินหรือ
กองมรดกของผู้ตาย โดยจัดเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตาย ซึ่งการจัดเก็บภาษีแบบ 
กองมรดก (Estate Tax) เป็นที่นิยมจัดเก็บในหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ไต้หวัน และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

                                                           

 25 ฤทัย พูลสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.18 – 20. 
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 3. ภาษีการโอน (Transfer Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ทายาทหรือบุคคลอ่ืนครอบครองแทน บางประเทศนิยมจัดเก็บเพ่ือความ
สะดวกในการบริหารภาษี26 

 4. ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจาก 
ผู้รับมรดกหรือทายาทของผู้ตาย โดยผู้รับมรดกหรือทายาทของผู้ตายแต่ละรายต้องจ่ายภาษีจากมูลค่า
ของมรดกที่ได้รับ การจัดเก็บภาษีแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่
นิยมจัดเก็บในหลายประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น 

 5. ภาษีการให้ (Gift Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการโอนทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคลอื่นโดยเสน่หาขณะที่ผู้ให้ยังมีชีวิตอยู่ ภาษีการให้ สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ ภาษี 
การให้ที่เก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) ผู้ให้ทรัพย์สินเป็นผู้มีภาระหน้าที่ในการเสียภาษี และภาษีการให้ที่
เก็บจากผู้รับ (Donee’s Tax) ผู้รับทรัพย์สินเป็นผู้มีภาระหน้าที่ในการเสียภาษี ทั้งนี้ ภาษีการให้ (Gift 
Tax) มักจะจัดเก็บควบคู่กับภาษีมรดกเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

 6. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หมายถึง ภาษีที่
จัดเก็บจากการมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นโดยการได้รับมรดก ซึ่งถือว่าบุคคลนั้นมีรายได้เพ่ิมขึ้นหรือร่ ารวย
เพ่ิมข้ึน จึงถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทหนึ่ง 

 7. ภาษีการโอนทรัพย์สิน (Capital Transfer Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บ
จากการสืบสิทธิในการรับมรดกบนความตาย เคยจัดเก็บในสหราชอาณาจักรและยกเลิกการจัดเก็บ 
ในปี 1985 ต่อมาได้น ามาใช้บังคับในรูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) 

  ภาษีที่เรียกเก็บจากความตายในประเทศต่างๆ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป
ตามโครงสร้างทางภาษีและนโยบายในการจัดเก็บภาษีว่าจะเลือกจัดเก็บภาษีในรูปแบบใดให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละรัฐ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้จัดเก็บ
ภาษีต่อไปนั่นเอง 

   หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดเก็บภาษีมรดก 
  ภาษีมรดกเป็นภาษีเก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดเก็บมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

โดยจัดเก็บมรดกจากกองทรัพย์มรดกของผู้ตาย แม้จะน าเงินรายได้มาสู่รัฐเป็นจ านวนน้อยก็ตามแต่ก็
เป็นที่นิยมจัดเก็บโดยทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากภาษีมรดกมีลักษณะที่ก่อให้เกิดการ
กระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรมและสามารถขจัดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในสังคมได้ ซึ่งหากจัดเก็บ
ภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้า (Progressive) จะยิ่งเพ่ิมความเป็นธรรมมากขึ้น เพราะการจัดเก็บภาษี

                                                           

 26 ดารณี ศิโรเวฐน์, “ปัญหาในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), น.30. 
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เป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) กล่าวคือ การจัดเก็บภาษีมรดกมุ่งเน้น
ที่จะจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินแห่งกองมรดกอันตกทอดเป็นความมั่งคั่ง สู่ทายาทรุ่นลูกหลาน หาก
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกมีมูลค่าสูง ความมั่งคั่งที่ตกทอดแก่ทายาทย่อมมากตามมูลค่าทรัพย์มรดกจึ ง
ส่งผลให้ต้องเสียภาษีมรดกสูงขึ้น แต่ถ้าทรัพย์สินแห่งกองมรดกมีมูลค่าน้อย ความมั่งคั่งที่ตกทอดสู่
ทายาทย่อมน้อยลงตามมูลค่าทรัพย์มรดกจึงส่งผลให้เสียภาษีมรดกน้อยลงไปด้วย อันเป็นการจัดเก็บ
ภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมพันธ์27 อีกทั้ง การจัดเก็บภาษีมรดกจะไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่เพราะจดัเก็บจากกองมรดกหรือการรับมรดกเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเท่านั้น28 

   การจัดเก็บภาษีมรดกทั้งรูปแบบภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดกควร
ต้องมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษีมรดกดังนี้ 

   ผู้เสียภาษี29 
   การจัดเก็บภาษีมรดกสามารถจ าแนกประเภทของบุคคลผู้มีหน้าที่ต้องเสีย

ภาษีตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกกับรัฐด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   1. หลักภูมิล าเนา (Domicile) 
    การจัดเก็บภาษีมรดกโดยใช้หลักเกณฑ์ภูมิล าเนาสามารถแบ่งออกเป็น 

กรณีเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกเป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศ และกรณีเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดก
ที่ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศ การแบ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศใดย่อมได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบริการต่างๆจากประเทศนั้น ดังนั้น 
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ท ามาหาได้ในขณะที่ยังมีชีวิตย่อมควรจะถูกจัดเก็บภาษีจากประเทศที่ตนเอง
มีภูมิล าเนา 

    2. หลักสัญชาติ (Nationality) 
     การจัดเก็บภาษีมรดกโดยใช้หลักเกณฑ์ตามสัญชาติ การจัดเก็บภาษี

มรดกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะค านึงถึงเฉพาะสัญชาติเท่านั้นโดยไม่ค านึงว่าทรัพย์สินแห่งกองมรดก
จะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศเจ้าของสัญชาติหรือไม่ หากเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกมีสัญชาติของ
ประเทศใด ประเทศนั้นย่อมมีสิทธิที่จะจัดเก็บภาษีมรดกได้ ไม่ว่าเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกจะมีถิ่นที่อยู่

                                                           
27 ณัฐิยา ศรศักดา, “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีอากร,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.36. 
 28

 “ภาษีมรดก,”สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 , http://www.oknation.net/blog/ 
YPD/2007/05/11/entry-1  

29 ศานิต ร่างน้อย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.7 – 8. 

http://www.oknation.net/blog/YPD/2007/05/11/entry-1%20สืบค้น
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หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศอ่ืนใดในโลกก็ตาม ประเทศเจ้าของสัญชาติยังคงมีสิทธิจัดเก็บภาษีมรดก
จากพลเมืองของตนอยู่นั้นเอง  

   3. หลักถ่ินที่อยู่ (Resident) 
     การจัดเก็บภาษีมรดกโดยใช้หลักเกณฑ์ถิ่นที่อยู่  ในกรณีนี้แต่ละ

ประเทศจะมีหลักเกณฑ์ก าหนดแตกต่างกันไปว่าจะต้องอยู่ในประเทศชั่วระยะเวลาเท่าไร อย่างไร     
จึงจะให้ถือว่าเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 41 ก าหนดว่า ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลายระยะเวลารวมกัน
แล้วถึงจ านวน 180 วัน ในปีภาษีใด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น 

   การก าหนดหลักเกณฑ์ผู้เสียภาษีมรดกบางประเทศจะก าหนดไว้มากกว่า
หนึ่งหลักเกณฑ์เพ่ือให้ครอบคลุมและสามารถจัดเก็บภาษีมรดกได้อย่างทั่วถึง เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้ทั้งหลักเกณฑ์ถิ่นที่อยู่และหลักเกณฑ์ตามสัญชาติโดยก าหนดแบ่งเป็นกรณีเจ้ามรดก
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติสหรัฐอเมริกา กับกรณีเจ้ามรดกไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะก าหนดฐานภาษี จ านวนค่าลดหย่อนและจ านวนค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน รวมถึง
ประเทศไทยซึ่งใช้หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีมรดกจากผู้มีสัญชาติไทยและผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นส าคัญ แต่ไม่ได้มีผลกระทบถึงการค านวณอัตรา
ภาษีมรดกเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด 

    ทรัพย์สินแห่งกองมรดก30 
   ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่น ามารวมเป็นฐานเพ่ือค านวณภาษีมรดกต่อไป 

สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
   1. ส าหรับเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกที่มีสัญชาติ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่

ภายในประเทศ ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่จะน ามารวมเป็นฐานในการค านวณภาษี ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ทั้งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ
ทั้งหมดของเจ้ามรดก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักเงินได้     
ทั่วโลก (Worldwide Income Basis) คือ หากผู้มีเงินได้เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศใดแล้ว ประเทศนั้น
สามารถจัดเก็บเงินได้ทั้งท่ีเกิดข้ึนในประเทศและเกิดขึ้นนอกประเทศได้ทั้งหมดนั่นเอง 

   2. ส าหรับเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกไม่ได้มีสัญชาติ ไม่ได้มีภูมิล าเนา หรือ
ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศ ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่จะน ามารวมเพ่ือค านวณภาษี ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างเฉพาะที่อยู่ในประเทศที่จัดเก็บภาษีมรดก
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เท่านั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักแหล่งเงินได้ คือ แม้ว่าผู้มีเงินได้จะมิได้มี
สัญชาติ มิได้มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศ แต่มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศนั้นจึงต้องมีหน้าที่
เสียภาษีเฉพาะในส่วนเงินได้ท่ีเกิดจากประเทศนั้นนั่นเอง 

   ทรัพย์สินแห่งกองมรดกอาจได้รับการยกเว้น (Exemption) ไม่ต้องน ามา
รวมเพ่ือค านวณเป็นฐานภาษี ซึ่งแต่ละประเทศอาจก าหนดว่าบุคคลใดหรือทรัพย์สิน ใดได้รับการ
ยกเว้นไว้แตกต่างกัน แต่ทรัพย์สินแห่งกองมรดกส่วนใหญ่ทีจ่ะได้รับการยกเว้น ได้แก่ 

   1.  ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกให้แก่สถาบัน 
การศึกษา มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล หรือส่วนงานราชการ 

   2. เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินประกันชีวิต ซึ่งจ่ายให้แก่ทายาทใน
จ านวนที่เหมาะสม 

   3. ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นศิลปวัตถุที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมหรือ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานราชการหรือพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ 

   4. ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกครอบครองไว้แทนในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้จัดการมรดก 

   การก าหนดยกเว้นทรัพย์สินแห่งกองมรดกในบางประเทศอาจก าหนดไว้
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดยกเว้นทรัพย์สิน  
ที่ไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีไว้ แต่ก าหนดผู้รับมรดกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 
ดังนี้ ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกที่ตายก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ คู่สมรสของเจ้ามรดก บุคคล  
ผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพ่ือประโยชน์ใน
กิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ และบุคคล
หรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

   มาตรการบรรเทาภาระภาษี31 
  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมรดกเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางภาษีแก่

ทายาทหรือผู้รับมรดกมากเกินไป การค านวณเพ่ือหามูลค่าทรัพย์มรดกสุทธิจึงควรต้องมีการปรับปรุง
ฐานภาษี ได้แก่ การหักหนี้สิ้นและภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน ก่อนน ามูลค่าทรัพย์มรดก
สุทธิที่ได้รับมาค านวณภาษีตามอัตราที่ก าหนดไว้ รวมถึงการเครดิตภาษีอันเนื่องมาจากการได้รับ
ทรัพย์มรดกดังกล่าว ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                           
31 เพ่ิงอ้าง, น. 9 – 11. 



33 
 

   1. การหักหนี้สินและภาระผูกพัน 
   การอนุญาตให้น าจ านวนหนี้สินและภาระผูกพันมาหักออกจากกอง

มรดกได้นั้น ส่วนใหญ่กฎหมายของประเทศต่างๆ จะก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1) หนี้สินที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดก 
  2) หนี้สิน หรือภาระผูกพันที่เจ้ามรดกที่ก่อขึ้นโดยสุจริตอันเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของเจ้ามรดก 
    หนี้สินหรือภาระผูกพันที่ไม่อนุญาตให้น ามาหักออกจากกองมรดก ได้แก่ 
  1) หนี้สินซึ่งเจ้ามรดกหรือกองมรดกอาจไล่เบี้ยกับบุคคลที่สามได้  
  2) หนี้สินหรือภาระผูกพันที่เจ้ามรดกก่อขึ้น โดยมีค่าตอบแทนอันได้มา

จากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกหรือทายาทหรือผู้ได้รับมรดก 
  3) หนี้สินซึ่งไม่มีหลักฐานตามกฎหมาย 
  4) หนี้สินซึ่งขาดอายุความ 
   2. ค่าใช้จ่าย 
    กฎหมายในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้น าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการรับมรดกมาหักกับมูลค่าทรัพย์มรดกได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ 
   1) ค่าจัดการทรัพย์มรดก เช่น ค่าใช้จ่ายในการตั้งผู้จัดการมรดก หรือ

ค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์มรดก เป็นต้น ซึ่งจะก าหนดให้สามารถน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาหักได้ตามที่
ได้ใช้จ่ายไปจริง แต่อาจก าหนดจ านวนสูงสุดที่สามารถให้น ามาหักได้หรืออาจก าหนดจ านวนสูงสุดเป็น
เปอร์เซ็นของมูลค่าทรัพย์มรดก 

   2) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพที่สมแก่ฐานานุรูปของเจ้ามรดกสามารถ
น ามาหักได้เท่าท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง แต่อาจก าหนดจ านวนสูงสุดที่สามารถให้น ามาหักได้หรืออาจก าหนด
จ านวนสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นของมูลค่าทรัพย์มรดก 
  3) ค่าภาษีอากรที่เจ้ามรดกค้างช าระแก่รัฐบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 
   3. ค่าลดหย่อน 
  เ พ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระทางภาษีของทายาทหรือผู้ รับมรดก 
กฎหมายของประเทศต่างๆ จึงอนุญาตให้หักค่าลดหย่อนได้ ดังนี้ 
  1) ค่าลดหย่อนส าหรับการกุศล ในกรณีที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรม 
ยกทรัพย์สินให้แก่องค์การสาธารณะ มูลนิธิ หรือองค์กรเพ่ือการกุศลอ่ืน โดยก าหนดจ านวนค่าลดหย่อน 
ไว้เป็นเปอร์เซ็นของมูลค่าทรัพย์มรดกหรือตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
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  2)  ค่าลดหย่อนส าหรับทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้ามรดก อันได้แก่
ทรัพย์สินซึ่งเป็นของใช้หรือของส่วนตัวของเจ้ามรดกที่มีมูลค่าไม่สูง ทั้งนี้ มูลค่าจะต้องไม่เกินตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ 
  3) ค่าลดหย่อนส าหรับค่าเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
อ่ืนๆ โดยมีเงื่อนไข เช่น ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนครบก าหนดยื่นแบบแสดงเพ่ือเสียภาษีมรดก เป็นต้น  
  ทั้งนี้ หากทรัพย์มรดกดังกล่าวได้เคยถูกจัดเก็บภาษีไปในลักษณะเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ เพ่ือเป็นการขจัดหรือบรรเทาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนโดยวิธีการคืนหรือลดหย่อนภาษี
ตามท่ีก าหนดอัตราไว้ ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 
 1) การบรรเทาภาระภาษีมรดกในกรณีการเสียภาษีมรดกไปแล้วในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ การบรรเทาภาระภาษีประเภทนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาภาระภาษี
ในกรณีผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกตายในระยะเวลากระชั้นชิดกัน เนื่องจากทรัพย์มรดกที่ผู้รับมรดกได้
รับมาถูกจัดเก็บภาษีมรดกไปแล้วทอดหนึ่ง ซึ่งผู้รับมรดกอาจยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์มรดกที่ได้
รับมาอย่างเต็มที่แต่เกิดการตายขึ้นเสียก่อน หากความตายเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ชิดกันแต่รัฐกลับ
จัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดิมอาจดูเป็นการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น ประเทศที่
ก าหนดให้มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีประเภทนี้มักจะก าหนดให้สามารถน าภาษีมรดกที่เคยเสีย ไป
แล้วมาลดหย่อนหรือเครดิตออกได้ ซึ่งจ านวนที่สามารถน ามาลดหย่อนหรือเครดิตได้นั้นขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาตายของเจ้ามรดกและผู้รับมรดกว่ากระชั้นชิดกันมากน้อยแค่ไหน 
 2) การบรรเทาภาระภาษีในกรณีทรัพย์มรดกเคยถูกจัดเก็บภาษีการให้  
กล่าวคือ เกือบทุกประเทศที่จัดเก็บภาษีมรดกมักจะจัดเก็บภาษีมรดกควบคู่ไปกับภาษีการให้เพ่ือ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก ดังนั้น ทรัพย์มรดกบางประเภทจึงอาจพ่ึงถูกจัดเก็บภาษีการให้ก่อน
เจ้ามรดกเสียชีวิต กรณีเช่นนี้มักจะก าหนดให้น าจ านวนภาษีการให้ที่เคยถูกจัดเก็บไปแล้วหักออกจาก
จ านวนภาษีมรดกที่ต้องเสีย 
 3) การบรรเทาภาระภาษีในกรณีถูกจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศไปแล้ว  
กล่าวคือ กรณีเจ้ามรดกมีภูมิล าเนาในประเทศที่ก าหนดให้ต้องถูกจัดเก็บภาษีมรดก โดยทรัพย์มรดก
บางส่วนหรือทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ จึงท าให้ต้องถูกจัดเก็บภาษีมรดกตามหลักภูมิล าเนาของเจ้า
มรดกและถูกจัดเกบ็ภาษีมรดกตามหลักที่ตั้งของทรัพย์มรดกในต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทา
ภาระภาษีมรดกท่ีถูกจัดเก็บในต่างประเทศไปแล้ว ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ จะก าหนดให้เครดิตจ านวน
ภาษีมรดกที่ได้เสียในต่างประเทศได้ไม่เกินจ านวนภาษีมรดกท่ีต้องเสียตามหลักภูมิล าเนา 
 4) การบรรเทาภาระภาษีในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นทายาทบางประเภท 
กล่าวคือ เพ่ือให้ผู้รับมรดกท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้ามรดกได้รับประโยชน์จากทรัพย์มรดก
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มากกว่าผู้รับมรดกที่มิได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้ามรดกในต่างประเทศส่วนใหญ่จะก าหนดให้
มีการลดหย่อนหรือเครดิตภาษีในอัตราลดหลั่นกันตามความใกล้ชิดระหว่างผู้รับมรดกและเจ้ามรดก  

   อัตราภาษี32 
  การก าหนดอัตราภาษีเพ่ือใช้ค านวณหาจ านวนภาษีสุทธิที่ต้องช าระ โดย

การน าอัตราภาษีคูณด้วยมูลค่าของฐานภาษีประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ อัตราภาษีที่ต่างประเทศนิยมน ามาใช้
จัดเก็บภาษีมรดกมี 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1. อัตราภาษีแบบคงท่ี (Flat Rate)  
   การจัดเก็บภาษีโดยการใช้อัตราภาษีแบบคงที่ คือ การก าหนดอัตรา
ภาษีไว้เพียงอัตราเดียว ไม่ว่ามูลค่าของฐานภาษีจะมีจ านวนสูงหรือต่ าอัตราภาษีจะไม่เปลี่ยนแปลง
ตามมูลค่าฐานภาษี แต่จะยังคงใช้อัตราภาษีเดิมคูณกับมูลค่าของฐานภาษีเพ่ือค านวณหาจ านวนภาษี
สุทธิที่ต้องช าระ ปัจจุบันประเทศไทยใช้อัตราภาษีแบบคงที่ส าหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม และการจัดเก็บภาษีการรับมรดก เป็นต้น ดังนั้น การจัดเก็บภาษีที่ใช้อัตรา
ภาษีแบบคงที่ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษี เนื่องจากผู้เสียภาษีมีมูลค่า ฐานภาษี
จ านวนที่แตกต่างกันกลับถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน ผู้เสียภาษีที่มีมูลค่าฐานภาษีต่ าจึงแบกรับภาระ
ในการเสียภาษีมากกว่าผู้เสียภาษีท่ีมีมูลค่าฐานภาษีสูง 
  2. อัตราภาษีแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) 
  การจัดเก็บภาษีโดยการใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือ การก าหนด
อัตราภาษีที่มีหลายอัตรา ซึ่งอัตราภาษีจะค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี ดังนั้น ถ้ามูลค่า
ของฐานภาษีต่ าย่อมถูกจัดเก็บภาษีในอัตราต่ า ถ้ามูลค่าของฐานภาษีสูงย่อมถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูง 
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าส าหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
การจัดเก็บภาษีรถยนต์ประจ าปี เป็นต้น ดังนั้น การจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีแบบก้าวหน้าย่อม
ก่อให้เกิดการกระจายภาระทางภาษีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากผู้ที่มีมูลค่าของฐานภาษีสูงย่อมต้องเสี ย
ภาษีสูงตามอัตราภาษีที่ก าหนดและผู้ที่มีมูลค่าของฐานภาษีต่ าย่อมต้องเสียภาษีต่ าตามอัตราภาษีที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี  

   ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษี
มรดกจึงเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นเรื่องที่ทุกประเทศจะต้องค านึงถึง เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมรดกเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์พ้ืนฐานทั่วไปของการจัดเก็บภาษีที่ดี แม้หลักเกณฑ์บางอย่างในแต่ละประเทศอาจจะ

                                                           
32 ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และคณะ “โครงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษี

มรดกและผลได้จากทุน,” (กรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2550), น.11 
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ก าหนดแตกต่างกันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือนโยบายของแต่ละ
ประเทศก็ตาม  
  2.2.2.2 รูปแบบในการจัดเก็บภาษีมรดก 
   รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกที่มีการน ามาใช้แพร่หลายในปัจจุบันมี  
2 รูปแบบ คือ ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) และภาษีกองมรดก (Estate Tax) โดยจะจัดเก็บ
ภาษีมรดกควบคู่ไปกับภาษีการให้ (Gift Tax) ซึ่งภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) มักจัดเก็บควบคู่
กับภาษีการให้ที่จัดเก็บจากผู้รับ (Doneer’s Tax) และภาษีกองมรดก (Estate Tax) มักจัดเก็บควบคู่
กับภาษีการให้ที่จัดเก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) อันเป็นมาตรการป้องกันการถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนเพ่ือกระจายการถือครองทรัพย์สินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดก33 

     ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) 
  ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่จัดเก็บจากทายาทหรือผู้ที่ได้รับมรดกจาก 
เจ้ามรดกโดยตรง ผู้รับมรดกแต่ละคนจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมรดก ส่วนอัตราภาษีและอัตราการ
ลดหย่อนต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดก หากผู้รับมรดกเป็นทายาทที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราต่ ากว่าผู้รับมรดกที่เป็นทายาทที่มี
ความสัมพันธ์ห่างออกไป 
   1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ผู้รับมรดกแต่ละคน 
  2. ฐานภาษี คือ มูลค่าของทรัพย์มรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ โดยมี
การก าหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น รวมถึงการให้หักหนี้สิน ภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย และค่า
ลดหย่อนออกก่อนน ามาค านวณภาษีตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
  3. อัตราภาษี มีทั้งอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็น
อัตราก้าวหน้าตามมูลค่าของทรัพย์มรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ บางประเทศก าหนดอัตราภาษี
แปรผันตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดก โดยหากผู้รับมรดกเป็นญาติสนิทของ  
เจ้ามรดกจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าผู้รับมรดกท่ีเป็นญาติห่างออกไป34 

                                                           
33 สุธีรา ชูบัณฑิต, “รัฐกับการจัดเก็บภาษีมรดก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558, http:// 

www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1562/file_1413880933.pdf 
 34 มณัสนันท์ หล่อปิ่นมณี, “การลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมผ่านรูปแบบการเก็บภาษี
ส่วนเกินทุน กรณีการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.37. 
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   ข้อดีของภาษีการรับมรดก35 
  1. การเก็บภาษีการรับมรดกสามารถจัดเก็บภาษีมรดกที่ค้างช าระได้จาก
ผู้รับมรดกอย่างเต็มที่ แม้เป็นการเรียกร้องเอาจากทรัพย์สินอื่นของผู้รับมรดกก็ตาม 
  2. )   การเก็บภาษีการรับมรดกท าให้ผู้รับมรดกหรือทายาทแต่ละคนได้
รับภาระทางภาษีมรดกแตกต่างกันตามมูลค่าของมรดกที่ได้รับ เนื่องจากการค านวณอัตราภาษี  เพ่ือ
จัดเก็บจะค านวณจากมูลค่ามรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ มิได้ค านวณจากมูลค่าของกองมรดก
ทั้งหมด จึงเป็นธรรมแก่ผู้รับมรดกในการเสียภาษีมากกว่าการเก็บภาษีกองมรดก  
  3. การเก็บภาษีการรับมรดกจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีกว่าการเก็บ
ภาษกีองมรดก การเก็บภาษีการรับมรดกจึงเป็นการลดกระแสต่อต้านทางสังคม เนื่องจากประชาชนผู้
เสียภาษีมองว่าโอกาสในการเสียภาษีการรับมรดกอาจมีน้อยกว่าการเสียภาษีกองมรดก 
  ข้อเสียของภาษีการรับมรดก36 
  1. การเก็บภาษีการรับมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดกเป็น
รายบุคคล เมื่อต้องจัดเก็บภาษีมรดกจากผู้รับมรดกเป็นรายบุคคลย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวก 
แก่การติดตามและจัดเก็บภาษีของพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดเก็บภาษีมากกว่าการเก็บภาษีกองมรดก เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการจัดเก็บ 
หลายครั้งจึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจ านวนผู้รับมรดก 
  2. การเก็บภาษีการรับมรดกเก็บภาษีได้น้อยและการจัดเก็บไม่อ านวย
รายได้ให้แก่รัฐมากเท่ากับการเก็บภาษีกองมรดก 
  3.  การเก็บภาษีการรับมรดกเป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี
มรดกได้ง่าย เมื่อการเก็บภาษีการรับมรดกจะจัดเก็บจากจ านวนมูลค่าของมรดกที่แต่ละคนได้รับและ
มรดกที่ได้รับมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ผู้รับมรดกแต่ละคนจึงจะต้องเสียภาษีการรับมรดก 
หากมูลค่ามรดกที่ได้รับไม่ถึงจ านวนที่กฎหมายก าหนดผู้รับมรดกย่อมไม่ต้องเสียภาษี จึงอาจก่อให้เกิด
การโอนทรัพย์สินในระหว่างมีชีวิตหรือก าหนดไว้ในพินัยกรรมให้ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับมรดกที่มี
มูลค่าไม่ถึงจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้ 

    ภาษีกองมรดก (Estate Tax) 
  ภาษีกองมรดกเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกองทรัพย์สินของเจ้ามรดกโดยตรง  
การจัดเก็บภาษีมรดกด้วยวิธีนี้จะประเมินมูลค่าทรัพย์แห่งกองมรดกเพ่ือจัดเก็บภาษีทันที โดยไม่ค านึงถึง
จ านวนผู้รับมรดกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกแต่อย่างใด  

                                                           
35ฤทัย พูลสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.23 - 24.  
36เพ่ิงอ้าง, น.24 - 25.  
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    1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองมรดก 
   2. ฐานภาษี คือ กองมรดกทั้งหมดของเจ้ามรดก โดยมีการก าหนด
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น รวมทั้งยอมให้หักหนี้สินและภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน (บาง
ประเทศก าหนด) ก่อนน ามาค านวณภาษีตามอัตราที่ก าหนดไว้  
   3. อัตราภาษี มีทั้งอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็น
อัตราก้าวหน้า37 
  ข้อดีของภาษีกองมรดก38 
 1.  ภาษีกองมรดก เป็นการจัดเก็บภาษีโดยการค านวณอัตราภาษีจาก
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกจึงท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้จ านวนที่มากกว่าการเก็บภาษีการรับมรดกซึ่ง
เป็นการเก็บภาษีจากผู้รับมรดกหรือทายาทเป็นรายบุคคล มูลค่าแห่งกองมรดกย่อมมากกว่ามูลค่าแห่ง
ทรัพย์มรดกที่ทายาทแต่ละบุคคลได้รับ ดังนั้น ภาษีกองมรดกจึงอ านวยรายได้ให้แก่รัฐได้ดีกว่าภาษี
การรับมรดกเพราะจัดเก็บจากกองมรดกได้โดยตรง 
 2. ภาษีกองมรดก ท าให้เกิดความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดเก็บและประเมินภาษี เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและรวบรวมทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกมาเพ่ือประเมินและจัดเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องท าการติดต่อเพ่ือจัดเก็บ
และประเมินภาษีหลายครั้งจากผู้รับมรดกหรือทายาทเป็นรายบุคคล การจัดเก็บภาษีกองมรดกจึงสะดวก
ในการติดตามและจัดเก็บแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากกว่า อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ในการติดตามและประเมินภาษีในแต่ละครั้งด้วย 
 3. ภาษีกองมรดก มีลักษณะในการจัดเก็บที่ท าให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมมากกว่า โดยท าให้ช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนลดลง
ได้มากกว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดก เนื่องจากภาษีกองมรดกมีฐานภาษีกว้างกว่าภาษีการรับมรดก 
เมื่อฐานภาษีกว้างขึ้นรัฐย่อมจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น เมื่อรัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเก็บภาษีกองมรดก
จึงสามารถน าไปจัดท าบริการสาธารณะหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การสาธารณสุข การคมนาคม 
การสาธารณูปโภคและการศึกษา เป็นต้น ย่อมท าให้คนจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีข้ึน อันเป็นเหตุท าให้ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจนลดลง 
 
 
 

                                                           

 37 เพ่ิงอ้าง, น.36-37. 
38 เพ่ิงอ้าง, น.21-22. 
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  ข้อเสียของภาษีกองมรดก39 
 1. การเก็บภาษกีองมรดกผู้รับมรดกแต่ละคนมีภาระทางภาษีมรดกเท่ากัน
หมด ไม่มีการลดหย่อนตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้รับมรดกบางคน 
 2. การเก็บภาษีกองมรดกอาจท าให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชน  
ซึ่งหากจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะท าให้เกิดการยอมรับมากกว่า เนื่องจากการเก็บภาษีการรับมรดก
จะท าให้ผู้รับมรดกเสียภาษีในจ านวนที่น้อยกว่าการเก็บภาษีกองมรดก 
 3. การเก็บภาษีกองมรดกจะต้องตั้งตัวแทนหรือผู้จัดการมรดกขึ้น เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการด าเนินการเสียภาษีกองมรดก 
   ดังนั้นการพิจารณาเลือกการจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบใดควรสัมพันธ์ 
กับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ หากรัฐต้องการความสะดวกในการบริหารจัดเก็บและอ านวยรายได้
ให้แก่รัฐ รัฐควรจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบภาษีกองมรดก (Estate Tax) หากรัฐต้องการกระจาย
รายได้ในสังคมและเพ่ิมความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียภาษี รัฐควรจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบภาษี 
การรับมรดก (Inheritance Tax) เป็นต้น 
  2.2.2.3 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมรดก 
  การปรับโครงสร้างทางภาษีโดยการรื้อฟ้ืนภาษีมรดกกลับมาจัดเก็บใน
ประเทศไทยอีกครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักวิชาการต่างๆ ได้แสดงความ
คิดเห็นและตั้งข้อถกเถียงกันไว้หลากหลายประเด็น โดยมีแนวคิดทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านเกี่ยวกับ
การน าภาษีมรดกกลับมาจัดเก็บในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

   (1) ข้อสนับสนุนในการจัดเก็บภาษีมรดก 
  แนวคิดของนักวิชาการที่สนับสนุนให้ประเทศไทยควรจัดเก็บภาษีมรดก

อีกครั้งหนึ่งนั้น นักวิชาการได้แสดงเหตุผลทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ 
รวมถึงด้านศีลธรรมอันดีในสังคมไทยเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีมรดก อันมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. ภาษีมรดกช่วยปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น 
  การรับมรดกตกทอดเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เสมอภาค เนื่องจาก
การได้รับมรดกตกทอดทางทรัพย์สินก่อให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบกันระหว่างบุคคลที่อยู่ใน
ครอบครัวที่ร่ ารวยกับครอบครัวที่ยากจน ดังนั้นการจัดเก็บภาษีมรดกจะลดความได้เปรียบและสร้าง
ความเสมอภาคในสังคม40 

                                                           
39 เพ่ิงอ้าง, น.22 – 23. 
40 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, “ควรเก็บภาษีมรดกหรือไม่?,” ดอกเบี้ย, น.143 (มกราคม 2542). 
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  การจัดเก็บภาษีนั้นนอกจากจะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐแล้วยังถือเป็น
เครื่องมือที่รัฐบาลน ามาใช้ให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
และเร่งด่วนประการหนึ่งคือ ปัญหาการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ซึ่งทางแก้ปัญหาดังกล่าว
ทางหนึ่งคือการใช้นโยบายทางภาษี แต่จากผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายท่านพบว่า 
นโยบายทางภาษีของไทยมีส่วนเอ้ืออ านวยต่อการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนน้อยมากหรือ
แทบจะไม่มีเลย คนรวยก็ยิ่งรวย ส่วนคนจนก็ยิ่งจน ช่องว่างทางสังคมจึงขยายกว้างขึ้นทุกที ดังนั้น 
ภาษีมรดกจึงเป็นเครื่องมือทางการคลังอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้รัฐบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เนื่องจากภาษีมรดกเป็นภาษีทางตรงและหากจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าก็
จะส่งผลให้คนได้รับทรัพย์มรดกมากเสียภาษีในอัตราสูง ส่วนคนที่ได้รับมรดกน้อยเสียภาษีในอัตราต่ า 
จึงยิ่งสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีมรดกเพ่ิมมากข้ึน41 
  อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยจัดเก็บภาษีอยู่ประมาณ 12 ประเภท 
แต่ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บภาษีทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดการผลักภาระภาษีไปให้ผู้อ่ืน จึงท าให้ระบบการ
จัดเก็บภาษีของประเทศไทยมีลักษณะไม่เป็นธรรม ดังนั้น การปรับโครงสร้างทางภาษีด้วยการจัดเก็บ
ภาษีมรดกเป็นการเพ่ิมการจัดเก็บภาษีทางตรงขึ้น ซึ่งผู้เสียภาษีไม่อาจผลักภาระทางภาษีได้ จึง
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและเพ่ิมความยุติธรรมทางภาษีขึ้น 
   2. ภาษีมรดกช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประชาชนที่มีฐานะร่ ารวยส่วนใหญ่มักจะสะสมความมั่งคั่งของตน
ด้วยการถือครองที่ดิน ทองค า หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะการสะสมที่ดินที่มักจะมีการถือ
ครองและปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าไว้เพ่ือเกร็งก าไรหรือสะสมไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน มิได้น าออกใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด42 ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถือ
ครองทรัพย์สินน าทรัพย์สินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
  3. ภาษีมรดกช่วยติดตามการจัดเก็บภาษีท่ีรั่วไหล 
  การจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็นมาตรการติดตามเพ่ือจัดเก็บภาษีที่
รั่วไหลได้วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการเก็บภาษีย้อนหลัง หากในขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ได้เคย
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้พบ อันท าให้เจ้ามรดกร่ ารวยและมีทรัพย์
สมบัติมากกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงเป็นการติดตามภาษีที่เจ้ามรดกเคย
หลีกเลี่ยงไว้และถือเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีอีกทางหนึ่ง 

                                                           
41 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ภาษีมรดก,” วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 2, ปีที่ 31, น.169 (มิถุนายน 

2544). 
42 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 36, น.143 



41 
 

  4. ภาษีมรดกถือเป็นการจัดเก็บภาษีรายได้ฝ่ายทุนในระยะยาว 
  การถือครองทรัพย์สินในระยะยาวย่อมท าให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น
เพ่ิมสูงขึ้นตามเศรษฐกิจ มูลค่าของทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้น (Capital Gain) มักจะไม่ถูกจัดเก็บภาษีจนกว่า
จะมีการซื้อขายหรือถ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว การจัดเก็บภาษีมรดกจึงมีลักษณะเป็นการจัดเก็บภาษี
จากรายได้ฝ่ายทุนในระยะยาว จึงเป็นการเสริมสร้างระบบทางภาษีให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น 
   (2) ข้อคัดค้านในการจัดเก็บภาษีมรดก 
  แม้ว่าการจัดเก็บภาษีมรดกจะมีความเห็นจากนักวิชาการให้น ามาใช้
จัดเก็บในประเทศไทย เพ่ือช่วยกระจายรายได้และเสริมสร้างความเป็นธรรมทางภาษีให้มากขึ้น แต่
การจัดเก็บภาษีมรดกก็มีนักวิชาการหลายท่านแสดงเหตุผลคัดค้านว่าไม่ควรน ามาจัดเก็บในประเทศ
ไทย ด้วยเหตุผลดังนี้ 
  1. ภาษีมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
  การเก็บภาษีมรดกเป็นการเก็บภาษีซ้ าซ้อน เนื่องจากทรัพย์สินอัน
เป็นมรดกดังกล่าว ถูกจัดเก็บภาษีไปแล้วในขณะที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บ ารุงท้องที่ ภาษีเงินได้ เป็นต้น เมื่อทรัพย์สินอันเป็นมรดกดังกล่าวเปลี่ยนมือไปสู่ทายาทจะต้องถูก
จัดเก็บภาษีมรดกอีกครั้งจึงเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนจากตัวทรัพย์สินเดียวกัน 
  แต่ความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีมรดกเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน
ดังกล่าวมีข้อโต้แย้งดังนี้ แม้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีเงินได้จะเป็นการ
จัดเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สินเดียวกัน แต่ฐานของภาษีที่จัดเก็บมีลักษณะแตกต่างคนละประเภทกัน 
จึงเป็นการจัดเก็บภาษีคนละฐาน อีกทั้งเป็นการน าเกณฑ์การมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ของผู้มีหน้าที่
เสียภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงไม่เป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน
ในเชิงเศรษฐกิจ 
  2. ภาษีมรดกท าลายการออมและการสะสมทรัพย์สิน 
  เมื่อมีการจัดเก็บภาษีมรดกอาจจะท าให้ประชาชนขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือสะสมทรัพย์สินหรือพยายามใช้จ่ายทรัพย์สินให้มากขึ้น ดังนั้นการ
จัดเก็บภาษีมรดกจึงก่อให้เกิดการออมทรัพย์สินภายในประเทศลดลงส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม  
  แต่ความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีมรดกท าลายการออมและการสะสม
ทรัพย์สินดังกล่าวมีข้อโต้แย้ง ดังนี้ การตัดสินใจที่จะสะสมความมั่งคั่งด้วยการถือครองทรัพย์สินของ
ประชาชนมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ส่วนใหญ่การถือครองทรัพย์สินของประชาชนมักเป็นไปตาม
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นส าคัญ เช่น ปัจจุบันรัฐส่งเสริมให้ประชาชนสะสม
อสังหาริมทรัพย์ด้วยมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจ านองอสังหาริมทรัพย์ และ
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นโยบายรถยนต์คันแรก เป็นต้น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงแทบไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการตัดสินใจ
สะสมทรัพย์สินของประชาชน หากประชาชนรับทราบว่ารัฐจะจัดเก็บภาษีมรดกยิ่งก่อให้เกิดการสะสม
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนส่วนที่จะต้องเสียภาษีมรดกต่อไปในอนาคตนั่นเอง  
   3. ภาษีมรดกท าลายธุรกิจขนาดเล็ก 
  กรณีธุรกิจในครอบครัวหรือธุรกิจขนาดเล็ก (SME) การจัดเก็บภาษี
มรดกอาจท าให้ธุรกิจดังกล่าวขาดสภาพคล่องในการบริหารกิจการเนื่องจากต้องแบกรับภาระทางภาษี
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งหากทายาทธุรกิจไม่มีเงินเสียภาษีมรดกอาจจะต้องขายทรัพย์สินหรือเลิกกิจการเพ่ือหา
เงินมาช าระภาษีดังกล่าว 
  แต่ความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีมรดกท าลายธุ รกิจขนาดเล็ก
ดังกล่าวมีข้อโต้แย้งว่ารัฐบาลสามารถก าหนดข้อยกเว้นหรือค่าลดหย่อนส าหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็น
กรณีพิเศษและจัดเก็บภาษีในอัตราที่เหมาะสมย่อมไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ
ขนาดเล็ก อีกท้ังการจัดเก็บภาษีมรดกยังมีมาตรการผ่อนช าระภาษีในระยะเวลาที่เหมาะสม 
   4. ภาษีมรดกมีข้อยุ่งยากในการบริหารจัดเก็บภาษี 
  การจัดเก็บภาษีมรดกเป็นฐานภาษีประเภทใหม่จึงมีลักษณะที่
ยุ่งยากในการบริหารจัดเก็บ เนื่องจากทรัพย์มรดกจะประกอบไปด้วยทรัพย์สินหลากหลายประเภท 
เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด หุ้น พระเครื่อง ของสะสมโบราณ รวมถึงภาพศิลปะ ซึ่งทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินแตกต่างกันไป โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าทรัพย์
ที่ไม่มีราคาตลาดและราคาผันผวนตามความนิยมของบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น ของสะสมโบราณ พระ
เครื่อง หรือภาพศิลปะ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์มรดกดังกล่าวจะต้องด าเนินการด้วยความ
เชี่ยวชาญของพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องมีหน่วยงานดูแลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นการเฉพาะ 
ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกจึงมีความยุ่งยากในการประเมินราคาและอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องราคา
ประเมินได้ อีกทั้ง ทรัพย์มรดกประกอบไปด้วยทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งที่มีหลักฐานทาง
ทะเบียน และไม่มีหลักฐานทางทะเบียน จึงก่อให้เกิดความยุ่งยากและเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดเก็บภาษ ี
 แม้ว่าการจัดเก็บภาษีมรดกจะมีข้อยุ่งยากในการบริหารจัดเก็บก็ตาม 
แต่การน าภาษีมรดกกลับมาจัดเก็บในประเทศไทยอีกครั้ ง รัฐบาลจะต้องค านึงถึงข้อดี ข้อเสีย และ
ความเหมาะสมประกอบกันว่าภาษีมรดกสมควรน ามาใช้บังคับหรือไม่ หากรัฐบาลต้องการปรับ
โครงสร้างทางภาษีเพ่ือลดช่องว่างและเพ่ิมความเป็นธรรมยิ่งขึ้น การจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็น
เครื่องมือทางการคลังทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างคนรวย 
กับคนจน ภาษีมรดกจะยิ่งเพ่ิมความเป็นธรรมขึ้นหากจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ดังนั้น ภาษีมรดก  
จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้จัดเก็บอีกครั้งตามข้อสนับสนุนของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น 
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บทที่ 3 
การจัดเก็บภาษกีารรับมรดกในต่างประเทศ 

 
  ประเทศไทยจัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีการรับมรดก วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเลือกศึกษา
แนวทางและหลักการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
อังกฤษ ซึ่งแต่ละประเทศใช้รูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกและด าเนินการจัดเก็บภาษีมรดกอย่าง
มีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน อีกท้ังยังมีประเด็นที่น่าสนใจในการก าหนดมูลค่าฐานการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก การก าหนดค่าลดหย่อนที่ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทและค านึงถึงบุคคลเฉพาะ
กลุ่ม รวมถึงการก าหนดอัตราจัดเก็บภาษี จึงเห็นควรศึกษาประเด็นดังกล่าวเพ่ือน ามาเป็นแนวทางแก้ไข
และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
 
3.1 ประเทศฝรั่งเศส 
 
 3.1.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก 
 การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศสเป็นภาษีที่เก่าแก่และมีวิวัฒนาการ 
มาอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บภาษีมรดกมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท 
ช าระให้แก่รัฐ1 ไม่ได้จัดเก็บเพ่ืออ านวยรายได้ แต่จัดเก็บโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจาย 
ความมั่งค่ังและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ประเทศฝรั่งเศสจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบการจัด เก็บภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) โดยจัดเก็บภาษีการให้มาใช้ควบคู่กันเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการ
โอนเปลี่ยนมือทรัพย์สินกันในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ การจัดเก็บภาษีมรดกจะต้องค านวณจากฐานภาษี 
ได้แก่ จ านวนมรดกสุทธิ ซึ่งค านวณจากจ านวนทรัพย์สินมรดกทั้งหมดหักด้วยจ านวนหนี้สิน ทั้งนี้
ประมวลกฎหมายภาษีอากร (Code générale de l’impôt ) ได้ก าหนดอัตราค่าลดหย่อน อัตราภาษี
ก้าวหน้า และอัตราภาษีคงที่ไว้ตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกไว้ด้วย 
 3.1.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ประเทศฝรั่งเศสก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดกได้แก่ทายาทตามกฎหมายหรือ
ทายาทตามพินัยกรรม  
 
                                                           

 1 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, “การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศส”, วารศาสตร์นิติศาสตร์, 
ฉบับที่ 1, ปีที่ 26, น.61 (มีนาคม 2539)  
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 ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 หากผู้รับมรดกเป็น ทายาทตามกฎหมายหรือทายาทตามพินัยกรรมจะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ดังกรณีต่อไปนี้ 
 1. กรณีพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้รับมรดก บุคคลต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีมรดก 

 1) สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส รวมทั้งคู่ชีวิต 
ตามระบบ Pacs ที่ยังมีชีวิตอยู่ 
 2) พ่ีหรือน้อง หากมีเงื่อนไขครบ 3 ประการดังต่อไปนี้ ในขณะเจ้ามรดก 
ถึงแก่ความตาย 

2.1) มีการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้ามรดกอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

 2.2) เป็นโสด หย่าร้าง เป็นหม้าย หรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส 
 2.3) อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือพิการหรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการท างาน 
 2. กรณีพิจารณาจากคุณสมบัติของเจ้ามรดก ทายาทผู้รับมรดกได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษีมรดกในกรณีต่อไปนี้ 

1) เจ้ามรดกเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากสงครามหรือการก่อการร้าย 
 2) เจ้ามรดกเป็นทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดน 

3) เจ้ามรดกเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ต ารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใน
กรณีท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
 3.1.3 ฐานภาษี 
  1. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 
 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก ได้แก่ 

 1) กรณีเจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส  ได้แก่ ทรัพย์สินทุก
ประเภท ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรืออยู่นอกประเทศฝรั่งเศส 

 2) กรณีเจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศจะต้องเสียภาษีมรดกตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 2.1) ผู้รับมรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 
ระยะเวลา 10 ปีก่อนได้รับมรดก ทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรืออยู่นอกประเทศ
ฝรั่งเศสต้องน ามาเสียภาษีมรดก 
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  2.2) หากผู้รับมรดกมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศขณะได้รับมรดกเฉพาะ
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นที่ต้องน ามาเสียภาษีมรดก2 
  2. ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 
  ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีมรดกทั้งหมดหรือได้รับยกเว้นภาษีมรดกบางส่วน 
ได้แก่ 

 1) เงินค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเจ้ามรดกได้ยกผลประโยชน์ 
ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาหรือทายาทผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน 

 2) เงินบ านาญที่จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือทายาทโดยตรงของเจ้ามรดก  
  3) ทรัพย์สินประเภทป่าไม้หรือที่ใช้ในการเกษตรกรรม (ทรัพย์สินประเภทป่า

ไม้จะได้รับยกเว้นในอัตรา 3 ใน 4 ของมูลค่าของทรัพย์สิน แต่หากได้รับมาภายหลังวันที่ 5 กันยายน 
ค.ศ. 1979 โดยไม่มีค่าตอบแทนจะได้รับยกเว้นในอัตรา 3 ใน 4 ของมูลค่าของทรัพย์สินต่อเมื่อมีการ
ยึดถือมาเป็นเวลานานถึง 2 ปี) 

 4) ศิลปวัตถุ หนังสือ สิ่งของสะสม หรือเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ที่มอบให้แก่ทางราชการ 
 3.1.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
 ค่าลดหย่อน  
 ประมวลรัษฎากรของประเทศฝรั่งเศสก าหนดจ านวนอัตราค่าลดหย่อนตาม
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดก ดังนี้ 

1. กรณีผู้รับมรดกเป็นบิดามารดา บุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ อัตราค่าลดหย่อนอยู่ที่ 
100,000 ยูโร3/คน (4,023,000 บาท/คน) 

2. กรณีผู้รับมรดกเป็นพ่ีน้องที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก อัตรา 
ค่าลดหย่อนอยู่ที่ 15,392 ยูโร/คน (612,220.16 บาท/คน) 

3. กรณีผู้รับมรดกเป็นหลาน อัตราค่าลดหย่อนอยู่ที่  7,967 ยูโร/คน 
(320,512.41 บาท/คน) 

                                                           

 2 สุปรียา แก้วละเอียด. “ภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศส” ในการเสวนาเรื่องภาษีมรดก
ประโยชน์ (ภาระ) ตกกับใคร. จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 
2557, น.33 - 34. 

3 1 ยูโร เท่ากับ 40.23 บาท อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/applicati
on/exchangerate/exchangerate.aspx, ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
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4. กรณีผู้รับมรดกเป็นผู้พิการหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตอันเป็นอุปสรรค 
ในการท างาน ผู้รับมรดกมีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้เพ่ิมจากค่าลดหย่อนปกติ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
159,325 ยูโร/คน (ไม่เกิน 6,409,644.75 บาท/คน) 

5. กรณีผู้รับมรดกในกรณีอ่ืนๆ อัตราค่าลดหย่อนอยู่ที่ 1,594 ยูโร/คน4 (64,126.62 
บาท/คน) 
 3.1.5 อัตราภาษี 
 การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศสเป็นอัตราก้าวหน้า แต่อัตราก้าวหน้า 
ที่จัดเก็บจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดก หากผู้รับ
มรดกไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับเจ้ามรดกจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ ดังนี้ 

  1. กรณีผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยตรง (บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร และ
หลาน) ก าหนดอัตราภาษีในการจัดเก็บเป็นอัตราภาษีก้าวหน้า ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 45 จาก
จ านวนทรัพย์มรดกหลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

ตารางท่ี 3.1 อัตราภาษีของประเทศฝรั่งเศส กรณีผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยตรง  

 
 

จ านวนทรัพย์มรดกหลังหักค่าลดหย่อน (จ านวนมรดกสุทธิ) อัตราภาษี5 

จ านวนไม่เกิน   8,072 ยูโร (ไม่เกิน 324,736.56 บาท) 5% 

จ านวนระหว่าง 8,072 - 12,109 ยูโร (324,736.56 – 487,145.07 บาท) 10% 
จ านวนระหว่าง 12,109 – 15,932 ยูโร (487,145.07 – 640,944.36 บาท) 15% 

จ านวนระหว่าง 15,932 – 552,324 ยูโร (640,944.36 – 22,219,994.5 บาท) 20% 
จ านวนระหว่าง 552,324 – 902,838 ยูโร (22,219,994.5 – 36,321,172.7 บาท) 30% 

จ านวนระหว่าง 902,838 – 1,805,677 ยูโร (36,321,172.7 – 72,642,385.7 บาท) 40% 

จ านวนตั้งแต่    1,805,677 ยูโร เป็นต้นไป (ตั้งแต่ 72,642,385.7 บาท) 45% 
 

  2. กรณีผู้รับมรดกเป็นพ่ีหรือน้อง (กรณีไม่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีมรดก) อัตราภาษีจะจัดเก็บเป็นอัตราภาษีก้าวหน้าในอัตราร้อยละ 35 และอัตราร้อยละ 45 จาก
จ านวนทรัพย์มรดกหลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 4 เพ่ิงอ้าง, น.35 - 36. 
 

5 เพ่ิงอ้าง, น.36. 
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ตารางท่ี 3.2 อัตราภาษีของประเทศฝรั่งเศส กรณีผู้รับมรดกเป็นพี่หรือน้อง 

 

จ านวนทรัพย์มรดกหลังหักค่าลดหย่อน (จ านวนมรดกสุทธิ) อัตราภาษี6 

จ านวนต่ ากว่า 24,430 ยูโร (ต่ ากว่า 982,818.9 บาท) 35% 
จ านวนตั้งแต่ 24,430 ยูโร เป็นต้นไป (ตั้งแต่ 982,818.9 บาท) 45% 

 
  3. กรณีผู้รับมรดกเป็นบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากสองกรณีข้างต้น อัตราภาษีจะ

จัดเก็บเป็นอัตราภาษีคงที่ โดยแยกเป็นอัตราร้อยละ 55 กับอัตราร้อยละ 60 จากจ านวนทรัพย์มรดก
หลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตารางท่ี 3.3 อัตราภาษีของประเทศฝรั่งเศส กรณีผู้รับมรดกเป็นบุคคลอ่ืน 

 

จ านวนทรัพย์มรดกหลังหักค่าลดหย่อน (จ านวนมรดกสุทธิ) อัตราภาษี7 

ผู้รับมรดกเป็นญาติพ่ีน้องภายใน 4 ล าดับชั้น 55% 
ผู้รับมรดกเป็นญาติพ่ีน้องที่ไม่อยู่ภายใน 4 ล าดับชั้น หรือเป็นบุคคลภายนอก 60% 

 
  3.1.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
  การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
 กฎหมายก าหนดให้ผู้เสียภาษีมรดกเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเอง
ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ภาษี ซึ่งในการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือน าไปค านวณหามูลค่า
มรดกสุทธิให้ถือมูลค่าทรัพย์สินในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นหลักโดยให้ตีราคาทรัพย์สินตาม
ราคาตลาด ส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินจะพิจารณาจากใบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีของ  
ผู้รับมรดก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน คือ 

1. กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ขายทอดตลาดภายในระยะเวลา 2 ปี หรือก่อนระยะเวลา 
2 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียภาษียื่นแสดงรายการเสียภาษี ให้ราคาทรัพย์สินเป็นไปตามราคาตลาด 
 2. กรณีสังหาริมทรัพย์ วิธีการค านวณมูลค่าย่อมแตกต่างไปตามสภาพของ
ทรัพย์สิน เช่น เครื่องประดับหรือวัตถุโบราณ วัตถุเก็บสะสมที่มีมูลค่าสูงมักจะมีการประกันภัยทรัพย์

                                                           

 6 เพ่ิงอ้าง, น.37. 
 7 เพ่ิงอ้าง, น.37. 
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ดังกล่าวไว้ ดังนั้นมูลค่าการประเมินย่อมราคาต่ ากว่ามูลค่าที่บริษัทประกันได้ตีประกันไว้ก่อนนั้น  
กรณีท่ีบ้านมีเครื่องเรือน การตีราคาทรัพย์สินย่อมไม่ต่ ากว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์อ่ืนๆ8 
   การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 
 ผู้รับมรดกมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นมรดกภายในระยะเวลา 
6 เดือน นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายในกรณีเจ้ามรดกตายในประเทศฝรั่งเศส หรือภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรณีอ่ืน ทั้งนี้ผู้รับมรดกต้องช าระภาษีทันทีที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
อันเป็นมรดก โดยผู้รับมรดกอาจช าระภาษีเป็นเงินสดเต็มจ านวน ผ่อนช าระ หรือช าระภาษีด้วย
ทรัพย์สินก็ได้ 
 
3.2 ประเทศเกาหลีใต้ 
 
 3.2.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก 

  ในสมัยโบราณหลายประเทศมีการจัดเก็บภาษีจากการถ่ายโอนความมั่งคั่งจาก
บุคคลรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ส าหรับประเทศเกาหลีใต้มีการจัดเก็บภาษ ี2 ประเภทซึ่งจัดเก็บจากการ
ถ่ายโอนความมั่งคั่งจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง คือ ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้  โดย
จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ (inheritance tax and gift tax 
act 1996)9 ซึ่งภาษีการรับมรดกจะจัดเก็บจากทรัพย์สินที่ได้รับโดยพินัยกรรมหรือโดยการตายของ
เจ้ามรดก ส่วนภาษีการให้จะจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้ 10 

  การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศเกาหลีใต้จัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) โดยใช้อัตราภาษีก้าวหน้า และมีมาตรการบรรเทาภาระภาษใีห้แก่ผู้รับมรดก  

 

                                                           

 8 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
สามัญ จตุลักษณ์ 79, 2556), น.194. 

9 Inheritance Tax and Gift Tax Act 1996, Accessed December 15, 2015, 
http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTotalSearch.do. 

10 Jin Kim. “Inheritance and Gift Taxes in Korea: Overview and Empirical Result,” 
Accessed November 28, 2015, http://www.akes.or.kr/eng/papers/Jin_Kim_0617pdf.  

http://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTotalSearch.do
http://www.akes.or.kr/eng/papers/Jin_Kim_0617pdf.pdf
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 3.2.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี11 
  (1) ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ และได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทางมรดก 
หรือจากการให้โดยเสน่หา 
  (2) ผู้ที่ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ แต่ได้รับทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศ
เกาหลีใตไ้ม่ว่าโดยทางมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หา 
  (3) กรณีเจ้ามรดก เป็นนิติบุคคลซึ่งหวังผลก าไร ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจาก
การรับมรดก 
 3.2.3 ฐานภาษี 
   1. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 
  ทรัพย์สินที่น ามาเป็นฐานในการค านวณภาษีการรับมรดก จ าแนกเป็น 
    1) ทรัพย์สินที่ได้มาโดยทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หา  ของผู้ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศเกาหลีใต ้
   2) ทรัพย์สินโดยทางมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หาที่มีอยู่ในประเทศเกาหลี
ใต ้ของผู้ที่ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศ 
   ทรัพย์มรดกท่ีต้องเสียภาษีประกอบด้วย 
   1) ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้รับมาโดยเสน่หา 
   2) ทรัพย์สินที่โอนให้แก่ทายาทภายหลังการตายของเจ้ามรดก 
   3) ทรัพย์สินที่ให้ทายาทภายใน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นของการเกิดกองมรดก 
   4) ทรัพย์สินที่ให้กับบุคคลตามกฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากทายาทภายใน 5 ปี 
นับจากวันเริ่มต้นของการเกิดกองมรดก 
   2. ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 
  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ระบุทรัพย์สินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นฐานเพ่ือเสียภาษีการรับมรดก แต่ทรัพย์สินบางประเภทสามารถ
น ามาหักค่าลดหย่อนได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
 3.2.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
   1. ค่าลดหย่อน  
    การหักค่าลดหย่อน ประกอบด้วย 

                                                           
11

 ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และคณะ “โครงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษี
มรดกและผลได้จากทุน,” (กรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2550), น.47. 
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    1) ค่าภาษีสาธารณะ 
   2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ จ านวนระหว่าง 5 ล้าน – 10 ล้านวอน12 
(154,000 - 308,000 บาท) 
   3) หนี้สินของผู้ตายหรือเจ้ามรดกทีม่ีอยู่ในวันที่เริ่มต้นของการเกิดกองมรดก 
   4) การหักลดหย่อนแบบรายการ (Itemized) จ าแนกได้เป็น13 
   4.1) การหักลดหย่อนพ้ืนฐาน (Basic deduction) 200 ล้านวอน 
(6,160,000 บาท) 
   4.2) ทรัพย์มรดกท่ีได้มาจากการประกอบธุรกิจครอบครัว (ธุรกิจขนาดเล็ก 
หรือธุรกิจขนาดกลางที่บริหารจัดการโดยเจ้ามรดกมาเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือระยะเวลาที่มากกว่านั้น) 
ก าหนดให้หักลดหย่อนได้จ านวน 100% ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจ
ครอบครัว แต่หักลดหย่อนได้จ านวนสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านวอน (ไม่เกิน 616,000 บาท) ส าหรับธุรกิจ
ครอบครัวที่ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี สามารถหักลดหย่อนได้จ านวน
สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน (ไม่เกิน 924,000 บาท) และส าหรับธุรกิจครอบครัวที่ด าเนินกิจการมาเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป สามารถหักลดหย่อนได้จ านวนสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านวอน (ไม่เกิน 
1,540,000 บาท)  
   4.3) ทรัพย์มรดกที่ได้มาจากการท าธุรกิจเกษตรกรรม รวมถึงการเลี้ยงปศุ
สัตว์ การประมง และการท าป่าไม้ ก าหนดให้หักลดหย่อนได้อีกไม่เกิน 500 ล้านวอน (ไม่เกิน 
15,400,000 บาท) 
   4.4) การหักลดหย่อนส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ จ านวน 30 ล้านวอนต่อคน 
(924,000 บาท) 
   4.5) การหักลดหย่อนส าหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ ากว่า 20 ปี) 
สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 5 ล้านวอน (154,000 บาท) จนกระทั่งบุคคลดังกล่าวอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ ์
   4.6) การหักลดหย่อนส าหรับผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) หัก
ลดหย่อนคนละ 30 ล้านวอน (924,000 บาท) 

                                                           
12 1 วอน เท่ากับ 0.0308 บาท อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/applicati
on/exchangerate/exchangerate.aspx,  ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 

13 EY Building a better working world, “Worldwide Estate and Inheritance Tax 
Guide, 2015” p.301. 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
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   4.7) การหักลดหย่อนส าหรับผู้พิการ (รวมถึงคู่สมรส) หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ หักลดหย่อนได้คนละ 5 ล้านวอน (154,000 บาท) จนกระทั่งบุคคลดังกล่าว
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
   4.8) การหักลดหย่อนส าหรับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกันกับเจ้ามรดก
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ก่อนวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากบ้านเป็นทรัพย์มรดกชิ้นเดียว
ของเจ้ามรดก หักลดหย่อนได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก แต่ไม่เกิน 500 ล้านวอน (ไม่เกิน 
15,400,000 บาท) 
   5) การหักลดหย่อนแบบเหมา (Lump-Sum) 
    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถเลือกรูปแบบการหักค่าลดหย่อนได้ว่าจะหัก
ลดหย่อนในลักษณะแบบรายการ (Itemized) หรือแบบเหมา (Lump-Sum) ซึ่งหากเลือกที่จะหัก
ลดหย่อนแบบเหมา (Lump-Sum) จะหักลดหย่อนได้จ านวน 500 ล้านวอน (15,400,000 บาท) แต่
ในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นคู่สมรสเพียงรายเดียวเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อน
แบบเหมา (Lump-Sum) ได้ 
   6) การหักค่าลดหย่อนส าหรับคู่สมรส 
    กรณีที่เจ้ามรดกเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศ ทรัพย์มรดกในส่วนที่ 
คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับสามารถน ามาหักลดหย่อนได้ทั้งจ านวน ตั้งแต่ 500 ล้านวอน ถึง 3,000 
ล้านวอน (15,400,000 - 92,400,000 บาท) 
   7) การหักลดหย่อนส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ตกเป็นทรัพย์มรดก 
     7.1) สินทรัพย์ทางการเงินสุทธิ ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 20 ล้านวอน (น้อยกว่า
616,000 บาท) สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ตามความเป็นจริง 
      7.2) สินทรัพย์ทางการเงินสุทธิ ตั้งแต่ 20 ล้าน – 100 ล้านวอน (616,000 
- 3,080,000 บาท) สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ 20 ล้านวอน (616,000 บาท) 
                    7.3) สินทรัพย์ทางการเงินสุทธิที่ เกินกว่า 100 ล้านวอน  (เกินกว่า 
3,080,000 บาท) สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
วอน (ไม่เกิน 6,160,000 บาท) 
    8) การหักลดหย่อนส าหรับความเสียหาย 
        กรณีเกิดการสูญเสียซึ่งเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ หรือสภาวการณ์อ่ืนที่
ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ไฟไหม้ ระเบิด ฯลฯ ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถน ามาหักเป็น
ค่าลดหย่อนได้ 
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     2. การเครดิตภาษี14 
   1) อนุญาตให้น าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้ ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์
มรดกท้ังหมดมาเป็นเครดิตภาษีได ้(Gift Tax Credit) 
   2) อนุญาตให้น ามูลค่าภาษีการรับมรดกที่ได้ช าระไว้ในต่างประเทศมาเป็น
เครดิตภาษีได ้(Foreign Tax Credit) 
   3) อนุญาตให้มีการเครดิตภาษี ในกรณีที่ทรัพย์มรดกได้ตกทอดไปสู่ทายาทใน
รุ่นที่ 2 ภายใน 10 ปี หลังจากที่ทรัพย์มรดกได้ตกเป็นของทายาทในรุ่นแรก ทั้งนี้จ านวนอัตราในการ
เครดิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.4 การเครดิตภาษขีองประเทศเกาหลีใต้ กรณีทรัพย์มรดกตกทอดสู่ทายาทรุ่นที่ 2 

 

ระยะเวลาที่ทรัพย์มรดกตกทอด 

สู่ทายาทในรุ่นที่ 2 

จ านวนที่อนุญาตให้เครดิต
ภาษี 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 100% 

ภายในระยะเวลา 2 ปี 90% 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 80% 

ภายในระยะเวลา 4 ปี 70% 

ภายในระยะเวลา 5 ปี 60% 

ภายในระยะเวลา 6 ปี 50% 

ภายในระยะเวลา 7 ปี 40% 

ภายในระยะเวลา 8 ปี 30% 

ภายในระยะเวลา 9 ปี 20% 

ภายในระยะเวลา 10 ปี 10% 

 
   4) อนุญาตให้มีการเครดิตภาษี ในอัตราร้อยละ 10 กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้
ด าเนินการช าระภาษีไว้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2.5 อัตราภาษี 
  การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศเกาหลีใต้ก าหนดอัตราภาษีก้าวหน้าไว้ดังนี้ 
 

                                                           
14 Ibid., p.300. 
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ตารางท่ี 3.5 อัตราภาษีของประเทศเกาหลีใต้ 
 

มูลค่าทรัพย์มรดก อัตราภาษี 

0 – 100 ล้านวอน (3,080,000 บาท) 10 % 
100 -500 ล้านวอน (3,080,000 - 15,400,000 บาท) 20 % 

500 – 1,000 ล้านวอน (15,400,000 บาท - 30,800,000 บาท) 30 % 

1,000 – 3,000 ล้านวอน (30,800,000 - 92,400,000 บาท) 40 % 
3,000 ล้านวอนขึ้นไป (92,400,000 บาท ขึ้นไป) 50 % 

 

   หากผู้รับมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมมิได้มีฐานะเป็นบุตรสืบสายโลหิตของเจ้ามรดก
จะต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ิมอีก 30 % 
   3.2.6 การบริหารจัดเก็บภาษี15 
   การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
 โดยหลักการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้ถือราคาทรัพย์สินประเภท
นั้นๆ ตามราคาตลาดในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เว้นแต่ในกรณีไม่มีราคาตลาด ให้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกด้วยวิธีต่อไปนี้ 
 1. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน ให้ถือมูลค่าตามประกาศราคาประเมินกลาง ซึ่ง
ด าเนินการประเมินมูลค่าที่ดินตามพระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Act.) 
 2. ทรัพย์สินประเภทอาคาร ให้ถือมูลค่าตามที่คณะกรรมการของสรรพากร(NTS) 
ค านวณและประกาศเผยแพร่ประจ าทุกปี 
  3. ทรัพย์สินประเภทหุ้นจดทะเบียน ให้ถือตามมูลค่าราคาตลาดตามอัตราถัวเฉลี่ย
ของ 4 เดือน โดยค านวณมูลค่าจากราคาตลาดของ 2 เดือนก่อนและ 2 เดือนหลังนับแต่เจ้ามรดกตาย 
 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมรายละเอียดของการหัก 
ค่าลดหย่อนต่างๆ เพ่ือเสียภาษีภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นของการเกิดกองมรดก 
โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ประเมินภาษีตามที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ทั้งนี้ การช าระภาษีให้ช าระเป็นเงินสด
โดยมีระยะเวลาในการช าระให้แล้วเสร็จภายใน 3 – 10 ปี 

 กรณีทรัพย์มรดกที่ได้รับมาเป็นที่ดินหรือพันธบัตรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่
ได้รับมา และภาษีที่ต้องช าระจ านวนมากกว่า 10 ล้านวอน (มากกว่า 308,000 บาท) ผู้เสียภาษี

                                                           
15

 lbid, p.304 - 305. 
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สามารถช าระภาษีมรดกโดยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือพันธบัตรแทนการช าระภาษีการรับมรดก
ด้วยเงินสดก็ได้ 
 
3.3 ประเทศอังกฤษ 
 
 3.3.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก   

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ประเทศอังกฤษเริ่มจัดเก็บภาษีจากการโอนทรัพย์สินที่ไม่ใช่
เพ่ือการพาณิชย์ (Non - commercial transfer of capital) และคิดค านวณภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดท่ีได้มีการโอน ซึ่งการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเรียกว่า ภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax)16 ซึ่ง
วิวัฒนาการมาจากการเก็บภาษีทรัพย์สิน (Estate Duty) ดังนั้น การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศ
อังกฤษจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ค.ศ. 1984 ( Inheritance Tax 
Act 1984) ซึ่งจะจัดเก็บภาษีเมื่อมีการโอนทรัพย์สินในขณะผู้โอนยังมีชีวิตอยู่และเมื่อมีการโอน
ทรัพย์สินโดยความตาย ต่อมาในช่วง ปี ค.ศ. 1974 ประเทศอังกฤษได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 
ในปี ค.ศ. 1975 ประเทศอังกฤษเริ่มจัดเก็บภาษีการโอนทรัพย์สิน (Capital Transfer Tax) โดย
จัดเก็บจากทรัพย์สินทั้งหมดที่มิใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือการพาณิชย์จากบุคคลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และ
ถือว่าการตายเป็นการโอนทรัพย์สินครั้งสุดท้าย มูลค่าการโอนทรัพย์สินแต่ละคราวจะคิดค านวณจาก
มูลค่าที่ผู้โอนเสียไป โดยไม่ได้ค านวณจากมูลค่าท่ีโอน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พิเศษส าหรับการค านวณภาษี
การโอนทรัพย์สิน แต่จะน าหลักเกณฑ์สะสมมาใช้บังคับในกรณีที่การโอนทรัพย์สินที่ได้รับภายใน
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันตายเท่านั้น หากระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี จะไม่น ามาค านวณภาษีสะสม 
เมื่อต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีการโอนทรัพย์สินและผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมรดกมีลักษณะผสมกันระหว่างภาษีทรัพย์สินและภาษีการโอนทรัพย์สิน17

 

 ปัจจุบันประเทศอังกฤษจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax Act 1984) 
ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีการให้ โดยมีรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีมรดกดังนี้ 

 
 

                                                           
16 David Williams, Geoffrey More and David Salter, Principles of Tax Law, Third 

Edition, (London: Sweet & Maxwell,1996), p.321 
 17 ฤทัย พูลสวัสดิ์, “ภาษีมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2545), น.90 - 91. 
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 3.3.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ได้แก่ ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (executor) 
หรือผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งตามกฎหมาย (administrator) 
 3.3.3 ฐานภาษี 
  1. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก18 
  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก ได้แก่ 

  1) กรณีเจ้ามรดกมีถ่ินที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินในกองมรดกที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศอังกฤษหรือนอกประเทศอังกฤษทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี 

   2) กรณีเจ้ามรดกไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ทรัพย์สินในกองมรดก
ทั้งหมดท่ีตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษเท่านั้นที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี 
  ทรัพย์อันเป็นมรดก ได้แก่ ทรัพย์สินทุกประเภททั้งอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ามรดก ณ วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย รวมถึงทรัพย์สินซึ่งเจ้า
มรดกได้ให้แก่ผู้ อ่ืนเป็นของขวัญในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวรวมกันแล้วจ านวนเกินกว่า 325,000 ปอนด์19 (เกินกว่า 17,062,500 บาท) 

  2. กองทรัสต์ที่ต้องเสียภาษีมรดก 
  ทรัสต์ (Trust) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้ก่อตั้ง (Settlor)” โอน

ทรัพย์สินไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ทรัสตี (Trustee)” โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลและ
ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับ
ผลประโยชน์ (Beneficiary)” ทั้งนี้ ทรัสตีและผู้รับผลประโยชน์จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่
ผู้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์จะมีบุคคลอ่ืนนอกจากทรัสตีรวมอยู่ด้วย อาทิเช่น ทรัสตีสามารถบริหาร
จัดการกองทรัพย์สินในทรัสต์เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้รับผลประโยชน์อื่นได้ 

  ประเทศอังกฤษแบ่งประเภทของทรัสต์ไว้ดังนี้ 
  1) ทรัสต์ธรรมดา (Bare Trust) คือ ทรัสต์ที่มีหน้าที่ยึดถือทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ประโยชน์ของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ เด็ดขาดที่แท้จริงในทรัพย์สินนั้น เพียงแต่บุคคลดังกล่าว

                                                           
18 ไตรรงค์ โตกระแส, “แนวคิดเกี่ยวกับภาษีมรดกในประเทศไทย,” ฉบับที่ 01 บทความ

วิชาการ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, น.11 (มกราคม 2558).   
19 1 ปอนด์ เท่ากับ 52.50 บาท อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย, 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/applicati
on/exchangerate/exchangerate.aspx  ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
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อาจเป็นผู้ที่มีความบกพร่องในเรื่องความสามารถบางประการ เช่น เป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้มีความ
บกพร่องทางจิตใจในขณะก่อตั้งทรัสต์  

  2) ทรัสต์ให้ผลประโยชน์อยู่ในการครอบครอง ( Interest in Possession 
Trust) หรือ ทรัสต์ให้ผลประโยชน์ตลอดช่วงชีวิต (Life Interest Trust) คือ ทรัสต์ที่ก าหนดให้บุคคล
คนเดียวหรือบุคคลหลายคนมีสิทธิได้รับเงินได้จากทรัสต์ 

  3) ทรัสต์สุดแล้วแต่ใจของทรัสตรี (Discretionary Trust) คือ การก่อตั้ง 
ทรัสต์โดยให้ทรัสตีมีดุลพินิจเลือกว่าจะจ าหน่ายทรัพย์สินหรือรายได้ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้รับ
ผลประโยชน์หรือไม่ก็ได้ตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ซึ่งทรัสต์ประเภทนี้รวมถึงทรัสต์เก็บรักษาและสะสม
ทรัพย์ (Accumulation and Maintenance Trust) ด้วย ส าหรับทรัสต์เก็บรักษาและสะสมทรัพย์จะ
มีทรัสต์รูปแบบพิเศษอีก คือ ทรัสต์ส าหรับผู้เยาว์ที่สูญเสียญาติสนิท (Trust for Bereaved Minor) 
และ 18 – 25 ทรัสต์ (18 – 25 Trusts) ซึ่งเมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก าหนดแล้วย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ยิ่ง
กว่าทรัสต์ตามดุลพินิจทั่วๆ ไป แต่ทรัสต์ทั้งสองรูปแบบดังกล่าวจะก่อตั้งขึ้นได้โดยการตายเท่านั้น 

  ทั้งนี้ ทรัสต์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกภายใต้หลักเกณฑ์ คือ 1) เมื่อมีความตาย
เกิดขึ้นและส่งผลท าให้ทรัพย์สินโอนเข้าสู่กองทรัสต์ 2) เมื่อครบทุกรอบระยะเวลา 10 นับแต่วันที่
ก่อตั้งทรัสต์ และ 3) ทรัสต์จะต้องเสียภาษีการรับมรดกอีกครั้งเมื่อได้มีการจ าหน่ายผลประโยชน์ให้แก่
ผู้รับประโยชน์ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปีนั้น ซึ่งอัตราภาษีสูงสุดที่ถูกจัดเก็บจะอยู่ที่ร้อยละ 6 ของ
มูลค่าของกองทรัสต์ อีกทั้ง หากทรัพย์สินแห่งกองทรัสต์ไม่มีรายได้เพ่ิมขึ้นและไม่มีการจ าหน่าย
ผลประโยชน์ออกไปเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บภาษีตามช่วงเวลา (The Periodic Charge) 
ทรัพย์สินแห่งกองทรัสต์ดังกล่าวจะถูกถือว่าเป็น ทุน  (Capital) ส าหรับการค านวณเพ่ือเสียภาษี
ต่อไป20 
  3. ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 
 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีมรดก ได้แก่ 

 1) ทรัพย์มรดกท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 325,000 ปอนด์ (ไม่เกิน 17,062,500 บาท) 
 2) ทรัพย์มรดกที่คู่สมรสหรือคู่สัญญาในการใช้ชีวิตร่วมกันของเจ้ามรดกได้
รับมา นับแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2006 คู่สมรสเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
กฎหมายอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกฎหมายแพ่งว่าด้วยคู่สมรส 2004 และมีสิทธิได้รับการยกเว้นและ

                                                           
20 GOV.UK, “Trusts and Inheritance Tax,” Accessed May 10, 2015, 

https://www.gov.uk/ trusts-taxes/trusts-and-inheritance-tax. 



57 
 

 

สิทธิลดหย่อนทางภาษีเช่นเดียวกันกับคู่สมรส ชาย-หญิง และพระราชบัญญัติว่าด้วยการแต่งงานของ
เพศเดียวกัน 2013 ยังได้ให้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว แก่คู่รักเพศเดียวกันด้วย21 

 3) ทรัพย์สินที่ยกให้กับองค์การของรัฐ สาธารณศึกษา องค์กรทางวัฒนธรรม 
สวัสดิการสังคม และองค์กรทางการกุศล 

 4) ทรัพย์มรดกท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ถูก
เก็บรักษาไว้ในประเทศอังกฤษ และอยู่ในการควบคุมของกระทรวงการคลัง 
 5) ทรัพย์มรดกส่วนที่มอบให้กับองค์การสาธารณกุศลของรัฐบาล 

 6) หลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษบางประเภท ซึ่งผู้ที่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของ22 
 3.3.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
 ค่าลดหย่อน  
 ค่าลดหย่อนที่สามารถน าไปหักออกจากมูลค่าของทรัพย์มรดก ได้แก่ 
 1. ที่ดินและโรงเรือนซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรม 

2. พืช เครื่องจักร เครื่องมือ และทรัพย์สินในทางเกษตรกรรม 
3. ทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจการค้า 
4. ทรัพย์สินที่เสียภาษีมรดกติดๆ กัน 2 ครั้ง เนื่องจากเจ้าของมรดกถึงแก่กรรม 

2 รายในระยะเวลาติดๆ กันภายใน 5 ปี  
5. กรณีเจ้ามรดกให้ทรัพย์สินแก่ผู้อ่ืนก่อนเสียชีวิตภายในระยะเวลา 7 ปี 

ทรัพย์สินดังกล่าวต้องน ากลับมาค านวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกในอัตราลดหย่อน ดังนี้23
 

ตารางท่ี 3.6 อัตราลดหย่อนของประเทศอังกฤษ 

 

ระยะเวลาภายหลังจากการโอน จ านวนภาษีการรับมรดกที่ได้รับลดหย่อน 

0 – 3 ปี 100% 
3 – 4 ปี 80% 
4 – 5 ปี 60% 
5 – 6 ปี 40% 

                                                           
21 GOV.UK, “Inheritance Tax,” Accessed November 14, 2015, 

https://www.gov.uk/inheritance-tax/overview. 
22 ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.43. 
23

 EY Building a better working world, supra note 11, p.355. 
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ระยะเวลาภายหลังจากการโอน จ านวนภาษีการรับมรดกที่ได้รับลดหย่อน 

6 – 7 ปี 20% 
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 0% 
  

 3.3.5 อัตราภาษี 
 ประเทศอังกฤษ ใช้รูปแบบในการจัดเก็บภาษีมรดกแบบอัตราคงที่ในอัตรา     
ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2012 เป็นต้นไป จ านวนอัตราภาษีดังกล่าว
อาจลดลงเหลือร้อยละ 36 ของมูลค่าทรัพย์มรดก หากทรัพย์สินแห่งกองมรดกมีการบริจาคเพ่ือการ
กุศลจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่ากองมรดก24 ทั้งนี้ ภาษีการรับมรดกจะจัดเก็บเฉพาะมูลค่าใน
ส่วนที่เกินกว่า 325,000 ปอนด์ (เกินกว่า 17,062,500 บาท) เป็นต้นไป 
  3.3.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
   1. การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
  การประเมินราคามูลค่าของทรัพย์สินมรดกเพ่ือเสียภาษีให้ถือเอาราคาในวันที่
เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติให้ถือราคาของทรัพย์สินที่ขายในครั้งหลังสุดเป็น
ราคาประเมินทรัพย์สินที่ถูกต้อง25 
      2. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 
  ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (executor) หรือผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งตาม
กฎหมาย (administrator) มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและต้องช าระภาษีภายใน 6 
เดือน นับแต่สิ้นเดือนที่เจ้ามรดกตาย แต่ทั้งนี้อาจผ่อนช าระได้เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลานานถึง 10 
ปี ในกรณีทรัพย์สินมรดกที่ได้รับส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการขาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วน
บางประเภท เป็นต้น26  

     

                                                           
24

  GOV.UK, supra note 17. 
25

  lbid. 
26 lbid. 
 



59 
 

บทที่ 4 
การจัดเก็บภาษกีารรับมรดกของประเทศไทย 

 
 ในอดีตประเทศไทยเริ่มมีการจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบของภาคหลวง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมความมั่งคั่งของครอบครัวเจ้ามรดกที่เป็นขุนนาง มิให้มีการสะสมอ านาจและ
ทรัพย์สินมากจนเกินไป ซึ่งการจัดเก็บภาษีในรูปแบบภาคหลวงเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาประเทศไทยกลับมาจัดเก็บภาษีมรดกอีกครั้งตามพระราชบัญญัติอากรมฤดก
และการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 แต่ใช้บังคับจัดเก็บได้ประมาณ 10 ปี พระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลหลายประการ หลังจากนั้นประเทศไทยได้มีการศึกษาถึงแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีมรดกมาโดยตลอดแต่สุดท้ายกไ็ม่สามารถรื้อฟ้ืนน ามาใช้จัดเก็บได้ จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทย
กลับมาจัดเก็บภาษีการรับมรดกอีกครั้งตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ผู้เขียน 
จึงเห็นว่าการศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตนั้น
สามารถน ามาปรับใช้และน ามาเป็นแนวทางแก้ไขการจัดเก็บภาษีการรับมรดกให้ยิ่งมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสังคมไทยยิ่งขึ้น 

 
4.1 วิวัฒนาการของการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย 
 

4.1.1 การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
  ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแบ่ง

ทรัพย์สินแห่งกองมรดกไว้ในกฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 ในบทพระไอย
การลักษณะมรดกไว้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทรัพย์สินแห่งกองมรดกไว้
ส าหรับชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือขุนนางผู้มีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป และส าหรับบุคคลธรรมดา
สามัญชนทั่วไป ส าหรับการแบ่งมรดกในกรณีที่เจ้ามรดกเป็นชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือขุนนางผู้มีศักดิ
นาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไปนั้น เนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือขุนนางผู้มีศักดินาตั้งแต่ 
400 ไร่ขึ้นไปทั้งหลายย่อมได้รับพระราชทานเครื่องพัทยา1 ทรัพย์สิน สิ่งของ รวมถึงบ่าวไพร่เพ่ือตอบ

                                                           
1

 เครื่องพัทยา คือ สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานส าหรับความชอบในต าแหน่ง หรือ
เกียรติยศหรือสิ่งซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการประดับยศแห่งตน เช่น 
เครื่องยศ เสลี่ยง เรือกันยา หีบหมาก พานทอง รวมถึงสิ่งของที่ได้มาจากการท าสงครามที่พระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ เช่น ช้าง ม้า เครื่องสรรพวุธ ทาส เป็นต้น  
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แทนคุณงามความดี ดังนั้นเมื่อเสียชีวิตภาคหลวงจึงก าหนดให้เครื่องสรรพาวุธ ช้าง ม้า เครื่องพัทยา 
บ่าวไพร่ และเรือยาวตั้งแต่ 7 วาขึ้นไปตกทอดแก่ภาคหลวงไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อเหลือทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกอีกเท่าใดให้น าช าระหนี้ให้ครบถ้วนเสียก่อน ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนที่เหลือให้แบ่ง
ออกเป็นภาคส่วน ดังนี้ ภาคหนึ่งแบ่งเข้าพระคลังหลวง ภาคสองแบ่งให้บิดามารดา ถ้าบิดาเสียชีวิตแต่
มารดายังมีชีวิตอยู่ให้มารดาได้ทรัพย์สินแห่งกองมรดกทั้งภาคส่วน ถ้ามารดาเสียชีวิตแต่บิดายังมีชีวิต
อยู่ให้บิดาได้ทรัพย์สินแห่งกองมรดกทั้งภาคส่วน หากบิดามารดาหย่าร้างกันให้ได้รับทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกคนละกึ่งของภาคส่วน ภาคสามแบ่งให้พ่ีน้องลูกหลานและญาติ และภาคสี่แบ่งให้แก่ภริยา หาก
เจ้ามรดกไม่มีภริยาให้ส่วนแบ่งภาคของภริยาตกทอดแก่ภาคหลวงแทน2 หากชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูง
หรือขุนนางผู้มีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไปเสียชีวิตขณะไม่มีบิดามารดา ก าหนดให้แบ่งทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกทั้งหมดนอกจากเครื่องสรรพาวุธ เครื่องพัทยาที่เป็นของหลวงเป็นสามภาค ภาคหนึ่งแบ่งเข้า
พระคลังหลวง ภาคสองแบ่งให้พ่ีน้องลูกหลานและญาติ และภาคสามแบ่งให้แก่ภริยา หากเจ้ามรดก 
ไม่มีภริยาให้ส่วนแบ่งภาคของภริยาตกทอดแก่ภาคหลวงแทน3 ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ให้ญาติ  
พ่ีน้อง ลูกหลาน และภริยาท าบัญชีทรัพย์มรดกยื่นต่อสมุห์บัญชี และสมุห์บัญชีมีหน้าที่จัดการท าบัญชี

                                                           
2 ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 2 

พระไอยการลักษณมรดก 
3 มาตราหนึ่ง เสนาบดีมลตรีมุกขลูกขุน เจ้าราชนิกุญขุนหมื่นพันทนายผู้มีบันดาศักดิทังปวง 

แลบิดามานดาแต่งให้มีเรือนแต่อายุสมควรจะมีเรือน แลคนทังนั้นมีทรัพยสิ่งสินด้วยผลราชการอัน
พระราชทานให้ก็ดี แลผู้นั้นถึงแก่มรณภาพลง ให้เอาเครื่องสรรพาวุธช้างม้าเครื่องพัทยาบ่าวไพร่ แล
เรือยาวแต่ 7 วาขึ้นไปยกไว้เป็นหลวง แลทรัพย์สิ่งสีนทาสกรรมกร  เรือกสวนไร่นานั้น มีนี่มากน้อย
เท่าใดก็ดี ให้บิดามานดาบุตรภรรยา เอาทรัพยนั้นไช้นี่จงครบก่อน ถ้าแลผู้มรณภาพหานี่มิได้ก็ดี ให้
เอาทรัพยสิ่งของทังปวงซึ่งยังอยู่นั้น แบ่งออกเปนส่วนให้ท าเปนสี่ภากๆ หนึ่งเข้าพระคลังหลวง ภากห
นึ่งให้แก่บิดามานดา ถ้าแลบิดาถึงแก่มรณภาพยังแต่มานดา ให้มานดานั้นได้ทรัพยทังส่วน ถ้ามานดา
มรณภาพยังแต่บิดา ให้บิดานั้นได้ทรัพยทังส่วน ถ้าบิดามานดาหย่าร้างกันแล้ว ให้ได้ทรัพยคนละกึ่ง
ส่วน แลภาคหนึ่งให้แก่พ่ีน้องลูกหลานแลญาติกาผู้ถึงมรณภาพ ภาคหนึ่งให้แก่พิริยา ถ้าแลผู้มรณภาพ
นั้นหาแม่เจ้าเรือนมิได้ให้ยกไว้เปนหลวง 

3 4 มาตราหนึ่ง ถ้าบิดามารดาผู้มรณภาพนั้นหามิได้แลทรัพยสิ่งของทาษกรรมกรชายหญิง
อันเปนเครื่องบริโภคทังปวงนอกกว่าเครื่องสรรพาวุธพัทยาที่เปนของหลวงนั้น ให้แบ่งปันออกเปนสาม
ภาคๆหนึ่งเข้าพระคลังหลวง ภาคหนึ่งให้แก่พ่ีน้องลูกหลานแลญาติผู้ถึงมรณภาพ ภาคหนึ่งให้แก่พิริยา 
ถ้าแลผู้มรณภาพนั้นหาแม่เจ้าเรือนมิได้ให้ยกไว้เปนหลวง 
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บิดา 
มานดา 

ษาม ี
ภิริยา 

ทรัพย์มรดกข้ึนกราบบังคมทูลให้กษัตริย์ทรงพระกรุณาแบ่งทรัพย์มรดกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ต่อไป4  

  ส่วนการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกในกรณีที่เจ้ามรดกเป็นบุคคลสามัญชนทั่วไป
ซึ่งมีที่นาต่ ากว่า 400 ไร่ จนถึง 10 ไร่ ก าหนดให้แบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกออกเป็นสามภาคส่วน 
ภาคหนึ่งแบ่งให้แก่บิดามารดา ภาคสองแบ่งให้สามีภริยา และภาคสามแบ่งให้ญาติพ่ีน้องลูกหลาน
เหลนลื่อซึ่งได้ปลงศพให้แก่เจ้ามรดก5 ซึ่งการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวไม่ต้องท าบัญชี
ทรัพย์มรดกยื่นต่อสมุห์บัญชีเนื่องจากกฎหมายก าหนดไว้เฉพาะการแบ่งภาคส่วนมรดกส าหรับทายาท
เท่านั้น เมื่อทรัพย์มรดกดังกล่าวไม่มีส่วนแบ่งส าหรับเข้าพระคลังหลวง สมุห์บัญชีจึงไม่ต้องจัดการท า
บัญชีเพ่ือทูลเกล้าฯ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด ทายาทจึงสามารถแบ่งปันทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกระหว่างกันเองได้เลย 

  ต่อมาในช่วงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชการที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะมรดก 
โดยเฉพาะการแก้ไขวิธีการแบ่งมรดกระหว่างทายาทญาติและวิธีการแบ่งมรดกส าหรับหญิงไม่มีสามี 
เพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึ้น อีกทั้งยังทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ว่าหากคดีความเรื่องใดที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายลักษณะมรดกไม่มีความ

                                                           
4 43 มาตราหนึ่ง วรรคสาม เสนาพฤฒามาตย์ราชมนตรีผู้มีบันดาศักดิ์ก็ดี แลเสษฐีคฤหบดี

อันมีอยู่ในพระมหานครบันดาเข้าเฝ้าก็ดีมิได้เข้าเฝ้าก็ดี มีแก้วแหวนทองเงินสรรพทรัพสิ่งใดๆ แล
เครื่องพัทยาทังปวงเปนอันมาก แลผู้มีบันดาศักทังนี้เปนโรคอาพาธหนักถึงแก่อนิจก าก็ดี มรณาสรรณ
ก็ดี ถึงแก่กรรมก็ดี ให้มีสะมุหะมรดกโดยกระทรวงการนั้น ท าบาญชียมรดกพัทยาแลบาญชียแก้ว
แหวนทองเงินสรรพทรัพยสิ่งใด แลบาญชียสมพลโดยขนาดตามสัตยานุสัจ แล้วให้เอามากราบบังคม
ทูลพระกรุณาฯ ถ้ามีพระราชโองการมาณพระบันทูลตรัสพระราชทานให้แต่งให้แก่ลูกหลานพ่ีน้องพ้อง
พันธุผู้ถึงมรณภาพนั้นฉันใด ให้สมุหะมรดกตราไว้โดยตรัสสั่งนั้น แล้วให้สมุหะมรดกเรียกพ่ีน้องบุตรภิริ
ยา ผู้รักษาแก้วแหวนเงินทองพัทยาทังปวงนั้น ออกมาตราเอาค าผู้รักษาของนั้นไว้ แล้วให้ท าบาญชีย  
มรดกแลบาญชียสมพล ให้จ่าเสมียรเอาหนังสือทานบนแก่ผู้รักษามรดกไว้จงหมั้นคง ให้ญาติ พ่ีน้อง
บุตรภรรยาท าบาญชียทรัพยมรดกมายื่นแก่สมุหะมรดก ให้ท าบาญชียสมพลมายื่นแก่พระสุภาวะดีโดย
สัตยานุสัจ 

5 51 มาตราหนึ่ง ต่ านา 400 ลงมาถึงนา 10 ไร่ตายไซ้ให้ปันทรัพยมรดกเปน 3 ภาคๆหนึ่ง
ให้แก่  ผู้ตาย ภาคหนึ่งให้แก่        ผู้ตาย ภาคหนึ่งให้แก่ญาติพ่ีน้องลูกหลานเหลนลื่อ
ผู้ตาย ซึ่งได้รักษาไข้ปลงศภตามสนิจแลห่าง 
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ยุติธรรมให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเป็นพิเศษได้ ดังนั้น 
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจึงออกกฎที่ 13 ว่าด้วยฟ้องมรดกไม่ต้องน าทูล 
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะมรดกได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
แบ่งมรดกว่า การแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าเจ้ามรดกเป็นชาย
หรือหญิง หากเจ้ามรดกเป็นชายต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นชายที่มีบรรดาศักดิ์สูงหรือชายสามัญทั่วไป 
หากเจ้ามรดกเป็นหญิงต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นหญิงมีสามี หญิงโสด หรือหญิงหม้าย ซึ่งการแบ่ง
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกของชายสามัญทั่วไปและหญิงดังกล่าวไม่มีการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดก
ส าหรับเข้าพระคลังหลวงดังเช่นที่เคยก าหนดไว้ในกฎหมายตราสามดวง  

  ส่วนวิธีการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกส าหรับชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือขุนนาง
ผู้มีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป กฎหมายก าหนดให้แบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกออกเป็น 4 ภาคส่วน
จ านวนเท่าๆ กันและจัดสรรกันต่อไปดังนี้  

  1. ภาคหลวง ส าหรับส่วนของภาคหลวงให้จัดส่งเข้าพระคลังหลวงเพ่ือเป็น
ประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป กรณีที่มีคดีพิพาทกันเรื่องมรดกหากศาลตัดสินแบ่งทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกแก่ภาคหลวงแล้วต้องด าเนินการจัดส่งส่วนของภาคหลวงให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป ในกรณีที่ทายาท
แบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกระหว่างกันเองหรือแบ่งกันตามพินัยกรรมไม่เคยปรากฏว่ามีการน าส่ง
ให้แก่ภาคหลวง 

 2. ภาคบิดามารดา ส าหรับภาคบิดามารดาหากบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกในส่วนนี้ให้ตกทอดแก่บิดามารดาร่วมกัน หากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตก่อนเจ้ามรดก 
บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนภาคนี้ไปทั้งหมด แต่ถ้าบิดามารดา
เสียชีวิตก่อนเจ้ามรดกทั้งคู่ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนภาคนี้ให้ยกเลิก   

  3. ภาคภริยา ส าหรับภาคภริยาหากเจ้ามรดกไม่มีภริยาหลวงและบิดามารดา
เสียชีวิตแล้ว ทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนของภาคภริยาให้ยกเลิกและน าเข้าไปรวมเป็นของภาค
หลวงเพ่ือน าเข้าพระคลังหลวงต่อไป ในกรณีนี้จะแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกออกเป็นสามส่วน คือ 
แบ่งส าหรับภาคหลวง 2 ส่วน และแบ่งให้แก่ภาคญาติ 1 ส่วน 

  4. ภาคญาติ ส าหรับภาคญาติที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกได้แก่ บุตร 
หลาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือพ่ีน้องร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดา ทั้งนี้ ญาติสนิทย่อมตัดสิทธิใน
การรับทรัพย์สินแห่งกองมรดกของญาติที่ห่างชั้นกันออกไป  

  ต่อมาการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้แก่ภาคหลวงก็เป็นอันยกเลิกไป 
เนื่องจากสมุห์บัญชีตั้งขึ้นเพ่ือให้มีหน้าที่เพ่ือแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกของผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือ 
ขุนนางผู้มีศักดินาให้แก่ทายาท และน าทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนของภาคหลวงเข้าพระคลังหลวง 
อีกทั้งยังมีหน้าที่น าเครื่องพัทยาส่งคืนให้แก่หลวงและน าความเพ่ือกราบบังคมทูลต่อไป เมื่อต าแหน่ง
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สมุห์บัญชีถูกยกเลิกจึงอาจเป็นเพราะว่าไม่มีการแบ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้แก่ภาคหลวงแล้ว หรือ
อาจเป็นเพราะอ านาจในการพิจารณาคดีมรดกเปลี่ยนมาเป็นอ านาจของศาลและศาลอาจจัดการได้
ถูกต้องและเด็ดขาดกว่าสมุห์บัญชีจึงท าให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงวินิจฉัยคดีเอง ดังนั้น สมุห์บัญชี
จึงถูกยกเลิกเนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป6  

  เมื่อพิจารณาถึงการแบ่งปันทรัพย์สินแห่งกองมรดกตามกฎหมายตราสามดวงใน
บทพระไอยการลักษณะมรดกและพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะมรดกแล้วจะเห็นได้
ว่า เมื่อชายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือขุนนางผู้มีศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไปเสียชีวิต กฎหมายจึงก าหนดให้
ต้องแบ่งปันทรัพย์สินแห่งกองมรดกส่วนหนึ่งตอบแทนพระคลังหลวง เนื่องจากทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกส่วนใหญ่มักจะได้รับมาจากการพระราชทานจึงถือเป็นการควบคุมความมั่งคั่งของครอบครัวเจ้า
มรดกมิให้มีการสะสมอ านาจและทรัพย์สินมากจนเกินไป และการแบ่งทรัพย์มรดกส่วนหนึ่งเพ่ือเข้า
พระคลังหลวงจึงมีลักษณะเสมือนเป็นการจัดเก็บภาษีมรดกในช่วงยุคสมัยนั้นนั่นเอง 
   4.1.2 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 
    4.1.2.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก 
         หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นระบอบประชาธิปไตย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจไว้ในเค้าโครงการเศรษฐกิจ (สมุดปกเหลือง) ซึ่งถือเป็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับแรกของไทย โดยได้เสนอหลากหลายวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดหาเงินทุนเพ่ือ
น ามาจ่ายค่าแรงงานและซื้อเครื่องจักรกลหรือวัตถุอ่ืนที่รัฐบาลยังไม่สามารถผลิตได้ อันมีความจ าเป็น
ต่อการประกอบการเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในหลากหลายวิธีการจัดหาเงินทุนดังกล่าวคือการเห็นควรให้รัฐ
เพ่ิมการจัดเก็บภาษีมรดกขึ้นอีกทางหนึ่ง เพ่ือจัดหาเงินทุนให้แก่รัฐบาลน ามาพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป7 

                                                           
6 ฤทัย พูลสวัสดิ์, “ภาษีมรดก,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2545) น.54-58. 
7 เค้าร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจ พุทธศักราช..... 
มาตรา 7 ให้รัฐบาลจัดหาเงินทุนและเครดิตเพ่ือประกอบการเศรษฐกิจ ดั่งต่อไปนี้ 
1. โดยเก็บภาษีมฤดก 
2. โดยเก็บภาษีรายได้ของเอกชน 
3. โดยเก็บภาษีทางอ้อมใน ยาสูบ ไม้ขีดไฟ เกลือ ฯลฯ 
4. โดยบังคับให้นักเลงการพนัน ซึ่งปรารถนาเล่นการพนันมาข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประจ า

ตนและเสียค่าจดทะเบียนเป็นงวดๆ ตามชนิดของการพนัน ซึ่งตนปรารถนาจะเล่น และห้ามมิให้จด
ทะเบียนบุคคลซึ่งในขณะใช้พระราชบัญญัตินี้เล่นการพนันนี้ไม่เป็น 
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โดยให้เหตุผลในการจัดเก็บภาษีมรดกว่า ตามหลักแล้วคนมั่งมีมักจะสะสมเงินทองไว้ ถ้าผู้มั่งมีนั้นมีเงิน
ทองมากจนเหลือเฟือย่อมควรที่จะถูกจัดเก็บภาษีให้มาก (Super Tax) ส่วนคนชั้นกลางควรจัดเก็บ
ภาษีให้น้อย เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบผู้มั่งมีจนเกินไป8 แต่เนื่องจากขณะนั้นกลุ่มศักดินา ขุนนาง และ
ทหาร น าโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งมีความเห็นทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่แตกต่างและ
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม จึงได้ตีพิมพ์พระบรมราชวินิจฉัยของรัชการที่ 7 
(สมุดปกขาว) ออกเผยแพร่โจมตีเค้าโครงการเศรษฐกิจ (สมุดปกเหลือง) เกือบทุกประเด็น ทั้งนี้ได้มี
ความเห็นโต้แย้งถึงการจัดเก็บภาษีมรดกว่า การเก็บภาษีมรดกจะจัดเก็บเป็นตัวเงินไม่ได้ จะจัดเก็บได้
แต่เพียงในรูปอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น และการจัดเก็บอสังหาริมทรัพย์ย่อมอยู่ในขอบเขตจ ากั ด
เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละครอบครัวย่อมมีอยู่ไม่มาก ซึ่งอาจจัดเก็บได้ไม่เกินสามชั่วอายุคน
เท่านั้นและอาจถือได้ว่าเป็นการริบทรัพย์สินคืนอย่างช้าๆ นั่นเอง ดังนั้น แนวความคิดในการจัดเก็บ
ภาษีมรดกและแนวความคิดในการด าเนินการต่างๆ ตามเค้าโครงการเศรษฐกิจจึงมีการหยุดชะงักไป
เพราะเหตุความเห็นที่แตกต่างทางการเมือง 
   จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 สมัยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็น
นายกรัฐมนตรีจึงมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร  ให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 โดยให้เหตุผลว่า การจัดเก็บภาษีมฤดกเป็น
การจัดเก็บภาษีจากความมั่งมีของคนรวยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคนจน การจัดเก็บภาษีมฤดกสามารถ
เพ่ิมรายได้ให้แก่รัฐและในหลายประเทศก็มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการ

                                                                                                                                                                      

นอกจากการเสียค่าจดทะเบียนประจ าตัวแล้ว การเล่นทุกๆ คราว จะต้องได้รับอนุญาตและ
เสียค่าธรรมเนียมอีกต่างหากทุกๆ คราว 

5. ออกใบกู้ เพ่ือคนที่มั่งมีภายในพระราชอาณาจักรซื้อใบกู้โดยรัฐบาลเอาโรงงานหรือ
ทรัพย์สินอื่นเป็นประกัน 

6. ออกสลากกินแบ่ง 
7. กู้เงินจากธนาคารแห่งชาติ 
8. กู้เงินจากต่างประเทศ 
9. ตกลงหาเครดิตกับบริษัทที่จ าหน่ายเครื่องจักรกลกับต่างประเทศเพ่ือส่งเงินเป็นงวดๆ 

8 ค าอธิบายเค้าร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจ พ.ศ. ..... 
จ. ภาษีมฤดกนี้ไม่ใช่จะอิจฉาคนมั่งมี เป็นเพราะตามหลักนั้นคนที่มั่งมีได้สะสมเงินทองไว้ เงินทอง

นั้นได้มาก็โดยอาศัยราษฎรร่วมกัน และผู้มั่งมีได้ไว้โดยทางตรงหรือทางอ้อม การก าหนดภาษีมฤดกนั้น 
ถ้าผู้มั่งมีมีมากจนเหลือเฟือควรเก็บให้มาก (Super Tax) คนชั้นกลางจึงผ่อนผันเก็บแต่น้อย ทั้งนี้เพ่ือมิ
ให้กระทบผู้มั่งมีเกินไป 
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จัดเก็บภาษีมฤดกในประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายละเอียดและสาระส าคัญในการจัดเก็บอากร
มฤดกและอากรการรับมฤดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 ดังต่อไปนี้ 
   4.1.2.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
     ตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 ก าหนด 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดกไว้ 2 ประเภท ดังนี้  
   (1) ส าหรับการจัดเก็บภาษีกองมฤดก เนื่องจากภาษีกองมฤดกเป็นการ
จัดเก็บภาษจีากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมฤดกของผู้ตาย ดังนั้น ผู้จัดการมฤดกจึงเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
ช าระภาษีกองมฤดก9  
   (2) ส าหรับการจัดเก็บภาษีการรับมฤดก เนื่องจากเป็นการเรียกเก็บภาษี
จากทายาทผู้รับมฤดกแต่ละคน ดังนั้น ทายาทผู้รับมฤดกแต่ละคนจึงเป็นผู้มีหน้าที่ในการช าระภาษีการ
รับมฤดก10  
     นอกจากบรรดาทรัพย์สินจากกองมฤดกของผู้ตายจะถูกน ามาคิดค านวณ
ในการเสียภาษแีล้ว กฎหมายยังก าหนดให้ผู้รับมฤดกซึ่งได้รับมฤดกที่มีมูลค่าราคาเกินกว่า 10,000 บาท 
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมฤดกอีก โดยผู้จัดการมฤดกจะต้องแจ้งให้พนักงานตีราคาทราบชื่อและ 
ที่อยู่ของทายาทผู้ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมฤดก รวมถึงจ านวนมฤดกที่ได้รับและราคา
ทรัพย์สินที่ทายาททุกคนได้รับ 
   เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมฤดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการ
รับมฤดก พ.ศ. 2476 มีลักษณะการจัดเก็บภาษีมฤดกทั้ง 2 รูปแบบ คือ การจัดเก็บภาษีกองมฤดก
และการจัดเก็บภาษีการรับมฤดก โดยจะจัดเก็บภาษีจากกองมฤดกก่อนและเมื่อกองมฤดกดังกล่าว
แบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาท หากทายาทแต่ละคนได้รับทรัพย์สินแห่งกองมฤดกเกินกว่าจ านวนที่
กฎหมายก าหนดทายาทแต่ละคนนั้นจะต้องเสียภาษีการรับมฤดกอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การจัดเก็บภาษี

                                                           
9
 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 

มาตรา 26 ผู้จัดการมฤดกต้องรับผิดในการเสียอากรมฤดกในทรัพย์สินที่ได้รับมอบและ 
ได้จัดการไป ผู้จัดการมฤดกมีอ านาจจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ตามที่เป็นการสมควร เพ่ือประโยชน์
แห่งการเสียอากรมฤดกหรือให้หลักประกันส าหรับอากรมฤดก 

ในกรณีที่ทรัพย์สินมิได้อยู่ในความควบคุมของผู้จัดการมฤดก ท่านว่าบุคคลที่ได้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นต้องรับผิดในการเสียอากร 

10
 มาตรา 32 บุคคลใดได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ตายอันมีราคาเกินกว่าหมื่นบาท บุคคลนั้น

ต้องเสียอากรเรียกว่า “อากรการรับมฤดก” ตามอัตราที่จ าแนกไว้ในพิกัด 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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มฤดกจึงเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน (Double Taxation) เพราะเป็นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน
เดียวกันถึงสองครั้งซึ่งขัดต่อหลักการจัดเก็บภาษีทั่วไป 
   4.1.2.3 ฐานภาษี 
   (1) ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 
        ทรัพย์สินแห่งกองมฤดกของผู้ตาย ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รวบรวมเพ่ือ
น ามาค านวณรวมเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินแห่งมรดกสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  1. ในกรณีเจ้ามฤดกมีสัญชาติไทย ทรัพย์สินที่ต้องรวบรวมเพ่ือน ามา
ค านวณเป็นฐานภาษี ได้แก่ 
      1) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทย 
     2) บรรดาสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างที่อยู่ในประเทศไทย 
     3) บรรดาสต็อก พันธบัตร ใบหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอ่ืน 
หรือประโยชน์หรือสิทธิในกิจการอุตสาหกรรม และวิชาชีพโดยลักษณะเป็นหุ้นส่วนหรืออย่างอ่ืน ทั้งที่
มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ 
    4) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับ
หรือทรัพย์สินอันเกิดขึ้นแก่มฤดกเพราะเหตุที่ตาย ทั้งท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ11 
    2. ในกรณีที่เจ้ามฤดกไม่ได้มีสัญชาติไทย ทรัพย์สินที่ต้องรวบรวมเพ่ือ
น ามาค านวณเป็นฐานภาษี ได้แก่ 
   1) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย 

                                                           
11

 มาตรา 6 ทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งท่านให้น ามาร่วมในการก าหนดค่าแห่งมฤดกนั้น คือ 
(1) ถ้าผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย 
(ก) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในสยาม 
(ข) บรรดาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่มีอยู่ในสยาม 
(ค) บรรดาสต๊อก พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอ่ืน หรือประโยชน์ หรือสิทธิ

ในกิจการค้าอุตสาหกรรมและวิชาชีพ โดยลักษณะเป็นหุ้นส่วน หรืออย่างอ่ืน ทั้งที่มีอยู่ในสยามและ
ต่างประเทศ 

(ง) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ยังค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับ หรือทรัพย์สินอันเกิดขึ้น
แก่กองมฤดกเพราะเหตุที่ตายทั้งที่อยู่ในสยามและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ถ้ายังมีโต้แย้งหรืออยู่ภายใน
เงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ข้อโต้แย้งต้องได้ระงับแล้ว หรือเงื่อนไขส าเร็จลงแล้วในทางท่ีมีคุณแก่ทายาท  
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    2) บรรดาสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย 
    3) บรรดาสต็อก พันธบัตร ใบหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอ่ืน 
หรือประโยชน์หรือสิทธิในกิจการอุตสาหกรรมและวิชาชีพ โดยลักษณะเป็นหุ้นส่วนหรืออย่างอ่ืน 
เฉพาะที่มีอยู่ในประเทศไทย 

     4) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับ
หรือทรัพย์สินอันเกิดขึ้นแก่มฤดกเพราะเหตุที่ตายเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทย12  

   3. อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ตายถือกรรมสิทธิ์ หรือมีชื่อ
เป็นเจ้าของ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ออกให้แก่ผู้ถือที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้ตาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นของผู้ตาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอ่ืน13  

   4. บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งผู้ตายให้แก่บุคคลใดโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมภายในหนึ่งปีก่อนตายนั้น เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ผู้รับได้รับไปเป็นราคาไม่เกินคนละ 1,000 บาท 
หรือให้ในการสมรสของผู้รับ หรือก่อนวันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้14  
   (2) ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก 

   กรณีท่ีทรัพย์สินแห่งกองมฤดกของผู้ตายตกทอดเป็นทรัพย์สินที่ได้แก่รัฐ 
ทบวงการเมือง สาธารณสถานการกุศล หรือสภากาชาด พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดยกเว้นไม่ต้อง
จัดเก็บภาษีกองมฤดกและภาษีการรับมฤดก15  

 
 

                                                           
12มาตรา 6 (2) ถ้าผู้ตายเป็นชนต่างด้าว ให้ก าหนดค่าแห่งมฤดกเหมือนผู้ตายมีสัญชาติเป็น

ไทย เว้นแต่ให้ก าหนดฉเพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในสยาม 
13

 มาตรา 6 (3) อสังหาริมทรัพย์ก็ดี สังหาริมทรัพย์ก็ดี ที่ผู้ตายถือกรรมสิทธิ์ หรือมีชื่อเป็น
เจ้าของ หรือสังหาริมทรัพย์ออกให้แก่ผู้ถือที่อยู่ในครอบครองของผู้ตาย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นของผู้ตาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน 

14
 มาตรา 7 บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งผู้ตายให้แก่บุคคลใด โดยตรงหรือโดยอ้อมภายใน

เวลาหนึ่งปีก่อนตายนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งอากรมฤดก ท่านให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งมฤดก และให้คิด
รวมเพ่ือก าหนดค่าแห่งมฤดกด้วย เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ซึ่งผู้รับได้รับไปเป็นราคาไม่เกินคนละพันบาท 
หรือให้ในการสมรสของผู้รับ หรือได้ให้ไปแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

15
 มาตรา 14 ถ้าปรากฏว่ามีทรัพย์สินใดอันจะตกได้แก่รัฐหรือทะบวงการเมือง หรือ

สาธารณสถานการกุศล หรือสภากาชาด เมื่อได้น าค่าแห่งทรัพย์สินนั้นมารวมในการก าหนดยอดสุทธิ
แห่งค่าของมฤดกแล้ว ท่านมิให้เรียกและเก็บอากรในค่าแห่งทรัพย์สินนั้น 



68 
 

   4.1.2.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
    การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
และอัตราค่าลดหย่อนส าหรับให้น ามาหักออกจากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมฤดก เพ่ือเป็นมาตรการ
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่าย 
    ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักออกจากยอดสุทธิแห่งค่าของมฤดกได้นั้น 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
     1. หนี้สินซึ่งเจ้ามฤดกเป็นหนี้อยู่ก่อนตายสามารถน ามาหักจากยอดสุทธิ
แห่งค่ามฤดกได้ 
     2. ค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยศพร้อยละ 10 ของยอดสุทธิแห่งค่า แต่ไม่เกินกว่า 
5,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถน ามาหักออกจากยอดสุทธิแห่งค่ามฤดกได้ 
     3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการมฤดกตามที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถน ามาหักออกจากยอดสุทธิแห่งค่ามฤดกได้ 
   (2) ค่าลดหย่อน 

  นอกจากค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ข้างต้น กฎหมายก าหนดให้สามารถน า
มูลค่าแห่งกองมฤดกหักค่าลดหย่อนได้อีกในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1. กรณีที่ต้องเสียภาษีซ้ า กฎหมายก าหนดว่าในกรณีอสังหาริมทรัพย์ 
ประโยชน์ หรือสิทธิในกิจการค้า อุตสาหกรรม หรืองานในวิชาชีพที่ได้จากการเป็นหุ้นส่วน หรือได้จาก
ทางอ่ืน ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ประโยชน์หรือสิทธิที่ได้จากการโอนไปในเวลาที่เจ้ามฤดกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งได้เสียภาษีมฤดกแล้ว ต่อมาภายในเวลา 5 ปี ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้อง
เสียภาษีอากรมฤดกอีก กฎหมายให้หักค่าในทรัพย์สินอันจะต้องเสียภาษี ในการค านวณยอดสุทธิแห่ง
ค่าท่ีจะต้องเสียภาษีมฤดกอีกได้ 16 

                                                           
16

 มาตรา 25 เมื่ออสังหาริมทรัพย์ก็ดี ประโยชน์หรือสิทธิในกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือใน
งานวิชาชีพที่ได้มาจากการเป็นหุ้นส่วนหรือได้มาจากทางอ่ืน (มิใช่ที่ได้มาจากบริษัท) ก็ดี ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั้นก็ดี ประโยชน์หรือสิทธิซึ่งได้โอนไปในเวลาคนใดคนหนึ่งตายก็ดี ได้เสียอากรมฤดก
แล้ว ต่อมาภายในห้าปีทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องเสียอากรมฤดกอีก ท่านว่าถ้าอธิบดี
กรมสรรพากร หรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นว่ามีหลักฐานเช่นว่ามาก็ให้ลดจ านวนเงินอากรมฤดก 
ที่จะต้องเสียเพราะความตายของคนที่สองดั่งต่อไปนี้ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละแปด 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสองปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละหกสิบ 
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   2. กรณีลดหย่อนอัตราภาษีตามความสัมพันธ์ให้แก่ญาติที่ใกล้ชิดของ
เจ้ามฤดก เพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ทายาทที่ต้องเสียภาษีการรับมฤดกอีกครั้งหนึ่งตามอัตราที่
ก าหนดไว้ดังนี้  
     1) กรณีทายาทเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลาน ให้เรียกเก็บ
และเสียภาษีการรับมฤดกเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราภาษีการรับมฤดกตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
    2) กรณีทายาทเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ให้เรียกเก็บและเสีย
ภาษกีารรับมฤดก 3 ใน 4 ส่วนของอัตราภาษีการรับมฤดกตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้17  
   4.1.2.5 อัตราภาษี  
    เมื่อการจัดเก็บภาษมีฤดกก าหนดให้จัดเก็บทั้งรูปแบบภาษีกองมฤดกและ
ภาษีการรับมฤดก พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงก าหนดอัตราภาษีไว้ส าหรับการจัดเก็บภาษีมฤดก ทั้ง 2 
ประเภท ดังนี้ 
   (1) อัตราภาษีกองมฤดก กองมฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่า เมื่อได้หักหนี้สิน
ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว หากมีจ านวนไม่เกิน 10,000  บาท จะได้การยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี แต่ถ้ามีจ านวนเกิน 10,000 บาท จะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินตามอัตราภาษีก้าวหน้าตั้งแต่
ร้อยละ 1 และเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20 
     (2) อัตราภาษีการรับมฤดก การรับมฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่าภายหลัง
จากการหักหนี้สินตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว หากมีจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ามีจ านวนเกิน 10,000 บาท จะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินตามอัตราภาษี
ก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 1 และเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 2018 
   4.1.2.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
  การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
         การประเมินราคาทรัพย์สินแห่งกองมฤดกมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                      

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสามปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง…..ร้อยละห้าสิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสี่ปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละสี่สิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในห้าปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละยี่สิบ 
ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินอันจะต้องเสียอากรเมื่อคนที่สองตายมีราคาต่างกันกับค่าแห่งทรัพย์สินที่

ได้เสียอากรเมื่อคนที่หนึ่งตายไซร้ ท่านให้ถือจ านวนข้างน้อยเป็นเกณฑ์ค านวณค่าอากรซึ่งจะได้ลด 
ตามมาตรานี้ 

17 ฤทัย พูลสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.72. 
18 ฤทัย พูลสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6 น.74. 
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  (1) กรณีทรัพย์สินแห่งกองมฤดกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือ
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างที่อยู่ในประเทศไทย สต็อก พันธบัตร 
ใบหุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์อย่างอ่ืน ประโยชน์หรือสิทธิในกิจการอุตสาหกรรม และวิชาชีพโดยลักษณะ
เป็นหุ้นส่วนหรืออย่างอ่ืนทั้งที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ให้ประมาณราคาตามราคาตลาดใน
เวลาเจ้ามฤดกถึงแก่ความตาย  
  (2) สิทธิเรียกร้องที่ค้างอยู่ในเวลาเจ้ามฤดกถึงแก่ความตาย หรือเงินที่จะ
ได้รับหรือทรัพย์สินอันเกิดขึ้นแก่กองมฤดกเพราะเหตุที่เจ้ามฤดกถึงแก่ความตาย ทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ แบ่งการประเมินเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
     1. กรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งหรืออยู่ภายในเงื่อนไขบังคับก่อน ให้ประมาณราคา
ตามจ านวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสาร 
    2. กรณีที่มีข้อโต้แย้งหรืออยู่ภายในเงื่อนไขบังคับก่อน ให้ประมาณราคา
ตามจ านวนเงินที่ก าหนดในค าพิพากษาหรือข้อตกลงซึ่งคู่กรณีท าไว้โดยสุจริต19  
    การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 
  เมื่อเจ้ามฤดกถึงแก่ความตายและมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมฤดกรวมกัน 
มีจ านวนเกินกว่าหรือน่าจะเกินกว่า 10,000 บาท ให้ผู้จัดการมฤดกแจ้งการตายของเจ้ามฤดกต่อ
พนักงานตีราคาแห่งท้องที่ซึ่งเจ้ามฤดกถึงแก่ความตาย ภายในระยะเวลา 15 วัน ตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกให้บุคลซึ่งก าลังครอบครองทรัพย์มฤดกเป็นคนจัดการดังกล่าวข้างต้น 
ในกรณีที่พนักงานตีราคาได้รับค าบอกกล่าวหรือไม่ได้รับค าบอกกล่าว แต่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่า
ทรัพย์สินแห่งกองมฤดกมีมูลค่าเกินกว่า 10,000 บาท หากไม่มีผู้จัดการมฤดกหรือผู้จัดการมฤดกไม่
ยอมรับหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งพ้นก าหนด 30 วัน นับจากวันที่เจ้ามฤดกตาย 

                                                           
19

 มาตรา 10 ค่าแห่งทรัพย์นั้น ให้ก าหนดดั่งต่อไปนี้ 
ทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ก) (ข) (ค) ให้ประมาณตามราคาตลาดในเวลาตาย 
ทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ง) ถ้าการเรียกร้องจ านวนเงินนั้นไม่มีโต้แย้ง ให้ประมาณตาม

จ านวนที่ระบุไว้ในเอกสารซึ่งเป็นหลักการเรียกร้อง ถ้ามีการโต้แย้ง ให้ประมาณตามจ านวนเงินซึ่ง
ก าหนดในค าพิพากษา หรือตามข้อตกลงซึ่งคู่กรณีท าไว้โดยสุจริต  

การก าหนดค่าแห่งทรัพย์ตามมาตรา 7 ให้อนุโลมก าหนดอย่างเดียวกับทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ใน
มาตรา 6 
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และทายาทมิได้ร้องขอต่อศาลเพ่ือตั้งผู้จัดการมฤดก กรณีดังกล่าวกฎหมายก าหนดให้พนักงาน 
ตีราคามีอ านาจร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมฤดกเพ่ือด าเนินการช าระภาษีมฤดกต่อไป20 

   ทั้งนี้ ผู้จัดการมฤดกต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีมฤดกในทรัพย์สินแห่ง
กองมฤดกที่ตนได้รับมอบและได้จัดการไป โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ง
จ านวนเงินที่จะต้องเสียอากรมฤดกไปยังผู้จัดการมฤดก และให้ผู้จัดการมฤดกมีหน้าที่ต้องช าระภาษีแก่
พนักงานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว21  
   พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ใช้บังคับ
จัดเก็บภาษมีฤดกได้ประมาณ 10 ปี จึงมีการยกเลิกการจัดเก็บไปในช่วงปี พ.ศ. 2486 สมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตี แม้ว่าในบันทึกหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พุทธสักราช 2476 พุทธสักราช 2487 จะระบุถึงเหตุผล
ของการยกเลิกไว้ว่า อากรมฤดกและการรับมฤดกปีหนึ่งๆ เก็บได้เป็นจ านวนไม่แน่นอน และตามปกติ
เก็บได้เป็นจ านวนน้อยแต่มีภาระต้องปฏิบัติมาก จึงสมควรเลิกเก็บอากรมฤดกและการรับมฤดกเสีย 

                                                           
20

 มาตรา 15 เมื่อบุคคลใดตายและปรากฏว่าค่าของมฤดกมีจ านวนรวมกันเกินกว่า หรือ
น่าจะเกินกว่าหมื่นบาท ท่านให้ผู้จัดการมฤดกแจ้งความตายต่อพนักงานตีราคาแห่งท้องที่ซึ่งบุคคลนั้น
ตายภายในสิบห้าวัน ตามแบบที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าตายในต่างประเทศก าหนดเวลาส าหรับท าค าบอก
กล่าวให้นับตั้งแต่เวลาที่ผู้จัดการมฤดกทราบในสยาม ค าบอกกล่าวนั้นให้ส่งไปยังพนักงานตีราคาแห่ง
ท้องที่ซึ่งผู้จัดการมฤดกตั้งสถานที่อยู่ 

ถ้าไม่มีผู้จัดการมฤดก ให้บุคคลซึ่งก าลังครอบครองทรัพย์มฤดกจัดการตามที่กล่าวแล้ว 
ในวรรคต้น 

มาตรา 16 เมื่อพนักงานตีราคาได้รับค าบอกกล่าวตามมาตราก่อนหรือไม่ได้รับค าบอกกล่าว
แต่มีเหตุผลน่าเชื่อว่ามฤดกมีค่าเกินกว่าหมื่นบาท ถ้าไม่มีผู้จัดการมฤดกตามพินัยกรรม์หรือผู้จัดการ
มฤดกตามพินัยกรรม์ไม่ยอมรับหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับจาก  
วันตายไปแล้ว ทายาทมิได้ร้องต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมฤดกไซร้ ท่านให้พนักงานตีราคาร้องต่อศาล
ขอให้ตั้งผู้จัดการมฤดก 

ค่าธรรมเนียมการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมฤดกนั้น ท่านให้หักจากกองมฤดก 
21

 มาตรา 27 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งจ านวนเงินที่จะต้องเสียอากรมฤดกไปยังผู้รับผิด 
มาตรา 28 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ านวนเงินอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ 

ผู้ต้องรับผิดเสียค่าอากรแก่พนักงานเก็บอากร 
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เพ่ือให้เจ้าพนักงานได้มีเวลาปฏิบัติงานอ่ืนซึ่งได้ประโยชน์มากกว่า22 แต่เหตุผลหลักในการยกเลิกการ
จัดเก็บภาษีมฤดกที่แท้จริงนั้นคงต้องยอมรับว่าเป็นเพราะเหตุผลทางการเมือง เนื่องจากพระราชบัญญัติ
อากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 ถูกต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์และไม่เห็นด้วยจากกลุ่มคนร่ ารวย
และกลุ่มเชื้อพระวงศ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยนั้นจึงไม่อยาก
ถูกจัดเก็บภาษมีฤดกจึงพยายามยกเลิกภารจัดเก็บภาษีดังกล่าว และอีกเหตุผลหนึ่งคือการจัดเก็บภาษี
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจะด าเนินการจัดเก็บภาษีจากกองมฤดกก่อน เมื่อทายาทแต่ละคนได้รับ
การแบ่งปันทรัพย์สินแห่งกองมฤดกเกินกว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนดก็จะถูกจัดเก็บภาษีการรับมฤดก
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการจัดเก็บภาษีมฤดกจึงมีลักษณะซ้ าซ้อนและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน23 
จนกระท่ังต้องยกเลิกการจัดเก็บภาษีมฤดกไปในที่สุด 
 4.1.3 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 

 หลังจากยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับ
มฤดก พ.ศ. 2476 ไปในปี พ.ศ. 2487 นั้น ทุกครั้งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจการจัดเก็บ
ภาษมีรดกจะถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นหารือเพ่ือน ากลับมาใช้บังคับอีกครั้งอยู่เสมอ ในช่วงปี พ.ศ. 
2541 สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แนวความคิดในการการจัดเก็บภาษีมรดกเริ่มปรากฏ
อีกครั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขเศรษฐกิจของชาติและแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาผลกระทบในการ
จัดเก็บภาษีมรดก ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นคณะกรรมการเสนอให้ด าเนินการจัดเก็บภาษีมรดกจาก
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่เจ้ามรดกถือครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้จัดเก็บ
ภาษีในอัตราก้าวหน้า และก าหนดยกเว้นทรัพย์มรดกอันเป็นทรัพย์สินของราชวงศ์ องค์กรการกุศล 
องค์กรสาธารณประโยชน์ การบริจาคเพ่ือศาสนาและทรัพย์สินที่เจ้ามรดกยกให้เป็นของแผ่นดิน แต่
หลังจากการศึกษาผลกระทบในการจัดเก็บภาษีมรดกของคณะกรรมการดังกล่าวก็ยังไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีมรดกเกิดขึ้นแต่อย่างใด 

 ต่อมามีการรื้อฟ้ืนการจัดเก็บภาษีมรดกหลายต่อหลายครั้ ง จนกระทั่งกระทรวง 
การคลังมีนโยบายด าเนินการปรับโครงสร้างทางภาษีทั้งระบบในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันให้แก่ภาคเอกชนและรองรับการเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานด าเนินการศึกษา

                                                           
22 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดก

และการรับมรดก พุทธสักราช 2476 พุทธสักราช ….” (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2486), (เรื่องเสร็จที่ 258/2486).  

23 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 
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แนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้ด าเนินการ
ศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดเก็บภาษีมรดกที่เหมาะสม รวมทั้ง ด าเนินการหารือร่วมกับ
กรมสรรพากรและนักวิชาการเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 22/2550 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและ
ภาษีการให้ พ.ศ. .... มีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   4.1.3.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก 
   ในร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... ได้
ระบุว่าหลักการและสาระส าคัญว่า เพ่ือการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจากเจ้า
มรดกและเก็บภาษีการให้จากผู้รับทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการจัดโครงสร้างภาษี
อากรเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ให้มีการจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้นและเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนร่ ารวยกับ
คนยากจน และเพ่ือให้มีรายได้ในการที่จะอ านวยความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม 
   4.1.3.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .. ..  มี
หลักการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก ดังนั้นจึงก าหนดให้ผู้รับมรดกแต่ละคนเป็นผู้มีหน้าที่และ
รับผิดชอบในการเสียภาษี ส่วนในกรณีที่ทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบใน
การเสียภาษีการรับมรดกแทน24  
   ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

    ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก  

   (1) กรณหีน่วยงานราชการเป็นผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก 

                                                           
24

 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 3 ใหผูรับมรดกแตละคนเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกในหมวดนี้ 
ในกรณีทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดกเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแต
กรณี รับผิดชอบแทน 
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   (2) กรณวีัด วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิคหรือมัสยิด ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น เป็นผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก 
   (3) กรณีองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงใน
ประมวลรัษฎากร เป็นผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก 
   (4) กรณีสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาของรัฐในประเทศไทย เป็น 
ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก 
  4.1.3.3 ฐานภาษี 
    ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 

  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดทรัพยสินที่ตองน ามารวบรวมเพ่ือ
เป็นฐานในการค านวณภาษีการรับมรดกต่อไป ดังนี้ 

 (1) ส าหรับกรณีที่เจามรดกมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกที่ต้องรวบรวมเพ่ือน ามาค านวณภาษีการรับมรดก คือ อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทรัพยสิทธิ
ต่างๆ เงินสดในธนาคารและสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้น หรือตราสาร
ลักษณะเดียวกันและสิทธิหรือประโยชน์ในกิจการค้าอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพของเจ้ามรดกที่ผูรับมรดก
แตละคนไดรับไมวาทรัพยสินดังกล่าวจะอยูในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย 

 (2) ส าหรับกรณีที่เจามรดกมิไดมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกที่ต้องรวบรวมเพ่ือน ามาค านวณภาษีการรับมรดกต่อไป คือ อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ 
ทรัพยสิทธิต่างๆ เงินสดในธนาคารและสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้น หรือ
ตราสารลักษณะเดียวกันและสิทธิหรือประโยชน์ในกิจการค้าอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพของเจ้ามรดก
เฉพาะที่อยูในประเทศไทย ซ่ึงผูรับมรดกแตละคนไดรับจากเจามรดก  
  4.1.3.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
   ค่าลดหย่อน  
   ทรัพย์สินแห่งกองมรดกหลังจากหักภาระผูกพันแล้วร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก าหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนเป็นการเพ่ิมเติมได้ดังนี้ 
  (1) มูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ านวน 50,000,000 บาท ส าหรับ
ทายาทผู้รับมรดกแต่ละคนสามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 
  (2) กรณีผู้รับมรดกเป็นสามีภรรยา บุตร หรือบิดามารดาของเจ้ามรดก
สามารถหักค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์เพ่ิมเติมจาก กรณี (1) ได้อีก ดังนี้ 

   1) กรณีผู้รับมรดกเป็นสามีหรือภรรยาของเจ้ามรดกสามารถหักค่า
ลดหย่อนได้จ านวนทั้งหมดของมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ได้รับ ดังนั้น หากผู้รับมรดกเป็นสามี
หรือภรรยาของเจ้ามรดกย่อมไม่ถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยปริยาย 
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  2) กรณีผู้รับมรดกเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถหักค่าลดหย่อน
เพ่ิมได้อีกจ านวน 10,000,000 บาท 
  3) กรณีผู้รับมรดกเป็นบิดา มารดา ของเจ้ามรดกสามารถหักค่าลดหย่อน
เพ่ิมได้อีกจ านวน 10,000,000 บาท  
 4.1.3.5 อัตราภาษี 
   ส าหรับอัตราการจัดเก็บภาษกีารรับมรดกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ก าหนดให้จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า โดยก าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษไีว้ดังนี้ 
  (1) กรณีทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิ ซึ่งผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้รับมี
มูลค่าไม่เกินจ านวน 150 ล้านบาท ก าหนดให้เสียภาษีการรับมรดกในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่า
มรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษ ี
  (2) ส าหรับกรณทีรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิ ซึ่งผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้
รับเฉพาะในส่วนของมูลค่าจ านวนตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป ก าหนดให้ต้องเสียภาษีการรับมรดกเฉพาะ
ในส่วนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี  
   4.1.3.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
   การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
   การประเมินมูลค่าและราคาทรัพย์แห่งกองมรดกมีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส าหรับราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์ค านวณมูลค่าของมรดกพึง
ประเมินให้ใช้ราคาตลาดของทรัพย์สินประเภทนั้นๆ ในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กรณีที่ไม่อาจ
ก าหนดราคาตลาดได้ให้ถือราคาที่ส านักงานประเมินราคาทรัพย์สินหรือราคาที่เจ้าพนักงานประเมินท า
การประเมินเป็นราคาตลาด  
   (2) ส าหรับการค านวณราคาตลาดของทรัพย์สินประเภทที่ดินให้น ามูลค่า
ราคาประเมินที่ดินที่กรมที่ดินประกาศใช้ก าหนดราคาที่ดินเป็นราคาตลาด  

   (3) ส าหรับการค านวณราคาตลาดของทรัพย์สินประเภทโรงเรือน สิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนหรือแพ ให้น ามูลค่าราคาประเมินทรัพย์สินประเภทโรงเรือนที่กรมธนรักษ์ประกาศใช้
ก าหนดราคาที่ดินเป็นราคาตลาด  

   (4) ส าหรับราคาตลาดส าหรับใบหุ้น พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่ืนให้
ค านวณตามราคาตลาดในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กรณีไม่มีราคาตลาดในวันที่รับโอนให้ใช้ราคา
เฉลี่ย 30 วันย้อนหลัง กรณียื่นแบบแสดงรายการมรดกเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ค านวณ
ราคาตลาดในวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือราคาตลาดในวันที่ครบก าหนดยื่นแบบแสดงรายการ
มรดกแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
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     การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 1 ปีนับจากวันที่เจ้ามรดกตาย หรือภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับทรัพย์มรดก
ซึ่งแบ่งเป็น 

  (1) กรณีผู้รับมรดกมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ก าหนดให้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีการรับมรดก ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ท่ีผู้รับมรดกมีภูมิล าเนาอยู่ 
    (2) กรณีผู้รับมรดกมิได้มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ให้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษกีารรับมรดก ณ อ าเภอท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ 
    การช าระภาษี 
    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องช าระภาษีพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับ
มรดกต่อเจ้าพนักงานประเมิน โดยการช าระภาษีการรับมรดกอาจจะไม่ช าระภาษีทั้งหมดพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการก็ได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผ่อนช าระภาษีโดยมีการค้ าประกันหรือ  
วางหลักประกันตามที่ก าหนดและต้องช าระภาษีให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
   (1) ถ้าภาษีท่ีต้องช าระมีจ านวนเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 
บาท ก าหนดช าระภายใน 1 ปี นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการ โดยช าระเป็น 2 งวด จ านวนงวดละ
เท่าๆ กัน แต่งวดแรกต้องช าระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
และ 
    งวดที่ 2 ต้องช าระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ต้องช าระงวดแรก 

   (2) ถ้าภาษีที่ต้องช าระมีจ านวนเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ก าหนดช าระภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยช าระเป็น 4 งวด 
จ านวนงวดละเท่าๆ กันก็ได้ แต่งวดแรกต้องช าระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกต่อเจ้า
พนักงานประเมิน  

   งวดที่ 2 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ต้องช าระงวดแรก  
    งวดที่ 3 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2  
    งวดที่ 4 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 3 

  (3) ถ้าภาษีที่ต้องช าระมีจ านวนเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
15,000,000 บาท ก าหนดช าระภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยช าระเป็น 6 งวด 
จ านวนงวดละเท่าๆ กันก็ได้ แต่งวดแรกต้องช าระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกต่อ 
เจ้าพนักงานประเมิน  

  งวดที่ 2 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ต้องช าระงวดแรก  
  งวดที่ 3 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2  
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  งวดที่ 4 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 3  
  งวดที่ 5 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 4  
  งวดที่ 6 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 5   

  (4) ถ้าภาษีที่ต้องช าระมีจ านวนเกิน 15,000,000 บาทขึ้นไป ก าหนด
ช าระภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยช าระเป็น 8 งวด จ านวนงวดละเท่าๆกันก็ได้
แต่งวดแรกต้องช าระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

   งวดที่ 2 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ต้องช าระงวดแรก  
  งวดที่ 3 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2  
  งวดที่ 4 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 3  
  งวดที่ 5 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 4  
   งวดที่ 6 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 5  
   งวดที่ 7 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 6  
   งวดที่ 8 ต้องช าระภายใน 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 7  

  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
การรับมรดกสามารถผ่อนช าระภาษีได้นานถึง 4 ปี ส าหรับจ านวนภาษีท่ีต้องช าระมีจ านวนสูง 
 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 หลังจาก
พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพท์ ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาการจัดเก็บ
ภาษีมรดก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีความเห็นสนับสนุนว่าประเทศไทยควรจะจัดเก็บ
ภาษีมรดกโดยการให้เหตุผลดังนี้  
 นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ขอสนับสนุนญัตตินี้ด้วยเหตุผลว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลที่
ผ่านมาพยายามจะด าเนินมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ แต่จะพบว่ าปัญหา
ความยากจน ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนกับคนรวยยังคงมีอยู่ แต่ประเด็นช่องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวยยังกว้างอยู่มาก อันเป็นผลจากการกระจายรายได้ที่ด้อยประสิทธิภาพและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไม่ถูกกระจายออกไปอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การปฏิรูประบบภาษีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหาในระยะยาวจึงควรน าภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดกกลับมาพิจารณาอย่างแท้จริง 

 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ขอสนับสนุนญัตตินี้ด้วยเหตุผลว่า เมื่อคุณเกิดรายได้
ขึ้นมา ไม่ว่าจะได้รับมาโดยลักษณะไหนก็ตาม คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันจึงจะมีความเป็น
ธรรม ไม่ใช่ว่าคนที่ได้รับมรดกมาจะไม่ต้องเสียภาษี ส่วนคนที่มีมรดกเล็กๆ น้อยๆ มูลค่าไม่สูง ควรจะ
ก าหนดขั้นต่ าที่ไม่ต้องเสียภาษีมรดกไว้และเริ่มจัดเก็บจากอัตราที่ไม่สูงนักแล้วค่อยๆ ปรับสูงขึ้นไป 
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 นายวิทย์ รายนานนท์ ขอสนับสนุนญัตตินี้ด้วยเหตุผลส าคัญ 4 ประการ คือ 
 ประการแรก เรื่องความเป็นธรรม ความเป็นธรรมในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่จะท าให้
บ้านเมืองสงบสุข 

 ประการที่สอง เรื่องการแบ่งปันความสุขหรือความมั่งคั่ง (Distribution of 
wealth) จะท าให้ความแตกต่างหรือช่องว่างของคนจนกับคนรวยลดลง และจะท าให้ความแตกแยก
ของสังคมลดลง 

 ประการที่สาม เรื่องการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย วัฒนธรรม
ที่ว่าคือการรู้จักที่จะเสียสละเหมือนกับวัฒนธรรมของคนตะวันตกที่น าเงินรายได้ไปจัดสร้างมูลนิธิหรือ
บริจาคให้การกุศล 

ประการที่สี่ รัฐจะมีรายได้มาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น 
 แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติภาษกีารรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... จะได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติในการประชุมดังกล่าว และถือได้ว่าเป็นแนวความคิดในการที่จะ
น าภาษีมรดกกลับมาจัดเก็บในประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดตั้งแต่มีการรื้อฟ้ืนภาษีมรดกมาเป็น
ระยะๆ ก็ตาม แต่สุดท้ายร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. ....  ก็ไม่ผ่าน
ออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมายแต่อย่างใด 
 4.1.4 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

 ภายหลังจากแนวคิดในการจัดเก็บภาษีมรดกตามร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... ไม่ประสบความส าเร็จไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ความคืบหน้าของ
การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทยกลับมาปรากฏอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลมีนโยบายหลักเพ่ือ
แก้ปัญหาความแตกแยกของสังคมไทยด้วยการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นเพ่ือปฏิรูปกฎหมายและเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงการจัดเก็บภาษีมรดกถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งของรัฐที่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทยได้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงเริ่มรื้อฟ้ืนและผลักดันการจัดเก็บ
ภาษีมรดกกลับมาใช้บังคับอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าประเทศไทยจะได้กลับมาจัดเก็บ
ภาษีมรดกอีกครั้งหลังจากยกเลิกการจัดเก็บไปนานประมาณ 70 ปี โดยเป้าประสงค์หลักของการปรับ
โครงสร้างทางภาษีด้วยการจัดเก็บภาษีมรดกของรัฐครั้งนี้คือเพ่ือเพ่ิมฐานในการจัดเก็บภาษีทางตรงขึ้น 
และเพ่ือกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวย
กับคนจนด้วยมาตรการทางภาษีมรดกนั้นเอง โดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2557 
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบและรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ไว้
ในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับ
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แต่วันที่มีมติต่อไป ซึ่งร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในเบื้องต้นมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้ 
  4.1.4.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษีมรดก 
   เนื่องจากการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกในปัจจุบันได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจ านวนทรัพย์สินจะมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรมแก่สังคม จึงสมควรที่จะต้องจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่า
จ านวนมากเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศและยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น  
   4.1.4.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
    การจัดเก็บภาษีมรดกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้รูปแบบการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดก ดังนั้น ผู้รับมรดกแต่ละคนที่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเกินกว่าจ านวนที่
กฎหมายก าหนดไว้จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมรดก ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมรดก ได้แก่  

  (1) บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
   (2) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล าเนาหรือมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กันถงึวันที่มีสิทธิได้รับมรดก 
   (3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน

ประเทศไทย กรณีถ้าในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินที่เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ
ไทย แม้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างใด ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย และผู้รับมรดกนั้น 
ยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษี 

   (4) กรณีผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุน 
จดทะเบียนที่ช าระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือมีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอ านาจบริหารกิจการเกิน
กึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอ านาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย  

   (5) กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ใดๆ แทน แล้วแต่กรณี  
   ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
    ส าหรับผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในกรณีต่อไปนี้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก  

   (1) กรณผีู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกท่ีเจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็น
ได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา เพ่ือประโยชน์ในกิจการศึกษา หรือ
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เพ่ือประโยชน์ในกิจการสาธารณประโยชน์ต่อไป ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก 

   (2) กรณีผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็น
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการศาสนา เพ่ือกิจการศึกษา หรือเพ่ือกิจการสาธารณประโยชน์ 
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก 

   (3) กรณีบุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศเป็นผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก บุคคลดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการมรดก 
 4.1.4.3 ฐานภาษี 
   ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 
  ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ต้องน ามารวมเพ่ือเสียภาษีการรับมรดก ได้แก่ 
มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย ส่วนสังหาริมทรัพย์ใดที่จะก าหนดให้
ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนั้น ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเป็น
การเฉพาะเจาะจงต่อไป   
  4.1.4.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
  ค่าลดหย่อน  
  ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก าหนดเรื่องค่า
ลดหย่อนไว้ แต่ก าหนดเพียงให้การค านวณมูลค่ามรดกจะต้องค านวณโดยน ามูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับ
เป็นมรดกทั้งหมดหักด้วยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกเท่านั้น 
 4.1.4.5 อัตราภาษี 
  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดอัตราภาษีคงที่ส าหรับมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกจ านวนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทในอัตราร้อยละ 
10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี  
   4.1.4.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
   (1) การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
   การค านวณมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
ให้พิจารณาตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นเป็นมรดก 

  1. กรณีทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ส าหรับการประเมินเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินก าหนดไว้ 
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  2. กรณทีรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาท าการของตลาด
หลักทรัพย์ในวันทีไ่ด้รับมรดก  

  3. ส าหรับทรัพย์สินแห่งกองมรดกอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดไว้ในกฎกระทรวงต่อไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ก าหนดเป็นการทั่วไป
โดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง  
     (2) การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 
  ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นผู้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีพร้อมทั้งเสียภาษีภายในก าหนดระยะเวลา 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่มี
มูลค่าเกินกว่าจ านวน 50 ล้านบาท 

 กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนที่จะด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและช าระภาษี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

     1. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบก าหนดเวลา 150 วันของการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการ
มรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งช าระภาษีและเงินเพ่ิมแทนผู้ตายภายใน 
150 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ 
   2. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบก าหนดเวลา 150 วันของการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้ว และยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งช าระภาษี เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ
แทนผู้ตายโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
   อย่างไรก็ตาม ในกรณีทายาทของผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งถึงแก่ความ
ตายประสงค์จะด าเนินการแทนก็สามารถท าได้ ในกรณีมีทายาทหลายคนให้ทายาทตกลงมอบให้
ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค าร้องขอต่อ
ศาลเพ่ือตั้งผู้จัดการมรดกด าเนินการต่อไป  
    หากผู้มีหน้าที่ เสียภาษีการรับมรดกต้องช าระภาษีในจ านวนสูง  
ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนด ถ้าช าระภษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม  
แต่ถ้าผ่อนช าระภาษีเกิน 2 ปี อาจก าหนดให้ต้องเสียเงินเพ่ิมบางส่วนก็ได้ 
   หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ในเบื้องต้นและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะ
หนึ่งเพ่ือด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ต่อไป โดยคณะกรรมาธิการ 
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วิสามัญใช้ระยะเวลาประมาณ 150 วัน ในการด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จ และนายสมหมาย ภาษี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญได้น าเสนอรายงานต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 29/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญใน 12 มาตรา ได้แก่ เรื่องมูลค่าของฐานภาษี ทรัพย์สินที่ถูกจัดเก็บภาษี และ
อัตราภาษี จากที่ได้รับหลักการไว้ในเบื้องต้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 
4.2 การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทยในปัจจุบัน: พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 
 

 เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ด าเนินการแปรญัตติและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อย โดยได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจากที่เคยได้มีมติรับหลักการในเบื้องต้น ซึ่งได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในประเด็น
สาระส าคัญเกี่ยวกับมูลค่าของฐานภาษี ทรัพย์สินที่ถูกจัดเก็บภาษี และอัตราภาษี ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญได้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ที่แล้วเสร็จต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 29/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วเห็นชอบมีมติให้ประกาศใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
ต่อไป โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
 4.2.1 หลักการและสาระส าคัญของการจัดเก็บภาษี 
  เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องช่องว่างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่องว่าง
ระหว่างระหว่างคนจนและคนรวยท าให้มีความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายและ
แนวคิดในการจัดเก็บภาษีทางตรงจากผู้ที่ได้รับความมั่งคั่งทางทรัพย์สินมาจากการรับมรดกอันท าให้
ผลักภาระภาษไีด้ยาก จากหลักการดังกล่าวภาระทางภาษีจะตกแก่บุคคลที่มีความสามารถในการเสีย
ภาษีจริงๆ จึงไม่กระทบต่อประชาชนที่ยากจน ทั้งนี้เพ่ือจะน าภาษีที่จัดเก็บได้จากผู้มั่งคั่งดังกล่าว
กลับมาพัฒนาสังคมโดยรวมและช่วยยกระดับให้คนยากจน สามารถเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภค 
การศึกษา และสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาคมากขึ้น 25 ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 มีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีดังต่อไปนี้ 

                                                           
25 ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์  และฐิติวิชญ์  ศุภวรรณจิระโชติ, “การปฏิรูปในด้านระบบภาษี : แนว

ทางการปฏิรูป”  ใน บทสรุปผู้บริหาร จัดพิมพ์โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
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  4.2.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
  ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ได้แก่  

1. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
2. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
3. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดก

อันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย  
4. กรณีผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือมีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอ านาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของ
คณะบุคคลซึ่งมีอ านาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย  

5. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ 
แทน แล้วแต่กรณี  
 ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
  ผู้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ได้แก่ 

1. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนวันที่
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ  

2. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก 
3. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความ

ประสงค์ให้ใช้มรดกนั้น เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา เพ่ือประโยชน์ในกิจการศึกษา หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในกิจการสาธารณประโยชน์ 

4. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

5. ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตาม
ข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
สัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ  
 

                                                                                                                                                                      

ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎร,2557) น.25-28 
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  4.2.3 ฐานภาษี 
  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก 
 ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ต้องน ามาเสียภาษีการรับมรดก ได้แก่  ทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 2. ทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
 3. ทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นเงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 
 4. ทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน 
 5. ทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นทรัพย์สินทางการเงินที่อาจก าหนดเพ่ิมขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 4.2.4 มาตรการบรรเทาภาระภาษี 
 ค่าลดหย่อน  
 ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก าหนดเรื่องค่าลดหย่อน
ไว้ แต่ก าหนดเพียงให้การค านวณมูลค่ามรดกจะต้องค านวณโดยน ามูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับเป็น
มรดกท้ังหมดหักด้วยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น  
 ซ่ึงเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายย่อมมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความตายเกิดขึ้น 
อีกทั้งทรัพย์สินแห่งกองมรดกบางส่วนที่ต้องน าไปช าระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ก็ไม่ตกทอดเป็นความมั่งคั่งแก่
ผู้รับมรดก ท าให้ทายาทผู้รับมรดกต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งยังไม่มีการก าหนดค่าลดหย่อน 
ในกรณีอ่ืนๆ ส่งผลให้ผู้รับมรดกต้องจ่ายภาษีมรดกในอัตราที่สูง โดยไม่มีมาตรการบรรเทาภาระภาษี
มาช่วยเหลือแต่อย่างใด 
 4.2.5 อัตราภาษี 
 อัตราภาษีการรับมรดกก าหนดไว้ดังนี้ กรณีผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็น
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานก าหนดให้จัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราคงที่ร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ส าหรับกรณีผู้ได้รับทรัพย์สินแห่ง 
กองมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกก าหนดให้เสียภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากร่างภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้จัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกในอัตราคงที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกในส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท 
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  4.2.6 การบริหารจัดเก็บภาษี 
 การประเมินราคาทรัพย์มรดก 
 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกก าหนดให้ค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่
ต้องเสียภาษีการรับมรดกโดยให้ใช้ราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นเป็นมรดก ดังนี้ 

1. กรณีทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก าหนดไว้เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และสามารถหักออกด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2. กรณีทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาท าการของตลาดหลักทรัพย์ใน
วันได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกนั้น  

3. กรณีทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นทรัพย์สินอ่ืนๆ การประเมินมูลค่าก าหนดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
   การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและการช าระภาษี 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งช าระภาษีตามแบบที่
อธิบดีก าหนดภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มีหน้าทีต่้องเสียภาษีการรับมรดก  

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนที่จะด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ช าระภาษี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบก าหนดเวลา 150 วันของการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี และมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการมรดก
ของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งช าระภาษีและเงินเพ่ิมแทนผู้ตายภายใน 150 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ 
 2. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายเมื่อครบก าหนดเวลา 150 วันของการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีแล้ว และยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการ
มรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้งช าระภาษี เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับแทนผู้ตาย
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีทายาทของผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งถึงแก่ความตายประสงค์จะ
ด าเนินการแทนก็สามารถท าได้ ในกรณีมีทายาทหลายคนให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึ่งเป็น  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือตั้งผู้จัดการ
มรดกด าเนินการต่อไป  
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   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกอาจผ่อนช าระภาษีได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด เมื่อช าระภาษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว
แล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม แต่กรณีผ่อนช าระภาษีเกิน 2 ปี อาจก าหนดให้ต้องเสียเงินเพ่ิม
บางส่วนก็ได้  
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ดังกล่าวได้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงซึ่ง
สาระส าคัญจากที่ เคยได้รับหลักการไว้ในเบื้องต้น โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงส าหรับกรณีการก าหนดมูลค่าฐานภาษีมรดกจากเดิมที่ก าหนดให้ยกเว้นมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกที่แต่ละคนได้รับจ านวน 50 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็นก าหนดให้ยกเว้นมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกที่แต่ละคนได้รับจ านวน 100 ล้านบาทแทน โดยให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า 
เพ่ือคุ้มครองบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองและได้อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ เพ่ือให้
สามารถพักอาศัยอยู่ในสถานที่เดิมได้ และเพ่ือคุ้มครองผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการจะมีสินทรัพย์ 
เช่น ที่ดิน เครื่องจักร ยานพาหนะ รวมกันแล้วเกินกว่า 50 ล้านบาท หากผู้ประกอบการเสียชีวิตการส่ง
ต่อกิจการให้กับรุ่นต่อไปจะขาดช่วง จึงมีมติเห็นควรขยายเป็นจ านวน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้เขียนมี
ความเห็นโต้แย้งว่า หากคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นกังวลว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะกระทบต่อ
บุคคลที่มีที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองมาตั้งแต่บรรพบุรุษและจะกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ ทางออกใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการก าหนดมาตรการค่าลดหย่อนให้แก่บุคคลดังกล่าวไว้เป็น
กรณีพิเศษได้ และเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าการเพิ่มจ านวนการยกเว้นมูลค่าทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกที่แต่ละคนได้รับเป็นจ านวนสูงถึง 100 ล้านบาทแทน26 
 ส่วนกรณีการปรับแก้จากอัตราภาษีร้อยละ 10 ที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นอัตราภาษีร้อยละ 5 
ในกรณีผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสันดานหรือบุพการี ส่วนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานยังคง
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้เหตุผลว่า อัตราภาษีร้อยละ 5 ที่ลดลง
เป็นจ านวนที่เหมาะสม เนื่องจากทรัพย์มรดกที่เจ้ามรดกท ามาหาได้และตกทอดแก่ผู้สืบสันดานหรือ
บุพการีนี้ได้มีการเสียภาษีไปแล้วในครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลดังนั้น 
อัตราภาษีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมแล้ว27 ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นโต้แย้งในประเด็นนี้ว่า แม้ว่า
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดนั้นจะเคยถูกจัดเก็บภาษีมาก่อนหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดา
หรือภาษีนิติบุคคลก็ตาม แต่การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการจัดเก็บภาษีคนละฐานกัน เนื่องจากภาษี
บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลจัดเก็บจากฐานรายได้  ส่วนภาษีการรับมรดกจัดเก็บจากมูลค่า

                                                           
26 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29/2558 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558. 
27 เพ่ิงอ้าง. 
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ทรัพย์สินเมื่อมีความตายเกิดขึ้น จึงไม่ควรน ามาพิเคราะห์รวมกันเพ่ือลดอัตราการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก 

 เนื่องจากการแก้ไขและปรับเปลี่ยนของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว ผู้เขียน
จึงมีความเห็นว่า การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถเป็นกลไก
ทางการคลังเพ่ือกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหรือบรรเทาความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีรัฐบาลคาดหมายได้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นเพ่ือ
น าเสนอแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสังคมไทยและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
 

 รัฐบาลเลือกใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบรรเทาปัญหาของความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน โดยมีนโยบายและแนวคิดในการจัดเก็บภาษีทางตรงจากผู้ที่ได้รับ
ความมั่งค่ังทางทรัพย์สินมาจากการรับมรดก เพื่อน้าภาษีท่ีจัดเก็บได้จากผู้มั่งคั่งดังกล่าวกลับมาพัฒนา
สังคมโดยรวมและช่วยยกระดับให้คนยากจนสามารถเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภค การศึกษา และสิทธิใน
การรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาคมากขึ น ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันประเทศไทยจึงมีการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แต่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษี
การรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาความไม่ครอบคลุม
ของฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมาตรการบรรเทาภาระภาษีการ
รับมรดก และปัญหาความไม่เหมาะสมของอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดก โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี  
 
5.1 ปัญหาความไม่ครอบคลุมของฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก  
 
 ปัญหาความไม่ครอบคลุมของฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 สามารถแบ่งพิจารณาได้ ดังนี  
 
 5.1.1 กรณีการก าหนดมูลค่าฐานภาษี  
  ฐานในการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
คือการน้าทรัพย์สินแห่งกองมรดกทั งหมดของผู้ตายมารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานในการจัดเก็บภาษี 
ซึ่งทรัพย์สินนั น ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินฝากใน
ธนาคารของเจ้ามรดก เป็นต้น การค้านวณมูลค่าของทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวอนุญาตให้หัก
ภาระหนี สินของเจ้ามรดกที่ตกทอดมาจากการรับทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวด้วย 1 ส่วนคู่สมรส
ของเจ้ามรดกจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก2 พระราชบัญญัติดังกล่าวเลือกใช้รูปแบบการ

                                                           
1 มาตรา 12 วรรคสอง มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับ

เป็นมรดกหักด้วยภาระหนี สินอันตกทอดมากจากการรับมรดกนั น 
2 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี ไม่ใช้บังคับแก่ 
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จัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก โดยก้าหนดให้ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับ
ทรัพย์สินดังกล่าวมาในคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิ
เกินกว่า 100 ล้านบาท ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
เฉพาะในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท3 หากผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้รับมรดกที่มีมูลค่าจ้านวน 100 ล้าน
บาทถ้วน ถือว่าได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ยกตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้รับ
มรดกท่ีมีมูลค่าจ้านวน 120 ล้านบาท กรณีนี ผู้ได้รับมรดกแต่ละรายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
เฉพาะในส่วน 20 ล้านบาท เนื่องจากจ้านวน 100 ล้านบาทแรกนั นถือว่าได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
นั่นเอง ดังนั นจึงสรุปได้ว่าฐานในการเสียภาษีการรับมรดกจึงต้องค้านวณโดยการน้ามูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกหักด้วยภาระหนี สินของเจ้ามรดกก่อน เมื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนแล้ว 
ถ้าทายาทคนใดได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิจ้านวนเกินกว่า 100 ล้านบาท จึงจะเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   

  เมื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการ
ก้าหนดยกเว้นมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิส้าหรับผู้รับมรดกแต่ละรายในจ้านวนสูงถึง 100 ล้าน
บาทนั น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการก้าหนดจ้านวนมูลค่าฐานภาษีไว้สูงเกินสมควรและยิ่งส่งผลให้
ฐานภาษีการรับมรดกแคบลงเกินความเหมาะสม เมื่อน้ามาพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการถือครอง
มูลค่าทรัพย์สินของประชากรในประเทศไทย ดังต่อไปนี  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

(1) มรดกท่ีเจ้ามรดกตายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 
(2) มรดกท่ีคู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 
3 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  
มาตรา 12 วรรคหนึ่ง ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือ

หลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องเสีย
ภาษีเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
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ตารางท่ี 5.1 สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ 
และสินทรัพย์ทางการเงิน พ.ศ. 25564 

 

 

                                                           
4 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, “ส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2559, http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm 

  ร้อยละของครัวเรือนทีร่ายงานการมีทรัพยส์นิ ประเภทบา้น ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง ยานพาหนะ และสนิทรัพยท์างการเงิน จ าแนกตามมูลค่าทรัพยส์นิ และสถานะทางเศรษฐสงัคมของครัวเรือน พ .ศ. 2556
 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS REPORTING ASSETS ; HOUSE/LAND/BUILDING, VEHICLES AND FINANCIAL ASSETS BY VALUE OF ASSETS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS: 2013

 

มูลค่าทรัพยส์นิของครัวเรือน  
บา้น ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง

ใช้เปน็ทีอ่ยูอ่าศัย................................................................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 0.1 0.0 0.6 0.7 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 0.2
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 1.2 0.5 3.5 2.8 0.8 0.1 2.7 1.7 1.3 1.1 1.8
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 2.2 1.4 4.3 6.0 1.4 0.1 6.4 7.0 1.9 2.6 2.7
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 6.9 6.9 8.8 16.6 4.2 1.4 12.5 13.8 6.4 8.6 8.6
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 51.7 61.0 58.9 62.0 44.1 22.2 62.8 61.5 53.5 53.5 54.6
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 22.9 24.3 20.0 10.6 27.2 26.7 13.8 13.7 23.0 24.1 20.2
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 13.8 5.9 3.8 1.3 20.3 44.7 1.3 2.1 13.4 9.3 11.0
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 1.0 0.1 0.1 0.0 1.9 4.7 0.0 0.1 0.4 0.4 0.9

ใช้ประกอบธรุกิจของครัวเรือนและอ่ืนๆ.........................…………………...…...…… 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 0.6 0.3 1.1 0.0 0.9 0.1 0.1 3.3 0.6 1.0 0.8
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 2.6 1.3 5.4 5.7 5.1 1.4 3.9 6.4 3.3 4.8 2.2
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 2.4 1.2 7.1 8.8 4.2 0.9 2.1 3.2 3.0 3.6 1.9
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 5.9 3.5 7.4 9.1 7.4 4.6 10.1 12.0 8.6 8.3 7.3
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 36.8 28.1 36.1 49.9 38.7 32.7 49.9 39.2 47.8 47.9 45.4
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 24.0 27.5 20.5 9.8 20.6 25.3 17.4 22.5 22.9 18.1 23.1
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 24.3 33.4 20.5 14.2 20.0 28.6 15.8 12.5 13.0 15.0 17.0
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 3.3 4.7 1.8 2.6 3.0 6.4 0.7 1.0 0.8 1.3 2.4

 
ยานพาหนะทกุประเภท (ยกเว้นจักรยาน)………………….……... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 6.4 6.0 4.7 14.1 4.4 1.0 11.5 8.0 6.2 4.9 11.7
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 28.8 25.0 26.8 42.1 19.7 9.5 46.9 45.1 35.2 33.5 40.2
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 13.9 16.1 12.0 14.8 9.1 5.9 16.2 19.3 16.8 20.5 14.3
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 9.2 13.7 14.6 9.4 6.3 4.8 9.6 12.6 9.4 11.1 7.0
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 24.5 24.8 26.8 9.8 35.3 34.2 12.8 11.4 21.9 16.9 17.5
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 13.1 11.1 12.3 6.0 18.9 30.2 2.8 3.5 9.1 11.4 7.2
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 4.0 3.1 2.8 2.9 6.0 14.2 0.1 0.1 1.5 1.6 2.1
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 0.1 0.3 0.0 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ปลูกพชื / เล้ียงสัตว ์/ เพาะเล้ียง ประมง,ป่าไม,้

ประเภททรัพย์สิน

ในกระบวน Econo-
ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ

ผู้ไมไ่ด้
Farm Operators ของตนเอง Employees ปฏิบัติงาน

ผู้ถือครองท าการเกษตร ผู้ด าเนินธรุกจิ ลูกจ้าง

คนงาน คนงาน เสมยีน

Workers,

ทีไ่มใ่ช่การเกษตร

นักวชิาการ Farm General พนักงานขาย

ผู้ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกจิ
Plant /Animal / Culture ล่าสัตว,์ Own-Account วชิาชีพ เกษตร ท่ัวไป พนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

การผลิต mically
เจ้าของท่ีดิน เช่าทีดิ่น / ท าฟรี ทางการเกษตร Non-Farm และนักบริหาร Workers Workers และให้บริการ

Tech. & Adm.

Production Inactive
Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional, Clerical, Workers

รวมท้ังส้ิน
Total

Sales & Services
Land Land / Free Workers Workers

Owning Renting Agricultural services
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   เมื่อทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ รวมถึงทรัพย์สิน

ทางการเงินดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีตาม 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินตาม
มูลค่าของทรัพย์สินในแต่ละประเภทจะเห็นได้ดังนี  

    สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างส้าหรับใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ประชากรส่วนใหญ่จ้านวนร้อยละ 51.7 ถือครองทรัพย์สินอยู่ที่มูลค่า 100,001 - 500,000 
บาท และประชากรจ้านวนน้อยเพียงร้อยละ 1 ถือครองทรัพย์สินในมูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท 

   สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินประเภทบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างส้าหรับใช้
ประกอบธุรกิจของครัวเรือนและอ่ืนๆ ประชากรส่วนใหญ่จ้านวนร้อยละ 36.8 ถือครองทรัพย์สิน  
อยู่ที่มูลค่า 100,001 - 500,000 บาท และประชากรจ้านวนร้อยละ 3.3 ถือครองทรัพย์สินในมูลค่า 
เกินกว่า 5,000,000 บาท 

   สัดส่วนการถือครองยานพาหนะทุกประเภท (ยกเว้นจักรยาน) ประชากรส่วน
ใหญ่จ้านวนร้อยละ 28.8 ถือครองยานพาหนะอยู่ที่มูลค่า 10,000 - 30,000 บาท และประชากร
จ้านวนน้อยเพียงร้อยละ 0.1 ถือครองยานพาหนะในมูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท 

  ร้อยละของครัวเรือนทีร่ายงานการมีทรัพยส์นิ ประเภทบา้น ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง ยานพาหนะ และสนิทรัพยท์างการเงิน จ าแนกตามมูลค่าทรัพยส์นิ และสถานะทางเศรษฐสงัคมของครัวเรือน พ .ศ. 2556
 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS REPORTING ASSETS ; HOUSE/LAND/BUILDING, VEHICLES AND FINANCIAL ASSETS BY VALUE OF ASSETS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS: 2013

 

มูลค่าทรัพยส์นิของครัวเรือน  
บา้น ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง

ใช้เปน็ทีอ่ยูอ่าศัย................................................................................................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 0.1 0.0 0.6 0.7 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 0.2
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 1.2 0.5 3.5 2.8 0.8 0.1 2.7 1.7 1.3 1.1 1.8
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 2.2 1.4 4.3 6.0 1.4 0.1 6.4 7.0 1.9 2.6 2.7
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 6.9 6.9 8.8 16.6 4.2 1.4 12.5 13.8 6.4 8.6 8.6
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 51.7 61.0 58.9 62.0 44.1 22.2 62.8 61.5 53.5 53.5 54.6
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 22.9 24.3 20.0 10.6 27.2 26.7 13.8 13.7 23.0 24.1 20.2
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 13.8 5.9 3.8 1.3 20.3 44.7 1.3 2.1 13.4 9.3 11.0
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 1.0 0.1 0.1 0.0 1.9 4.7 0.0 0.1 0.4 0.4 0.9

ใช้ประกอบธรุกิจของครัวเรือนและอ่ืนๆ.........................…………………...…...…… 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 0.6 0.3 1.1 0.0 0.9 0.1 0.1 3.3 0.6 1.0 0.8
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 2.6 1.3 5.4 5.7 5.1 1.4 3.9 6.4 3.3 4.8 2.2
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 2.4 1.2 7.1 8.8 4.2 0.9 2.1 3.2 3.0 3.6 1.9
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 5.9 3.5 7.4 9.1 7.4 4.6 10.1 12.0 8.6 8.3 7.3
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 36.8 28.1 36.1 49.9 38.7 32.7 49.9 39.2 47.8 47.9 45.4
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 24.0 27.5 20.5 9.8 20.6 25.3 17.4 22.5 22.9 18.1 23.1
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 24.3 33.4 20.5 14.2 20.0 28.6 15.8 12.5 13.0 15.0 17.0
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 3.3 4.7 1.8 2.6 3.0 6.4 0.7 1.0 0.8 1.3 2.4

 
ยานพาหนะทกุประเภท (ยกเว้นจกัรยาน)………………….……... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 6.4 6.0 4.7 14.1 4.4 1.0 11.5 8.0 6.2 4.9 11.7
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 28.8 25.0 26.8 42.1 19.7 9.5 46.9 45.1 35.2 33.5 40.2
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 13.9 16.1 12.0 14.8 9.1 5.9 16.2 19.3 16.8 20.5 14.3
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 9.2 13.7 14.6 9.4 6.3 4.8 9.6 12.6 9.4 11.1 7.0
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 24.5 24.8 26.8 9.8 35.3 34.2 12.8 11.4 21.9 16.9 17.5
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 13.1 11.1 12.3 6.0 18.9 30.2 2.8 3.5 9.1 11.4 7.2
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 4.0 3.1 2.8 2.9 6.0 14.2 0.1 0.1 1.5 1.6 2.1
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 0.1 0.3 0.0 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ปลูกพชื / เล้ียงสัตว ์/ เพาะเล้ียง ประมง,ป่าไม,้

ประเภททรัพย์สิน

ในกระบวน Econo-
ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ

ผู้ไมไ่ด้
Farm Operators ของตนเอง Employees ปฏิบัติงาน

ผู้ถือครองท าการเกษตร ผู้ด าเนินธรุกจิ ลูกจ้าง

คนงาน คนงาน เสมยีน

Workers,

ท่ีไมใ่ช่การเกษตร

นักวชิาการ Farm General พนักงานขาย

ผู้ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกจิ
Plant /Animal / Culture ล่าสัตว,์ Own-Account วชิาชีพ เกษตร ท่ัวไป พนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

การผลิต mically
เจ้าของท่ีดิน เช่าท่ีดิน / ท าฟรี ทางการเกษตร Non-Farm และนักบริหาร Workers Workers และให้บริการ

Tech. & Adm.

Production Inactive
Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional, Clerical, Workers

รวมท้ังส้ิน
Total

Sales & Services
Land Land / Free Workers Workers

Owning Renting Agricultural services

สนิทรัพยท์างการเงิน…………...………………………………… 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
              ไมเ่กนิ           10,000     บาท……………………… 21.8 14.9 18.0 45.9 11.2 4.4 42.8 36.7 23.9 23.1 36.6
             10,000    -     30,000     บาท……………………… 22.5 23.3 23.8 25.7 19.6 9.8 27.4 30.6 28.4 29.8 20.3
             30,001    -     50,000     บาท……………………… 11.8 14.0 11.0 10.8 12.3 8.4 12.5 11.2 12.7 15.6 9.0
             50,001    -    100,000    บาท……………………… 16.3 20.0 19.2 9.1 21.2 14.4 10.4 11.6 15.4 16.9 11.9
           100,001    -    500,000     บาท……………………… 21.4 24.5 24.9 6.7 29.0 37.6 6.5 9.3 16.8 13.2 16.3
           500,001    -  1,000,000     บาท………………………. 3.7 2.2 2.1 1.5 4.2 14.3 0.3 0.1 1.8 0.9 3.5
         1,000,001    -  5,000,000    บาท……………………….. 2.2 1.1 1.0 0.2 2.4 9.9 0.0 0.5 1.0 0.5 2.1
       มากกวา่ 5 ล้านบาท……………….…………...………. 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

 
 

หมายเหตุ: "0.0"  มขี้อมลูแต่น้อยกวา่ 0.1
 Remark: "0.0" is assigned to the value less than 0.1
      ทีม่า: การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  Source: The 2013 Household Socio - Economic Survey, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology
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   และสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินทางการเงิน ประชากรส่วนใหญ่จ้านวน 
ร้อยละ 22.5 ถือครองทรัพย์สินทางการเงินอยู่ที่มูลค่า 10,000 - 30,000 บาท และประชากรจ้านวน
น้อยเพียงร้อยละ 0.3 ถือครองทรัพย์สินทางการเงินในมูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท 

   จากการพิเคราะห์การถือครองทรัพย์สินจึงเห็นได้ว่าการถือครองทรัพย์สิน
ประเภทต่างๆ ของประชากรทั่วประเทศส่วนใหญ่จะมีการถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกินจ้านวน 
5,000,000 ล้านบาท ดังนั น การก้าหนดมูลค่าฐานภาษีสูงถึง 100 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่ไม่มีความมั่งค่ังทางทรัพย์สินในจ้านวนมากเกินกว่าการด้ารงชีพ ให้ไม่
ต้องแบกรับภาระภาษีการรับมรดกได้ แต่การก้าหนดมูลค่าฐานภาษีดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินที่ประชาชนถือครองอย่างแท้จริง 

ตารางท่ี 5.2 การจัดล าดับความม่ังคั่งของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 25575
 

 

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) จ านวน (คน) 

ตั งแต่ 35,000,000 – 175,000,0006  
(ตั งแต่ 35,000,000 – 50,000,000 ) 
(ตั งแต่ 50,000,000 – 60,000,000) 
(ตั งแต่ 60,000,000 – 70,000,000) 
(ตั งแต่ 70,000,000 – 80,000,000) 
(ตั งแต่ 80,000,000 – 100,000,000) 
(ตั งแต่ 100,000,000 – 175,000,000) 

19,928 
(14,628) 
(3,533) 
(608) 
(393) 
(196) 
(570) 

ตั งแต่ 175,000,000 – 350,000,000  2,003 

ตั งแต่ 350,000,000 – 1,750,000,000 1,431 

ตั งแต่ 1,750,000,000 – 3,500,000,000 148 
ตั งแต่ 3,500,000,000 – 17,500,000,000 103 

ตั งแต่ 17,500,000,000 – 35,000,000,000 11 

ตั งแต่ 35,000,000,000 ขึ นไป 9 
มูลค่าทรัพย์สิน/ Total Wealth = ((Financial assets + Real assets) – Household debts) 
ที่มา: High Net Worth Individuals by country and region, Credit Suisse Global Wealth Databook 2014  

                                                           
5
 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 

.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั งที่ 4, วันที่ 19 มกราคม 2558.  
6 การจัดล้าดับความมั่งคั่งของประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เริ่มต้นที่มูลค่าตั งแต่ 35 

ล้านบาท เนื่องจากข้อมูล High Net Worth Individuals by country and region, Credit Suisse 
Global Wealth Databook 2014 จัดล้าดับความมั่งคั่งเริ่มต้นตั งแต่ 1 ล้านดอลลาร์ (1 ดอลลาร์ = 
35 บาท) 
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  เมื่อพิจารณามูลค่าฐานภาษีการรับมรดกประกอบกับการจัดล้าดับความมั่งคั่ง
ของประชากรภายในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ประชากรในประเทศไทยจ้านวนสูงถึง 19,928 คน ถือ
ครองทรัพย์สินมูลค่าตั งแต่จ้านวน 35 ล้านบาท แต่ไม่เกินจ้านวน 175 ล้านบาท การที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในการประชุมครั งที่ 29/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนมูลค่าฐาน
ภาษีที่ยกเว้นจากเดิมจ้านวน 50 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นจ้านวน 100 ล้านบาทแทนนั น จึงเสมือนเป็น
การผลักประชาชนที่มีความมั่งคั่งและสมควรที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกหลุดออกจากฐานภาษีไป
จ้านวนประมาณ 4,730 คน ส่งผลให้ฐานภาษีแคบและไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกในจ้านวนสูงเกินกว่าการด้ารงชีพตามปกติ อันขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของการตรา
พระราชบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าว 

   ดังนั น การก้าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสูงถึงจ้านวน 100 ล้านบาท ส้าหรับ 
ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกแต่ละรายนั นมีลักษณะเป็นการบีบฐานภาษีให้ยิ่งแคบขึ น สุดท้ายผู้ที่จะ
เข้ามาสู่ฐานเพ่ือเสียภาษีย่อมลดน้อยลงตามสัดส่วน ส่งผลให้ภาครัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดเก็บเนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้อย่างคุ้มค่า และนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนก็ไมอ่าจเกิดขึ นได้ สุดท้ายพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดกดังกล่าวอาจจะต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดเพราะไม่มีเสถียรภาพในการบังคับใช้เพียงพอ  

   จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของต่างประเทศพบว่า 
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกเฉพาะประเทศอังกฤษเท่านั นที่ก้าหนดให้จัดเก็บเฉพาะมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกในส่วนที่เกินกว่า 325,000 ปอนด์ (เกินกว่า 17,062,500 บาท) หลังจากปรับปรุงฐาน
ภาษีด้วยมาตรการบรรเทาภาระภาษีตามที่ก้าหนดไว้แล้ว และจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่จ้านวนร้อยละ 
40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก ซึ่งเป็นอัตราภาษีทีม่ีจ้านวนสูงกว่าที่ประเทศไทยก้าหนดไว้ถึง 4 - 8 เท่าตัว 
ส่วนประเทศฝรั่งเศสและประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ก้าหนดเพดานขั นต่้าไว้ว่าจะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีในส่วน
ที่เกินจ้านวนเท่าใด แต่ก้าหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนส้าหรับผู้ได้รั บมรดกแต่ละรายและมี
มาตรการบรรเทาภาระภาษีอย่างเหมาะสม ดังนั นทั งสองประเทศจึงเริ่มต้นจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับ
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิทันที เนื่องจากทั งสองประเทศนั นจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าจึงไม่
ก้าหนดเพดานในการเริ่มต้นการจัดเก็บไว้ จึงมีลักษณะแตกต่างกับประเทศอังกฤษและประเทศไทยที่
ได้ก้าหนดไว้เนื่องจากจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่  

 ทั งนี  เมื่อวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในปี 2557 ประกอบกับ
มูลค่าฐานภาษีการรับมรดกในแต่ละประเทศจะพบว่า ประเทศฝรั่งเศสก้าหนดค่าลดหย่อนให้แก่ผู้รับ
มรดกตามความสัมพันธ์ มูลค่าฐานภาษีของผู้รับมรดกจึงเริ่มต้นจัดเก็บในมูลค่าที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
หากผู้รับมรดกมีความสัมพันธ์เป็นบุตรหรือบิดามารดาจะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกิน 
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100,000 ยูโร7/คน (เกิน 4,023,000 บาท/คน) หากผู้รับมรดกมีความสัมพันธ์เป็นพ่ีน้องที่ไม่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก จะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกิน 15,392 ยูโร/คน (เกิน 
612,220.16 บาท/คน) หากผู้รับมรดกมีความสัมพันธ์เป็นหลานจะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีการรับมรดกใน
ส่วนที่เกิน 7,967 ยูโร/คน ( เกิน 320,512.41 บาท/คน) หากผู้รับมรดกในกรณีอ่ืนๆ จะเริ่มต้นจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกิน 1,594 ยูโร/คน (เกิน 64,126.62 บาท/คน) และหากผู้รับมรดกเป็น 
ผู้พิการหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตอันเป็นอุปสรรคในการท้างาน จะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีการรับมรดกใน
ส่วนที่เกิน 159,325 ยูโร/คน8 (เกิน 6,409,644.75 บาท/คน) ทั งนี  ประเทศฝรั่งเศสมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของประชากรอยู่ที่จ้านวน 40,828 ดอลลาร์9/ปี10 (ประมาณ 1,451,843.68 บาท/ปี) จึงเห็นได้ว่า
มูลค่าฐานภาษ ี(กรณีได้รับค่าลดหย่อนสูงสุด) สูงกว่าได้รายเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 4 เท่าตัว 
  ประเทศเกาหลีใต้ก้าหนดค่าลดหย่อนแบบรายการและการหักลดหย่อนแบบ
เหมาไว้ มูลค่าฐานภาษีในการจัดเก็บจึงแตกต่างกันไปตามรูปแบบในการเลือกหักค่าลดหย่อน ซึ่งหาก
ผู้รับมรดกเลือกหักค่าลดหย่อนแบบเหมาจะต้องเสียภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกิน 500 ล้านวอน 
(15,400,000 บาท) และหากผู้รับมรดกเลือกหักค่าลดหย่อนแบบรายการจะต้องเสียภาษีการรับมรดก
ในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านวอน (6,160,000 บาท) ทั งนี  ประเทศเกาหลีใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรอยู่ที่จ้านวน 36,653 ดอลลาร์/ปี11 (1,303,380.68 บาท/ปี) จึงเห็นได้ว่ามูลค่าฐานภาษีใน
กรณีหักค่าลดหย่อนแบบเหมาสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 12 เท่าตัว 
  ประเทศอังกฤษจัดเก็บภาษีการรับมรดกในส่วนที่เกินกว่า 325,000 ปอนด์ 
(เกินกว่า 17,062,500 บาท) ซึ่งประเทศอังกฤษมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่จ้านวน 41,659 

                                                           
7 1 ยูโร เท่ากับ 40.23 บาท อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/applicati
on/exchangerate/exchangerate.aspx, ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 
 8 สุปรียา แก้วละเอียด. “ภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศส” ในการเสวนาเรื่องภาษีมรดก
ประโยชน์ (ภาระ) ตกกับใคร. จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 
2557, น.35 - 36. 

9 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 35.56 บาท อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/applicati
on/exchangerate/exchangerate.aspx ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 

10 OECD, “Average wages,” Accessed June 24, 2016, https://data.oecd.org/ 
earnwage/average-wages.htm 

11 Ibid. 

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
https://data.oecd.org/
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ดอลลาร์/ปี12 (1,481,394.04 บาท/ปี) จึงเห็นได้ว่ามูลค่าฐานภาษีสูงกว่ารายได้เฉลี่ยตัวหัวประมาณ 
12 เท่าตัว 
 ส่วนประเทศไทยจัดเก็บภาษีการรับมรดกเฉพาะในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
จากผู้ได้รับมรดกแต่ละราย แต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศไทยกลับอยู่ที่จ้านวน 
195,995 บาท/ปี 13 ดังนั นจึงเห็นได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศไทยต่้ากว่าประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 7 เท่าตัว แต่การก้าหนดมูลค่าฐานภาษี
การรับมรดกของประเทศไทยกลับก้าหนดไว้สูงกว่าประเทศฝรั่งเศสประมาณ 15 เท่าตัว (ซึ่ง
เปรียบเทียบกับมูลค่าฐานภาษีที่ได้รับสิทธิค่าลดหย่อนสูงสุดแล้ว) สูงกว่าประเทศเกาหลีใต้ประมาณ  
6 เท่าตัว (ซึ่งเปรียบเทียบกับมูลค่าฐานภาษีที่ได้รับสิทธิค่าลดหย่อนสูงสุดแล้ว) และก้าหนดไว้สูงกว่า
ประเทศอังกฤษประมาณ 5 เท่าตัว เมื่อพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรของประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษประกอบกับมูลค่าฐานภาษีการรับมรดกของแต่ละ
ประเทศจะท้าให้เห็นได้ว่า แต่ละประเทศนั นก้าหนดมูลค่าฐานภาษีไว้สอดคล้องกับรายได้ของ
ประชากรในประเทศ แต่เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทยกับ
มูลค่าฐานภาษีการรับมรดกของประเทศไทยดังกล่าวจะยิ่งเห็นได้ชัดว่า การก้าหนดมูลค่าฐานภาษีการ
รับมรดกของประเทศไทยไม่สอดคล้องกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในชาติ  เนื่องจากมูลค่าฐาน
ภาษีก้าหนดไว้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศประมาณ 500 เท่าตัว อันน้ามาสู่
ปัญหาส้าคัญในการบังคับจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

   ดังนั น ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าการก้าหนดมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ได้รับ
ยกเว้นจ้านวน 100 ล้านบาท ถือเป็นจ้านวนที่สูงเกินไปเมื่อพิจารณาประกอบกับสัดส่วนการ
ครอบครองทรัพย์สินของประชาชนภายในประเทศ การจัดล้าดับความมั่งคั่งของประชากร รวมถึง
รายได้เฉลี่ยต่อตัวของประชากรในประเทศ อีกทั งยังเป็นการบั่นทอนจ้านวนผู้ที่สมควรต้องเสียภาษี
การรับมรดกออกจากฐานภาษีเกินความจ้าเป็นและสมควร เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีฐานะร่้ารวยและ
สมควรที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีตามความมั่งค่ัง อันส่งผลโดยตรงให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่ฐานเพ่ือเสียภาษีย่อม
ลดน้อยลงตามสัดส่วน ท้าให้ภาครัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บเนื่องจากไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกได้อย่างคุ้มค่า และไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีได้อย่าง
แท้จริง แตท่ั งนี ผู้เขียนเห็นว่ารัฐได้ค้านึงถึงปัญหาการก้าหนดมูลค่าฐานภาษีไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจาก

                                                           
12

 Ibid. 
13 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, “รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร จ้าแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 

2548 – 2557,” สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559, http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/ 
statseries15.html  
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ได้ก้าหนดช่องทางส้าหรับการทบทวนมูลค่าฐานภาษีไว้ทุกทุก 5 ปี โดยสามารถพิจารณาก้าหนดมูลค่า
ฐานภาษีขึ นใหม่ได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา14 

 5.1.2 กรณีการก าหนดทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดทรัพย์มรดกที่ต้อง

น้ามารวมค้านวณเพ่ือเสียภาษีไว้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงยานพาหนะที่มีหลักฐานทาง
ทะเบียน15 การก้าหนดให้น้าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีอันมีลักษณะที่มุ่งเน้น
ที่จะจัดเก็บภาษเีฉพาะทรัพย์สินที่มีหลักฐานปรากฏทางเอกสารหรือทางทะเบียนเป็นหลัก การจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกจึงไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ ที่เป็นทรัพย์สินอันตกทอดมาจากกอง
มรดกเดียวกัน ดังนั น จึงส่งผลให้ทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่มีลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์ทั งที่มีหลักฐาน

                                                           
14 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
มาตรา 12 ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลาย

คราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องเสียภาษี
เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระ
หนี สิ นอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั น 

ให้มีการพิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่งทุกห้าปี โดยน้าอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์ค้านวณเพ่ือใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย โดยการก้าหนดมูลค่ามรดกขึ นใหม่ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

15 มาตรา 14 มรดกซ่ึงต้องเสียภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี  
(1) อสังหาริมทรัพย์ 
(2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิ

เรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั นไว้ 
(4) ยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน 
(5) ทรัพย์สินทางการเงินที่ก้าหนดเพ่ิมขึ นโดยพระราชกฤษฎีกา 
กรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (2) ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินทั งที่อยู่ในประเทศ

ไทยและนอกประเทศไทย และกรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (3) ให้เสียภาษีเฉพาะจากทรัพย์สินที่
อยู่ในประเทศไทย 

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
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ทางทะเบียนหรือไม่มีหลักฐานทางทะเบียน อาทิเช่น เงินสด งาช้าง พระเครื่องหรือวัตถุโบราณที่มี
มูลค่าในการสะสม ทองค้า เพชร อัญมณี เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อาวุธปืน 
นาฬิกา รถยนต์โบราณ หรือผลงานทางด้านศิลปะ เป็นต้น ย่อมไม่ถูกน้ามารวมค้านวณเป็นทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกที่จะต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด ก่อให้เกิดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกเนื่องจากทรัพย์สินบางประเภทที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะมีหลักฐานทางทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กลับไม่
ถูกน้ามารวมค้านวณเป็นฐานภาษีเนื่องจากมิใช่ทรัพย์สินที่ก้าหนดไว้ว่าต้องน้ามาเสียภาษี ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

  ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.  2558 ก้ าหนดให้ 
ยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นฐานภาษี 
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดค้านิยามของค้าว่า “หลักฐานทางทะเบียน” ไว้ และเมื่อ
ยานพาหนะเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงต้องตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อัน
หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ เท่านั น ดังนั น 
สังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์จึงหมายความถึงเฉพาะสังหาริมทรัพย์
ชนิดพิเศษ อันได้แก่ เรือท่ีมีระวางตั งแต่ห้าตันขึ นไป แพ และสัตว์พาหนะที่การซื อหรือขายต้องท้าเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่16 ส่วนสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์
ชนิดพิเศษอันมีหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงสิทธิอ่ืนๆ17 เช่น หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงสิทธิ
ครอบครอง หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือหลักฐานทางทะเบียน
ที่แสดงถึงสิทธิที่ขึ นทะเบียนไว้กับทางราชการ เป็นต้น จึงไม่อาจถือเป็นทรัพย์สินที่จะต้องถูกจัดเก็บ

                                                           
16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 456 การซื อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท้าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี ให้ใช้ถึงซื อขายเรือมีระวางตั งแต่ห้าตันขึ นไป ทั งซื อขายแพและสัตว์พาหนะ
ด้วย 

สัญญาจะขายหรือจะซื อ หรือค้ามั่นในการซื อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นส้าคัญ หรือได้วางประจ้าไว้
หรือได้ช้าระหนี บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี  ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกัน
เป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั นขึ นไปด้วย 

17 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 60/2524 ซื อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์โอนขณะท้า
สัญญา ไม่ต้องจดทะเบียนโอน ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะและภาษี
รถยนต์ ไม่ใช่แบบนิติกรรม 
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ภาษีการรับมรดก ทั งที่สังหาริมทรัพย์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบและติดตามได้ง่ายดังเช่นทรัพย์สินอ่ืน
ที่ก้าหนดไว้ ดังนั น ทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมเป็นฐานภาษีการรับมรดกจึงต้องก้าหนดไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการตีความอันเป็นไปตามหลักความแน่นอนในการจัดเก็บภาษีที่ดี 

  จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตตามพระราชบัญญัติ
อากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดทรัพย์สินที่
จะต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิหรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สต๊อก พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หลักทรัพย์
อย่างอ่ืน รวมถึงประโยชน์หรือสิทธิในกิจการค้าอุตสาหกรรมและวิชาชีพ เป็นต้น 18 ซึ่งการก้าหนด
ทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีดังกล่าวมีลักษณะครอบคลุมถึงทรัพย์สินประเภท
ต่างๆ อันตกทอดมาจากเจ้ามรดก 

  รวมถึงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... จะพบว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดทรัพย์สินที่

                                                           
18 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 
มาตรา 6 ทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งท่านให้น้ามาร่วมในการก้าหนดค่าแห่งมฤดกนั น คือ 
(1) ถ้าผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย 
(ก) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในสยาม 
(ข) บรรดาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างที่มีอยู่ในสยาม 
(ค) บรรดาสต๊อก พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอ่ืน หรือประโยชน์ หรือสิทธิ

ในกิจการค้าอุตสาหกรรมและวิชาชีพ โดยลักษณะเป็นหุ้นส่วน หรืออย่างอ่ืน ทั งที่มีอยู่ในสยามและ
ต่างประเทศ 

(ง) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ยังค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับ หรือทรัพย์สินอันเกิดขึ น
แก่กองมฤดกเพราะเหตุที่ตายทั งที่อยู่ในสยามและต่างประเทศ แต่ทั งนี ถ้ายังมีโต้แย้งหรืออยู่ภายใน
เงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ข้อโต้แย้งต้องได้ระงับแล้ว หรือเงื่อนไขส้าเร็จลงแล้วในทางท่ีมีคุณแก่ทายาท  

(2) ถ้าผู้ตายเป็นชนต่างด้าว ให้ก้าหนดค่าแห่งมฤดกเหมือนผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย  เว้นแต่ 
ให้ก้าหนดฉเพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในสยาม 

(3) อสังหาริมทรัพย์ก็ดี สังหาริมทรัพย์ก็ดี ที่ผู้ตายถือกรรมสิทธิ์ หรือมีชื่อเป็นเจ้าของ หรือ
สังหาริมทรัพย์ออกให้แก่ผู้ถือที่อยู่ในครอบครองของผู้ตาย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของผู้ตาย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา 33 บรรดาทรัพย์สินอันบุคคลจะต้องเสียอากรการรับมฤดกนั น ท่านว่าให้ใช้ความใน
มาตรา 6 บังคับ 
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ต้องน้ามารวมค้านวณเพ่ือเสียภาษี คือ อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทรัพยสิทธิต่างๆ เงินสดใน
ธนาคารและสถาบันการเงิน ตราสารหนี  พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้น รวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ใน
กิจการค้าอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ ซึ่งทรัพย์สินที่ก้าหนดให้ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษี
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับการก้าหนดทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีเพ่ือ
เสียภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก พ.ศ. 
2476 อันมีลักษณะครอบคลุมถึงทรัพย์สินประเภทต่างๆ แห่งกองมรดกนั่นเอง 

  จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของต่างประเทศจะพบว่า 
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศสก้าหนดให้ทรัพย์สินทุกชนิดทั งสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษี ซึ่งการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกของประเทศอังกฤษได้ก้าหนดให้ทรัพย์สินทุกประเภททั งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของ
เจ้ามรดกต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษี อันมีลักษณะของการก้าหนดทรัพย์สินที่ต้องน้ามา
เสียภาษีไว้เช่นเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศส ส่วนประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าหนดให้ทรัพย์สินทุกประเภท
ของเจ้ามรดกต้องน้ามารวมค้านวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกเช่นเดียวกัน ดังนั น การก้าหนดให้
ทรัพย์สินทุกประเภทของเจ้ามรดกต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษี จึงมีลักษณะที่ครอบคลุม
ถึงทรัพย์สินทุกชนิดของเจ้ามรดกอันส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

  เมื่อทรัพย์สินแห่งกองมรดกหมายความถึงทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมถึง
สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามมาตรา 1600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบ
กับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มีลักษณะมุ่งเน้นที่
จะจัดเก็บภาษีจากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ตกทอดสู่ทายาททุกคน ดังนั น การก้าหนดทรัพย์สิน
เพียงบางประเภทที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นฐานภาษีจึงมีลักษณะไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั งยังส่งผลให้เกิดช่องทางในการเปลี่ยนรูปแบบการถือครอง
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ก้าหนดให้ต้องน้ามารวมเป็นฐานภาษีเพ่ิมมากขึ นเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษี ทั ง
ที่ทรัพย์สินที่ไม่ได้ก้าหนดไว้ดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงและมีหลักฐานในการถือครองก็ตาม 

  ทั งนี  ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้
ก้าหนดให้เงินประกันชีวิตที่ได้มาจากความตายของเจ้ามรดกเป็นทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็น
มูลค่าฐานภาษีด้วยนั น เนื่องจากเงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ นและได้มาภายหลังจากเจ้า
มรดกถึงแก่ความตายจึงมิใช่ทรัพย์สินแห่งกองมรดก19 แม้ว่ามาตรา 897 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์จะให้ถือว่าเงินประกันชีวิตทั งหมดหรือเฉพาะเบี ยประกันชีวิตที่เจ้ามรดกได้ช้าระไว้ก่อน

                                                           
19 เฉลิมชัย เกษมสันต์, ค้าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก, พิมพ์ครั ง

ที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2552), น.66.  
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ถึงแก่ความตายเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกที่เจ้าหนี สามารถน้าเอาช้าระหนี ได้ก็ตาม20 แต่
หากในอนาคตประชาชนเลือกใช้วิธีการท้าประกันชีวิตเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการรับมรดกมาก
ยิ่งขึ น รัฐคงต้องกลับมาทบทวนเพ่ือสร้างหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการรับมรดกให้ครอบคลุมและ
รัดกุมถึงกรณีดังกล่าวต่อไป  

  อีกทั ง ผู้เขียนยังมีข้อสังเกตว่า การที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
2558 ไม่ได้ก้าหนดให้ต้องน้ารายการทรัพย์สินที่ผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาต่างๆ ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและ
หนี สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยให้ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องน้ามา
รวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนั น เนื่องจากจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ นระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ต้อง
แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี สิน กับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สิน 
อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีนั่นเอง อีกทั ง หากในขณะด้ารง
ต้าแหน่งหรือหลังจากพ้นจากต้าแหน่งบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยังคง
มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สินแทนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตาย โดย
ก้าหนดให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ด้ารงต้าแหน่งนั นตาย 21 อันถือเป็นการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐอีกหนทางหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ้าเป็นใดๆ ที่จะต้องก้าหนดให้รายการ
ทรัพย์สินทั งหมดที่เคยยื่นแสดงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องถือ
เป็นทรัพย์สินที่ต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีการรับมรดกทั งหมด เพ่ือก่อให้ผู้มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีการรับมรดกเกิดความรู้สึกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมส้าหรับตนเอง และส่งผล
ให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกเกิดความไม่เป็นธรรมอันขัดต่อหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของอดัม สมิทธิ์  

  

                                                           
20 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก้าหนดว่าเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้

ใช้เงินแก่ทายาททั งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ้านวนเงินอันจะพึงใช้นั น 
ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์สินหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี จะเอาใช้หนี ได้ 

ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก้าหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ้านวนเงินเบี ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง
แห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี จะเอาใช้หนี ได้ 

21 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, “ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี สิน ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559, 
https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=780&filename=index  
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 5.1.3 กรณีการกระจายฐานภาษีโดยการให้  
  เนื่องจากการก้าหนดฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษี

การรับมรดก พ.ศ. 2558 จะจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกอันตกทอดมาสู่ผู้รับมรดกแต่ละรายเท่านั น 
จึงเป็นเหตุส้าคัญที่จะท้าให้ฐานของภาษีสามารถถูกกระจายให้แก่บุคคลอ่ืนในขณะที่เจ้ามรดกยังคงมี
ชีวิตอยู่ได้ เมื่อน้ามาพิเคราะห์ควบคู่กับการจัดเก็บภาษีการให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (26) 
(27) และ (28)22 แล้วจะพบว่า หากในระหว่างที่ เจ้ามรดกยังคงมีชีวิตอยู่ ได้ทยอยถ่ายโอน
สังหาริมทรัพย์ให้แก่บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสในจ้านวนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทในแต่ละปีภาษี หรือ
ในจ้านวนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทในแต่ละปีภาษีส้าหรับกรณีทยอยถ่ายโอนสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคล
อ่ืนซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส อีกทั งการทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วย
กฎหมาย อันมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 20 ล้านบาท ในแต่ละปีภาษีนั น ย่อมส่งผลให้สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ของเจ้ามรดกในระหว่างมีชีวิตเกิดการทยอยโอนเปลี่ยนมือไปในแต่ละปีโดยไม่ถูก
จัดเก็บภาษีการให้ อีกทั งยังเป็นการค่อยๆ บั่นทอนฐานภาษีการรับมรดกให้ลดน้อยลงเรื่อยๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์สุดท้ายคือการไม่ถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก จึงเป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีการให้และหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอนาคต เนื่องจาก
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก้าหนดให้น้ามูลค่าทรัพย์สินที่
เจ้ามรดกได้ทยอยถ่ายโอนให้บุคคลที่มีสิทธิรับมรดกกลับเข้ามารวมค้านวณเป็นฐานภาษีการรับมรดก
นั่นเอง 

  จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศเกาหลีใต้และ
ประเทศอังกฤษจะเห็นได้ว่า  ทั งสองประเทศได้ค้านึงถึงวิธีการบั่นทอนมูลค่าฐานภาษีโดยการใช้
ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีการรับมรดก  จึงก้าหนดให้ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้

                                                           
22 ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค้านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

 (26) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน
ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปี
ภาษีนั น 
 (27) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินยี่สิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั น 
 (28) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องใน
พิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั งนี  จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกินสิบล้านบาทตลอดปีภาษีนั น 
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ทยอยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกเสียชีวิตให้น้ากลับมารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีการ
รับมรดกด้วย โดยประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าหนดให้ทรัพย์สินที่ทายาทได้รับภายใน 10 ปี ก่อนเจ้ามรดก
ถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนนอกจากทายาทได้รับภายใน 5 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตาย ก้าหนดให้ทรัพย์สินที่ได้รับภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องน้ากลับมารวมค้านวณเป็นฐานภาษีด้วย 

ส่วนประเทศอังกฤษก้าหนดให้ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้ให้แก่ผู้อ่ืนในช่วงระยะเวลา 7 ปี ก่อนเจ้ามรดก
ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินดังกล่าวต้องน้ากลับมารวมค้านวณเป็นฐานภาษีด้วย 

  อีกทั ง จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับ
มฤดก พ.ศ. 2476 จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตได้ก้าหนดให้
ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้ให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนเจ้ามรดก
ถึงแก่ตาย ให้ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้ามรดกท่ีจะต้องเสียภาษี23

 และจากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... จะเห็นได้ว่า ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนดให้ 
ผู้ได้รับมรดกซึ่งได้รับทรัพย์สินจากเจ้ามรดกภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย 

ต้องน้ามูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับภายในระยะเวลาดังกล่าวกลับมารวมเพ่ือค้านวณเป็นฐานภาษีการรับ
มรดกด้วย24

 จึงเห็นได้ว่าแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตได้ค้านึงถึงปัญหาการ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดกดังเช่นประเทศเกาหลีใต้และประเทศฝรั่งเศส
จึงก้าหนดให้น้าทรัพย์สินที่เคยได้มอบให้กันไว้ก่อนถึงแก่ความตายมารวมค้านวณเป็นฐานภาษี 

  ดังนั น จึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ยังคงมีช่องว่าง
ทางกฎหมายที่ท้าให้ฐานภาษีถูกบั่นทอนให้ลดน้อยถอยลงด้วยการที่เจ้ามรดกทยอยให้ทรัพย์สินแก่
บุคคลอื่นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวย่อมส่งผลให้รัฐขาดรายได้จากการ

                                                           
23 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476  
มาตรา 7 บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งผู้ตายให้แก่บุคคลใด โดยตรงหรือโดยอ้อมภายใน

เวลาหนึ่งปีก่อนตายนั น เพ่ือประโยชน์แห่งอากรมฤดก ท่านให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งมฤดก และให้คิด
รวมเพ่ือก้าหนดค่าแห่งมฤดกด้วย เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ซึ่งผู้รับได้รับไปเป็นราคาไม่เกินคนละพันบาท
หรือให้ในการสมรสของผู้รับ หรือได้ให้ไปแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี  

มาตรา 34 บุคคลใดได้รับทรัพย์สินที่ผู้ตายได้ให้ภายในหนึ่งปีก่อนเวลาตาย ท่านว่าต้องเสีย
อากรการรับมฤดก เว้นแต่การรับทรัพย์สินที่ให้ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 7  

24 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 8 มรดกพึงประเมิน หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้รับมรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

และให้หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ผู้รับมรดกได้รับจากเจ้ามรดกภายในห้าปีก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 
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จัดเก็บภาษี และการจัดเก็บภาษีการรับมรดกไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล ้าของ
สังคมไทยตามนโยบายของรัฐได้อย่างแท้จริง 

 5.1.4 กรณีการกระจายฐานภาษีโดยการท าพินัยกรรมหรือการก่อตั้งทรัสต์ 
  หากผู้รับมรดกแต่ละรายได้รับทรัพย์สินอันมีมูลค่าไม่เกินจ้านวน 100 ล้านบาท 

ย่อมท้าให้ผู้รับมรดกรายนั นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด ดังนั น เพ่ือไม่ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมต้องแบกรับภาระภาษีการรับมรดก เจ้ามรดกจึงอาจท้าพินัยกรรม
แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้รับมรดกที่มีมูลค่าไม่
เกินจ้านวน 100 ล้านบาท อันมีลักษณะเป็นการกระจายฐานภาษีอีกทางหนึ่ง หรือในกรณีที่เจ้ามรดก
ท้าพินัยกรรมก่อตั งทรัสต์ขึ นในต่างประเทศเพ่ือให้ทรัสต์บริหารจัดการทรัพย์มรดกและทยอยจ่าย
ผลประโยชน์ให้แก่ทายาทเป็นรายปี จึงส่งผลให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกไม่มีประสิทธิภาพในการ
บังคับจัดเก็บภาษี เนื่องจากการก่อตั งทรัสต์ในประเทศไทยไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่
สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีกฎหมายก้าหนดให้สามารถก่อตั งทรัสต์ขึ นได้25 ซึ่งการ
ก่อตั งทรัสต์ในประเทศไทยจะมีผลใช้บังคับได้แต่เฉพาะในกรณีการก่อตั งทรัสต์ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็นการตั งกองทรัสต์ส้าหรับการระดมทุนเพ่ือด้าเนิน
ธุรกรรมในตลาดทุนของประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั น การก่อตั ง
กองทรัสต์ในกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจกระจายฐานภาษีการรับมรดกได้เนื่องจากหากเจ้ามรดกถึงแก่
ความตายทรัพย์สินที่น้าไปลงทุนในกองทรัสต์ดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์มรดกและตกทอดแก่ทายาท
ต่อไป แต่หากเจ้ามรดกด้าเนินการก่อตั งทรัสต์ในต่างประเทศเพ่ือให้กองทรัสต์เป็นผู้รับมรดกทั งหมด
หรือเพียงบางส่วนแทนทายาท โดยให้ทายาทเป็นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ในต่างประเทศอีกที
หนึ่ง กรณีดังกล่าวจะน้าไปสู่ปัญหาของการกระจายฐานภาษีการรับมรดกเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
นั่นเอง 

  จากกรณีศึกษาแนวทางดังกล่าวของประเทศฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่า หากผู้ได้รับ
ทรัพย์มรดกทางพินัยกรรมมิได้มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับเจ้ามรดก ผู้ได้รับมรดกดังกล่าวจะ
ได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนในจ้านวนที่น้อยกว่าผู้รับมรดกที่เป็นเครือญาติ และจะถูกจัดเก็บภาษี
ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ได้รับ ดังนั นจึงเห็นได้ว่าการก้าหนดค่าลดหย่อน
และอัตราภาษีตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกนั น ย่อมท้าให้ผู้ได้รับมรดกที่มี

                                                           
25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1686 อันว่าทรัสต์นั น จะก่อตั งขึ นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วย

นิติกรรมใดๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี หามีผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอ้านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั งทรัสต์เท่านั น 
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ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้ามรดกในลักษณะที่แตกต่างกันถูกจัดเก็บภาษีจากมูลค่าฐานภาษีและ
อัตราภาษีที่แตกต่างกัน แม้ว่าเจ้ามรดกจะท้าพินัยกรรมกระจายฐานภาษีให้แก่บุคคลหลายๆ  คนก็
ตาม แต่บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนและยังต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีตาม
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้ามรดกอยู่ดี อีกทั งการกระจายฐานภาษีไปยังบุคคลอ่ืนที่มิใช่เครือญาติ
กลับยิ่งท้าให้บุคคลนั นต้องแบกรับภาระภาษีที่สูงขึ นกว่าความเป็นจริง 

  ส่วนกรณีการก่อตั งทรัสต์ในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากการก่อตั งทรัสต์ไม่อาจ
เกิดขึ นได้ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส แต่ทั งนี ประเทศฝรั่งเศสยังคงยอมรับความสมบูรณ์ใน
การก่อตั งทรัสต์ขึ นภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ โดยก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกจากทรัสต์ที่ถูกจัดตั งตามกฎหมายในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขว่า ทรัสต์ที่ได้รับทรัพย์มรดก
ดังกล่าวมผีู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทรัพย์มรดกทั งหมดที่ทรัสต์ได้รับจะถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก และในกรณี
ทรัพย์สินที่ทรัสต์ได้รับเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส แต่ผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับ
ผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศสเท่านั นที่จะถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งการจัดเก็บภาษีการรับมรดกภายใต้เงื่อนไข
ใน 2 กรณีดังกล่าว ประเทศฝรั่งเศสจะจัดเก็บภาษีโดยถือเสมือนไม่มีทรัสต์ที่ถูกจัดตั งตามกฎหมาย
ต่างประเทศเลย ทั งนี  ประเทศฝรั่งเศสยังได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการหนีภาษีการรับ
มรดกด้วยการก่อตั งทรัสต์ (Law No. 2011 – 900 of 29 July 2011)26 เพ่ือใช้บังคับควบคู่กันไป
ด้วย  

  จากการศึกษาแนวทางการก่อตั งทรัสต์ของประเทศอังกฤษจะเห็นได้ว่า เนื่องจาก
การก่อตั งทรัสต์ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษเพ่ือบริหารและจัดการทรัพย์สินต่างๆ เป็นเรื่องที่
ด้าเนินการกันตามปกติกันอยู่แล้ว ส่วนกรณกีารก่อตั งทรัสต์ในต่างประเทศนั น ประเทศอังกฤษยอมรับ
ความสมบูรณ์ในการจัดตั งทรัสต์ภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ ส่วนทรัสต์ที่จัดตั งในต่างประเทศจะ
ถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกเฉพาะในกรณีที่ผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอังกฤษ
เท่านั น โดยไม่ค้านึงว่า ทรัสตี (Trustee) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) จะเป็นผู้มี
ถิ่นที่อยู่ภายในประเทศอังกฤษหรือไม่ ซึ่งภาษีการรับมรดกมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี คือ 1) เมื่อ
มีความตายเกิดขึ นและส่งผลท้าให้ทรัพย์สินโอนเข้าสู่กองทรัสต์ 2) เมื่อครบทุกรอบระยะเวลา 10 ปี 

                                                           
26

 EY Building a better working world, “Worldwide Estate and Inheritance Tax 
Guide, 2015” p.109 - 110. 
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นับแต่วันก่อตั งทรัสต์ (The Periodic Charge) และ 3) เมื่อมีการจ้าหน่ายผลประโยชน์จากกองทรัสต์
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายในระหว่างรอบระยะเวลา 10 ปีดังกล่าว (The Exit Charge)27  

  ดังนั น การกระจายฐานภาษีให้ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 
100 ล้านบาท โดยการท้าพินัยกรรมหรือโดยการจัดตั งทรัสต์ขึ นในต่างประเทศจึงเป็นสาเหตุส้าคัญที่
ท้าให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างแท้จริง  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก้าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
5.2 ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก 
 
 ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมาตรการบรรเทาภาระภาษีของพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ. 2558 สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี  
 
 5.2.1 กรณีการก าหนดค่าใช้จ่าย 
  ปัญหาเกี่ยวกับการก้าหนดค่าใช้จ่ายอันเป็นมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก
สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี  
   1. การตีความค้าว่า “ภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก”  
  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะต้องจัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์มรดกอันเป็นฐาน
ภาษี ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดความหมายของค้าว่ามูลค่ามรดกไว้ใน 
มาตรา 12 วรรคสองว่า มูลค่ามรดก หมายถึง มูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วย
ภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั น ดังนั น ฐานภาษีการรับมรดกจึงสามารถน้าภาระหนี สิน
อันตกทอดมาจากการรับมรดกมาหักออกจากมูลค่าฐานภาษีได้  

 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้ก้าหนด
ความหมายของค้าว่า “หนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก” ว่าครอบคลุมถึงหนี สินหรือภาระ
ค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง อันน้ามาสู่ความไม่แน่นอนในการตีความหมายของค้าว่า “หนี สินอันตกทอด
มาจากการรับมรดก” ของผู้ได้รับมรดกแต่ละราย ซึ่งผู้ได้รับมรดกย่อมต้องการที่จะตีความขยาย
ถ้อยค้าอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการที่จะได้น้ามูลค่าหนี สินดังกล่าวมาหักทอนให้ฐานภาษีลด
น้อยลงได้มากที่สุด เพ่ือให้ตนเองไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีในจ้านวนที่น้อยลง 

                                                           
27 GOV.UK, “Non-resident-trusts,” Accessed June 27, 2016, https://www.gov.uk/ 

guidance/non-resident-trusts 

https://www.gov.uk/
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 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 แล้ว ผู้เขียนมีความเห็นในการตีความของถ้อยค้าดังกล่าวว่า “หนี สินอันตกทอดมาจาก
การรับมรดก” ย่อมต้องเป็นหนี สินอันเจ้ามรดกได้ก่อให้เกิดขึ นก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หนี สิน
ดังกล่าวจึงจะผูกพันเป็นความรับผิดที่สามารถตกทอดมาสู่ผู้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกดังกล่าวได้ 28 
อาทิเช่น หนี สินตามสัญญากู้ยืมที่เจ้ามรดกได้ก่อไว้ก่อนถึงแก่ความตาย หนี สินในมูลละเมิดซึ่ง  
เจ้ามรดกได้กระท้าละเมิดต่อบุคคลอื่นไว้ก่อนถึงแก่ความตาย เป็นต้น ดังนั น หนี สินในส่วนดังกล่าวจึง
สามารถน้ามาหักออกจากฐานภาษีการรับมรดกได้  

 ส่วนภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ นภายหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ย่อมมิใช่หนี สิน
ที่เจ้ามรดกได้ก่อไว้ก่อนเสียชีวิตจึงไม่อาจตกทอดเป็นความรับผิดให้แก่ทายาทผู้รับมรดกได้ อาทิเช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการปลงศพของเจ้ามรดก ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เป็นต้น 
ดังนั น ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นดังกล่าวจึงมิอาจอยู่ในความหมายของค้าว่า “หนี สินอันตกทอดมาจาก
การรับมรดก” ได้ แต่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายนั นมีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องจากการตายของเจ้ามรดกจึง
สมควรก้าหนดให้สามารถน้ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากฐานภาษีการรับมรดกได้ 

 ทั งนี  เจ้าหนี ของเจ้ามรดกย่อมมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับช้าระหนี 
จากทรัพย์สินแห่งกองมรดกไม่ว่าทรัพย์มรดกนั นจะได้แบ่งให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกไปแล้วหรือไม่
ก็ตาม29 ซึ่งหากกองมรดกยังไม่ได้ด้าเนินการแบ่งปันให้แก่ทายาท เจ้าหนี ย่อมมีสิทธิได้รับช้าระหนี จาก
กองมรดกได้ทันท ีแต่ถ้ากองมรดกได้ด้าเนินการแบ่งปันให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี มีสิทธิเรียก
ให้ผู้รับมรดกช้าระหนี ให้แก่ตนได้เพียงไม่เกินทรัพย์มรดกที่ผู้นั นได้รับเท่านั น ส่วนการช้าระหนี ที่กอง
มรดกค้างช้าระตามที่ระบุไว้ตามมาตรา 173930 นั น ผู้เขียนเห็นว่ามาตราดังกล่าวเป็นเพียงการ

                                                           
28 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั นตกทอดแก่ทายาท 
ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอ่ืน 
มาตรา 1600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี  กองมรดกของผู้ตายได้แก่

ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดย
สภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ 

มาตรา 1601 ทายาทไม่จ้าต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอดได้แก่ตน 
29 มาตรา 1734 เจ้าหนี กองมรดกชอบแต่จะได้รับการช้าระหนี สินในกองมรดกเท่านั น 
30 มาตรา 1738 ก่อนแบ่งมรดก เจ้าหนี กองมรดกจะบังคับช้าระหนี เต็มจ้านวนจากกองมรดก

ก็ได้ ในกรณีเช่นนี  ทายาทคนหนึ่งๆ อาจเรียกให้ช้าระหนี จากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก หรือให้เอา
เป็นประกันก็ได้จนถึงเวลาแบ่งมรดก 
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จัดล้าดับการช้าระหนี เพ่ือลดข้อถกเถียงของเจ้าหนี หรือบุคคลผู้มีสิทธิได้รับช้าระเงินตามที่ก้าหนดไว้
เท่านั น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามาตรา 1739 (1) - (7) ก้าหนดถึงหนี สินที่เจ้ามรดกเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ น
ก่อนถึงแก่ความตายและหนี สินที่เกิดขึ นภายหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่งหนี สินที่เจ้ามรดกได้
ก่อให้เกิดขึ นก่อนถึงแก่ความตาย อันได้แก่ ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างช้าระอยู่ (เฉพาะกรณีภาษี
เงินได้ของผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างช้าระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน 
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ้าเป็นประจ้าวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก และหนี สินสามัญของเจ้ามรดกตาม
มาตรา 1739 (3) (4) (5) และ (6) อีกทั งในมาตราดังกล่าวยังได้ก้าหนดถึงหนี สินที่เกิดขึ นภายหลังที่
เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก ค่าใช้จ่ายในการ
ท้าศพเจ้ามรดก ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างช้าระอยู่ และบ้าเหน็จของผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ตาม
มาตรา 1739 (1) (2) (3) และ (7) ดังนั น เมื่อน้ามาตรา 1739 มาพิเคราะห์ควบคู่กับถ้อยค้าว่า 
“หนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก” ประกอบกันแล้ว จึงท้าให้เห็นได้ว่าหนี สินอันตกทอดมาจาก
การรับมรดกจึงมิได้หมายความถึงหนี ที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 1739 ทุกอนุมาตรา เมื่อหนี สินตามที่ระบุ
ไว้ในอนุมาตราใดไม่อาจหมายความถึงหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกได้ ย่อมไม่สามารถน้ามา
หักออกจากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกได้แม้ว่าหนี สินในส่วนดังกล่าวจะไม่ตกทอดเป็นความมั่งคั่ง
แก่ผู้รับมรดกก็ตาม ดังนั น เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจน แน่นอน และเป็นธรรมในการเสียภาษีการรับ
มรดกจึงต้องก้าหนดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการตายของเจ้ามรดกเพ่ือให้สามารถน้ามาบรรเทา
ภาระภาษีการรับมรดกต่อไป  

                                                                                                                                                                      

เมื่อแบ่งมรดกแล้ว เจ้าหนี อาจเรียกให้ทายาทคนใดคนหนึ่งช้าระหนี ได้เพียงไม่เกินทรัพย์
มรดกที่ทายาทคนนั นได้รับไป ในกรณีเช่นนี  ทายาทคนใดซึ่งได้ช้าระหนี แก่เจ้าหนี กองมรดกเกินกว่า
ส่วนที่ตนจะต้องเฉลี่ยใช้หนี  ทายาทคนนั นมีสิทธิไล่เบี ยจากทายาทคนอ่ืนได้ 

มาตรา 1739 ให้ช้าระหนี ที่กองมรดกค้างช้าระตามล้าดับต่อไปนี  และตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษตาม
ประมวลกฎหมายนี หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี ที่มีประกันโดยการจ้าน้าหรือการจ้านอง 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก 
(2) ค่าใช้จ่ายในการท้าศพเจ้ามรดก 
(3) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างช้าระอยู่ 
(4) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างช้าระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน 
(5) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ้าเป็นประจ้าวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก 
(6) หนี สินสามัญของเจ้ามรดก 
(7) บ้าเหน็จของผู้จัดการมรดก 
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   2. การก้าหนดค่าใช้จ่าย 
 เมื่อพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้การค้านวณหา
มูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิสามารถน้าหนี สินของเจ้ามรดกทั งหมดหักออกจากมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกก่อน จึงจะเป็นมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิที่ค้านวณได้ หากเกินกว่าจ้านวนที่
กฎหมายก้าหนดไว้ให้เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินท่ีก้าหนดไว้เท่านั น31 เมื่อผู้เขียนตีความหมายของค้าว่า 
“หนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก” หมายถึงเฉพาะหนี สินอันเจ้ามรดกได้ก่อให้เกิดขึ นตาม
กฎหมายก่อนถึงแก่ความตายเท่านั น ดังนั น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปลงศพเจ้ามรดกตามประเพณี
ศาสนาจนกว่างานศพจะเสร็จสิ น32 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์มรดกทั งหลายหรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ นภายหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตายจึงไม่อาจน้ามาปรับปรุงออกจากฐานภาษีได้ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ผู้รับมรดกได้เสียไปย่อมไม่ถือเป็นความมั่งคั่งที่ตกทอดสู่ผู้รับมรดกแต่ถือได้ว่าเป็น
ต้นทุนแห่งการได้มาซึ่งทรัพย์สินแห่งกองมรดก จึงเป็นเหตุส้าคัญที่ท้าให้ผู้ได้รับมรดกจะต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อย่างไม่เป็นธรรม 

   จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับ
มฤดก พ.ศ. 247633 นั น ในอดีตได้มีการก้าหนดให้สามารถน้าค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องกับการจัดการศพ

                                                           
31 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
มาตรา 12 วรรคสอง มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับ

เป็นมรดกหักด้วยภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั น 
32 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2707/2516 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือแจกงานศพและค่าเจดีย์

บรรจุอัฐิของผู้ตาย ถ้าได้จ่ายไปเป็นจ้านวนตามสมควรแก่ฐานะของผู้ตายถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจ้าเป็น
อย่างอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 443 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1437/2526 ค่าใช้จ่ายในการท้าอนุสาวรีย์ไว้กระดูกผู้ตายซึ่งเป็นบุตร
โจทก์ ค่าขาดรายได้ของโจทก์และค่าจ้างคนเฝ้าบ้านในขณะที่จัดการปลงศพ มิใช่ค่าใช้จ่ายในการปลง
ศพหรือค่าใช้จ่ายอันจ้าเป็นอื่นตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 533/2506 ค่าซื อที่ฝังศพที่สุสานและค่าท้าฮวงซุ้ยตลอดจนค่าของ
เซ่นไหว้ศพ และค่าอาหารเครื่องดื่มเลี ยงแขกก่อนน้าศพไปสุสานและอ่ืนๆ ตามประเพณีจัดการศพจีน
ตามฐานานุรูปของผู้ตาย 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 806/2533 ค่าฉีดยาศพ ค่าจ้างรถบรรทุก ค่าโลงศพ ค่าจัดงานศพ 5 
วัน ค่าท้าบุญครบ 7 วันและ 100 วัน ค่าเลี ยงพระ ค่าบังสุกุล ค่าติดกัณฑ์เทศน์ เป็นค่าใช้จ่ายอัน
จ้าเป็นและเหมาะสม 

33
 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476  
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ของเจ้ามรดกจ้านวนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์มรดก แต่ไม่เกินจ้านวน 5,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการมรดกตามสมควรมาหักออกจากมูลค่าทรัพย์มรดกได้ จึงเห็นได้ว่าในอดีต
รัฐได้ตระหนักถึงภาระทางภาษีที่จะเกิดขึ นจึงได้มีการก้าหนดค่าใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ 
ผู้ได้รับมรดกด้วย ประกอบกับการจัดการทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ก้าหนดให้ทรัพย์แห่งกองมรดกก่อนแบ่งปันแก่ทายาทต้องน้ามาช้าระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการ
ปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์มรดกไว้เช่นกัน อีกทั ง จากกรณีศึกษาการก้าหนดค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงฐานภาษีของต่างประเทศ ยังพบว่าประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าหนดให้สามารถน้าค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพของเจ้ามรดกมาหักออกจากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกได้ ในจ้านวน
ตั งแต่ 5 ล้านวอน แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านวอน34 (154,000 - 308,000 บาท) 

    ดังนั นจึงเห็นได้ว่าภายหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายย่อมมีค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากความตายเกิดขึ น อีกทั ง ทรัพย์สินแห่งกองมรดกบางส่วนที่ต้องน้าไปช้าระค่าใช้จ่ายนั นๆ 
ก็ไม่ตกทอดเป็นความมั่งค่ังแก่ผู้รับมรดก แต่กลับท้าให้ทายาทผู้รับมรดกต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี  โดยไม่มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีมาช่วยเหลือแต่อย่างใด 
 5.2.2 กรณีการก าหนดค่าลดหย่อน 
 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นแล้วว่า การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตาม
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้มูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสามารถน้า
หนี สินที่เจ้ามรดกได้ก่อให้เกิดขึ นก่อนถึงแก่ความตายเท่านั นมาหักออกเพ่ือปรับปรุงฐานภาษีได้ การ

                                                                                                                                                                      

มาตรา 13 ค่าแห่งทรัพย์สินอันได้สอบสวนหรือรับค้าวินิจฉัยชี ขาด มีก้าหนดแน่นอนตาม
มาตรา 11, 11 หรือมาตรา 12 แล้วนั น เรียกว่า “ยอดสุทธิแห่งค่า” และยอดสุทธิแห่งนี  ท่านให้หัก
จ้านวนต่อไปนี ออก คือ 

(1) บรรดาหนี สินซึ่งผู้ตายเป็นหนี อยู่ก่อนตาย 
(2) ค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยศพร้อยละสิบของยอดสุทธิแห่งค่า แต่มิให้เกินกว่าห้าพันบาท 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมฤดกตามที่สมควร แต่ท่านมิให้หักหนี สินต่อไปนี  
(ก) หนี สินซึ่งผู้ตายได้ปลดให้โดยพินัยกรรม์ 
(ข) หนี สินซึ่งผู้ตายได้ท้าขึ นเพื่อการให้ดั่งท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 
(ค) หนี สินซึ่งไม่มีพะยานหลักฐานอ่ืน นอกจากถ้อยค้าของผู้ตายในพินัยกรรม์ 
(ง) หนี สินซึ่งมีหลักฐานอันได้ท้าขึ นในต่างประเทศหรือเกิดตามค้าพิพากษาศาลในเมือง

ต่างประเทศอันบังคับในสยามมิได้ 
(จ) หนี สินซึ่งขาดอายุความ 
34

 supra note 19, p.297. 
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ก้าหนดให้สามารถน้าเฉพาะหนี สินของเจ้ามรดกมาปรับปรุงฐานภาษีได้เพียงอย่างเดียวนั น จึงไม่อาจ
ช่วยบรรเทาภาระภาษีการรับมรดกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
อีกทั ง การก้าหนดค่าลดหย่อนซึ่งถือเป็นมาตรการส้าคัญในการบรรเทาภาระภาษีของการจัดเก็บภาษี
การรับมรดก (Inheritance Tax ) แต่รัฐกลับมิได้ค้านึงและก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด จึงส่งผลกระทบต่อผู้รับมรดกบางรายที่จะต้องแบกรับภาระในการเสีย
ภาษีเกินสมควร  
 ซึ่งมาตรการการก้าหนดค่าลดหย่อนที่รัฐควรพิจารณาและค้านึงถึงเป็นหลัก
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกมีความสอดคล้องต่อวัฒนธรรมและสังคมไทยสามารถแยก
พิจารณาได้ ดังนี  
 1. กรณีก้าหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์ 
  เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการ
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ อันประกอบไปด้วยครอบครัวตั งแต่ 2 ครอบครัวขึ นไป หรือ
หลายๆ ครอบครัวที่เป็นเครือญาติกันต่างอาศัยอยู่ในบริเวณละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งสมาชิกภายใน
ครอบครัวจะคอยดูแล อบรม สั่งสอน เลี ยงดู และพ่ึงพาอาศัยกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ด้วยความ
ใกล้ชิดสนิทสนมและการคอยช่วยเหลือเกื อกูลกันระหว่างพ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯ ดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ของการก้าหนดล้าดับทายาทผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกตามมาตรา 1629 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเอง  
  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจึงต้องมีลักษณะสอดคล้องกับประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทายาทผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตายได้รับมรดกในล้าดับ
ก่อนและได้รับมรดกในจ้านวนที่สูงกว่าทายาทที่มีความสัมพันธ์ที่ห่างกันออกไป อันเป็นไปตามหลัก 
ญาติสนิทตัดญาติห่าง แต่ในกรณีผู้รับมรดกมีฐานะเป็นผู้สืบสันดาน บิดามารดา สามีหรือภริยาจะไม่
ตัดสิทธิในการรับมรดกระหว่างกันเอง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก
อย่างมากจึงสมควรได้รับมรดกด้วยกันทุกคน แต่ในกรณีที่ผู้รับมรดกมีฐานะเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือ
ร่วมมารดาเดียวกัน หรือผู้รับมรดกมีฐานะเป็น ลุง ป้า น้า อา และมีผู้รับมรดกในฐานะสามีหรือภริยา 
ในกรณีดังกล่าวผู้รับมรดกในฐานะสามีหรือภริยาจะมีสิทธิได้รับมรดกจ้านวน 2 ใน 3 ส่วนแห่งกอง
มรดก35 เนื่องจากผู้รับมรดกในฐานะสามีหรือภริยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการดูแลและใช้ชีวิต

                                                           
35 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1635 (3) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั นยังมีชีวิตอยู่ หรือ

มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้
มรดกสองส่วนในสาม 
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ร่วมกันกับผู้ตายมากกว่าจึงได้รับทรัพย์มรดกในจ้านวนที่มากกว่า ดังนั น เพ่ือช่วยบรรเทาภาระทาง
ภาษี รัฐจึงควรต้องก้าหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้ได้รับมรดกกับ 
เจ้ามรดกขึ นเพ่ือให้สอดคล้องต่อวัฒนธรรมของสังคมไทยและเพ่ือให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ต่อไป 
  เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แล้วพบว่า 
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดถึงค่าลดหย่อนไว้แต่ประการใด แต่กลับก้าหนดให้ผู้ได้รับมรดกซึ่ง
มีฐานะเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกเสียภาษีในอัตราลดลงเหลือร้อยละ 5 จากอัตรา
ภาษีปกติคือร้อยละ 10 ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบการลดอัตราภาษีให้กึ่งหนึ่ง โดยค้านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกแทนการใช้รูปแบบการก้าหนดค่าลดหย่อน อันเป็นการค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกในลักษณะที่หยาบ ไม่ละเอียดอ่อนและเน้นความสะดวก
ของรัฐเป็นหลักอันน้าไปสู่การสูญเสียรายได้ของรัฐจากจ้านวนภาษีที่ลดให้เกินความจ้าเป็น อีกทั งยัง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้รับมรดกท่ีต้องเสียภาษีด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีแรกนายขาว
ได้รับมรดกมูลค่า 150 ล้านบาทในฐานะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจึงต้องเสียภาษีร้อยละ 5 ของ
มูลค่ามรดกจ้านวน 50 ล้านบาท (ได้รับยกเว้น 100 ล้านบาทแรก) ดังนั น นายขาวจึงต้องเสียภาษีการ
รับมรดกจ้านวน 2.5 ล้านบาท ซึ่งหากนายขาวไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานหรือบุพการีย่อมต้องเสียภาษีการ
รับมรดกจ้านวน 5 ล้านบาท ส่วนกรณีนายแดงได้รับมรดกมูลค่า 1,500 ล้านบาท ในฐานะบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันจึงเสียภาษีการรับมรดกร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกจ้านวน 1,400 ล้านบาท 
(ได้รับยกเว้น 100 ล้านบาทแรก) ดังนั น นายแดงจึงต้องเสียภาษีการรับมรดกจ้านวน 70 ล้านบาท ซึ่ง
หากนายแดงไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานหรือบุพการีย่อมจะต้องเสียภาษีการรับมรดกสูงถึง 140 ล้านบาท 
จากสองกรณีดังกล่าวจึงท้าให้เห็นได้ว่านายขาวและนายแดงเป็นผู้รับมรดกในฐานะผู้สืบสันดานทั งคู่
จึงได้รับการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 5 เท่ากัน แต่นายขาวได้ลดภาษีจ้านวน 2.5 ล้านบาท ส่วนนาย
แดงได้ลดภาษีจ้านวน 70 ล้านบาท ซึ่งจ้านวนภาษีท่ีนายขาวและนายแดงได้สิทธิลดนั นแตกต่างกันไป
ตามฐานภาษี เมื่อนายขาวได้รับมรดกน้อยจึงได้รับการลดภาษีน้อย ส่วนนายแดงได้รับมรดกมากจึง
ได้รับการลดภาษีมาก ดังนั นจึงเห็นได้ว่าการลดอัตราภาษีโดยการค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ
มรดกกับเจ้ามรดกก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้รับมรดกด้วยกันเอง เพราะผู้รับมรดกจะได้รับ
การลดหย่อนภาษีแตกต่างกันไปตามมูลค่ามรดกที่ตนเองได้รับ แม้ว่าผู้รับมรดกดังกล่าวจะถูกจัดเก็บ
ภาษีในฐานะเป็นผู้สืบสันดานหรือบุพการีเหมือนกันก็ตาม ซึ่งหากรัฐใช้วิธีก้าหนดค่าลดหย่อนโดย
ค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกแทนการลดอัตราภาษีโดยค้านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดก จะก่อให้ผู้รับมรดกที่เป็นเครือญาติของเจ้ามรดกได้รับค่าลดหย่อนใน
จ้านวนเท่ากันอย่างเป็นธรรมโดยไม่ค้านึงว่าผู้นั นจะได้รับทรัพย์มรดกในจ้านวนมากหรือน้อย อีกทั ง  
รัฐจะไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการลดอัตราภาษีเกินความจ้าเป็น 
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   ซึ่งจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยในอดีตพบว่า การจัดเก็บภาษี
มรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 มีลักษณะของการค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกเพ่ือช่วยเหลือทายาทที่
ต้องเสียภาษีการรับมรดก โดยก้าหนดให้ผู้รับมรดกที่มีฐานะเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร และหลาน
ได้รับสิทธิลดอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในจ้านวนกึ่งหนึ่งของจ้านวนที่ต้องเสียภาษี ส่วนใน
กรณผีู้รับมรดกมีฐานะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก้าหนดให้ได้สิทธิลดอัตราการจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกโดยก้าหนดให้เสียภาษีจ้านวนเพียง 3 ใน 4 ของจ้านวนภาษีที่ต้องช้าระ36 โดยการลดอัตรา
ภาษีตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกดังกล่าว มีลักษณะ เป็นการค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยใช้รูปแบบการลดอัตราภาษีแทนการให้สิทธิค่าลดหย่อนเหมือนดังที่
ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติอากรมฤดก
และการรับมฤดก พ.ศ. 2476 จัดเก็บภาษีจากกองมรดกและจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก ดังนั น การใช้
รูปแบบการลดอัตราภาษีตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อรายได้ของรัฐมากนัก 
เพราะรัฐได้จัดเก็บภาษีจากกองมรดกไปก่อนแล้วและรัฐค่อยตามมาจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดกอีกครั ง
หนึ่ง เพ่ือมิให้เป็นการจัดเก็บภาษีซ ้าเติมผู้รับมรดกมากจนเกินไปจึงต้องก้าหนดการลดอัตราภาษีให้แก่
ทายาทดังกล่าว  

   อีกทั ง จากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ 
พ.ศ. .... จะพบว่าในอดีตประเทศไทยได้มีแนวความคิดในการก้าหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้ามรดกและผู้ได้รับมรดกไว้ โดยก้าหนดให้ผู้รับมรดกในฐานะที่เป็นสามีหรือภรรยาของ 
เจ้ามรดกสามารถหักลดหย่อนได้ทั งหมด หากผู้รับมรดกในฐานะที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ 
เจ้ามรดกสามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกจ้านวน 10 ล้านบาท และหากผู้รับมรดกในฐานะที่เป็นบิดา
มารดาของเจ้ามรดกสามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกจ้านวน 10 ล้านบาท 37 ยิ่งท้าให้เห็นได้ว่า 

                                                           
36 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 
พิกัด 2 อากรการรับมฤดก 
(ก) ถ้าทายาทเป็นบิดา มารดา สามีภริยา บุตร หรือบุตรของบุตร ให้เรียกและเสียอากรการ

รับมฤดกเพียงกึ่งหนึ่งแห่งอัตราข้างบน 
(ข) ถ้าทายาทเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ให้เรียกและเสียค่าอากรการรับมฤดกเพียง 

3 ใน 4 ส่วนแห่งอัตราข้างบน 
37

 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 11 มรดกพึงประเมินหลังจากหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 ออกแล้ว ให้หักค่าลดหย่อน

ได้ดังต่อไปนี  
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แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตจะค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับ
มรดกกับเจ้ามรดกเป็นส้าคัญ จึงก้าหนดค่าลดหย่อนเพ่ิมเติมให้แก่ผู้รับมรดกที่เป็นสามีภริยา บุตร 
และบิดามารดาของเจ้ามรดกเพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีมรดก อันส่งผลให้ผู้รับมรดกดังกล่าวไม่
ต้องแบกรับภาระภาษีและได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ นจากเดิมที่จะต้องน้าไปเสีย
ภาษีมรดก  

 ประกอบกับการศึกษากฎหมายของต่างประเทศยังพบว่าประเทศฝรั่งเศสมี
หลักเกณฑ์การก้าหนดค่าลดหย่อนในการเสียภาษีการรับมรดกโดยมีลักษณะของการค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกเป็นส้าคัญ ซึ่งหากผู้ได้รับมรดกเป็นบิดา
มารดาหรือบุตรของเจ้ามรดกจะก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนจ้านวน 100,000 ยูโรต่อคน (4,023,000 
บาท/คน) หากผู้ได้รับมรดกเป็นพ่ีน้องของเจ้ามรดกจะก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนจ้านวน 15,392 ยูโร
ต่อคน (612,220.16 บาท/คน) หากผู้ได้รับมรดกเป็นหลานของเจ้ามรดกจะก้าหนดอัตราค่าลดหย่อน
จ้านวน 7,967 ยูโรต่อคน (320,512.41 บาท/คน) หากผู้รับมรดกไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
กับเจ้ามรดกจะก้าหนดอัตราลดหย่อนจ้านวน 1,594 ยูโรต่อคน (64,126.62 บาท/คน) ทั งนี  หาก 
ผู้ได้รับมรดกดังกล่าวเป็นผู้พิการหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตอันเป็นอุปสรรคในการท้างานจะ
ก้าหนดให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนเพ่ิมจากค่าลดหย่อนปกติ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 159,325 ยูโรต่อ
คน38 (ไม่เกิน 6,409,644.75 บาท/คน) 

   จึงเห็นได้ว่าการก้าหนดค่าลดหย่อนของประเทศฝรั่งเศสจะค้านึงถึงความ
ใกล้ชิดของทายาทเป็นหลักส้าคัญ หากทายาทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกมากย่อมได้รับสิทธิ
หักค่าลดหย่อนในจ้านวนสูง และทายาทที่มีความสัมพันธ์ห่างออกมาย่อมได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนใน
จ้านวนลดหลั่นลงมาตามล้าดับ แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นผู้พิการหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตไม่สามารถ
ท้ามาหาเลี ยงชีพของตนเองได้ ประเทศฝรั่งเศสยังก้าหนดสิทธิในการหักค่าลดหย่อนเพ่ิมขึ นให้อีก แต่
ต้องรวมกันแล้วไม่เกินจ้านวนที่ก้าหนดไว้จึงเห็นได้ว่าเป็นการก้าหนดค่าลดหย่อนที่ตระหนักถึงความ
เป็นอยูข่องผู้เสียภาษีเป็นหลักได้อย่างเหมาะสม  

                                                                                                                                                                      

(1) ทรัพย์มรดก 50,000,000 บาท 
(2) กรณีท่ีผู้รับมรดกเป็นสามีภรรยาหรือบุตรหรือบิดามารดาของเจ้ามรดก สามารถหักค่าลดหย่อน

เพ่ิมเติมได้ดังนี  
 (ก) สามีหรือภรรยาสามารถหักลดหย่อนได้ทั งหมด 
 (ข) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 10,000,000 บาท 
 (ค) บิดา มารดา ของเจ้ามรดก 10,000,000 บาท 
38

 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, น.35 - 36. 
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   อีกทั ง จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศเกาหลี
ใต้จะพบว่า ประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าหนดค่าลดหย่อนไว้ส้าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นผู้อยู่ในอุปการะ 
จ้านวน 30 ล้านวอนต่อคน (924,000 บาท/คน) ก้าหนดค่าลดหย่อนส้าหรับผู้รับมรดกที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะให้สามารถหักค่าลดหย่อนได้คนละ 5 ล้านวอน (154,000 บาท/คน) จนกระทั่งผู้รับมรดก
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก้าหนดค่าลดหย่อนส้าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ นไป สามารถ
น้ามาหักค่าลดหย่อนได้คนละ 30 ล้านวอน (924,000 บาท/คน) ในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นผู้พิการ 
(รวมถึงคู่สมรส) หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 5 ล้านวอน 
(154,000 บาท/คน) จนกระทั่งบุคคลดังกล่าวสามารถช่วยเหลือตนเองได้  อีกทั งยังก้าหนดค่า
ลดหย่อนในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกับเจ้ามรดกเป็นระยะเวลาตั งแต่ 10 ปี
ขึ นไป ก่อนวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และบ้านหลังดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดกเพียงชิ นเดียวของเจ้า
มรดก ให้หักค่าลดหย่อนได้ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก แต่ต้องไม่เกิน 500 ล้านวอน39 (ไม่เกิน 
15,400,000 บาท) 
   เมื่อพิจารณาการก้าหนดค่าลดหย่อนของประเทศเกาหลีใต้แล้วจะเห็นได้ว่า 
การหักลดหย่อนจะค้านึงถึงความสัมพันธ์และภาระทางภาษีที่จะเกิดขึ นแก่ผู้รับมรดกเป็นส้าคัญ ซึ่ง  
ผู้ได้รับมรดกส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนจะเป็นผู้ด้ารงชีพได้ด้วยการพ่ึงพาและได้รับการอุปการะ
จากเจ้ามรดกเป็นหลัก เช่น ผู้อยู่ในอุปการะของเจ้ามรดก ผู้พิการหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านร่วมกับเจ้ามรดกมาเป็นเวลานาน จึงเป็น
เหตุผลส้าคัญในการก้าหนดการหักค่าลดหย่อน อันส่งผลให้เสียภาษีน้อยลงและช่วยให้ผู้ได้รับมรดก
เหล่านั นสามารถด้ารงชีพต่อไปได้ด้วยทรัพย์มรดกที่ตนได้รับมา 
   จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
เกาหลีใต้และแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยตั งแต่ในอดีต รวมถึงการพิจารณา
กฎหมายมรดกและวิถีชีวิตของสังคมไทยประกอบจึงพบว่า การก้าหนดค่าลดหย่อนโดยค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงระหว่างเจ้ามรดกกับผู้ได้ รับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกเป็นมาตรการส้าคัญ ซึ่งรัฐสามารถควบคุมการก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนเพ่ือช่วยลด
ภาระภาษีให้แก่ผู้รับมรดกได้ตามความเหมาะสม อีกทั งมาตรการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมความ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความกตัญญูและศีลธรรมอันดีในสังคม ดังนั น การก้าหนดค่าลดหย่อนตาม
ความสัมพันธ์จึงเป็นมาตรการบรรเทาภาระภาษีของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกที่รัฐควรค้านึงถึง  
แต่มาตรการดังกล่าวกลับไม่ถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด  
 

                                                           
39

 supra note 19, p.301 - 302. 
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   2. กรณีก้าหนดค่าลดหย่อนตามพฤติการณ์ 
   เนื่องจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั งที่ 29/2558 ในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 คณะกรรมาธิการได้ชี แจงเหตุผลและแสดงความกังวลว่าการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกจะส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับมรดกที่มีที่ดินหรือที่อยู่อาศัยกลางใจเมือง ผู้ได้รับมรดกอันเป็นที่ดิน
เกษตรกรรม ผู้ได้รับมรดกที่เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และกรณีเจ้ามรดกเป็นผู้ประกอบ
กิจการ จึงมีมติเพ่ิมเพดานการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากเดิมจ้านวน 50 ล้านบาท เป็นจ้านวน 100 
ล้านบาทแทน40 จากกรณีดังกล่าวผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเหตุผลของการเพ่ิมเพดานการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกให้สูงขึ นเนื่องจากไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลเฉพาะบางกลุ่ม  ทั งที่รัฐ
สามารถก้าหนดค่าลดหย่อนอันเป็นมาตรการบรรเทาภาระภาษีที่สมควรน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
กรณีดังกล่าวมากกว่าการเพ่ิมเพดานการจัดเก็บภาษีให้สูงขึ นอย่างมหาศาล  
   เมื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศสพบว่า ประเทศ
ฝรั่งเศสก้าหนดให้ทรัพย์มรดกประเภทป่าไม้หรือทรัพย์มรดกส้าหรับใช้ในการเกษตรกรรมได้รับการ
ยกเว้นภาษีการรับมรดกในอัตรา 3 ใน 4 ของมูลค่าทรัพย์มรดก และก้าหนดให้ทรัพย์สินมรดก
ประเภทศิลปวัตถุ หนังสือ สิ่งของสะสม หรือเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มอบให้แก่ทา ง
ราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน้ามาค้านวณเป็นฐานภาษี ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีศึกษา
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศเกาหลีใต้ที่ก้าหนดค่าลดหย่อนไว้ส้าหรับกรณีทรัพย์มรดกตก
ทอดมาจากการประกอบธุรกิจครอบครัว หากเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวขนาด
กลางที่บริหารจัดการโดยเจ้ามรดกมาเป็นระยะเวลาตั งแต่ 10 ปี สามารถหักค่าลดหย่อนได้จ้านวน 
100 % ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจครอบครัว แต่หักค่าลดหย่อนสูงสุดได้ไม่
เกิน 20 ล้านวอน หากธุรกิจครอบครัวด้าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาตั งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี 
สามารถหักค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน และหากธุรกิจครอบครัวด้าเนินกิจการมาเป็น
ระยะเวลาตั งแต่ 20 ปีขึ นไป สามารถหักค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านวอน อีกทั งยังสามารถหัก
ค่าลดหย่อนได้เพ่ิมหากทรัพย์มรดกตกทอดมาจากการท้าธุรกิจเกษตรกรรม รวมถึงการเลี ยงปศุสัตว์ 
การประมง และการท้าป่าไม้ โดยก้าหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนเพ่ิมได้อีกจ้านวนไม่เกิน 500 ล้าน
วอน และจากการศึกษาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศอังกฤษจึงเห็นได้ว่า หากทรัพย์มรดก
เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งถูกจัดเก็บรักษาไว้ใน
ประเทศอังกฤษและอยู่ในการควบคุมของรัฐ ทรัพย์มรดกดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการ
รับมรดก ส่วนในกรณีที่ทรัพย์มรดกมีลักษณะเป็นที่ดินและโรงเรือนส้าหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม 
หรือทรัพย์มรดกที่มีลักษณะเป็นพืช เครื่องจักร เครื่องมือ และทรัพย์สินในทางเกษตรกรรม หรือ

                                                           
40 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั งที่ 29/2558, ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558. 
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ทรัพย์มรดกที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินส้าหรับการประกอบธุรกิจการค้า สามารถน้าค่าลดหย่อนที่
ก้าหนดไว้มาหักออกจากมูลค่าของทรัพย์มรดกได้  
   จากกรณีศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของทั งสามประเทศ จึง
เห็นได้ว่าในกรณีที่ทรัพย์มรดกมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม หรือทรัพย์มรดก
ตกทอดมาจากการประกอบธุรกิจครอบครัว หรือทรัพย์มรดกตกทอดมาจากการประกอบเกษตรกรรม 
ในประเทศต่างๆ มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีไว้เป็นกรณีพิเศษตามพฤติการณ์หรือนโยบายของรัฐไม่
ว่าจะเป็นการยกเว้นหรือก้าหนดค่าลดหย่อน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบแก่
ผู้ได้รับมรดกดังกล่าวเกินสมควร ดังนั น การที่คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบในการ
เลือกใช้วิธีการเพ่ิมเพดานการจัดเก็บภาษีมรดกมากกว่าการใช้มาตรการในการบรรเทาภาระภาษี กลับ
ท้าให้ฐานภาษียิ่งแคบลงส่งผลให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่ฐานเพ่ือเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 ย่อมลดน้อยลงไปด้วย 

    การก้าหนดค่าลดหย่อนให้กับผู้รับมรดกตามความสัมพันธ์หรือตามพฤติการณ์
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั น ถือเป็นมาตรการส้าคัญในการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้รับมรดกได้
อย่างเหมาะสมตามเหตุผลและนโยบายของรัฐ การไม่ก้าหนดมาตรการดังกล่าวย่อมส่งผลให้มาตรการ
บรรเทาภาระภาษีการรับมรดกไม่ครอบคลุมถึงผู้รับมรดกที่สมควรได้รับการลดหย่อนอย่างแท้จริง 
และส่งผลให้บุคคลดังกล่าวกลับต้องแบกรับภาระในการจ่ายภาษีมรดกในอัตราสูงขึ น  
 5.2.3 กรณีการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีการรับมรดกสามารถก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อน
ได้ในกรณีดังต่อไปนี  
    1. กรณีปัญหาของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกซ ้าซ้อน มักเกิดขึ นในกรณีที่เจ้า
มรดกคนแรกถึงแก่ความตายและต่อมาผู้ได้รับมรดกได้เสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกันจึงเกิดการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกจากทรัพย์สินชิ นเดียวกันซึ่งเคยจัดเก็บภาษีการรับมรดกไปก่อนหน้าแล้ว 
ยกตัวอย่างเช่น นายด้าถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกคือรถยนต์และบ้าน นายแดงได้รับบ้านเป็นมรดก 
ส่วนนายขาวได้รับรถยนต์เป็นมรดก ดังนั น นายแดงและนายขาวจึงมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกจาก
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว หลังจากนั นสองปีนายแดงถึงแก่ความตาย บ้านที่นายแดงเคยได้รับเป็นมรดก
จากนายด้าตกทอดให้แก่นายฟ้า นายฟ้าจึงมีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกจากมูลค่าบ้านหลังดังกล่าว 
จึงเห็นได้ว่าบ้านเป็นทรัพย์มรดกที่ถูกจัดเก็บภาษีถึงสองครั งจากฐานภาษีเดียวกันเป็นการจัดเก็บภาษี
ซ ้าซ้อนไม่เป็นไปตามหลักของการจัดเก็บภาษีที่ดีนั่นเอง  
   จากการศึกษามาตรการขจัดการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อนของประเทศเกาหลีใต้ 
โดยประเทศเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้มีการเครดิตภาษีในกรณีที่ทรัพย์มรดกได้ตกทอดไปสู่ทายาทรุ่นที่ 2 
ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากทรัพย์มรดกตกเป็นของทายาทในรุ่นแรก ทั งนี  อนุญาตให้เครดิตภาษี
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ในจ้านวนตั งแต่ 10% จนถึง 100% ตามระยะเวลาที่ทรัพย์มรดกตกทอดสู่ทายาทในรุ่นที่ 2 41 และ
จากกรณีศึกษามาตรการบรรเทาภาระภาษีซ ้าซ้อนของประเทศอังกฤษจะพบว่า ประเทศอังกฤษ
บรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยการอนุญาตให้หักเป็นค่าลดหย่อนส้าหรับการเสียภาษีการรับมรดกติดกัน
สองครั ง เนื่องจากเจ้ามรดกสองรายถึงแก่ความตายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันภายใน 5 ปี42 โดยอนุญาต
ให้หักค่าลดหย่อนตามอัตราที่ก้าหนดไว้ อีกทั งจากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกตาม
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 ของประเทศไทยในอดีตจะพบว่า การ
จัดเก็บภาษีมรดกได้ค้านึงถึงปัญหาของการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อนในกรณีทรัพย์สินใดถูกจัดเก็บภาษีมรดก
ไปแล้ว และภายในห้าปีทรัพย์สินดังกล่าวทั งหมดหรือบางส่วนจะต้องถูกจัดเก็บภาษีมรดกอีก หาก 
ผู้เสียภาษีมรดกมีหลักฐานของการเสียภาษีมรดกในครั งแรกสามารถน้ามาลดหย่อนออกจากจ้านวน
ภาษีมรดกที่จะต้องช้าระครั งที่สองได้ตามจ้านวนที่ก้าหนดไว้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 43  

                                                           
41

 supra note 19, p.300. 
42GOV.UK, “Inheritance-tax,” Accessed November 14, 2015, 

https://www.gov.uk/inheritance-tax/overview 
43

 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 

มาตรา 25 เมื่ออสังหาริมทรัพย์ก็ดี ประโยชน์หรือสิทธิในกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือในงาน
วิชาชีพที่ได้มาจากการเป็นหุ้นส่วนหรือได้มาจากทางอ่ืน (มิใช่ที่ได้มาจากบริษัท) ก็ดี ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์นั นก็ดี ประโยชน์หรือสิทธิซึ่งได้โอนไปในเวลาคนใดคนหนึ่งตายก็ดี ได้เสียอากรมฤดก
แล้ว ต่อมาภายในห้าปีทรัพย์สินนั นทั งหมดหรือบางส่วนจะต้องเสียอากรมฤดกอีก ท่านว่าถ้าอธิบดี
กรมสรรพากร หรือข้าหลวงประจ้าจังหวัดเห็นว่ามีหลักฐานเช่นว่ามาก็ให้ลดจ้านวนเงินอากรมฤดก 
ที่จะต้องเสียเพราะความตายของคนที่สองดั่งต่อไปนี  

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ นภายในหนึ่งปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง…ร้อยละแปดสิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ นภายในสองปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละหกสิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ นภายในสามปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง…..ร้อยละห้าสิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ นภายในสี่ปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละสี่สิบ 
ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ นภายในห้าปีนับแต่ความตายของคนที่หนึ่ง……ร้อยละยี่สิบ 
ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินอันจะต้องเสียอากรเมื่อคนที่สองตายมีราคาต่างกันกับค่าแห่งทรัพย์สินที่

ได้เสียอากรเมื่อคนที่หนึ่งตายไซร้ ท่านให้ถือจ้านวนข้างน้อยเป็นเกณฑ์ค้านวณค่าอากรซึ่งจะได้ลดตาม
มาตรานี  
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  ดังนั น เมื่อพระราชบัญญัติการเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก้าหนด
มาตรการในการบรรเทาภาระภาษีส้าหรับกรณีดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ทรัพย์สินชิ นเดียวหรือฐานภาษี
เดียวกันมีการถูกจัดเก็บภาษีซ า้ซ้อนกันถึงสองครั ง  
  2. เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้ก้าหนดให้มูลค่า
ฐานภาษีต้องน้าทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้ทยอยโอนให้บุคคลอ่ืนหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนเสียชีวิตมา
รวมเป็นฐานภาษี ดังนั นจึงก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่เจ้ามรดกที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลจะ
วางแผนภาษีโดยการทยอยโอนทรัพย์สินในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แก่ทายาท ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จึงควรที่จะต้องก้าหนดให้มูลค่าฐานภาษีการรับมรดก
นั น หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้โอนให้แก่ผู้ได้รับมรดกภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนเจ้า
มรดกถึงแก่ความตาย เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานภาษีที่เคยถูกกระจายออกไปให้กลับมารวมฐานภาษี
การรับมรดก แต่เนื่องจากการโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลาดังกล่าวอาจจะเคยถูกจัดเก็บภาษีการให้
มาก่อน หากผู้ได้รับมรดกไม่สามารถน้าภาษีการให้ที่ได้ช้าระไปแล้วมาบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก
ได้ย่อมก่อให้ผู้ได้รับมรดกต้องแบกภาระทางภาษีมากเกินสมควร 

  จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีของประเทศอังกฤษจะเห็นได้ว่า ประเทศ
อังกฤษก้าหนดให้ทรัพย์ที่เจ้ามรดกได้ให้แก่ผู้ อ่ืนไปก่อนเสียชีวิตภายในระยะเวลา 7 ปี ต้องน้า
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับมารวมค้านวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกด้วย แต่ก้าหนดมาตรการบรรเทาภาระ
ภาษีด้วยวิธีการก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนให้ตั งแต่ร้อยละ 20 – 100 ตามระยะเวลาที่ได้โอนทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคลดังกล่าว ประกอบกับการศึกษาแนวคิดในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทย
ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... จะเห็นได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก้าหนดให้น้าภาษีการให้ที่ได้ช้าระไปแล้วมาเครดิตออกจากจ้านวนภาษีการรับมรดกที่ต้อง
ช้าระส้าหรับทรัพย์สินในส่วนนั นได้44 ดังนั น หากไม่ก้าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีส้าหรับ
ทรัพย์สินบางส่วนที่ได้ช้าระภาษีการให้ไปแล้วย่อมก่อให้ผู้ได้รับมรดกต้องแบกภาระในการช้าระภาษี
มากเกินสมควร 

   
 
 

                                                           
44 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 7 ภาษีการรับมรดกที่ค้านวณได้ตามมาตรา 5 ให้น้าภาษีดังต่อไปนี มาหักเป็นเครดิตได้ 
(1) ภาษีการให้ตามจ้านวนที่ได้เสียไปแล้วส้าหรับทรัพย์สินทั งหมดหรือบางส่วนของมรดกพึง

ประเมิน แต่ไม่เกินภาษีการรับมรดกส้าหรับทรัพย์สินส่วนนั น 
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5.3 ปัญหาความไม่เหมาะสมของอัตราในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก  
  
 ปัญหาความไม่เหมาะสมของอัตราภาษีการรับมรดกของพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังต่อไปนี  
 
 5.3.1 กรณีการก าหนดรูปแบบอัตราภาษี 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดอัตราการจัดเก็บ
ภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินในส่วนที่ต้องเสียภาษี และส้าหรับกรณีผู้ได้รับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้จัดเก็บภาษีในอัตราคงท่ีร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินใน
ส่วนที่ต้องเสียภาษี45 ดังนั น จึงเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแยก
ประเภทของผู้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกไว้ 2 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ใน
จ้านวนที่แตกต่างกันตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดก  

  เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งจัดเก็บภาษีการรับมรดกในรูปแบบอัตราภาษีคงที่ (Flat Rate) อันมีลักษณะเป็นการ
ก้าหนดอัตราภาษีไว้เพียงอัตราเดียว คือ ส้าหรับผู้รับมรดกท่ีมีฐานะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานจะถูก
จัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ส่วนผู้รับมรดกที่เป็นบุคคลอื่นจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 
10 ไม่ว่ามูลค่าของฐานภาษีจะมีจ้านวนสูงหรือมีจ้านวนต่้าแค่ไหน อัตราภาษีดังกล่าวจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของฐานภาษี แต่ยังคงใช้อัตราภาษีที่ก้าหนดไว้ตายตัวคูณกับมูลค่าของฐาน
ภาษีเพ่ือค้านวณหาจ้านวนภาษีสุทธิที่ต้องช้าระ ดังนั น การจัดเก็บภาษีการรับมรดกที่ใช้อัตราภาษี
แบบคงที่ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก
ด้วยกัน เนื่องจากผู้ที่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าแตกต่างกันกลับถูกจัดเก็บภาษี
ในอัตราเดียวกัน ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าน้อยจึงแบกรับภาระในการเสีย
ภาษีมากกว่าผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าสูง หากเปรียบเทียบกับการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกของประเทศอังกฤษที่จัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ในจ้านวนร้อยละ 40 ของมูลค่ามรดก
ที่ต้องเสียภาษี ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีในรูปแบบอัตราภาษีคงที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่จะต้องจัดเก็บจากความมั่งคั่งของเจ้าของทรัพย์สินอย่างแท้จริง เมื่อ

                                                           
45 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค้านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกใน

ส่วนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการ ีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละห้า 
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ผู้ใดมีความมั่งคั่งมากย่อมต้องเสียภาษีมาก หากผู้ใดมีความมั่งคั่งน้อยย่อมต้องเสียภาษีน้อยอันเป็นไป
ตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay) อีกทั ง อัตราภาษีที่ก้าหนดไว้นั นยังมีจ้านวน
ที่ต่้าเกินไปส้าหรับการก้าหนดอัตราภาษีคงที่ หากเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษที่จัดเก็บภาษีในอัตรา
คงที่เช่นเดียวกันแต่ก้าหนดอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่จะต้องเสียภาษี ซึ่ง
รูปแบบและอัตราการจัดเก็บภาษีจึงยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่การบังคับใช้จริง 

  หากพิจารณาการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในรูปแบบอัตราภาษีก้ าวหน้า 
(Progressive Rate) การจัดเก็บภาษีโดยการใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าจะมีลักษณะในการจัดเก็บ
ภาษีโดยการก้าหนดอัตราภาษีไว้หลายอัตรา ซึ่งอัตราภาษีจะค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ นตามมูลค่าของฐานภาษี 
ดังนั น ถ้ามูลค่าของทรัพย์สินแห่งของมรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับมีจ้านวนน้อยย่อมถูกจัดเก็บ
ภาษีในอัตราต่้า ถ้ามูลค่าของทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับมีจ้านวนสูงย่อมต้อง
ถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงขึ นตามที่ก้าหนดไว้ ดังนั น การจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีแบบก้าวหน้าย่อม
ก่อให้เกิดการกระจายภาระทางภาษีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากผู้ที่ ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่มี
มูลค่าสูงย่อมต้องเสียภาษีสูงตามอัตราภาษีที่ก้าหนดและผู้ที่ ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่มีมูลค่า
น้อยย่อมต้องเสียภาษีน้อยตามอัตราภาษีที่ก้าหนด อันเป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี 
และสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินนั่นเอง  

  เมื่อเปรียบเทียบการก้าหนดรูปแบบในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของ
ต่างประเทศ ส้าหรับประเทศฝรั่งเศสก้าหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกไว้ทั งในอัตราภาษี
ก้าวหน้าและในอัตราภาษีคงท่ี เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสจ้าแนกอัตราภาษีส้าหรับการจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกไว้ 3 ประเภท ดังนี  

   ประเภทแรก อัตราภาษีการรับมรดกส้าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นทายาทโดยตรง 
(บุพการีและผู้สืบสันดาน) ก้าหนดอัตราภาษีในการจัดเก็บเป็นอัตราภาษีก้าวหน้า ตั งแต่ร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี 

  ประเภทที่สอง อัตราภาษีการรับมรดกส้าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นพ่ีหรือน้อง 
(กรณีไม่เข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดก) ก้าหนดอัตราภาษีเป็นอัตราภาษีก้าวหน้า 
ในอัตราร้อยละ 35 และอัตราร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี 

  ประเภทที่สาม อัตราภาษีการรับมรดกส้าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นบุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากสองกรณีข้างต้น อัตราภาษีจะจัดเก็บเป็นอัตราภาษีคงที่ โดยแยกเป็นอัตราร้อยละ 55 
กับอัตราร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี 

  ดังนั น จึงเห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสแบ่งประเภทในการจัดเก็บภาษีตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับมรดก โดยก้าหนดการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและจ้านวน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี และก้าหนดการจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่
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ส้าหรับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ห่างออกไปหรือเป็นบุคคลภายนอกในจ้านวนที่สูง
ถึงร้อยละ 55 และร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพยม์รดกท่ีต้องเสียภาษี  
   ส้าหรับประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีมรดกในอัตรา
ก้าวหน้าตั งแต่ร้อยละ 10 จนถึง ร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่จะต้องเสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีจะ
สูงขึ นตามมูลค่าของทรัพย์มรดกสุทธิที่ผู้ได้รับมรดกแต่ละคนได้รับ  ทั งนี  หากผู้รับมรดกหรือผู้รับ
พินัยกรรมมิได้มีฐานะเป็นบุตรสืบสายโลหิตของเจ้ามรดกจะต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ิมอีก 
30 % อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับ
มรดกดังเช่นประเทศฝรั่งเศส 

  ส้าหรับประเทศอังกฤษก้าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราคงที่
ในจ้านวนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินจ้านวนตั งแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่า
กองมรดกได้มีการบริจาคเพ่ือการกุศล จ้านวนอัตราในการจัดเก็บภาษีจะลดลงเหลือร้อยละ 36 ของ
มูลค่าทรัพย์มรดก ทั งนี  การก้าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีของประเทศอังกฤษก็ไม่ได้มีลักษณะ
ค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกเป็นส้าคัญดังเช่นประเทศฝรั่งเศส 

  ซึ่ งจากกรณีศึกษาการจัด เก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตตาม
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 พบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก้าหนด
อัตราการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าไว้ส้าหรับการจัดเก็บภาษีกองมรดกโดยก้าหนดอัตราภาษี ตั งแต่
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษีมรดก และก้าหนดอัตราภาษีส้าหรับการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราภาษีตั งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสีย
ภาษีการรับมรดก แต่ถ้าผู้รับมรดกเป็นบิดา มารดา สามีภริยา บุตร หลาน ก้าหนดให้เสียภาษีการรับ
มรดกเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่ต้องช้าระ และถ้าผู้รับมรดกเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
ก้าหนดให้เสียภาษีการรับมรดกเพียง 3 ใน 4 ของอัตราภาษีที่ต้องช้าระ การก้าหนดลดอัตราการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าวมีลักษณะเป็นการค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกและ  
เจ้ามรดกเป็นส้าคัญ อีกทั งยังค้านึงถึงการบรรเทาภาระภาษีส้าหรับผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับ  
เจ้ามรดกเนื่องจากทรัพย์มรดกดังกล่าวถูกจัดเก็บภาษีกองมรดกไปก่อนหน้าแล้ว อีกทั ง แนวคิดในการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกตามร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... ยังได้
ก้าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดกไว้ในรูปแบบอัตราภาษีก้าวหน้าตั งแต่อัตราร้อยละ 10 ถึง
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี46  

                                                           
46

 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 13 ให้ผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกเสียภาษีการรับมรดกจากมรดกสุทธิ 

ตามอัตราดังนี  
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  จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกและแนวคิดในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก
ของประเทศไทยในอดีตจึงเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีการมรดกในประเทศไทยก้าหนดอัตราภาษีใน
รูปแบบอัตราภาษีก้าวหน้ามาโดยตลอด อีกทั ง การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ายังก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้รับมรดกแต่ละคน เนื่องจากผู้รับมรดกแต่ละคนอาจได้รับมรดกในจ้านวนที่แตกต่างกัน 
ดังนั น ภาระทางภาษีของผู้รับมรดกแต่ละคนจึงต้องสอดคล้องกับความมั่งคั่งของแต่ละคนอันเป็นไป
ตามหลักความสามารถในการเสียภาษี การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 จึงสมควรต้องจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ประกอบกับการก้าหนดอัตราภาษีการ
รับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ยังปรากฏให้เห็นว่าการก้าหนดอัตราภาษีมี
ลักษณะค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดก โดยก้าหนดให้  
ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก เสียภาษีการรับมรดกใน
อัตราที่ต่้ากว่ากรณีผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกซึ่งไม่ได้เป็นบุพการีหรือไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานของ
เจ้ามรดก47 แม้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลยังเห็นความส้าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเครือญาติ
ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามการก้าหนดอัตราภาษีไว้เพียงอัตราเดียวกรณี
ร้อยละ 5 ส้าหรับบุพการีหรือผู้สืบสันดาน และร้อยละ 10 ส้าหรับผู้รับมรดกอ่ืน ไม่ว่ามูลค่าของฐาน
ภาษีจะมีจ้านวนสูงหรือต่้าอัตราภาษีจะไม่เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าฐานภาษี ท้าให้ผู้เสียภาษีมีมูลค่าฐาน
ภาษีจ้านวนที่แตกต่างกันกลับถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน ผู้เสียภาษีที่มีมูลค่าฐานภาษีต่้าจึงแบก
รับภาระในการเสียภาษีมากกว่าผู้เสียภาษีท่ีมีมูลค่าฐานภาษีสูง ย่อมก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม
ในการเสียภาษ ี
 5.3.2 กรณีการก าหนดอัตราภาษี 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดก
ไว้ที่อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์มรดก และอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์มรดกส้าหรับผู้รับ
มรดกทีม่ีฐานะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่งการก้าหนดอัตราภาษีในจ้านวนดังกล่าวเป็นการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกในอัตราที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากการจัดเก็บภาษีการรับมรดกมุ่งเน้นที่จะจัดเก็บภาษี
จากความมั่งคั่งที่ตกทอดแก่ผู้รับมรดกแต่ละคน ซึ่งมูลค่าแห่งทรัพย์มรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ
ย่อมแตกต่างกันไป ดังนั น การอัตราภาษีจึงควรต้องตอบสนองต้องความมั่งคั่งดังกล่าว โดยการ
ก้าหนดอัตราภาษีสูงขึ นตามมูลค่าทรัพย์มรดกที่เพ่ิมขึ นตามขั นบันได แต่ทั งนี การก้าหนดอัตราภาษี

                                                                                                                                                                      

ทรัพย์มรดกสุทธิที่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้เสียภาษีร้อยละ 10 
ทรัพย์มรดกสุทธิตั งแต่ 150 ล้านบาทขึ นไป ให้เสียภาษีร้อยละ 20 
47 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45. 
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จะต้องจัดเก็บในมูลค่าที่ไม่สูงเกินไปจนผู้เสียภาษีต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือหาทางหลีกเลี่ยงภาษีการ
รับมรดกแทนที่จะยอมเสียภาษีการรับมรดกให้แก่รัฐ  
  เมื่อพิจารณาการก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศสจะท้าให้เห็น
ได้ว่า ผู้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์
มรดก ส่วนผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมายจะถูกจัดเก็บ
ภาษีในอัตราร้อยละ 5 – 45 ของมูลค่าทรัพย์มรดกเท่านั นเอง 
 จากการศึกษาแนวทางการก้าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศ
ไทยในอดีตตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 จะเห็นได้ว่าในอดีตประเทศ
ไทยได้ก้าหนดให้ บิดา มารดา สามีภริยา บุตร หรือบุตรของบุตร (หลาน) เสียภาษีการรับมรดกเพียง
กึ่งหนึ่งจากอัตราที่กฎหมายก้าหนดไว้ และก้าหนดให้ทายาทผู้รับมรดกที่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา
เดียวกันเสียภาษีการรับมรดกเพียง 3 ใน 4 ส่วนจากอัตราที่กฎหมายก้าหนดไว้ ดังนั น หากผู้รับมรดก
มิได้มีฐานะเป็นบิดา มารดา สามีภริยา บุตร หรือบุตรของบุตร (หลาน) และมิได้เป็นพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกย่อมต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามที่กฎหมายก้าหนดโดยไม่ได้สิทธิ
ลดหย่อน ซึ่งหากน้ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้รับมรดกที่มีฐานะเป็นบิดา มารดา สามี
ภริยา บุตร หรือบุตรของบุตร (หลาน) หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกเป็นทายาท 
ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 บุคคลดังกล่าวจึงถูกจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดกในอัตราต่้ากว่าที่กฎหมายก้าหนด การก้าหนดอัตราภาษีดังกล่าวจึงเสมือนการ
ก้าหนดอัตราภาษีไว้ส้าหรับผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมและส้าหรับผู้รับมรดกในฐานะผู้รับ
พินัยกรรมนั่นเอง แต่ทั งนี การก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดกนั นรัฐจะต้องค้านึงถึงจ้านวนผู้เสียภาษี 
สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ และวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศ
ไทยประกอบกันด้วย 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 

 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวย
กับคนจนเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ1 รัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการน้ามาตรการทางภาษีมาใช้
บังคับอันถือเป็นเครื่องมือทางการคลังอย่างหนึ่งของรัฐที่สามารถน้ามาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงออกกฎหมายจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นที่จะจัดเก็บภาษีทางตรงจากผู้ที่มี
ความมั่งคั่งจากทรัพย์สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกในจ้านวนที่มากเกินกว่าการด้ารงชีพเป็น
ส้าคัญ เพ่ือน้ามาพัฒนาสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้คนยากจนเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภค การศึกษา การ
รักษาพยาบาลและรัฐสวัสดิการเพิ่มมากขึ น 

 การจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มีลักษณะ
จัดเก็บภาษีในรูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ก้าหนดหลักเกณฑ์ให้จัดเก็บภาษีจาก
ผู้รับมรดกแต่ละราย เฉพาะมูลค่าทรัพย์มรดกในส่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาท ทั งนี  มูลค่ามรดก
สามารถหักภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกได้ โดยก้าหนดอัตราภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 
10 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษ ีส้าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือเป็นผู้สืบสันดานก้าหนด
อัตราภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกสุทธิที่ต้องเสียภาษี ซึ่งจากการศึกษาการจัดเก็บภาษี
การรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาได้ 3 ประการดังนี  

 1. ปัญหาความไม่ครอบคลุมของฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก กล่าวคือจาก
การศึกษาสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของประชากรในประเทศไทย2 ประกอบกับการศึกษาข้อมูลการ
ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินที่ท้าให้เห็นถึงความเหลื่อมล ้าในการถือครองที่ดินใน

                                                           
1 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “รายงานการวิเคราะห์

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล ้าในประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559, 
http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=131 

2
 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, “ส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2559, http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm  
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ประเทศไทย3 รวมถึงการพิจารณาถึงข้อมูลการจ้าแนกความม่ังคั่งของประชากรในประเทศไทย4 อีกทั ง 
การก้าหนดทรัพย์สินที่ต้องน้ามาค้านวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกยังมีลักษณะไม่ครอบคลุมถึง
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกทุกประเภท และการจัดเก็บภาษีการรับมรดกยังคงมีช่องว่างทางกฎหมายใน
การที่จะใช้เป็นช่องทางในการกระจายฐานภาษีในขณะที่เจ้ามรดกยังคงมีชีวิตอยู่ ดังนั น การก้าหนด
ยกเว้นในมูลค่าสูงจ้านวนถึง 100 ล้านบาทส้าหรับผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกแต่ละรายจึงมีลักษณะ
เป็นการบีบฐานภาษีให้ยิ่งแคบขึ น ส่งผลให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่ฐานเพ่ือเสียภาษีย่อมลดน้อยลงตามสัดส่วน 
ท้าให้ภาครัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บเนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้
อย่างคุ้มค่า นโยบายที่จะลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนไม่สามารถ
เกิดขึ นได้  

  2. ปัญหาความไม่ครอบคลุมของมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก กล่าวคือ การ
ค้านวณหามูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิสามารถน้าหนี สินของเจ้ามรดกทั งหมดมาหักออกจาก
มูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกก่อน ที่เหลือจึงจะเป็นมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกสุทธิที่ค้านวณได้ 
หากเกินกว่าจ้านวนที่กฎหมายก้าหนดไว้ให้เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินที่ก้าหนดไว้เท่านั น การก้าหนดให้
สามารถน้าเฉพาะหนี สินของเจ้ามรดกมาปรับปรุงฐานภาษีได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ก้าหนด
มาตรการอ่ืนๆ ไว้เลย ท้าให้ไม่อาจช่วยบรรเทาภาระภาษีการรับมรดกได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
อันอาจน้ามาสู่การต่อต้านการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเนื่องจากผู้ได้รับมรดกแต่ละรายต้องแบก
รับภาระทางภาษีเกินสมควร 

 3. ปัญหาความไม่เหมาะสมของอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดก กล่าวคือหลักเกณฑ์
ของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการจัดเก็บภาษีการรับมรดกใน
รูปแบบอัตราภาษีคงที่ (Flat Rate) อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดอัตราภาษีไว้เพียงอัตราเดียว ไม่ว่า
มูลค่าของฐานภาษีจะมีจ้านวนสูงหรือมีจ้านวนต่้าแค่ไหน อัตราภาษีดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามมูลค่าของฐานภาษี แต่ยังคงใช้อัตราภาษีที่ก้าหนดไว้ตายตั วคูณกับมูลค่าของฐานภาษีเพ่ือ
ค้านวณหาจ้านวนภาษีสุทธิที่ต้องช้าระ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ได้รับ
ทรัพย์สินแห่งกองมรดกด้วยกัน เนื่องจากผู้ที่ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าแตกต่าง
กันกลับถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าน้อยจึงแบก
รับภาระในการเสียภาษีมากกว่าผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกในจ้านวนที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการ

                                                           
3
 ดวงมณี เลาวกุล, “ภาษีท่ีดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์,” โครงการติดตามประเด็น

เศรษฐกิจไทย, จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2557 : น.2. 
4
 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 

.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั งที่ 4, วันที่ 19 มกราคม 2558. 
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ก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดกยังไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อหลักการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก 

 ซึ่งจากการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ดังนี  

 การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทต้องช้าระให้แก่รัฐ ไม่ได้มีลักษณะจัดเก็บเพ่ืออ้านวยรายได้ แต่จัดเก็บโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
การกระจายความม่ังคั่งและลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศฝรั่งเศสจัดเก็บภาษีใน
รูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) และจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า แต่อัตราภาษีก้าวหน้า
ดังกล่าวจะจัดเก็บในอัตราที่แตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกกับผู้รับ
มรดกเป็นส้าคัญ หากผู้รับมรดกไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับเจ้ามรดกจะถูกจัดเก็บภาษีใน
อัตราคงที่ ทั งนี ยังมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีโดยการก้าหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้ามรดกกับผู้รับมรดกเป็นหลัก หากทายาทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดกมากย่อมได้รับสิทธิหัก
ค่าลดหย่อนในจ้านวนสูง หากทายาทมีความสัมพันธ์ห่างออกมาย่อมได้รับสิทธิหักค่าลดหย่อนใน
จ้านวนที่แตกต่างกันลดหลั่นกันลงมาตามล้าดับ แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นผู้พิการหรือมีปัญหาทาง
สุขภาพจิตไม่สามารถท้ามาหาเลี ยงชีพของตนเองได้จะได้รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนเพิ่มขึ น อีกทั งยัง
ก้าหนดให้ทรัพย์มรดกบางประเภทได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ทรัพย์มรดกประเภทป่าไม้หรือทรัพย์
มรดกท่ีใช้ในการเกษตรกรรมได้รับการยกเว้นภาษีในอัตรา 3 ใน 4 ของมูลค่าทรัพย์มรดก และทรัพย์
มรดกประเภทศิลปวัตถุ หนังสือ สิ่งของสะสม หรือเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มอบให้แก่ทาง
ราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน้ามาค้านวณเป็นฐานภาษี5 

 การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศเกาหลีใต้จัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก
(Inheritance Tax) ใช้อัตราภาษีก้าวหน้า และได้ก้าหนดมาตรการในการบรรเทาภาระภาษีไว้  โดย
ก้าหนดค่าใช้จ่ายที่สามารถน้ามาหักออกจากมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกได้ คือ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานศพ และหนี สินของผู้ตายหรือเจ้ามรดกมีอยู่วันที่เริ่มต้นของการเกิดกองมรดก และก้าหนดค่า
ลดหย่อนส้าหรับทรัพย์มรดกที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจครอบครัวที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง ทั งนี จ้านวนการหักค่าลดหย่อนขึ นอยู่กับระยะเวลาที่บริหารจัดการโดยเจ้ามรดก อีกทั งยัง
สามารถหักค่าลดหย่อนได้เพ่ิมหากทรัพย์มรดกตกทอดมาจากการท้าธุรกิจเกษตรกรรมรวมถึงการ
เลี ยงปศุสัตว์ การประมง และการท้าป่าไม้ นอกจากนี  ประเทศเกาหลีใต้ยังก้าหนดให้มีการเครดิตภาษี

                                                           
5 สุปรียา แก้วละเอียด. “ภาษีมรดกในประเทศฝรั่งเศส” ในการเสวนาเรื่องภาษีมรดก

ประโยชน์ (ภาระ) ตกกับใคร. จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 
2557, น.33 - 37. 
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ในกรณีที่ทรัพย์มรดกได้ตกทอดไปสู่ทายาทรุ่นที่ 2 ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากทรัพย์มรดกตก
เป็นของทายาทในรุ่นแรก โดยอนุญาตให้เครดิตภาษีได้ในจ้านวนตั งแต่ 10% จนถึง 100% ตาม
ระยะเวลาที่ทรัพย์มรดกตกทอดสู่ทายาทในรุ่นที่ 2 อันถือเป็นมาตรการขจัดการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อน
อย่างหนึ่ง6 

 การจัดเก็บภาษีของประเทศอังกฤษจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance 
Tax) ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีการให้ โดยก้าหนดให้จัดเก็บเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกใน
ส่วนที่เกินกว่า 325,000 ปอนด์ หลังจากปรับปรุงฐานภาษีด้วยมาตรการบรรเทาภาระภาษีตามที่
ก้าหนดไว้แล้ว และจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่จ้านวนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์มรดก  ซึ่งก้าหนด
มาตรการบรรเทาภาระภาษีไว้คือ หากทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งถูกจัดเก็บรักษาไว้ในประเทศอังกฤษและอยู่ในการควบคุมของรัฐ 
ทรัพย์มรดกดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ส่วนในกรณีที่ทรัพย์มรดกมีลักษณะเป็น
ที่ดินและโรงเรือนส้าหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม หรือทรัพย์มรดกมีลักษณะเป็นพืช เครื่องจั กร 
เครื่องมือ และทรัพย์สินในทางเกษตรกรรม หรือทรัพย์มรดกมีลักษณะเป็นทรัพย์สินเพ่ือประกอบ
ธุรกิจการค้า สามารถน้าค่าลดหย่อนที่ก้าหนดไว้มาหักออกจากมูลค่าของทรัพย์มรดกได้ อีกทั ง
ประเทศอังกฤษยังมีมาตราการบรรเทาปัญหาการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อนโดยการอนุญาตให้หักค่า
ลดหย่อนส้าหรับการเสียภาษีการรับมรดกติดกันสองครั งเนื่องจากเจ้ามรดกสองรายถึงแก่ความตายใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกันภายใน 5 ปี ได้ตามอัตราที่ก้าหนดไว้7 
 จากการศึกษามาทั งหมดนี  จะเห็นได้ว่าภาษีมรดกเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่ง  
ซ่ึงเป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บจากผู้มีความมั่งคั่ง ดังนั น เจ้าของทรัพย์สินจึงไม่สามารถผลักภาระภาษีได้ 
อีกทั ง การจัดเก็บภาษีมรดกมีลักษณะที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสามารถ
บรรเทาความเหลื่อมล ้ าทางเศรษฐกิจในสังคมได้  หากจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Rate) จะยิ่งเพ่ิมความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีมากขึ น เพราะการจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
หลักความสามารถในการเสียภาษีและไม่กระทบกระเทือนต่อคนส่วนใหญ่เนื่องจากจะจัดเก็บภาษีเมื่อ
มีความตายเกิดขึ นเท่านั น การจัดเก็บภาษีมรดกเริ่มต้นจัดเก็บกันมาตั งแต่สมัยโบราณและเป็นที่นิยม
จัดเก็บในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยแต่ละประเทศจะเลือกจัดเก็บภาษีมรดกในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

                                                           
6 EY Building a better working world, “Worldwide Estate and Inheritance Tax 

Guide, 2015” p.296 - 305. 
7
 GOV.UK, “Inheritance Tax,” Accessed November 14, 2015,  

https://www.gov. uk/inheritance-tax/overview. 
 

https://www.gov/
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ตามความเหมาะสม ซ่ึงการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้และประเทศ
อังกฤษมีการน้าเอาลักษณะที่เป็นจุดเด่นของรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกมาใช้บังคับ เพ่ือให้
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกเป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม
และบริหารจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการค้านึงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้ได้รับ
มรดกและเจ้ามรดกเป็นส้าคัญ รวมถึงการก้าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษี ซึ่งประเทศไทยสามารถ
น้ามาประยุกต์ปรับใช้เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมรดกมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นธรรมมาก
ยิ่งขึ น 
 ดังนั น จึงเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีทั งสามประเทศมีทั งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน 
การที่จะเลือกรูปแบบใด มาตรการใด หรืออัตราการจัดเก็บภาษีแบบใด มาใช้บังคับย่อมขึ นอยู่กับ
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  
  
6.2 ข้อเสนอแนะ 
  
 ปัจจุบันประเทศไทยสามารถน้าภาษีมรดกกลับมาใช้บังคับได้ อีกครั งหนึ่ง ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เลือกใช้วิธีการจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับมรดกแต่ละราย 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ือบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนและเพ่ิมความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ โดยมุ่ง
จัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้มั่งมีเพ่ือน้ามาพัฒนาสังคมโดยรวมเพ่ือให้คนยากคนจนได้รับสิ่ง
สาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาพยาบาลและรัฐสวัสดิการอย่างเสมอภาคเพ่ิมมากขึ น แต่รัฐบาล
กลับก้าหนดเพดานการจัดเก็บภาษีมรดกสูงถึงจ้านวน 100 ล้านบาทต่อผู้รับมรดกหนึ่งคน ซึ่งเป็นการ
ท้าให้ฐานในการจัดเก็บภาษีมรดกแคบลงและไม่สามารถตอบสนองนโยบายในการบรรเทาปัญหาของ
รัฐบาลได้ อีกทั ง การจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกอันมี
เอกลักษณ์ในการก้าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีโดยค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับมรดก
และเจ้ามรดกเป็นส้าคัญ อีกทั ง การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะยิ่งเพ่ิมความเป็นธรรมมากขึ นหาก
จัดเก็บภาษกีารรับมรดกในรูปแบบอัตราก้าวหน้า 
 จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีตตามพระราชบัญญัติอากร
มฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 จึงเห็นได้ว่าลักษณะการจัดเก็บภาษีมรดกในอดีตมีหลักการและ
แนวความคิดคล้ายคลึงกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะการค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ของเครือญาติ การก้าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษี รวมถึงการเก็บภาษีในอัตรา
ก้าวหน้า อันสามารถน้ามาปรับใช้แก่ประเทศไทยต่อไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการศึกษาแนวคิดของ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... ที่เคยถูกรื อฟ้ืนเพ่ือเสนอให้มีการจัดเก็บ
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ภาษกีารรับมรดก จึงเห็นได้ว่าแนวคิดในการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับ
หลักการและรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งสามารถน้ามาปรับใช้แก่พระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ. 2558 ต่อไปได ้ดังนั น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ. 2558 สามารถบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง และเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จึงควรต้องแก้ไขและปรับปรุงให้
เหมาะสมในเรื่องดังต่อไปนี  
  1. ข้อเสนอแนะด้านฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
 เมื่อพิจารณาปัญหาของฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษ รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดก
ของประเทศไทยในอดีต ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
  1) การก าหนดมูลค่าฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้ผู้รับมรดกแต่ละ
รายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมรดกเฉพาะในส่วนมูลค่ามรดกสุทธิที่เกิน 100 ล้านบาท เมื่อพิเคราะห์
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการรับมรดกดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการก้าหนดยกเว้นทรัพย์สินแห่งกองมรดก
สุทธิส้าหรับผู้รับมรดกแต่ละรายในจ้านวนสูงถึง 100 ล้านบาทนั นเป็นจ้านวนที่ก้าหนดยกเว้นไว้สูงเกิน
สมควร หากเปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของประชากรในประเทศไทย ประกอบกับ
การพิจารณาข้อมูลการจัดล้าดับความมั่งคั่งของประชากรในประเทศไทย รวมถึงการพิจารณารายได้
เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศไทยประกอบกันแล้ว จึงเห็นได้ว่าการก้าหนดฐานในการเสียภาษี
จ้านวนเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ส้าหรับรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกเป็นจ้านวนที่สูง
เกินไป การก้าหนดฐานในการจัดเก็บภาษีมรดกที่มูลค่าสูงเกินไปจะท้าให้ผู้รับมรดกหลายรายไม่เข้าข่าย
ต้องเสียภาษีมรดก ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมรดกไม่สามารถบรรเทาปัญหาเรื่องการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนได้อย่าง
แท้จริง  

 ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นควรก้าหนดมูลค่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องจัดเก็บให้มีจ้านวนน้อยลงจากเดิม โดยก้าหนดมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดเก็บภาษี
จ้านวน 50 ล้านบาท ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติได้มีมติรับ
หลักการไว้ในตอนแรก ทั งนี ผู้เขียนขอเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จากเดิม “มาตรา 12 วรรคแรก ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่
ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่า
เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท” 
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  แก้ไขเป็น “มาตรา 12 วรรคแรก ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะ
ได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินห้า
สิบล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท” 

  เพ่ือเป็นการเปิดฐานภาษีให้กว้างขึ นและส่งผลให้ผู้ได้รับมรดกแต่ละรายเข้ามาสู่
ฐานภาษีเยอะขึ น เมื่อฐานภาษีกว้างขึ นรัฐจึงต้องเพ่ิมมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้เหมาะสมควบคู่
กันไป เมื่อผู้ได้รับมรดกแต่ละรายเข้ามาสู่ฐานภาษีเพ่ิมขึ นรัฐย่อมจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งได้เพ่ิมขึ น
ตามสัดส่วนและสามารถน้าเงินภาษีดังกล่าวกลับมาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดีขึ น
ได้ อีกทั งรัฐบาลก็ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีการรับมรดกและการจัดเก็บ
ภาษีมรดกจะยิ่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บยิ่งขึ น 

  2) การก าหนดทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
  เมื่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 

2558 ก้าหนดทรัพย์สินที่จะต้องน้ามารวมค้านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีไว้ไม่ครอบคลุม เนื่องจากมุ่งเน้น
ที่จะจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางทะเบียนเป็นหลัก เช่น อสังหาริมทรัพย์ 
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลั กษณะ
เดียวกัน รวมถึงยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน8 จึงส่งผลให้ทรัพย์สินแห่งกองมรดกบางประเภท
ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะถูกจัดเก็บภาษีและถือเป็นการบั่นทอนมูลค่าฐานภาษีอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนมี
ความเห็นว่าทรัพย์สินแห่งกองมรดกหมายความถึงทรัพย์สินทุกประเภทของผู้ตาย ดังนั น ทรัพย์สินทุก
ประเภทแห่งกองมรดกจึงควรถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก  

                                                           
8 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
มาตรา 14 มรดกซ่ึงต้องเสียภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี  
(1) อสังหาริมทรัพย์ 
(2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(3) เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิ

เรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั นไว้ 
(4) ยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน 
(5) ทรัพย์สินทางการเงินที่ก้าหนดเพ่ิมขึ นโดยพระราชกฤษฎีกา 
กรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (2) ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินทั งที่อยู่ในประเทศ

ไทยและนอกประเทศไทย และกรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (3) ให้เสียภาษีเฉพาะจากทรัพย์สินที่
อยู่ในประเทศไทย 

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  
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  ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่ได้ก้าหนดนิยาม
ของค้าว่า “หลักฐานทางทะเบียน” ไว้ เมื่อยานพาหนะถือเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งจึงต้อง
ตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันหมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนที่
แสดงถึงกรรมสิทธิ์ เท่านั น ดังนั น สังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์จึง
หมายความถึงเฉพาะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ส่งผลให้สังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ ไม่ ใช่
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษอันมีหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึงสิทธิอ่ืนๆ9 เช่น งาช้าง รถยนต์ อาวุธปืน
ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนอันแสดงถึงสิทธิครอบครอง หรือหลักฐานทางทะเบียน
ที่แสดงถึงสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการถือครอง ไม่อาจถือเป็น
ทรัพย์สินที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก แม้ว่าจะสามารถตรวจสอบและติดตามได้ง่ายก็ตาม 

 ดังนั น ผู้เขียนจึงเสนอให้เพ่ิมค้านิยามค้าว่า “หลักฐานทางทะเบียน” ในมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ดังนี   

 “หลักฐานทางทะเบียน หมายความว่า หลักฐานทางทะเบียนอันแสดงถึง
กรรมสิทธิ์ หลักฐานทางทะเบียนอันแสดงถึงสิทธิครอบครอง หลักฐานทางทะเบียนอันแสดงถึงสิทธิใน
การได้รับอนุญาติให้มีหรือใช้ หลักฐานทางทะเบียนที่ได้ขึ นทะเบียนไว้กับทางราชการ รวมถึงหลักฐาน
ทางทะเบียนอันแสดงถึงสิทธิอื่นในท้านองเดียวกัน”  

 ทั งนี  ผู้เขียนขอเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับมรดกใน
มาตรา 14 (4) วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จากเดิมที่ก้าหนดว่า 
“มาตรา 14 (4) ยานพาหนะท่ีมีหลักฐานทางทะเบียน” 

 แก้ไขเป็น “มาตรา 14 (4) สังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียน” 
 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีลักษณะครอบคลุมถึงสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 

อันมีหลักฐานทางทะเบียนมากยิ่งขึ น แม้ว่าสังหาริมทรัพย์แห่งกองมรดกจะมีทั งสังหาริมทรัพย์ที่มี
หลักฐานทางทะเบียนและสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนก็ตาม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดภาระและ
ค่าใช้จ่ายเกินความจ้าเป็นในการติดตามสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ก้าหนดเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่มีหลักฐานทางทะเบียนเท่านั นที่ต้อง
น้ามารวมค้านวณเพ่ือเสียภาษีการรับมรดกต่อไป 

 
 

                                                           
9 ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 60/2524 ซื อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์โอนขณะท้าสัญญา 

ไม่ต้องจดทะเบียนโอน ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะและภาษีรถยนต์ 
ไม่ใช่แบบนิติกรรม 
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   3) การแก้ปัญหาการกระจายฐานภาษีการรับมรดกโดยการให้ 
    เมื่อในขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตได้ทยอยถ่ายโอนสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุพการี 

ผู้สืบสันดาน คู่สมรสในจ้านวนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทในแต่ละปีภาษี หรือในจ้านวนที่ไม่เกิน 10 ล้าน
บาทในแต่ละปีภาษี หรือกรณีทยอยถ่ายโอนสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน 
คู่สมรส รวมถึงการทยอยโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย อันมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 
20 ล้านบาท ในแต่ละปีภาษีนั น ย่อมส่งผลให้สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของเจ้ามรดกเกิดการ
ทยอยเปลี่ยนมือไปในแต่ละปีภาษีโดยไม่ถูกจัดเก็บภาษีการให้ อีกทั งยังเป็นการค่อยๆ บั่นทอนฐาน
ภาษีการรับมรดกให้ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ อันท้าให้จ้านวนมูลค่าฐานภาษีการรับมรดกไม่เกินจ้านวน 
100 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้รับมรดกไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดกโดยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีการให้และภาษีการรับมรดก เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 มิได้ก้าหนดให้ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกทยอยถ่ายโอนให้แก่บุคคลอ่ืนในระหว่างมีชีวิต ต้อง
น้ากลับเข้ามารวมค้านวณเป็นฐานภาษีการรับมรดกด้วย จึงถือเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ท้าให้ฐาน
ภาษีถูกกระจายออกไปในขณะที่เจ้ามรดกมีชีวิตอยู่ 

  ผู้เขียนจึงเห็นควรอุดช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวไปในแนวทางเดียวกับ
ประเทศเกาหลีใต้และประเทศอังกฤษ โดยการก้าหนดให้ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้เคยทยอยถ่ายโอน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับมรดกภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินดังกล่าวต้อง
น้ากลับมารวมค้านวณเสมือนเป็นทรัพย์มรดกท่ีผู้นั นได้รับขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทั งนี  หากผู้
นั นได้เสียภาษีการให้ไปก่อนแล้วย่อมสามารถน้าภาษีดังกล่าวมาเครดิตได้ ดังนั น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  

  จากเดิมที่ก้าหนดว่า “มาตรา 12 วรรคสอง มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง 
หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหนี สิ นอันตกทอดมาจากการรับมรดก
นั น” 

 แก้ไขเป็น “มาตรา 12 วรรคสอง มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สินทั งสิ นที่ได้รับเป็นมรดกและให้รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากเจ้ามรดกภายใน 10 ปี ก่อน
เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หักด้วยรายการที่ระบุไว้ใน มาตรา 12/1 และ มาตรา 12/2” 

    เมื่อรัฐแก้ไขช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวได้แล้วย่อมท้าให้ฐานภาษีไม่ถูกบั่น
ทอนโดยการกระจายการถือครองทรัพย์สินออกไป อีกทั งจะยิ่งเสริมสร้างให้รัฐมีศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกเพ่ิมมากขึ น 

        4) การแก้ปัญหาการกระจายฐานภาษีโดยการท าพินัยกรรมหรือการก่อตั้งทรัสต์ 
   เพ่ือไม่ให้ผู้มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมต้องแบกรับภาระภาษี

การรับมรดก เจ้ามรดกจึงอาจท้าพินัยกรรมแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทหรือบุคคลอ่ืน โดยมี
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วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ได้รับมรดกแต่ละรายได้รับมรดกท่ีมีมูลค่าไม่เกินจ้านวน 100 ล้านบาท อันมี
ลักษณะเป็นการกระจายฐานภาษีอีกทางหนึ่ง หรือในกรณีที่เจ้ามรดกท้าพินัยกรรมก่อตั งทรัสต์ขึ นใน
ต่างประเทศเพ่ือให้ทรัสต์บริหารจัดการทรัพย์มรดกและทยอยจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ทายาทเป็นรายปี 
แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ยอมรับกับการก่อตั งทรัสต์ในกรณีดังกล่าว อันน้าไปสู่ปัญหาของการ
กระจายฐานภาษีการรับมรดกเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนั่นเอง 

   ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกควรแบ่งผู้รับมรดกเป็น 2 
ประเภท ดังเช่นที่ก้าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรม และผู้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรม เพ่ือก้าหนดสิทธิค่าลดหย่อนของผู้รับมรดกในฐานะผู้รับ
พินัยกรรมให้แตกต่างจากผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม อันเป็นการป้องปรามให้เจ้ามรดก
ตระหนักว่าการท้าพินัยกรรมดังกล่าวต้องเสียภาษีในจ้านวนที่สูงและไม่คุ้มค่ากว่าการไม่ท้าพินัยกรรม  

   ส่วนในกรณีที่เจ้ามรดกก่อตั งทรัสต์ขึ นในต่างประเทศเพ่ือให้ทรัสต์บริหาร
จัดการทรัพย์มรดกและทยอยจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ทายาทเป็นรายปีนั น เมื่อพิจารณาจากประเทศ
อังกฤษจะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษมีกฎหมายภายในรองรับเกี่ยวกับการก่อตั งและจัดการทรัสต์ในแต่
ละรูปแบบอยู่แล้ว ส่วนประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั งทรัสต์ในรูปแบบดังกล่าวประกอบ
กับการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีของประเทศฝรั่งเศสซึ่งไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั งทรัสต์ใน
รูปแบบดังกล่าวประกอบกับการใช้ระบบกฎหมายแบบ ซีวิล ลอว์ เช่นเดียวกับประเทศไทยจึงเห็นได้ว่า 
ประเทศไทยควรน้าแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศฝรั่งมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
โดยการก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากกองทรัสต์ที่จัดตั งตามกฎหมายต่างประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขว่า 1) เมื่อผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) เป็น
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทรัพย์มรดกทั งหมดที่กองทรัสต์ได้รับจะต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
หรือ 2) หากผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั นที่จะถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งการ
จัดเก็บภาษีการรับมรดกภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว จะจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยถือเสมือนไม่มีทรัสต์ที่
ถูกจัดตั งตามกฎหมายต่างประเทศเลย ดังนั น ผู้เขียนจึงเสนอให้เพ่ิมมาตรา 11/1 ในพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมีข้อความดังนี  

   “มาตรา 11/1 ภายใต้บังคับมาตรา 12 ให้ผู้ได้รับมรดกที่เป็นทรัสต์หรือมี
ลักษณะด้าเนินการเช่นเดียวกับทรัสต์ซึ่งจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ภายใต้เงื่อนไขดังนี  

   (1) กรณีผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) 
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทรัพย์มรดกทั งหมดที่กองทรัสต์ได้รับจะต้องถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
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   (2) กรณีผู้ก่อตั งทรัสต์ (Settlor) หรือผู้รับผลประโยชน์จากทรัสต์ (Beneficiaries) 
ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั นที่จะถูกจัดเก็บภาษีการรับ
มรดก 

   ทั งนี  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือเสมือนว่าไม่
มีทรัสต์ที่จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ” 

   ทั งนี รัฐควรเพ่ิมเติมแนวทางการใช้มาตรการการป้องกันการหนีภาษีการรับ
มรดกด้วยการก่อตั งทรัสต์ในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วย เพ่ือเพ่ิมเติมมาตรการและหลักเกณฑ์ให้
สามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

  2. ข้อเสนอแนะด้านมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก  
  เมื่อพิจารณาปัญหาด้านมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติ 

ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษ รวมทั งศึกษาถึงแนวทางการจัดเก็บภาษี
มรดกของประเทศไทยในอดีต ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในด้านดังกล่าว ดังต่อไปนี  

  1) ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีการรับมรดก 
   เมื่อฐานในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกกว้างขึ น ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกแต่ละรายย่อมเข้าสู่ฐานภาษีเพ่ิมขึ น และเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกเกิดความเป็นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดภาระทางภาษีแก่ผู้ได้รับมรดกมากเกินไป การค้านวณหามูลค่าทรัพย์มรดกสุทธิจึง
ควรต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีอย่างเหมาะสม ซึ่งการก้าหนดให้สามารถน้าเฉพาะหนี สินของเจ้า
มรดกมาปรับปรุงฐานภาษีได้เพียงอย่างเดียวไม่อาจบรรเทาภาระภาษีได้ และส่งผลให้ผู้ได้รับมรดกแต่
ละรายต้องแบกรับภาระทางภาษีเกินสมควร ดังนั น ผู้เขียนจึงเห็นควรก้าหนดค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนให้แก่ผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเพ่ือน้าไปปรับปรุงฐานภาษีการรับมรดกอย่างเหมาะสม
ต่อไป ดังนี  
 1.1) การก้าหนดค่าใช้จ่าย 

   ค่าใช้จ่ายที่ควรก้าหนดให้สามารถน้ามาปรับปรุงฐานภาษีการรับมรดกเพ่ือ
เพ่ิมความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียภาษีได้นั น รัฐบาลควรต้องค้านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องมาจาก
การตายของเจ้ามรดก เนื่องจากภายหลังที่เจ้ามรดกเสียชีวิตย่อมเกิดค่าใช้จ่ายตามมา เช่น ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกับการปลงศพของเจ้ามรดกท่ีจะต้องด้าเนินพิธีตามศาสนา ค่าใช้จ่ายในการร้องขอต่อศาลเพ่ือตั ง
ผู้จัดการมรดก ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินแห่งกองมรดก เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1739 ที่ก้าหนดให้ทรัพย์สินแห่งกอง
มรดกต้องน้ามาช้าระค่าใช้จ่ายในการปลงศพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก ค่าภาษีที่ค้างช้าระ ฯลฯ  
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  ผู้เขียนจึงเห็นควรก้าหนดให้มีการหักค่าใช้จ่ายออกจากมูลค่าทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยน้า
แนวคิดของประเทศเกาหลีใต้และแนวคิดของการจัดเก็บภาษีมรดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดก
และการรับมฤดก พ.ศ. 247610 ในอดีตที่ค้านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ นภายหลังความตายของเจ้า
มรดกมาปรับใช้แก่สังคมไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องมาจากการตายของเจ้ามรดกที่สมควรก้าหนด
เป็นค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าปลงศพของเจ้ามรดกตามหลักฐานความเป็นจริงและเหมาะสมแก่ฐานานุรูป
ของเจ้ามรดกจ้านวนไม่เกิน 1 ล้านบาท ค่าด้าเนินการแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทอันได้แก่ ค่าร้อง
ขอต่อศาลเพ่ือตั งผู้จัดการมรดกและรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักฐานความเป็นจริง
จ้านวนไม่เกนิ 1 ล้านบาท ทั งนี การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ควรก้าหนดให้สามารถทบทวนมูลค่าของค่าใช้จ่าย
ทุกๆ 5 ปี และควรก้าหนดให้สามารถเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการตายของเจ้ามรดกได้โดยการ
ตราพระราชกฤษฎีกา ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการเพ่ิมเติมมาตรา 12/1 ในพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 โดยมีข้อความดังนี   

  “มาตรา 12/1 การค้านวณมูลค่ามรดกสุทธิ ให้หักรายการต่อไปนี  
(1) ภาระหนี สินอันตกทอดมาจากการรับมรดก 

   (2) ค่าปลงศพ ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

   (3) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการจัดการทรัพย์มรดก ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

                                                           
10

 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476  
มาตรา 13 ค่าแห่งทรัพย์สินอันได้สอบสวนหรือรับค้าวินิจฉัยชี ขาด มีก้าหนดแน่นอนตาม

มาตรา 11, 11 หรือมาตรา 12 แล้วนั น เรียกว่า “ยอดสุทธิแห่งค่า” และยอดสุทธิแห่งนี  ท่านให้หัก
จ้านวนต่อไปนี ออก คือ 

(1) บรรดาหนี สินซึ่งผู้ตายเป็นหนี อยู่ก่อนตาย 
(2) ค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยศพร้อยละสิบของยอดสุทธิแห่งค่า แต่มิให้เกินกว่าห้าพันบาท 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมฤดกตามที่สมควร แต่ท่านมิให้หักหนี สินต่อไปนี  
(ก) หนี สินซึ่งผู้ตายได้ปลดให้โดยพินัยกรรม์ 
(ข) หนี สินซึ่งผู้ตายได้ท้าขึ นเพื่อการให้ดั่งท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 
(ค) หนี สินซึ่งไม่มีพะยานหลักฐานอื่น นอกจากถ้อยค้าของผู้ตายในพินัยกรรม์ 
(ง) หนี สินซึ่งมีหลักฐานอันได้ท้าขึ นในต่างประเทศหรือเกิดตามค้าพิพากษาศาลในเมือง

ต่างประเทศอันบังคับในสยามมิได้ 
(จ) หนี สินซึ่งขาดอายุความ 
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   ค่าใช้จ่ายอันจ้าเป็นอ่ืน ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการตายของเจ้ามรดกให้ก้าหนด

เพ่ิมขึ นโดยพระราชกฤษฎีกา ทั งนี  มูลค่าของค่าใช้จ่ายให้ทบทวนทุกห้าปี” 

 1.2) การก้าหนดค่าลดหย่อน 
   เพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้รับมรดกควรก้าหนดค่าลดหย่อนในกรณี

ต่อไปนี  การก้าหนดค่าลดหย่อนส้าหรับผู้รับมรดกที่เป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1629 เนื่องจากผู้ได้รับมรดกและเจ้ามรดกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตามล้าดับ
ของทายาท การก้าหนดค่าลดหย่อนส้าหรับผู้ได้รับมรดกที่มีที่ดินหรือที่อยู่อาศัยกลางใจเมือง 
เนื่องจากมูลค่าราคาทรัพย์สินเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วเพราะปัจจัยแวดล้อม เช่น รัฐด้าเนินการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าผ่านที่ดินหรือที่อยู่อาศัย หรือห้างสรรพสินค้าเปิดใกล้ที่ดินหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น การ
ก้าหนดค่าลดหย่อนให้แก่ผู้ได้รับมรดกอันเป็นที่ดินเกษตรกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้รับมรดกที่ เป็น
เกษตรกรเท่านั น หากที่ดินเกษตรกรรมเป็นของนายทุนย่อมไม่ควรได้รับประโยชน์จากค่าลดหย่อน
ดังกล่าว การก้าหนดค่าลดหย่อนให้แก่ผู้ได้รับมรดกที่เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้
ทายาทเก็บรักษามรดกที่มีคุณค่าทางศิลปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และการก้าหนดค่าลดหย่อน
ให้แก่ผู้รับมรดกตกทอดมาจากการประกอบธุรกิจครอบครัวเพ่ือไม่เป็นการท้าลายสมดุลเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั งนี  การก้าหนดอัตราของค่าลดหย่อนอาจก้าหนดเป็นอัตราตายตัวหรือจ้านวนร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์มรดกแต่ต้องไม่เกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนดไว้ ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิลดหย่อน
เป็นกรณีพิเศษต่อไปอย่างเหมาะสมเพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้รับมรดกต่อไป 
   ทั งนี  การก้าหนดจ้านวนค่าลดหย่อนภาษีการรับมรดกควรค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกและผู้ได้รับมรดกเป็นส้าคัญ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้แบ่ง
ประเภทของผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกเป็นสองประเภทเพ่ือให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยแบ่งผู้ได้รับทรัพย์สินแห่งกองมรดกออกเป็นทายาทโดยธรรมและทายาทโดย
พินัยกรรม11 เพราะทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกตกทอดจากเจ้ามรดกด้วยผลของกฎหมาย 
ซึ่งกฎหมายได้ก้าหนดล้าดับในการมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกก่อนและหลังตามล้าดับของความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่างทายาท12 ดังนั น ผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมจึงมีความผูกพันในการ
                                                           

11 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 

 ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
 ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 

12 มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกล้าดับเท่านั น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 
วรรค สองแต่ละล้าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี  คือ 
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เลี ยงดู อบรมสั่งสอน และดูแลอุปการะกันมาอย่างใกล้ชิดกับเจ้ามรดก ผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรมจึงควรเสียภาษีการรับมรดกในจ้านวนน้อย ส่วนทายาทโดยพินัยกรรมเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สิน
แห่งกองมรดกตามความประสงค์ท่ีเจ้ามรดกได้ก้าหนดไว้ในพินัยกรรม ซึ่งทายาทโดยพินัยกรรมอาจจะ
เป็นญาติล้าดับใกล้ชิดกับเจ้ามรดก หรืออาจจะเป็นบุคคลอ่ืนที่มิได้เป็นเครือญาติกับเจ้ามรดกก็ได้ อีก
ทั งการแสดงความประสงค์ยกทรัพย์สินแห่งกองมรดกให้บุคคลอื่นโดยการท้าพินัยกรรมอาจเป็นวิธีการ
หลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีการรับมรดกอีกวิธีหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนจึงเห็นควร
ก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนส้าหรับผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้า
มรดก โดยผู้เขียนได้น้าแนวทางการก้าหนดค่าลดหย่อนตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติของร่ าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 13 มาปรับใช้ในการก้าหนดค่าลดหย่อนซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าผู้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 เป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้ามรดกลดหลั่นกันไปตามล้าดับจึงสมควรก้าหนดค่าลดหย่อนมากน้อยตามล้าดับความสัมพันธ์
ดังกล่าว ดังนั น ผู้เขียนจึงเสนอให้เพ่ิมเติมมาตรา 12/2 ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 
2558 โดยมีข้อความดังนี   

                                                                                                                                                                      

(1) ผู้สืบสันดาน 
 (2) บิดามารดา 

(3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(6) ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635 
13 ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
มาตรา 11 มรดกพึงประเมินหลังจากหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 ออกแลว ใหหักคาลดหย่อน

ไดดังต่อไปนี  
(1) ทรัพยมรดก 50,000,000 บาท 
(2) กรณีท่ีผูรับมรดกเปนสามีภรรยาหรือบุตรหรือบิดามารดาของเจามรดก สามารถหักคาลด

หยอนเพิ่มเติมไดดังนี  
(ก) สามีหรือภรรยาสามารถหักลดหยอนไดทั งหมด 
(ข) บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 10,000,000 บาท 
(ค) บิดา มารดา ของเจามรดก 10,000,000 บาท 



138 
 

  “มาตรา 12/2 ภายหลังหักรายการตามมาตรา 12/1 แล้ว ผู้รับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมสามารถหักค่าลดหย่อนเพ่ิมเติมได้ ดังนี  
  (1) ผู้สืบสันดาน บิดามารดาของเจ้ามรดก จ้านวนสิบล้านบาท 
  (2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
จ้านวนห้าล้านบาท 
  (3) ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา จ้านวนสามล้านบาท” 
  อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลเป็นกังวลว่าการจัดเก็บภาษีการรับมรดกจะส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบุคคลผู้ได้รับมรดกที่มีที่ดินหรือที่อยู่อาศัยกลางใจเมือง ผู้ได้รับมรดกอันเป็นที่ดิน
เกษตรกรรม ผู้ได้รับมรดกที่เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และกรณีเจ้ามรดกเป็นผู้ประกอบ
กิจการ ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการที่จะช่วยเหลือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวรัฐบาลสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้แก่กลุ่มบุคคลคนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยการ
ก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนส้าหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม มากกว่าการเพ่ิมเพดานการ
จัดเก็บภาษกีารรับมรดกให้สูงขึ น โดยรัฐบาลควรก้าหนดค่าลดหย่อนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ได้รับมรดก
ที่มีท่ีดินหรือที่อยู่อาศัยกลางใจเมืองเนื่องจากราคาที่ดินและท่ีอยู่อาศัยอาจเพ่ิมสูงขึ นอย่างเร็วรวดตาม
ความเจริญ ส่วนการก้าหนดค่าลดหย่อนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ได้รับมรดกอันเป็นที่ดินเกษตรกรรมนั นควร
ต้องมีหลักเกณฑ์ก้ากับไว้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการก้าหนดค่าลดหย่อนก็เพ่ือช่วยเหลือผู้รับมรดก
ที่เป็นเกษตรกรเท่านั น หากที่ดินเกษตรกรรมเป็นของนายทุนย่อมไม่ควรได้รับค่าลดหย่อนในกรณี
ดังกล่าว ส่วนการก้าหนดค่าลดหย่อนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ได้รับมรดกที่เป็นอาคารที่มีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมนั นรัฐควรก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนในจ้านวนที่สูงเพ่ือให้ทายาทเก็บรักษามรดกที่มี
คุณค่าทางศิลปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และการก้าหนดค่าลดหย่อนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้รับมรดก
ตกทอดมาจากการประกอบธุรกิจครอบครัวนั น รัฐควรก้าหนดอัตราค่าลดหย่อนตามขนาดของธุรกิจ
ครอบครัวและระยะเวลาของการด้าเนินกิจการ ทั งนี การก้าหนดอัตราของค่าลดหย่อนอาจก้าหนดเป็น
อัตราตายตัวหรือจ้านวนร้อยละของมูลค่าทรัพย์มรดกแต่ต้องไม่เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ ซึ่งต้องมี
หลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิลดหย่อนเป็นกรณีพิเศษต่อไปอย่างเหมาะสมเพ่ือบรรเทาภาระภาษีให้แก่
ผู้รับมรดก  
  1.3) การขจัดภาษีซ ้าซ้อน 

         เมื่อการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อนสามารถเกิดขึ นได้จากเหตุการณ์เสียชีวิตใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกันของเจ้ามรดกกับผู้รับมรดก อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีการรับมรดกซ ้าซ้อน จาก
กรณีศึกษามาตรการบรรเทาภาระภาษีซ ้าซ้อนของประเทศเกาหลีใต้และประเทศอังกฤษ รวมถึง
แนวคิดในการบรรเทาการจัดเก็บภาษีมรดกซ ้าซ้อนของไทยในอดีต จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยควร
ก้าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เครดิตภาษีส้าหรับการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในครั งที่สองอัน
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เกิดขึ นภายในระยะเวลา 10 ปีหลังจากได้ช้าระภาษีการรับมรดกในครั งแรกไปแล้วเพ่ือความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษีมรดกและบรรเทาปัญหาการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อน  

  1.4) การเครดิตภาษ ี
  เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้ก้าหนดให้
มูลค่าฐานภาษีต้องน้าทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้ทยอยโอนให้บุคคลอ่ืนหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อน
เสียชีวิตมารวมเป็นฐานภาษี ดังนั นจึงก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่เจ้ามรดกที่มีทรัพย์สินมากมาย
มหาศาลจะวางแผนภาษีโดยการทยอยโอนทรัพย์สินในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ให้แก่ทายาท ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จึงควรที่จะต้องก้าหนดให้มูลค่าฐานภาษีการรับ
มรดกนั น หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้โอนให้แก่ผู้ได้รับมรดกภายในระยะเวลา 10 ปี 
ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานภาษีที่เคยถูกกระจายออกไปให้กลับมารวม
ฐานภาษีการรับมรดก  

    แต่เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า การโอนทรัพย์สินภายในระยะเวลาดังกล่าว
อาจจะเคยเสียภาษีการให้มาก่อน ดังนั น ภาษีการให้ที่เคยเสียไปก่อนหน้าแล้วจึงควรที่จะน้ามาเครดิต
ภาษีการรับมรดกได้ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ได้รับทรัพย์สินเช่นเดียวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกของประเทศอังกฤษ เพ่ือเป็นมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
อีกทางหนึ่ง 

    ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงน้าแนวทางการเครดิตภาษีของไทยในอดีต
ตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 และร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... มาเป็นแนวทางการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการเครดิตภาษีแก่
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

    ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการเพ่ิมเติมมาตรา 16/1 ในพระราชบัญญัติภาษีการ
รับมรดก พ.ศ. 2558 โดยมีข้อความดังนี  

    “มาตรา 16/1 ภาษีการรับมรดกให้น้าภาษีดังต่อไปนี มาหักเป็นเครดิตได้ 
    (1) ภาษีการให้ตามจ้านวนที่ได้เสียไปแล้วส้าหรับทรัพย์สินทั งหมดหรือ

บางส่วนของมูลค่าทรัพย์มรดกให้น้ามาเครดิตได้ แต่ต้องไม่เกินภาษีการรับมรดกส้าหรับทรัพย์สิน 
ส่วนนั น 

    (2) เมื่อทรัพย์สินแห่งกองมรดกใดได้เสียภาษีการรับมรดกแล้ว ต่อมา
ภายในสิบปีทรัพย์สินนั นทั งหมดหรือบางส่วนจะต้องเสียภาษีการรับมรดกอีก ภาษีการรับมรดกตาม
จ้านวนที่ได้เสียไปแล้วส้าหรับทรัพย์สินทั งหมดหรือบางส่วนให้น้ามาเครดิตได้ ในอัตราดังนี  

    ถ้าความตายของเจ้ามรดกคนที่สองเกิดขึ นภายในสองปีนับแต่ความตาย
ของเจ้ามรดกคนแรก ให้เครดิตได้ร้อยละแปดสิบ 
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    ถ้าความตายของเจ้ามรดกคนที่สองขึ นภายในสี่ปีนับแต่ความตายของเจ้า
มรดกคนแรก ให้เครดิตได้ร้อยละหกสิบ 

    ถ้าความตายของเจ้ามรดกคนที่สองเกิดขึ นภายในหกปีนับแต่ความตาย
ของเจ้ามรดกคนแรก ให้เครดิตได้ร้อยละห้าสิบ 

    ถ้าความตายของเจ้ามรดกคนที่สองเกิดขึ นภายในแปดปีนับแต่ความตาย
ของเจ้ามรดกคนแรก ให้เครดิตได้ร้อยละสี่สิบ 

    ถ้าความตายของเจ้ามรดกคนที่สองเกิดขึ นภายในสิบปีนับแต่ความตาย
ของเจ้ามรดกคนแรก ให้เครดิตได้ร้อยละยี่สิบ” 

  เมื่อพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เครดิตภาษีส้าหรับกรณีการจัดเก็บภาษีซ ้าซ้อนเนื่องจากเจ้ามรดกกับผู้รับมรดกถึงแก่ความตายใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และกรณีภาษีการให้ที่เคยช้าระไปก่อนแล้วนั น มาตรการดังกล่าวจะยิ่งช่วย
บรรเทาภาระภาษีของผู้รับมรดกท่ีต้องแบกรับไว้เกินสมควร และส่งผลให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดก
ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ น  

  3. ข้อเสนอแนะด้านอัตราในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
  เมื่อพิจารณาถึงปัญหาด้านอัตราในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติ

ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอังกฤษ รวมถึงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมรดกของ
ประเทศไทยในอดีตแล้ว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขดังนี  

  1) การก าหนดรูปแบบอัตราภาษีการรับมรดก 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดอัตราการจัดเก็บ

ภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินในส่วนที่ต้องเสียภาษี ในกรณีผู้ได้รับทรัพย์สินแห่ง
กองมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้จัดเก็บภาษีในอัตราคงท่ีร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินในส่วน
ที่ต้องเสียภาษี การจัดเก็บภาษีการรับมรดกด้วยอัตราภาษีคงที่จึงมีลักษณะไม่ส่งเสริมการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมและไม่เป็นไปตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) ของการ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน 

 ผู้เขียนจึงเห็นว่ารูปแบบอัตราการจัดเก็บภาษีการรับมรดกควรเปลี่ยนจาก
รูปแบบอัตราคงที่เป็นการใช้รูปแบบอัตราก้าวหน้าจึงจะเหมาะสมกว่าดังเช่นการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเกาหลีใต้ซึ่งใช้รูปแบบในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตรา
ก้าวหน้า ดังนั น เพ่ือการเสริมสร้างให้การจัดเก็บภาษีการรับมรดกยิ่งเกิดความเป็นธรรมและมีความ
เสมอภาคมากยิ่งขึ น การจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
จึงต้องเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บในรูปแบบอัตราก้าวหน้า 
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  2) การก าหนดอัตราภาษีการรับมรดก 
 การก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดกไว้ที่อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์มรดก 

และอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์มรดกส้าหรับผู้รับมรดกมีฐานะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน ซึ่ง
การก้าหนดอัตราภาษีในจ้านวนดังกล่าวเป็นการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราที่ไม่เหมาะสม 
เนื่องจากความมั่งคั่งที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับมีมูลค่าแตกต่างกันไป อัตราภาษีจึงต้องก้าหนดให้
สอดคล้องต่อความมั่งค่ังดังกล่าว 

 ผู้เขียนเห็นว่าการก้าหนดอัตราภาษีการรับมรดกจะต้องค้านึงถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายของรัฐ จ้านวนผู้ที่ต้องเสียภาษี และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นภาษี
พื นฐานที่ผู้มีเงินได้จะถูกจัดเก็บภาษีมาประกอบด้วย เพ่ือไม่ใหจ้้านวนอัตราภาษีการรับมรดกสูงเกินไป
จนผู้ต้องเสียภาษีเกิดการต่อต้านและหาทางหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทั งนี  รัฐอาจก้าหนดจ้านวนอัตรา
ภาษีก้าวหน้าในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 เป็นล้าดับขั นบันได และ
ก้าหนดให้อัตราภาษีสามารถลดหรือเพ่ิมได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกา ทั งนี ผู้เขียนได้น้าอัตราภาษี
ของไทยในอดีตตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 และร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... มาพิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราภาษีที่ผ่านมาประเทศไทย
จัดเก็บในรูปแบบอัตราก้าวหน้ามาตลอดและก้าหนดอัตราจัดเก็บในอัตราสูงสุดร้อยละ 20 แต่ทั งนี 
ผู้เขียนเห็นว่าอัตราภาษีร้อยละ 20 เป็นจ้านวนที่สูงเกินไปจึงน้าเพียงแนวทางการก้าหนดอัตราภาษีมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ น ดังนั น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จากเดิมที่ก้าหนดว่า “มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค้านวณและเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีตามาตรา 12 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็น
บุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละห้า” 

 แก้ไขเป็น “มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค้านวณและเสียภาษีในอัตราดังนี   
 มูลค่ามรดกสุทธิจ้านวนไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้เสียภาษีร้อยละห้า  
 มูลค่ามรดกสุทธิส่วนที่เกินห้าสิบล้าน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้าน ให้เสียภาษีร้อย

ละเจ็ดจุดห้า  
 มูลค่ามรดกสุทธิส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้าน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน ให้เสีย

ภาษีร้อยละสิบ 
 มูลค่ามรดกสุทธิส่วนที่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน ให้เสียภาษีร้อยละสิบห้า” 

 ซึ่งการก้าหนดจ้านวนอัตราภาษีที่ไม่สูงมากนั นมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจูงใจให้ผู้รับ
มรดกยินดีที่จะเสียภาษีการรับมรดกให้แล้วเสร็จภายในประเทศไทย และเพ่ือท้าให้ผู้ได้รับมรดกรู้สึก
ว่าการยอมจ่ายภาษีการรับมรดกคุ้มค่ากว่าการที่ต้องไปเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการวางแผนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงภาษีนั่นเอง  
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พระราชบัญญัติ 
อากรมฤดกและการรับมฤดก  

พุทธศักราช 2476 
     

 

นริศรานุวัตติวงศ ์
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์

(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2476) 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้าฯ 
สั่งว่า 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายค าปรึกษาว่า สมควรเก็บอากรมฤดกของผู้ตายและการรับมฤดก 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดั่งต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดกพุทธศักราช 2476” 

มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“ผู้จัดการมฤดก” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ตายได้ตั้งไว้โดยพินัยกรรม์ หรือที่ศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก 
เพื่อให้จัดการทรัพย์สินท้ังหมดหรือบางส่วนอันเป็นมฤดกของผู้ตาย 

“ทายาท” หมายความว่า บุคคลที่ได้เข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นมฤดกของผู้ตายทั้งหมดหรือบางส่วน 
จะโดยผู้ตายสั่งไว้ในพินัยกรรม์ หรือโดยชอบด้วยกฎหมายหรือโดยปราณีประนอมกันเองก็ตาม 

“พนักงานตีราคา” หมายความว่า พนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตั้งขึ้นเพื่อสอบให้แน่ว่า
มฤดกของผู้ตาย หรือการรับมฤดกนั้นจะต้องเสียอากรตามพระราชบัญญัติหรือไม่ และเพื่อจัดการตีราคามฤดกหรือ
การรับมฤดกนั้น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตั้งขึ้นเพื่อจัดการ
ประเมินค่าอากร 

“พนักงานเก็บอากร” หมายความว่า พนักงานกระทรวงมหาดไทย ผู้มีหน้าที่จัดเก็บและเร่งรัดให้เสียอากร 
กล่าวคือ ข้าหลวงประจ าจังหวัดและนายอ าเภอ ในความควบคุมของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงตั้งแต่งเจ้าพนักงาน ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือกระท าการอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
อากรมฤดก 
ส่วนท่ี 1 

การใช้พระราชบัญญัต ิ
 

มาตรา 5 เมื่อบุคคลใดตายภายหลังใช้พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น ให้เรียกและ
เก็บอากรในค่าแห่งบรรดาทรัพย์สินท่ีเป็นของบุคคลนั้นในเวลาตายอันได้สอบสวนตามที่กล่าวไว้ต่อไปนี้แล้ว อากรนี้
เรียกว่า “อากรมฤดก” ซึ่งต้องเก็บตามอัตราที่จ าแนกไว้ในพิกัด 1 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 6 ทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งท่านให้น ามาร่วมในการก าหนดค่าแห่งมฤดกนั้น คือ 

(1) ถ้าผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย 

(ก) บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิหรือประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในสยาม 

(ข) บรรดาสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างท่ีมีอยู่ในสยาม 

(ค) บรรดาสต๊อก พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อย่างอื่น หรือประโยชน์ หรือสิทธิในกิจการค้า
อุตสาหกรรมและวิชาชีพ โดยลักษณะเป็นหุ้นส่วน หรืออย่างอ่ืน ทั้งที่มีอยู่ในสยามและต่างประเทศ 

(ง) บรรดาสิทธิเรียกร้องที่ยังค้างอยู่ในเวลาตาย หรือเงินที่จะได้รับ หรือทรัพย์สินอันเกิดขึ้นแก่กองมฤดก
เพราะเหตุที่ตายทั้งที่อยู่ในสยามและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ถ้ายังมีโต้แย้งหรืออยู่ภายในเง่ือนไขบังคับก่อนไซร้   
ข้อโต้แย้งต้องได้ระงับแล้ว หรือเง่ือนไขส าเร็จลงแล้วในทางที่มีคุณแก่ทายาท  

(2) ถ้าผู้ตายเป็นชนต่างด้าว ให้ก าหนดค่าแห่งมฤดกเหมือนผู้ตายมีสัญชาติเป็นไทย เว้นแต่ให้ก าหนด 
ฉเพาะทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในสยาม 

(3) อสังหาริมทรัพย์ก็ดี สังหาริมทรัพย์ก็ดี ท่ีผู้ตายถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีช่ือเป็นเจ้าของ หรือสังหาริมทรัพย์
ออกให้แก่ผู้ถือที่อยู่ในครอบครองของผู้ตาย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของผู้ตาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา 7 บรรดาทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งผู้ตายให้แก่บุคคลใด โดยตรงหรือโดยอ้อมภายในเวลาหนึ่งปี 
ก่อนตายนั้น เพื่อประโยชน์แห่งอากรมฤดก ท่านให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งมฤดก และให้คิดรวมเพื่อก าหนดค่าแห่ง
มฤดกด้วย เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้ซึ่งผู้รับได้รบัไปเป็นราคาไม่เกินคนละพันบาท หรือให้ในการสมรสของผู้รับ หรือได้ให้
ไปแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 8 บุคคลที่ศาลมีค าสั่งว่าเป็นคนสาปศูนย์ และคนสาปศูนย์นั้นมีทรัพย์สินอันเป็นมฤดกอยู่ ท่าน 
ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าคนสาปศูนย์นั้น ถึงแก่ความตายในเมื่อศาลมีค าสั่ง และท่านให้ใช้บทบัญญัติในการเก็บและ 
เสียค่าอากรมฤดกและการรับมฤดกตามพระราชบัญญัตินี้ที่ว่าด้วยทรัพย์สินอันเป็นมฤดกของผู้ตายโดยอนุโลม 

เมื่อใดปรากฏว่าคนสาปศูนย์นั้นยังมีชีวิตอยู่โดยศาลได้ถอนค าสั่ง  และได้โฆษณาในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว และผู้เสียอากรได้ยื่นค าร้องตามแบบขอคืนเงินค่าอากรไซร้ ก็ให้คืนฉะเพาะค่าอากรบรรดาที่ได้รับไว้
ทั้งสิ้นอันเนื่องแต่กรณีที่ว่าเป็นคนสาปศูนย์นั้นให้แก่ผู้ร้องไป 
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ส่วนท่ี 2 
การตีราคา 

 
มาตรา 9 ในการก าหนดค่าแห่งมฤดกนั้น ท่านให้รวบรวมบรรดาทรัพย์สินของผู้ตายอันจะต้องเก็บอากร

เข้าเป็นมฤดกกองเดียวกัน 

มาตรา 10 ค่าแห่งทรัพย์นั้น ให้ก าหนดดั่งต่อไปนี้ 

ทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ก) (ข) (ค) ให้ประมาณตามราคาตลาดในเวลาตาย 

ทรัพย์ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 (ง) ถ้าการเรียกร้องจ านวนเงินนั้นไม่มีโต้แย้ง ให้ประมาณตามจ านวนที่ระบุไว้
ในเอกสารซึ่งเป็นหลักการเรียกร้อง ถ้ามีการโต้แย้ง ให้ประมาณตามจ านวนเงินซึ่งก าหนดในค าพิพากษา หรือ 
ตามข้อตกลงซึ่งคู่กรณีท าไว้โดยสุจริต  

การก าหนดค่าแห่งทรัพย์ตามมาตรา 7 ให้อนุโลมก าหนดอย่างเดียวกับทรัพย์สินซึ่งระบุไว้ในมาตรา 6 

มาตรา 11 ถ้าค่าที่จะก าหนดนั้นปรากฏจากนีติกรรมหรือเอกสารที่ท าขึ้นโดยสุจริตในเวลาไม่เกินสองปี
ก่อนเวลาตายของผู้ตาย ผู้จัดการมฤดกและพนักงานตีราคาจะตกลงกันยอมรับค่าเช่นนั้นเป็นหลักในการตีราคา
ทรัพย์สินก็ได้ 

มาตรา 12 การก าหนดค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดที่กล่าวในมาตรา 10 นั้นให้ประกอบขึ้นด้วยพนักงาน 
ตีราคาและผู้จัดการมฤดก หรือผู้แทนร่วมมือกันปรึกษาก าหนดราคา และเมื่ออธิบดีกรมสรรพากร หรือข้าหลวง
ประจ าจังหวัดเห็นชอบด้วยแล้วให้ถือเป็นราคาตลาด 

ถ้าพนักงานตีราคาได้นัดหมายให้ทราบล่วงหน้าครั้งละไม่น้อยกว่าเจ็ดวันถึงสองครั้งแล้ว แต่ผู้จัดการมฤดก
มิได้มาร่วมการปรึกษาหรือตั้งผู้แทนมาต่างตัว ก็ให้พนักงานตีราคาก าหนดตามเห็นควร แล้วให้ส่งส าเนาบัญชีทรัพย์สิน
ที่ตีราคานั้นไปให้ผู้จัดการมฤดกทราบ ถ้ามิได้รับค าคัดค้านจากผู้จัดการมฤดกภายในสิบห้าวันไซร้  และอธิบดี
กรมสรรพากรหรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นชอบตามที่พนักงานตีราคาได้ก าหนดไว้แล้ว ก็ให้ถือเป็นราคาตลาด 

ทรัพย์สินใดที่ผู้จัดการมฤดกหรือผู้แทนคัดค้านหรือมีความเห็นแตกต่างกับความเห็นงานตีราคา หรือราคา
ที่พนักงานตีราคา และผู้จัดการมฤดกหรือผู้แทนร่วมกันก าหนดขึ้น แต่อธิบดีกรมสรรพากรหรือข้าหลวงประจ า
จังหวัดไม่เห็นชอบเป็นอันตกลงกันมิได้ไซร้ ท่านให้บทบังคับในวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการตั้งอนุญาโตตุลาการ
มาบังคับโดยอนุโลม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นให้หักจากกองมฤดก 

มาตรา 13 ค่าแห่งทรัพย์สินอันได้สอบสวนหรือรับค าวินิจฉัยช้ีขาด มีก าหนดแน่นอนตามมาตรา 10,11 หรือ
มาตรา 12 แล้วนั้น เรียกว่า “ยอดสุทธิแห่งค่า” และยอดสุทธิแห่งนี้ ท่านให้หักจ านวนต่อไปนี้ออก คือ 

(1) บรรดาหนี้สินซึ่งผู้ตายเป็นหนี้อยู่ก่อนตาย 

(2) ค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยศพร้อยละสิบของยอดสุทธิแห่งค่า แต่มิให้เกินกว่าห้าพันบาท 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมฤดกตามที่สมควร แต่ท่านมิให้หักหนี้สินต่อไปนี้ 
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(ก) หนี้สินซึ่งผู้ตายได้ปลดให้โดยพินัยกรรม์ 

(ข) หนี้สินซึ่งผู้ตายได้ท าขึ้นเพื่อการให้ดั่งที่ระบุไว้ในมาตรา 7 

(ค) หนี้สินซึ่งไม่มีพะยานหลักฐานอื่น นอกจากถ้อยค าของผู้ตายในพินัยกรรม์ 

(ง) หนี้สินซึ่งมีหลักฐานอันได้ท าขึ้นในต่างประเทศหรือเกิดตามค าพิพากษาศาลในเมืองต่างประเทศ  
อันบังคับในสยามมิได้ 

(จ) หนี้สินซึ่งขาดอายุความ 

มาตรา 14 ถ้าปรากฏว่ามีทรัพย์สินใดอันจะตกได้แก่รัฐหรือทะบวงการเมือง หรือสาธารณสถานการกุศล 
หรือสภากาชาด เมื่อได้น าค่าแห่งทรัพย์สินนั้นมารวมในการก าหนดยอดสุทธิแห่งค่าของมฤดกแล้ว ท่านมิให้เรียก
และเก็บอากรในค่าแห่งทรัพย์สินนั้น 

 
ส่วนท่ี 3 

การแจ้งรายการ 
 

มาตรา 15 เมื่อบุคคลใดตายและปรากฏว่าค่าของมฤดกมีจ านวนรวมกันเกินกว่า หรือน่าจะเกินกว่าหมื่นบาท 
ท่านให้ผู้จัดการมฤดกแจ้งความตายต่อพนักงานตีราคาแห่งท้องที่ซึ่งบุคคลนั้นตายภายในสิบห้าวัน ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
แต่ถ้าตายในต่างประเทศก าหนดเวลาส าหรับท าค าบอกกล่าวให้นับตั้งแต่เวลาที่ผู้จัดการมฤดกทราบในสยาม ค าบอก
กล่าวนั้นให้ส่งไปยังพนักงานตีราคาแห่งท้องที่ซึ่งผู้จัดการมฤดกตั้งสถานที่อยู่ 

ถ้าไม่มีผู้จัดการมฤดก ให้บุคคลซึ่งก าลังครอบครองทรัพย์มฤดกจัดการตามที่กล่าวแล้วในวรรคต้น 

มาตรา 16 เมื่อพนักงานตีราคาได้รับค าบอกกล่าวตามมาตราก่อนหรือไม่ได้รับค าบอกกล่าว แต่มีเหตุผล 
น่าเช่ือว่ามฤดกมีค่าเกินกว่าหมื่นบาท ถ้าไม่มีผู้จัดการมฤดกตามพินัยกรรม์หรือผู้จัดการมฤดกตามพินัยกรรม์ 
ไม่ยอมรับหน้าท่ีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับจากวันตายไปแล้ว ทายาทมิได้ร้องต่อศาล
ให้ตั้งผู้จัดการมฤดกไซร้ ท่านให้พนักงานตีราคาร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมฤดก 

ค่าธรรมเนียมการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมฤดกนั้น ท่านให้หักจากกองมฤดก 

มาตรา 17 ถ้าไม่มีผู้จัดการมฤดกตามพินัยกรรม์ หรือก่อนที่ศาลตั้งผู้จัดการมฤดก บุคคลเข้าครอบครองหรือ
พิทักษ์ทรัพย์สินหรือสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้ตาย ท่านให้ถือว่าในส่วนที่มีพันธะตามพระราชบัญญัตินี้ 
บุคคลนั้นเป็นผู้จัดการมฤดกตราบเท่าที่ศาลยังมิได้ตั้งผู้จัดการมฤดก แต่ถ้าศาลได้ตั้งผู้จัดการมฤดกแล้ว บุคคลนั้น
จะต้องแจ้งข้อความและให้ความสะดวกอันจะช่วยให้ผู้จัดการมฤดกตรวจทรัพย์สินหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้ 
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มาตรา 18 ในเวลาตาย บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้ตายดั่งกล่าวในมาตรา 6 หรือ 7 ไว้ โดยเหตุ
ประการใดก็ดี หรือเป็นลูกหนี้ของผู้ตายก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นต้องบอกกล่าวแก่ผู้จัดการมฤดกและพนักงานตีราคา 
ถึงความเป็นอยู่และค่าแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น โดยแสดงรายการและให้ความสะดวกประการอื่นอันจะช่วยให้
ผู้จัดการมฤดกและพนักงานตีราคาปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา 19 ผู้จัดการมฤดกมีหน้าที่ท าบัญชีดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 20 และส่งมอบส าเนาอันแท้จริงให้แก่
พนักงานตีราคา 

ท่านมิให้ส่งมอบบัญชีช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันตาย ถ้าตายในต่างประเทศ มิให้ส่งมอบบัญชีช้าเกินกว่า
เก้าเดือนนับแต่วันตาย เว้นแต่เมื่อผู้ต้องรับผิดชอบได้ร้องขอ ท่านว่าพนักงานตีราคาจะขยายเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น
ออกไปตามที่เห็นควรก็ได้ แต่มิให้เกินหนึ่งปีนับแต่วันตาย 

มาตรา 20 ในบัญชีให้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6, 7 และ 18 ซึ่งผู้จัดการมฤดก
ทราบ ไม่ว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของตนหรือไม่ หรือจะมีโต้แย้ง หรืออยู่ภายในเง่ือนไข
บังคับก่อนหรือไม่ และให้บอกค่าแห่งทรัพย์สินและจ านวนเงินหนี้สินดั่งกล่าวแล้วด้วย 

ในกรณีที่ผู้จัดการมฤดกสงสัยว่ายงัมีทรพัย์สนิหรอืหนี้สินที่ควรน ามารวมในการตีราคาให้ผู้จัดการมฤดกบันทึกไว้
ในบัญชี แต่ท่านมิให้น าเอาทรัพย์สินหรือหนี้สินดั่งกล่าวนั้นมาตีราคาจนกว่าจะได้ทราบว่าทรัพย์สินหรือหนี้สิน  
มีอยู่จริง และทราบราคาแน่นอนแล้ว 

เมื่อได้ยื่นบัญชีแล้ว ถ้าผู้จัดการมฤดกทราบแน่ว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งควรน ามารวมในการตีราคาดังกล่าว
แล้วมีอยู่จริง ให้ผู้จัดการมฤดกยื่นบัญชีเพิ่มเติมภายในสามเดือนนับแต่เวลาที่ทราบแน่ และเมื่อได้ก าหนดค่าแห่ง
ทรัพย์สินหรือหนี้สินในส่วนเพิ่มเติมนั้นแล้ว ท่านให้ค านวณยอดสุทธิแห่งค่าอีกครั้งหนึ่งโดยน าเอาทรัพย์สินหรือหนี้สินที่
เพิ่มเติมรวมเข้าด้วย และให้เรียกเก็บค่าอากร ตามจ านวนยอดสุทธิแห่งค่าทีไ่ด้รวมแล้ว 

การยื่นบัญชีเพิ่มเติม ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 19 อันเกี่ยวกับการขยายเวลาบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 21 เมื่อได้รับบัญชีฉะบับเดิมหรือฉะบับเพิ่มเติมแล้วให้พนักงานตีราคาจดทะเบียนไว้ และออกใบรับ
ให้แก่ผู้จัดการมฤดกไป ใบรับนั้นให้พนักงานตีราคา ลงวัน เดือน ปี และลงนามไว้เป็นส าคัญ 

มาตรา 22 ถ้าพนักงานตีราคามีเหตุอันควรเช่ือว่าบัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ไซร้  ท่านว่าในเวลาใด ๆ 
ภายในสามปีนับแต่ได้รับมอบบัญชีแล้ว พนักงานตีราคามีอ านาจออกหมายเรียกบุคคลผู้ท าบัญชี หรือเรียกพะยาน
หลักฐานมาไต่สวนได้ หมายเรียกนั้นต้องส่งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันที่ก าหนดให้มา 
และถ้าพนักงานตีราคาต้องการตรวจทรัพย์สินของผู้ตายไซร้ ท่านว่าเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้า  
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงแล้วก็มีอ านาจเข้าตรวจได้ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่ต้องตรวจต่อหน้าผู้จัดการมฤดก
หรือผู้แทน ถ้าไม่ตรวจเองจะให้เจ้าพนักงานอื่นหรือผู้เช่ียวชาญไปตรวจก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเป็น
หลักฐาน ผู้จัดการมฤดกหรือผู้แทนต้องให้ความสะดวกในการตรวจทุกประการ  

ถ้าผู้ต้องรับผิดชอบคนใดละเลยไม่ท าหรือไม่ส่งมอบบัญชีตามมาตรา 19, 20 ไซร้ ท่านว่าพนักงานตีราคา 
มีอ านาจท าการไต่สวนโดยลักษณะเดียวกับวรรคก่อน 
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ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ท่านว่าพนักงานตีราคามีอ านาจท าบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีได้ตามที่ไต่สวนมี
หลักฐานแน่นอนแล้ว 

มาตรา 23 เมื่อพนักงานตีราคาได้รับหรือได้ท าบัญชีบริบูรณ์เป็นที่พอใจ ทั้งได้ตกลงก าหนดราคากับ
ผู้จัดการมฤดก โดยอนุมัติของอธิบดีกรมสรรพากร หรือข้าหลวงประจ าจังหวัดก็ดี หรืออนุญาโตตุลาการได้ช้ีขาด
ก าหนดราคาก็ดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 แล้วนั้น ให้พนักงานตีราคาส่งส าเนาบัญชี ส าเนาบัญชีการตีราคาและ
ส าเนาเอกสารที่ใช้สนับสนุนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินอากรและให้ส่งส าเนาเหล่านี้ไปให้ผู้จัดการมฤดก
ด้วย 

 

ส่วนท่ี 4 
การประเมินและเก็บอากร 

 
มาตรา 24 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าอากรโดยถือบัญชีและราคาที่ได้รับจากพนักงานตี ราคา 

เป็นหลักในการประเมิน 

มาตรา 25 เมื่ออสังหาริมทรัพย์ก็ดี ประโยชน์หรือสิทธิในกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือในงานวิชาชีพที่
ได้มาจากการเป็นหุ้นส่วนหรือได้มาจากทางอื่น (มิใช่ที่ได้มาจากบริษัท) ก็ดี ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ดี 
ประโยชน์หรือสิทธิซึ่งได้โอนไปในเวลาคนใดคนหนึ่งตายก็ดี ได้เสียอากรมฤดกแล้ว  ต่อมาภายในห้าปีทรัพย์สินนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องเสียอากรมฤดกอีก ท่านว่าถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นว่ามี
หลักฐานเช่นว่ามาก็ให้ลดจ านวนเงินอากรมฤดกท่ีจะต้องเสียเพราะความตายของคนท่ีสองดั่งต่อไปนี้ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง……ร้อยละแปดสิบ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสองปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง……ร้อยละหกสิบ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสามปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง…..ร้อยละห้าสิบ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในสี่ปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง……ร้อยละสี่สิบ 

ถ้าความตายของคนท่ีสองเกิดขึ้นภายในห้าปีนับแต่ความตายของคนท่ีหนึ่ง……ร้อยละยี่สิบ 

ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินอันจะต้องเสียอากรเมื่อคนที่สองตายมีราคาต่างกันกับค่าแห่งทรัพย์สินที่ได้เสียอากร
เมื่อคนที่หน่ึงตายไซร้ ท่านให้ถือจ านวนข้างน้อยเป็นเกณฑ์ค านวณค่าอากรซึ่งจะได้ลดตามมาตรานี้ 

มาตรา 26 ผู้จัดการมฤดกต้องรับผิดในการเสียอากรมฤดกในทรัพย์สินที่ได้รับมอบและได้จัดการไป 
ผู้จัดการมฤดกมีอ านาจจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ตามที่เป็นการสมควร เพื่อประโยชน์แห่งการเสียอากรมฤดกหรือ
ให้หลักประกันส าหรับอากรมฤดก 

ในกรณีที่ทรัพย์สินมิได้อยู่ในความควบคุมของผู้จัดการมฤดก ท่านว่าบุคคลที่ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น
ต้องรับผิดในการเสียอากร 

มาตรา 27 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งจ านวนเงินที่จะต้องเสียอากรมฤดกไปยังผู้รับผิด 
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มาตรา 28 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจ านวนเงินอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ต้องรับผิด 
เสียค่าอากรแก่พนักงานเก็บอากร 

มาตรา 29 เงินอากรในส่วนแห่งมฤดกซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ดี หรือประโยชน์ หรือสิทธิในกิจการค้า 
อุตสาหกรรม หรือในงานวิชาชีพท่ีได้มาจากการเป็นหุ้นส่วน หรือได้มาจากทางอื่นก็ดี อันถึงก าหนดต้องเสียนั้น ท่าน
ว่าผู้ต้องรับผิดเสียอากรจะเลือกเสียเป็นงวดปีเท่าๆ กันแปดงวดหรือครึ่งปีเท่าๆ กันสิบหกงวด กับดอกเบี้ยตามอัตรา
อีกร้อยละสี่ต่อไป นับแต่วันครบก าหนดเสียอากรงวดแรกก็ได้ งวดแรกนั้น ท่านว่าถึงก าหนดเสียเมื่อพ้นสิบสองเดือน
นับแต่วันตาย ดอกเบี้ยให้เสียพร้อมกับค่าอากรงวดที่ต้องส่ง แต่ในกรณีที่มีการขายทรัพย์สินนั้นให้ช าระอากร 
เมื่อการขายได้ส าเร็จแล้ว ถ้ามิได้ช าระอากรเช่นว่าน้ัน ท่านว่าเป็นเงินอากรค้าง 

ถ้าผู้ที่ต้องรับผิดเสียอากรมฤดกในอสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นค าร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร และเมื่ออธิบดี
กรมสรรพากรเห็นสมควรจะรับส่วนแห่งอสังหาริมทรัพย์ตามที่จะตกลงกันในระหว่างอธิบดีกรมสร รพากรกับ 
ผู้ต้องเสียอากรเป็นการช าระเงินอากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

มาตรา 30 ถ้ามิได้เสียอากรภายในเวลาที่บังคับไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ก าหนดไว้ ท่านให้เพิ่มจ านวนเงินที่ถึงก าหนดเสียขึ้นอีกร้อยละสิบต่อปี ในระหว่างเวลาที่เงินอากรค้าง จ านวนเงิน 
ที่เพ่ิมขึ้นนั้น ท่านว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งอากร 

ถ้ามิได้เสียอากรหรืองวดแห่งอากรภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ต้องเสียอากรหรือวันท่ีต้องเสียเงินตามงวด 
ท่านว่าพนักงานเก็บอากรมีอ านาจสั่งตามวิธีพิจารณาความแพ่งให้ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินกองมฤดกเพื่อจะ
ได้เอาเงินมาเสียอากรที่ถึงก าหนดเสียและเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ท่านว่าท าได้โดยมิต้องขอให้ศาล 
ออกหมายยึดหรือสั่ง 

มาตรา 31 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเองหรือทราบโดยที่ผู้เสียอากรมาร้องขอว่า การค านวณอากรหรือ
การเสียอากรที่ได้เสียไปแล้วนั้นผิด เพราะเหตุใดๆ ก็ดี ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแก้บัญชีประเมินได้ภายใน
สองปีตั้งแต่วันค านวณเดิมหรือวันเสียอากร 

ถ้าการแก้นั้นมีลดเงินที่ประเมินไว้ ให้พนักงานเก็บอากรคืนเงินแก่ผู้เสียอากร แต่ในกรณีที่การเสียเงินอากร
เกินนั้นเป็นเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเกินไซร้ ท่านให้คิดดอกเบี้ยให้ร้อยละสี่ต่อปี 

ถ้าการแก้น้ันมีเพิ่มเงินอากรที่จะต้องเสียไซร้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนหนังสือแจ้งความไปให้ผู้เสียอากร
ทราบจ านวนเงินซึ่งจะต้องเสียเพิ่มเติมและแสดงเหตุให้ทราบด้วย ผู้เสียอากรต้องเสียเงินนั้นแก่พนักงานเก็บอากร 
ดั่งกล่าวไว้ในมาตรา 28 และ 29 แต่ให้อุทธรณ์ได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเก็บอากรมีอ านาจ
เรียกร้องเงินจ านวนนี้จากผู้จัดการมฤดกหรือทายาทคนเดียวหรือหลายคนโดยเฉลี่ยตามส่วนมฤดกที่ได้รับ 
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หมวด 2 
อากรการรับมรดก 

ส่วนท่ี 1 
การจัดเก็บ 

 
มาตรา 32 บุคคลใดได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ตายอันมีราคาเกินกว่าหมื่นบาท บุคคลนั้นต้องเสียอากร

เรียกว่า “อากรการรับมฤดก” ตามอัตราที่จ าแนกไว้ในพิกัด 2 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 33 บรรดาทรัพย์สินอันบุคคลจะต้องเสียอากรการรับมฤดกนั้น ท่านว่าให้ใช้ความในมาตรา 6 บังคับ 

มาตรา 34 บุคคลใดได้รับทรัพย์สินที่ผู้ตายได้ให้ภายในหนึ่งปีก่อนเวลาตาย ท่านว่าต้องเสียอากรการรับมฤดก 
เว้นไว้แต่การรับทรัพย์สินท่ีให้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 

มาตรา 35 ให้ยกเว้นการเรียกและเก็บอากรการรับมฤดกตามนัยที่กล่าวไว้ในมาตรา 14 

มาตรา 36 ให้ผู้จัดการมฤดกแจ้งแก่พนักงานตีราคาให้ทราบนาม และส านักท่ีอยู่ของทายาทผู้ต้องรับผิด 
เสียอากรการรับมฤดกทั้งจ านวนและราคาทรัพย์สินที่ทายาททุกคนได้รับ 

ท่านให้ใช้มาตรา 18 นอกจากพันธะที่ก าหนดไว้ส าหรับลูกหนี้กับมาตรา 21 และ 22 บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 37 ค่าแห่งทรัพย์สินที่จะใช้ในการประเมินอากรการรับมฤดกนั้น ท่านให้ใช้ราคาที่ได้ก าหนด 
ในคราวประเมินเก็บอากรมฤดก แต่ถ้าทายาทได้รับทรัพย์มฤดกเนิ่นช้าเกินกว่าสองปี นับแต่ที่ได้ก าหนดราคาไว้  
คราวก่อน และทายาทเห็นว่าราคาที่ก าหนดไว้นั้นเปลี่ยนแปลงไป จะขอให้ก าหนดราคาทรัพย์สินเสียใหม่ ก็ให้ใช้
มาตรา 12 บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 38 ให้พนักงานตีราคาส่งส าเนาค าบอกกล่าวและส าเนาบัญชีการตีราคาดั่งได้ระบุไว้ในมาตรา 36 
และ 37 กับส าเนาเอกสารที่ใช้สนับสนุนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินอากร  และให้ส่งส าเนาเหล่านี้ไปให้
ทายาทผู้ต้องรับผิดเสียค่าอากรด้วย 

 
ส่วนท่ี 2 

การประเมินและการเก็บอากร 
 

มาตรา 39 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าอากรโดยถือบัญชีและราคาที่ได้รับจากพนักงานตีราคา 
เป็นหลักในการประเมิน 

มาตรา 40 ความรับผิดในการเสียอากรการรับมฤดกนั้น ท่านให้ใช้มาตรา 26 บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 41 การเก็บอากรนั้น ท่านให้ใช้มาตรา 27,28,29,30 และ 31 บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 42 ชนต่างด้าวผู้ต้องรับผิดเสียอากรตามความในมาตรา 32, 33 และ 34 โดยตนเอง หรือโดย 
ผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งหรือโดยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินดั่งระบุไว้ในมาตรา 33 นั้น ท่านว่าต้องรับผิดเสียอากรการรับมฤดก 
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เพื่อประโยชน์แห่งการเสียอากรการรับมฤดก หรือหาประกันให้ส าหรับการเสยีอากร ท่านว่าบุคคลดั่งกล่าว
แล้วมีอ านาจจ าหน่ายทรัพย์สินนั้น ๆ ได้ตามที่เป็นการสมควร 

หมวด 3 
อุทธรณ ์

มาตรา 43 บุคคลผู้ต้องรับผิดในการเสียอากรมฤดกหรืออากรการรับมฤดก ตามพระราชบัญญัตินี้ คนใด 
ไม่พอใจในการประเมินค่าอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมสรรพากรภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับค าบอกกล่าวการประเมินนั้นก็ได้ อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจหรือมอบอ านาจให้ข้าหลวงประจ าจังหวัด
ออกหมายเรียกผู้อุทธรณ์ ออกหมายเรียกพะยาน หรือให้น าสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องมาเพื่อท าการ
สอบสวนและไต่สวนได้ แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน หมายเรียกนั้นต้องส่งเป็นหนังสือให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนวันถึงก าหนด ผู้อุทธรณ์คนใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก หรือไม่ยอมตอบค าถาม
เมื่อซักถาม หรือไม่น าพะยานและหลักฐานมาสนับสนุนค าร้องของตนโดยไม่มีเหตุผลอันควร  ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะ
อุทธรณ์ค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร  เว้นไว้แต่ในปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับการหมดสิทธิหรือ 
การตีความหมายในพระราชบัญญัตินี้ 

ค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากรให้เขียนเป็นหนังสือส่งแก่ผู้อุทธรณ์ 

มาตรา 44 ผู้อุทธรณ์คนใดไม่พอใจค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร จะอุทธรณ์ไปยังศาลภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าช้ีขาดก็ได้ เว้นแต่จะหมดสิทธิแล้วตามเหตุผลดั่งระบุไว้ในมาตรา 43 แต่ท่านว่าผู้นั้น 
ต้องเสียเงินอากรตามที่เรียกร้อง หรือส่วนแห่งอากรที่ถึงก าหนดต้องเสีย 

มาตรา 45 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากรนั้น ถ้าศาลเห็นว่าการที่จะให้ผู้อุทธรณ์
เสียอากรทั้งหมดหรือบางส่วนจะเป็นการหนักไปไซร้ ศาลจะอนุญาตให้อุทธรณ์โดยมิต้องเสียเงินอากรเลย หรือให้เสีย
แต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ถ้าศาลสั่งดั่งนั้นแล้วให้เรียกประกันส าหรับเงินอากรที่ถึงก าหนดจะต้องเสียนั้นไว้ 

มาตรา 46 หนังสือแจ้งความหรือหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้ จะให้คนน าไปส่ง หรือจะส่งโดยทาง
จดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนน าไปส่ง และถ้าผู้ส่งไม่พบผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 
ยี่สิบปีบริบูรณ์ที่อยู่ในบ้านเรือนหรือส านักงานค้าของผู้รับก็ได้  และการส่งเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการพอเพียงตาม
กฎหมาย 

ถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับดั่งกล่าวไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิดหนังสื อแจ้งความหรือ 
หมายนั้นในท่ีซึ่งเห็นได้ถนัดที่ประตูบ้านผู้รับ หรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ก็ได้ 
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หมวด 4 
ความผิดและบทก าหนดโทษ 

มาตรา 47 ผู้ใดไม่ท าค าบอกกล่าว หรือแจ้งความตามมาตรา 15, 18 หรือ 37 เว้นไว้แต่โดยเหตุสุดวิสัย 
ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา 48 ผู้ใดขัดขวาง หรือกีดกันผู้จัดการมฤดกมิให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 17, 18, 22 หรือ 36 
ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินพันบาท 

มาตรา 49 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
ที่ให้แจ้งข้อความ หรือให้แจ้งข้อความละเอียดยิ่งข้ึน หรือให้น าพะยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถาม ท่านว่า
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

มาตรา 50 ผู้ต้องรับผิดชอบคนใดไม่ยื่นบัญชี หรือบัญชีเพิ่มเติมตามมาตรา 19 หรือ 20 หรือไม่ส่งค าบอกกล่าว
ตามมาตรา 36 แก่พนักงานตีราคา หรือรู้อยู่แล้ว  หรือจงใจไม่ระบุทรัพย์สิน หรือหนี้สินอันต้องแสดงลงไว้ในบัญชี หรือ
บัญชีเพิ่มเติม หรือค าบอกกล่าว ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา 51 ผู้ใด 

(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ 
น าพะยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากรตามพระราชบัญญัตินี้ 

ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ประกาศมา ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2477 เป็นปีท่ี 10 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

  นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

  นายกรัฐมนตรี 



พิกัด 1 

อากรมฤดก 

1. มฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่า เมื่อได้หักตามมาตรา 13 (1) (2) (3) แล้ว มีจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรมฤดก

2. มฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่า เมื่อได้หักตามมาตรา 13 (1) (2) (3) แล้ว มีจ านวนเกิน 10,000 บาท ต้องเสียอากรมฤดกฉะเพาะส่วนที่เกินตามอัตราต่อไปนี้

มฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่าเกิน 10,000 บาท  แต่ไม่เกิน  25,000 บาท  ต้องเสียอากรฉะเพาะส่วนท่ีเกิน    10,000  บาท  ร้อยละ 1 

“ “ “ 25,000   “   “  50,000   “ “  “ “    25,000    “    “     2 

“ “ “ 50,000   “   “  75,000   “ “  “ “    50,000    “    “     3 

“ “ “ 75,000   “   “ 100,000   “ “  “ “   75,000    “    “     4 

“ “ “   100,000   “   “ 200,000   “ “  “ “   100,000    “    “     5 

“ “ “   200,000   “   “ 400,000   “ “  “ “   200,000    “    “     6 

“ “ “   400,000   “   “ 700,000   “ “  “ “   400,000    “    “     7 

“ “ “   700,000   “   “   1,000,000   “ “  “ “   700,000    “    “     8 

“ “ “    1,000,000   “   “  3,000,000   “ “  “ “ 1,000,000   “    “    10 

“ “ “    3,000,000   “   “  5,000,000   “ “  “ “ 3,000,000   “    “    15 

“ “ “    5,000,000   “    ขึ้นไป     “ “  “ “ 5,000,000   “    “    20 
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พิกัด 2 

อากรการรับมฤดก 

1. การรับมฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่า เมื่อได้หักตามมาตรา 13 (1) แล้ว มีจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรการรับมฤดก

2. การรับมฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่า เมื่อได้หักตามมาตรา 13 (1) แล้ว มีจ านวนไม่เกิน 10,000 บาท ต้องเสียอากรการรับมฤดกฉะเพาะส่วนที่เกินตามอัตราต่อไปนี้

การรับมฤดกซึ่งมียอดสุทธิแห่งค่าเกิน    10,000  บาท แต่ไม่เกิน    25,000 บาท     ต้องเสียอากรฉะเพาะส่วนท่ีเกิน  10,000 บาท ร้อยละ 1 

   “   “   “    25,000    “  “  50,000  “ “   “ “  25,000   “      “     2 

 “   “     “    50,000    “  “     75,000  “ “  “ “   50,000   “      “     3 

   “   “     “    75,000    “  “   100,000  “ “    “ “  75,000   “      “     4 

   “   “     “   100,000    “  “   200,000  “ “   “ “   100,000  “      “     5 

   “   “  “   200,000    “  “   400,000  “ “   “ “   200,000  “      “     6 

   “   “  “   400,000    “  “   700,000  “ “   “ “   400,000  “      “     7 

   “   “  “   700,000    “  “ 1,000,000  “ “  “ “   700,000  “      “     8 

   “   “  “ 1,000,000    “  “ 3,000,000  “ “  “ “ 1,000,000  “      “    10 

   “   “  “ 3,000,000    “  “ 5,000,000  “ “    “ “ 3,000,000  “      “    15 

   “   “  “ 5,000,000    “   ขึ้นไป “   “ “ 5,000,000  “      “    20 

(ก) ถ้าทายาทเป็นบิดา มารดา สามีภริยา บุตร หรือบุตรของบุตร ให้เรียกและเสียค่าอากรการรับมฤดกเพียงก่ึงหนึ่งแห่งอัตราข้างบน 

(ข) ถ้าทายาทเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ให้เรียกและเสียค่าอากรการรับมฤดกเพียง 3 ใน 4 ส่วนแห่งอัตราข้างบน 
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ภาคผนวก ข 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. .... 
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ร่าง 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให ้พ.ศ. .... 

หลักการ 
เพื่อใหม้ีบทบัญญตัิว่าด้วยภาษีการรับมรดกและภาษีการให ้

เหตุผล 
เพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกจากผู้ที่ไดรับทรัพย์สินจากเจ้ามรดก และเก็บภาษีการให้จากผู้รับทรัพย์สิน

จากเจาของทรัพย์สิน เป็นการจัดโครงสร้างภาษีอากรเพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้มีการจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้น และ 
เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนร่ ารวยกับคนยากจนและเพื่อใหม้ีรายไดในการที่จะอ านวยความผาสุกให้แกประชาชน
เป็นส่วนรวมจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ พ.ศ. ....” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้แบ่งพระราชบัญญัตินี้เป็น 2 หมวด ประกอบด้วย หมวดภาษีการรับมรดก และหมวดภาษีการให้ 

 
ภาษีการรับมรดก 

สวน 1 
ข้อความทั่วไป 

 
มาตรา 1 ในหมวดนี้ 

“ตาย” หมายความรวมถึงกรณีที่ศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญดวย 

“เจาพนักงานประเมิน” หมายความรวมถึงเจาหนาที่สรรพากรพื้นที่ที่ผูรับมรดกมีภูมิล าเนาอยูหรือ 
เจาหน้าท่ีสรรพากรพื้นท่ีที่ทรัพยสินตั้งอยูในกรณีที่ผูรับมรดกไมมีภูมิล าเนาอยูในประเทศไทย 

มาตรา 2 ภาษีการรับมรดกเปนภาษีอากรประเมิน 

มาตรา 3 ใหผูรับมรดกแตละคนเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกในหมวดนี้ 

ในกรณีทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดกเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ ใหผแูทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี รับผิดชอบแทน 

มาตรา 4 ในกรณีที่มีการฟองคดีเกี่ยวกับทรัพยมรดก ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจรองขอตอศาลสั่งให
น าทรัพยมรดกมาช าระภาษีกอนได้ 

 
สวน 2 

การเก็บภาษีการรับมรดก 
 

มาตรา 5 ทรัพยสินท่ีตองน ามาค านวณเสียภาษีการรับมรดกเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เจามรดกมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ภาษีการรับมรดกใหค านวณจากทรัพยสินที่ผูรับมรดก 
แตละคนไดรับจากเจามรดกไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูในหรือนอกประเทศไทย 

(2) ในกรณีที่เจามรดกมิไดมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ภาษีการรับมรดกใหค านวณจากทรัพยสินที่ 
ผรูับมรดกแตละคนไดรับจากเจามรดก เฉพาะทรัพยสินของเจามรดกที่อยูในประเทศไทย 

มาตรา 6 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี 

(1) อสังหาริมทรัพย 

(2) สังหาริมทรัพย 

(3) ทรัพยสิทธิตางๆ 
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(4) เงินสดในธนาคารและสถาบันการเงิน 

(5) ตราสารหนี้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใชเงิน หุน หรือตราสารลักษณะเดียวกัน หรือสิทธิหรือประโยชน์ใน
กิจการคาอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ 

มาตรา 7 ภาษีการรับมรดกที่ค านวณไดตามมาตรา 5 ใหน าภาษีดังตอไปนี้มาหักเปนเครดิตได 

(1) ภาษีการใหตามจ านวนที่ไดเสียไปแลวส าหรับทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนของมรดกพึงประเมิน  
แตไมเกินภาษีการรับมรดกส าหรับทรัพยสินสวนน้ัน 

(2) ภาษีมรดกส าหรับทรัพยสินท่ีประกอบเปนมรดกพึงประเมินท่ีไดเสียใหกับประเทศอ่ืน แตไมเกินจ านวน
ภาษีการรับมรดกส าหรับทรัพยสินสวนน้ัน 

 
สวน 3 

มรดกพึงประเมินและมรดกสุทธิ 
 

มาตรา 8 มรดกพึงประเมิน หมายความวา ทรัพยสินทุกชนิดที่ผู รับมรดกไดรับจากเจามรดกและ 
ใหหมายรวมถึงทรัพยสินท่ีผูรับมรดกไดรับจากเจามรดกภายในหาปกอนเจามรดกถึงแกความตาย 

มาตรา 9 ผรูับมรดกตอไปนี้ไมตองเสียภาษีการรับมรดก 

(1) หนวยงานราชการ 

(2) วัด วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิด ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(3) องคการหรือสถานสาธารณกุศลตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงในประมวลรัษฎากร 

(4) สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาของรัฐในประเทศไทย 

มาตรา 10 ภาระผูกพันตอไปนี้ใหน ามาหักออกจากมรดกพึงประเมิน 

(1) หนี้ของทรัพยมรดกอันเกิดจากมูลหนี้ท่ีเจามรดกกระท าไวกอนตาย 

(2) ภาษีอากรที่เจามรดกพึงช าระหรือคางช าระอันเนื่องมาจากเปนเจาของทรัพยสินนั้น 

มาตรา 11 มรดกพึงประเมินหลังจากหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 ออกแลว ใหหักคาลดหยอนไดดังต่อไปนี ้

(1) ทรัพยมรดก 50,000,000 บาท 

(2) กรณีที่ผูรับมรดกเปนสามีภรรยาหรือบุตรหรือบิดามารดาของเจามรดก สามารถหักคาลดหยอน
เพิ่มเติมไดดังนี ้

(ก) สามีหรือภรรยาสามารถหักลดหยอนไดทั้งหมด 

(ข) บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 10,000,000 บาท 

(ค) บิดา มารดา ของเจามรดก 10,000,000 บาท 
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มาตรา 12 มรดกพึงประเมินเมื่อไดหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 และคาลดหยอนตามมาตรา 11 แลว  
เหลือเทาใดเปนทรัพยมรดกสุทธิที่ตองเสียภาษีการรับมรดก 

 
สวน 4 

อัตราภาษ ี
 

มาตรา 13 ใหผรูับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกเสียภาษีการรับมรดกจากมรดกสุทธิตามอัตราดังนี้ 

ทรัพยมรดกสุทธิที่ไมเกิน 150 ลานบาท ใหเสียภาษีรอยละ 10 

ทรัพยมรดกสุทธิตั้งแต 150 ลานบาทขึ้นไป ใหเสียภาษีรอยละ 20 
 

สวน 5 
การตีราคา 

 
มาตรา 14 ราคาทรัพยสินท่ีใชเปนเกณฑค านวณมูลคาของมรดกพึงประเมินใหใชราคาตลาดของทรัพยสิน

ในวันท่ีเจามรดกถึงแกความตาย ในกรณีที่ไมอาจก าหนดราคาตลาดได ใหถือราคาที่ส านักงานประเมินราคาทรัพย
สินหรือราคาที่เจาพนักงานประเมินประเมินเปนราคาตลาด 

มาตรา 15 ในการค านวณราคาตลาดของทรัพยสินประเภทที่ดินใหน ามูลคาราคาประเมินที่ดินที่กรมที่ดิน
ประกาศใชก าหนดราคาที่ดินเปนราคาตลาด 

มาตรา 16 ในการค านวณราคาตลาดของทรัพยสินประเภทโรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่นหรือแพ ใหน า
มูลค่าราคาประเมินทรัพยสินประเภทโรงเรือนที่กรมธนารักษประกาศใชก าหนดราคาที่ดินเปนราคาตลาด 

มาตรา 17 ราคาตลาดส าหรับใบหุน พันธบัตรและหลักทรัพยอื่นใหค านวณตามราคาตลาดในวันที่ 
เจ้ามรดกถึงแกความตาย ในกรณีไมมีราคาตลาดในวันท่ีรับโอน ใหใชราคาเฉลี่ย 30 วันยอนหลัง 

ในกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการมรดกเมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง 
ใหค านวณราคาตลาดในวันท่ีเจามรดกถึงแกความตายหรอืราคาตลาดในวันท่ีครบก าหนดยื่นแบบแสดงรายการมรดก 
แลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 
สวน 6 

การยื่นแบบแสดงรายการ 
 

มาตรา 18 โดยก าหนดใหผมูีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีการรบัมรดกตอเจาพนักงานประเมิน
ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด ภายใน 1 ปนับจากวันที่เจามรดกตาย หรือภายใน 3 เดือนหลังจากไดรับทรัพยมรดก 

ในกรณีที่ผูรับมรดกมีภูมิล าเนาในประเทศไทย การยื่นแบบดังกลาว ให้ยื่น ณ ที่วาการอ าเภอทองที ่
ที่ผูรับมรดกมีภูมิล าเนาอยูหรือสถานท่ีอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
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ในกรณีที่ผูรับมรดกมิไดมีภูมิล าเนาในประเทศไทย การยื่นแบบดังกลาว ใหยื่น ณ อ าเภอทองที่ที่ทรัพยสิน
ตั้งอยูหรือสถานท่ีอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 
ส่วนท่ี 7 

การช าระภาษ ี
 

มาตรา 19 ในการยื่นแบบแสดงรายการมรดกตามสวน 6 ถามีภาษีตองเสีย ใหผูรับผิดชอบในการเสียภาษี
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 18 พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น 

ในการช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาภาษีที่ต้องช าระมีจ านวนเกิน 100,000 บาท ผู รับผิดชอบในการ 
เสียภาษีการรับมรดกจะไมช าระภาษีทั้งหมดพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองจัดใหมี
การค้ าประกันหรือวางหลักประกันตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดและตองช าระภาษีใหเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถาภาษีท่ีตองช าระมีจ านวนเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ใหช าระภายในหน่ึงปนับแต
วันยื่นแบบแสดงรายการโดยช าระเปนสองงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบแสดง
รายการตามมาตรา 18 และงวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ตองช าระงวดที่หนึ่ง 

(2) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหช าระภายในสองป
นับแตวันยื่นแบบแสดงรายการ โดยช าระเปนสี่งวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการตามมาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามตองช าระ
ภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สอง และงวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ช าระงวดที่สาม 

(3) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 15,000,000 บาท ใหช าระภายในสามป
นับแตยื่นแบบแสดงรายการโดยช าระเปนหกงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการตามมาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามตองช าระ
ภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สอง งวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ต้องช าระ
งวดที่สาม งวดที่หาตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สี่และงวดที่หกตองช าระภายใน 
หกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่หา 

(4) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 15,000,000 บาทขึ้นไป ใหช าระภายในสี่ปนับแตยื่นแบบแสดง
รายการโดยช าระเปนแปดงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ 
ตามมาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามตองช าระภายใน 
หกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สอง งวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ต้องช าระงวด 
ที่สาม งวดที่หาตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สี่ งวดที่หกตองช าระภายในหกเดือน
นับแตวันสุดท้ายที่ตองช าระงวดที่หางวดที่เจ็ดตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดท้ายที่ตองช าระงวดที่หก และ
งวดที่แปดตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่เจ็ด 
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ในกรณีที่เจามรดกถึงแกความตายในตางประเทศหรือผูรับมรดกมีภูมิล าเนาอยูในตางประเทศก าหนดเวลา
หนึ่งป สองป สามป สี่ป ตามวรรคสองใหนับแตวันท่ีผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกทราบถึงการตาย 

มาตรา 20 หากมีกรณีสงสัยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก เจาพนักงานประเมินสามารถ
ประเมินราคาทรัพยมรดกที่ตองเสียภาษีและแจงผลการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ ผูรับผิดชอบในการ 
เสียภาษีการรับมรดกตองช าระภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได้รับแจ้งการประเมินและให้น าบทบัญญัติวรรคสอง
แห่งมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาให้นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 

เงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ที่จัดเก็บได้ในกรุงเทพมหานครให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  
เงินภาษีที่จัดเก็บได้ในเมืองพัทยาให้ตกเป็นรายได้ของเมืองพัทยา ส่วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นที่ผู้รับมรดกมีภูมิล าเนาอยู่ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ในกรณีผู้รับมรดก
มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

 
สวน 8 

อ านาจเจาพนักงานประเมิน 
 

มาตรา 21 ใหเจาพนักงานประเมินมีอ านาจตีราคาทรัพยสินที่ประกอบเปนมรดกพึงประเมินตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้ 

เมื่อไดตีราคาแลว ใหเจาพนักงานประเมินใชเปนเกณฑในการประเมิน 

มาตรา 22 เจาพนักงานประเมินมีอ านาจในการประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มแลว แตกรณีตามหมวดนี้ เมื่อ 

(1) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกมิไดยื่นแบบแสดงรายการ
มรดกภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

(2) เจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวา ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกยื่นแบบแสดงรายการ
มรดกไวไมถูกตองหรือแจงราคาทรัพยสินแตกตางจากราคาที่เจาพนักงานตีราคาได้ตีราคาหรือมีข้อผิดพลาดอื่นใด 
อันท าใหจ านวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป 

(3) ผรูับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมินหรือไมยอม
ตอบค าถามของเจาพนักงานประเมิน โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(4) ผรูับผิดชอบในการเสียภาษีการรับมรดกไมช าระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการด าเนินการตามมาตรา 21และมาตรา 22 ใหเจาพนักงานประเมินมีอ านาจ 

(1) ออกหมายเรียกผูรับมรดกมาใหถอยค า แตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับ
หมายเรียก 

(2) สั่งบุคคลตาม (1) ใหตอบค าถามเปนหนังสือหรือใหสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่อง 
มาตรวจสอบ แตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับค าสั่ง 
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(3) เขาไปในสถานที่ใดๆ ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือเวลาท าการของบุคคลตาม (1) 
เพื่อตรวจสอบมรดกพึงประเมินกับมีอ านาจสั่งใหบุคคลตาม (1) ปฏิบัติการเทาที่จ าเปน เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องและมีอ านาจยึดหรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบได 

(4) เปดหรือสั่งใหเปดตนูิรภัยในธนาคารอันเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับผูตาย 

มาตรา 24 เมื่อประเมินแลวใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูรับผิดชอบในการ
เสียภาษีการรับมรดก 

ในกรณีการประเมินนั้นไมมีภาษีตองเสียหรือตองคืนและมิไดเรียกบุคคลตามมาตรา 23 (1) มาใหถ้อยค า
จะไมแจงการประเมินก็ได 

มาตรา 25 การประเมินของเจาพนักงานประเมินใหกระท าไดภายในก าหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(1) หาปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการมรดก ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ไดมีการยื่น
ภายในเวลาก าหนดดังกลาว 

(2) สิบปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการมรดก ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ไดมีการยื่น
แบบแสดงรายการมรดกภายหลังก าหนดเวลายื่น 

(3) สิบปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการมรดก ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มิไดยื่นแบบ
แสดงรายการมรดกหรือยื่นโดยแสดงราคาของมรดกพึงประเมินขาดไปเกินกวารอยละ 25 ของราคาของมรดกพึง
ประเมินในแบบแสดงรายการมรดกท่ียื่น 

 
สวน 9 

การอุทธรณ ์
 

มาตรา 26 การประเมินตามหมวดนี้จะอุทธรณการประเมินก็ไดและในการอุทธรณการประเมินนั้น  
จะอุทธรณ์การตีราคาดวยก็ได โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหลังจากวันไดรับแจงการประเมิน ณ สรรพากร
พื้นที่และตองช าระคาภาษีการรับมรดกตามก าหนดเวลาตามสวน 7 

 
สวน10 

ก าหนดเรื่องเบีย้ปรับและเงินเพิม่ 
 

มาตรา 27 ใหผรูับผิดชอบการเสยีภาษีการรับมรดกเสยีเบี้ยปรับในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้

(1) กรณีมิไดยื่นแบบแสดงรายการมรดกภายในก าหนดเวลาตามสวน 6 ใหเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 
ของเงินภาษีท่ีตองช าระ 
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(2) กรณียื่นแบบแสดงรายการมรดกไวใหไมถูกตองท าใหจ านวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป ใหเสียเบี้ยปรับ
อีกรอยละ 25 ของภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 28 ถาผูรับผิดชอบการเสียภาษีการรับมรดกไมช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองช าระ โดยไมรวมเบี้ยปรับตามมาตรา 27 
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิใหเกินกวาจ านวนภาษีที่ตองช าระโดยไมรวมเบี้ยปรับตามมาตรา 27 

มาตรา 29 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มใหถือเปนเงินภาษ ี
 

สวน 11 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา 30 ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งที่ออกตามมาตรา 23 (1) และ (2) หรือ ไมยอมตอบ

ค าถามของเจาพนักงานผูมีอานาจไตสวนตามหมวดนี้โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน 3 เดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา 31 ผใูดขัดขวางหรือไมอ านวยความสะดวกแกเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 23 (3) 
และ (4) ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 
ภาษีการให 

สวน 1 
ขอความทัวไป 

 
มาตรา 1 ในหมวดนี้ 

“เจาพนักงานประเมิน” หมายความถึง เจาหนาที่สรรพากรพื้นที่ที่ผูรับทรัพยสินมีภูมิล าเนาอยู หรือ
เจ้าหนา้ที่สรรพากรพื้นท่ีที่ทรัพยสินตั้งอยูในกรณีที่ผูรับทรัพยสินไมมีภูมิล าเนาอยูในประเทศไทย 

มาตรา 2 ภาษีการใหเปนภาษีอากรประเมิน 
มาตรา 3 ใหผูรับทรัพยสินแตละคนเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการใหในหมวดนี้ 

ในกรณีผูรับทรัพยสินเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ ใหผแูทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี รับผิดชอบแทน 

มาตรา 4 ในกรณีที่มีการฟองรองคดีเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจรองขอต่อศาล 
ใหศาลสั่งใหน าทรัพยสินมาช าระภาษีกอนได 
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สวน 2 
การเก็บภาษีการให ้

 
มาตรา 5 ทรัพยสินท่ีตองน ามาค านวณเสียภาษีการใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เจาของทรัพยสินมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ภาษีการใหใหค านวณจากทรัพยสินที่ผูรับทรัพยสิน
แตละคนไดรับจากผูใหทรัพยสินภายใน 1 ป ไมวาทรัพยสินนั้นจะอยูในหรือนอกประเทศไทย 

(2) ในกรณีที่เจาของทรัพยสินมิไดมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ภาษีการใหใหค านวณจากทรัพยสินที่ 
ผรูับทรัพยสินแตละคนไดรับจากเจาของทรัพยสิน เฉพาะทรัพยสินของเจาของทรัพยสินท่ีอยใูนประเทศไทย 

มาตรา 6 ทรัพยสินตอไปนี้ใหถือวาเปนทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี 

(1) อสังหาริมทรัพย 

(2) สังหาริมทรัพย 

(3) ทรัพยสิทธิตางๆ 

(4) เงินสดในธนาคารและสถาบันการเงิน 

(5) ตราสารหนี้ พันธบัตร ตั๋วสัญญาใชเงิน หุน หรือตราสารลักษณะเดียวกันและสิทธิหรือประโยชน์ 
ในกิจการคาอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ 

มาตรา 7 ภาษีการใหส าหรับทรัพยสินที่ประกอบเปนทรัพยสินพึงประเมินที่ไดเสียใหกับประเทศอื่น  
แตไมเกินจ านวนภาษีการใหส าหรับทรัพยสินสวนน้ัน น ามาหักเปนเครดิตได 

 
สวน 3 

ทรัพยสินพึงประเมินและทรัพยสินสุทธิ 
 

มาตรา 8 ทรัพยสินพึงประเมิน ความหมายวา ทรัพยสินทุกชนิดที่ผูรับทรัพยสินไดรับจากเจาของทรัพยสิน 
แตละคนภายในหนึ่งปปฏิทินและใหหมายรวมถึงทรัพยสินที่ผูรับทรัพยสินไดรับโอนดวยประการอื่นใดจากบุคคลอื่นโดย
มีค่าตอบแทนต่ ากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุผลสมควร 

มาตรา 9 ผรูับทรัพยสินตอไปนี้ไมตองเสียภาษีการให 

(1) หนวยงานราชการ 

(2) วัด วัดบาทหลวงโรมันคาธอลคิ หรือมัสยิด ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(3) องคการหรือสถานสาธารณกุศลตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงในประมวลรัษฎากร 

(4) สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษาของรัฐในประเทศไทย ไมตองเสียภาษีการให 
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มาตรา 10 ภาระผูกพันตอไปนี้ใหน ามาหักออกจากทรัพยสินพึงประเมิน 

(1) หนี้ของทรัพยสินอันเกิดจากมลูหนี้ท่ีเจาของทรัพยสินกระท าไวกอนใหทรัพยสิน 

(2) ภาษีอากรที่เจาของทรัพยสินพึงช าระหรือคางช าระอันเนื่องมาจากเปนเจาของทรัพยสินนั้น 

มาตรา 11 ทรัพยสินพึงประเมินหลังจากหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 ออกแลว ใหหักคาลดหยอนได
ดังต่อไปนี้ 

(1) ทรัพยสิน 10,000,000 บาท 

(2) กรณีที่ผูรับทรัพยสินเปนสามีภรรยาหรือบุตรหรือบิดามารดาของเจาของทรัพยสินสามารถหัก 
ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมไดดังนี้ 

(ก) สามีหรือภรรยาสามารถหักลดหยอนไดทั้งหมด 

(ข) บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 2,000,000 บาท 

(ค) บิดา หรือ มารดา ของเจาของทรัพยสิน 2,000,000 บาท 

มาตรา 12 ทรัพยสินพึงประเมินเมื่อไดหักภาระผูกพันตามมาตรา 10 และคาลดหยอนตามมาตรา 11 แลว 
เหลือเทาใดเปนทรัพยสินสุทธิท่ีตองเสียภาษีการให 

 
สวน 4 

อัตราภาษ ี
 

มาตรา 13 ใหผรูับผิดชอบในการเสียภาษีการใหเสียภาษีการรับทรัพยสินจากทรัพยสินสุทธิตามอัตราดังนี้ 

ทรัพยสินสุทธิท่ีไมเกิน 30 ลานบาท ใหเสียภาษีรอยละ 2 

ทรัพยสินสุทธิตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป ใหเสียภาษีรอยละ 4 
 

สวนท่ี 5 
การตีราคา 

 
มาตรา 14 ราคาทรัพยสินที่ใชเปนเกณฑค านวณมูลคาของทรัพยสินพึงประเมินใหใชราคาตลาดของทรัพยสิน

ในวันที่เจาของทรัพยสินใหทรัพยสิน ในกรณีที่ไมอาจก าหนดราคาตลาดได ให้ถือราคาที่ส านักงานประเมินราคา
ทรัพยสินหรือราคาที่เจาพนักงานประเมินประเมินเปนราคาตลาด 

มาตรา 15 ในการค านวณราคาตลาดของทรัพยสินประเภทที่ดินใหน ามูลคาราคาประเมินที่ดินที่กรมที่ดิน
ประกาศใชก าหนดราคาที่ดินเปนราคาตลาด 

มาตรา 16 ในการค านวณราคาตลาดของทรัพยสินประเภทโรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่นหรือแพ ใหน า
มูลค่าราคาประเมินทรัพยสินประเภทโรงเรือนที่กรมธนารักษประกาศใชก าหนดราคาที่ดินเปนราคาตลาด 
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มาตรา 17 ราคาตลาดส าหรับใบหุน พันธบัตรและหลักทรัพยอื่นใหค านวณตามราคาตลาดในวันที่รับโอน
ทรัพยสิน ในกรณีไมมีราคาตลาดในวันท่ีรับโอน ใหใชราคาเฉลี่ย 30 วันยอนหลัง 

ในกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง 
ใหค านวณราคาตลาดในวันท่ีเจาของทรัพยสินใหทรัพยสินหรือราคาตลาดในวันที่ครบก าหนดยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินท่ีไดรับ แลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 
สวน 6 

การยื่นแบบแสดงรายการ 
 

มาตรา 18 โดยก าหนดให้ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีการใหตอเจาพนักงานประเมิน 
ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด ภายในวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดจากปที่ไดรับการให 

ในกรณีที่ผูรับทรัพยสินมีภูมิล าเนาในประเทศไทย การยื่นแบบดังกลาว ใหยื่น ณ ที่วาการอ าเภอท้องที ่
ที่ผูรับทรัพยสินมีภูมิล าเนาอยูหรือสถานท่ีอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

ในกรณีที่ผูรับทรัพยสินมิไดมีภูมิล าเนาในประเทศไทย การยื่นแบบดังกลาว ใหยื่น ณ อ าเภอทองที่ที่ทรัพยสิน
ตั้งอยูหรือสถานท่ีอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 
สวน 7 

การช าระภาษ ี
 

มาตรา 19 ในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินตามสวน 6 ถามีภาษีตองเสียใหผูรับผิดชอบในการเสียภาษี
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 18 พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น 

ในการช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 20,000 บาท ผูรับผิดชอบในการเสียภาษี
การใหจะไมช าระภาษีทั้งหมดพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งก็ได้  แตต้องจัดใหมีการค้ าประกัน
หรือวางหลักประกันตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดและตองช าระภาษีใหเสร็จภายในก าหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(1) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 20,000 บาท แตไมเกิน 200,000 บาท ใหช าระภายในหนึ่งปนับแต่ 
วันที่ผูตายถึงแกความตายโดยช าระเปนสองงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการตามมาตรา 18 และงวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีตองช าระงวดที่หนึ่ง 

(2) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท ใหช าระภายในสองป
นับแตวันท่ีผูตายถึงแกความตาย โดยช าระเปนสี่งวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หน่ึงตองช าระพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการตามมาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามตองช าระ
ภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สองและงวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ช าระงวดที่สาม 
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(3) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท ใหช าระภายในสามป
นับแตวันที่ผูตายถึงแกความตายโดยช าระเปนหกงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการตามมาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามตอง
ช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สอง งวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ช าระงวดที่สาม งวดที่หาตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สี่และงวดที่หกตองช าระภายใน 
หกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่หา 

(4) ถาภาษีที่ตองช าระมีจ านวนเกิน 4,000,000 บาทขึ้นไป ใหช าระภายในสี่ปนับแตวันที่ผูตายถึงแก่ 
ความตายโดยช าระเปนแปดงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได แตงวดที่หนึ่งตองช าระพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการตาม
มาตรา 18 งวดที่สองตองช าระภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ตองช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่สามต้องช าระภายในหกเดือน
นับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สอง งวดที่สี่ตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สาม  
งวดที่หาตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่สี่ งวดที่หกตองช าระภายในหกเดือนนับแต 
วันสุดทายที่ตองช าระงวดที่หา งวดที่เจ็ดตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่หก และงวดที่
แปดตองช าระภายในหกเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองช าระงวดที่เจ็ด 

มาตรา 20 หากมีกรณีสงสัยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการให เจาพนักงานประเมินสามารถประเมิน
ราคาทรัพยสินที่ตองเสียภาษีและแจงผลการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการให
ต้องช าระภาษีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินและใหน าบทบัญญัติวรรคสองแหงมาตรา 19  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เวนแตระยะเวลาให้นับแตว่ันไดรับแจงการประเมิน 

เงินภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร  
เงินภาษีที่จัดเก็บไดในเมืองพัทยาใหตกเปนรายไดของเมืองพัทยา สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนทองถิ่นที่ผูรับทรัพยสินมีภูมิล าเนาอยู หรือองคการบริหารสวนทองถิ่นที่ทรัพยสินตั้งอยูในกรณีผูรับทรัพยสิน
มิไดมีภูมิล าเนาอยูในประเทศไทย 
 

สวน 8 
อ านาจเจาพนักงานประเมิน 

 
มาตรา 21 ใหเจาพนักงานประเมินมีอ านาจตีราคาทรัพยสินที่ประกอบเปนทรัพยสินพึงประเมินตาม

บทบัญญัติในหมวดนี้  

เมื่อไดตีราคาแลว ใหเจาพนักงานประเมินใชเปนเกณฑในการประเมิน 

มาตรา 22 เจาพนักงานประเมินมีอ านาจในการประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มแลวแตกรณี ตามหมวดนี้ เมื่อ 

(1) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการใหมิไดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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(2) เจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวา ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการใหยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ไวไมถูกตองหรือแจงราคาทรัพยสินแตกตางจากราคาที่เจาพนักงานตีราคาได้ตีราคาหรือมีขอผิดพลาดอื่นใดอันท าให
จ านวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป 

(3) ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการใหไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานตีราคาหรือเจาพนักงาน
ประเมินหรือไมยอมตอบค าถามของเจาพนักงานตีราคาหรือเจาพนักงานประเมินหรือ เจาพนักงานซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานดังกลาว โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(4) ผูรับผิดชอบในการเสียภาษีการใหไมช าระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการด าเนินการตามมาตรา 21และมาตรา 22 ใหเจาพนักงานประเมินหรือ 
เจาพนักงานท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดังกลาว มีอ านาจ 

(1) ออกหมายเรียกผูรับทรัพยสินมาใหถอยค า แตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับ
หมายเรียก 

(2) สั่งบุคคลตาม (1) ใหตอบค าถามเปนหนังสือหรือใหสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่อง 
มาตรวจสอบ แตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับค าสั่ง 

(3) เขาไปในสถานที่ใดๆ ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือเวลาท าการของบุคคลตาม (1) 
เพื่อตรวจสอบมรดกพึงประเมินกับมีอ านาจสั่งใหบุคคลตาม (1) ปฏิบัติการเทาที่จ าเปน เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องและมีอ านาจยึดหรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบได 

มาตรา 24 เมื่อประเมินแลวใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูรับผิดชอบในการ
เสียภาษีการให 

ในกรณีการประเมินนั้นไมมีภาษีตองเสียหรือตองคืนและมิไดเรียกบุคคลตามมาตรา 23 (1) มาใหถ้อยค า
จะไมแจงการประเมินก็ได 

มาตรา 25 การประเมินของเจาพนักงานประเมินใหกระท าไดภายในก าหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(1) หนึ่งปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ไดมีการ
ยื่นภายในเวลาก าหนดดังกลาว 

(2) สองปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ไดมีการ
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายหลังก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 

(3) สองปนับแตวันสุดทายแหงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มิไดยื่น
แบบแสดงรายการทรัพยสินหรือยื่นโดยแสดงราคาของทรัพยสินพึงประเมินขาดไปเกินกวารอยละ 25 ของราคา 
ของทรัพยสินพึงประเมินในแบบแสดงรายการทรัพยสินท่ียื่น 
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สวน 9 
การอุทธรณ 

 
มาตรา 26 วาการประเมินตามหมวดนี้จะอุทธรณการประเมินก็ไดและในการอุทธรณการประเมินนั้น  

จะอุทธรณการตีราคาดวยก็ได โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหลังจากวันไดรับแจ้งการประเมิน ณ สรรพากรพื้นที่
และตองช าระคาภาษีการใหตามก าหนดเวลาตามสวน 7 

 
สวน 10 

เบี้ยปรับและเงินเพิม่ 
 

มาตรา 27 ก าหนดใหผรูับผิดชอบการเสียภาษีการใหเสียเบี้ยปรับในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 

(1) กรณีมิไดยื่นแบบแสดงรายการรับทรัพยสินภายในก าหนดเวลาตามสวน 6 ใหเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 50 ของเงินภาษีท่ีตองช าระ 

(2) กรณียื่นแบบแสดงรายการรับทรัพยสินไวใหไมถูกตองท าใหจ านวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป  
ใหเสียเบี้ยปรับอีกรอยละ 25 ของภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน 

เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 28 ถาผูรับผิดชอบการเสียภาษีการใหไมช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง  
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีตองช าระ โดยไมรวมเบี้ยปรับตามมาตรา 27 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ มิใหเกินกวาจ านวนภาษีที่ตองช าระโดยไมรวมเบี้ยปรับตามมาตรา 27 

มาตรา 29 เบี้ยปรับเงินเพิ่มใหถือเปนเงินภาษี 
 

สวน 11 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา 30 ผู ใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งที่ออกตามมาตรา 23 (1) และ (2) หรือ ไมยอม 

ตอบค าถามของเจาพนักงานผูมีอ านาจไตสวนตามหมวดนี้โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน 3 เดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา 31 ผูใดขัดขวางหรือไมอ านวยความสะดวกแกเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 23 (3) 
ตองระวางโทษจ าคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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ภาคผนวก ค 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

 

(การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557) 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 

พ.ศ. ... 

   

หลักการ 

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 

เหตุผล 

 โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจ านวน

มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่า

จ านวนมากเพื่อน าไปพัฒนาประเทศและยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบ

ถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การด ารงชีพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

ภาษีการรับมรดก 

พ.ศ. .... 

   

       .......................................... 
       .......................................... 
       .......................................... 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................ 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 

........................................................................................................................................................... 

........................................ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับเมือ่พ้นก าหนดเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ 

(1) มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(2) มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ประเทศไทย” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปท่ีเป็นสิทธิของประเทศไทย 

“เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการเพื่อท าหน้าที่ประเมินภาษี 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 5 หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

   
 

 มาตรา 6 การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพากร 

 มาตรา 7 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 8 ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่างๆ การอุทธรณ์และการเสียภาษีตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตาม
ก าหนดเวลาได้ หรือมิได้อยู่ในประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเป็นการทั่วไปที่จะท าให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายก าหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่าเหตุดังกล่าว
จะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายก าหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่าก าหนดเวลาที่ขยายออกไปนั้นเป็นก าหนดเวลา
ของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนหรือขยายก าหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่รับมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 9 เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ 
ให้เจ้าพนักงานสรรพากรน าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของบุคคลนั้น ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของผู้รับ 
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในบ้านหรือส านักงานท่ีปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารตามวิธีที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทย ให้ใช้
วิธีปิดหมายเอกสารนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือส านักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่บุคคลนั้นมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทางทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือจะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์  
ที่จ าหน่ายเป็นปกติในท้องที่น้ันได้ 

 เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับเอกสารนั้นแล้ว 

 มาตรา 10 เมื่อพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก 
ให้แจ้งการจดทะเบียนนั้นต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด 2 
การเสยีภาษ ี

   
 

 มาตรา 11 ภายใต้บังคับมาตรา 12 ให้บุคคลผู้ได้รับมรดกดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 (1) บุคคลผู้มสีัญชาตไิทย 

 (2) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิล าเนาหรือมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี  
ติดต่อกันถึงวันท่ีมีสิทธิได้รับมรดก 

 (3) บุคคลผู้มไิด้มสีัญชาตไิทย แตไ่ด้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 ในกรณีผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย 
หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ ช าระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือ 
มีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอ านาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอ านาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคล
ผู้มีสัญชาติไทย 

 ในกรณีตาม (3) ถ้าในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินที่เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
แม้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างใด ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย และผู้รับมรดกนั้ นยังมีหน้าที่ 
ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 

มาตรา 12 ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้าแต่ละราย
รวมกันมีมูลค่าเกินห้าสิบล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีเกินห้าสิบล้านบาท 

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหนี้สิ้นอัน  
ตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น 

มาตรา 13 บทบัญญัติในมาตรา 12 ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้นเพื่อประโยชน์
ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

(2) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน ์

(3) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือ  
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

 ทั้งนี้ เฉพาะตามประเภทหรือรายช่ือที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ 
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มาตรา 14 มรดกซึ่งต้องเสียภาษี ได้แก่ 

 (1) กรณีตามมาตรา 11 (1) และ (2) ได้แก่ มรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย 

 (2) กรณีตามมาตรา 11 (3) ได้แก่ มรดกอันเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 สังหาริมทรัพย์ใดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 15 การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้น  
เป็นมรดก ดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 (2) กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้น 
ในเวลาสิ้นสุดเวลาท าการของตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ีได้รับมรดก 

(3) กรณีอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ก าหนดเป็น  
การทั่วไปโดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง 

 ถ้าจ าเป็นต้องค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกในส่วนที่ 
ต้องเสียภาษีตามมาตรา 12 

 อัตราร้อยละสิบตามวรรคหนึ่งจะตราพระราชกฤษฎีกาลดลงตามที่เห็นสมควร โดยจะลดให้เป็นการทั่วไป
หรือลดตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกและผู้รับมรดกก็ได้ 
 

หมวด 3 
การยื่นแบบ การช าระภาษี และการประเมินภาษี 

   
 

 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 23 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตามแบบ 
ที่อธิบดีก าหนด ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง 

 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นและช าระ ณ ส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดตามที่อธิบดีก าหนด  
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 เมื่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้รับแบบแสดงรายการภาษีแล้วให้ส่งต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการประเมินภาษีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มี  
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มและได้ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตาม  
มาตรา 22 มิให้คิดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เว้นแต่การต้องเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิ ดจากรายการที่ผู้ยื่นมิได้แสดงไว้ใน 
แบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไว้เป็นเท็จ 

 ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคสาม เมื่อมีเหตุอันจ าเป็นและสมควรที่ไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้ อธิบดีจะอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาออกไปเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี 

 มาตรา 18 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตายก่อนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยยังมิได้  
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและช าระภาษีพร้อมทั้ง
เงินเพิ่มตามมาตรา 31 แทนผู้ตายภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับส าหรับ
เงินเพิ่มให้ค านวณนับแต่วันท่ีพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันท่ีช าระภาษีครบถ้วน 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตายเมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแล้ว โดยมิได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
แทนโดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ส าหรับเบี้ยปรับให้เสียหนึ่งเท่าของเงินภาษี  
ที่ต้องช าระ เว้นแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีภายหลังก าหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบี้ยปรับสองเท่า
ของเงินภาษีท่ีต้องช าระ ส าหรับเงินเพิ่มให้ค านวณตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่
ช าระภาษีครบถ้วน 

 เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่เกินเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้มีสิทธิได้รับมรดกได้รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะด าเนินการเองก็ได้ 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 19 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความตาย หากไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกด าเนินการแทนตามมาตรา 18 ให้ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ตามมาตรา 18 และ 
ให้น าความในมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษี  
ให้กระท าการภายในหนึ่งร้อยห้ามสิบวันที่พ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 ในกรณีทายาทหลายคน ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ 
ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกด าเนินการต่อไป 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากไม่มีผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตามมาตรานี้ 
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีตามมาตรา 20 ได้ 
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 มาตรา 21 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 หรือมาตรา 24 
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้แทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  
กับมีอ านาจสั่งบุคคลเหล่านั้นให้น าบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรือ 
ออกค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวตอบค าถามเป็นหนังสือ แต่จะต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หมายเรียกหรือได้รับค าสั่ง 

 มาตรา 22 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว ให้แจ้งการประเมินภาษีนั้นเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และให้ผู้นั้นช าระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถ้ามี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีก็ได้ 

 มาตรา 23 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนช าระภาษีภายในเวลาไม่เกินห้าปีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อได้ช าระภาษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่ในกรณีที่ผ่อนช าระภาษีเกินสองปีจะก าหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่มบางส่วนตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

 มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ช าระภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือได้ช าระไว้  
เกินกว่าที่ต้องเสีย ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี 

 ให้ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีตามวรรคหนึ่งยื่นค าร้องขอรับคืนภาษีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานภายในห้าปี 
นับแต่วันช าระภาษีทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สามขาแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งรับค าร้องไว้ ส่งค าร้อ งพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ 
เจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่การตรวจสอบ
แล้วเสร็จ และในกรณีที่ต้องมีการคืนภาษี ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

 ในการขอรับคืนภาษี ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีท่ีคืน 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตรวจสอบการขอคืนภาษี ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรานี้ 

 มาตรา 25 ภาษีซึ่งต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว ถ้ามิได้เสียให้ถือเป็นภาษีค้าง 

 เพื่อให้ได้รับภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษี
ได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอ านาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือ
สรรพากรภาคส าหรับการด าเนินการภายในเขตท้องที่ก็ได้ 

 วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด และ
เงินภาษีค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 
 

หมวดที่ 4 
การอุทธรณ ์

   
 

มาตรา 26 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี ทั้งนี้  
โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทนเป็นประธาน ผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ระยะเวลาดังกล่าวอธิบดีจะอนุมัติให้ขยายออกไปอีกก็ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ 
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ แต่ต้องยื่นฟ้อง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีค าวินิจฉัย 

 ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 มาตรา 27 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้รอ  
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าท่ีช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
ได้รับทราบค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้องช าระภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

 ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผูอุ้ทธรณ์หรือผูฟ้้องคดีไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษี
น้อยลง ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีที่ต้องคืนให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย
หรือค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจเช่นเดียวกับ  
เจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 21 
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หมวด 5 
เบี้ยปรับและเงินเพิม่ 
   

 
 มาตรา 29 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จ านวนภาษี  
ที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีท่ีต้องเสียเพิ่ม 

มาตรา 30 เบี้ยปรับตามพระราชบัญญัตินี้ อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าว  
ต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยค านึงถึงความสุจริตและเหตุจ าเป็นของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นส าคัญ 

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 23 บุคคลใดไม่ช าระภาษีให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องช าระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนก าหนดเวลาการช าระภาษี และได้มีการช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
ที่เลื่อนให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

 มาตรา 32 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นเงินภาษี 
 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

   
 

 มาตรา 33 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 17 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท 

 มาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบค าถามของ 
เจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 21 หรือประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 35 ผู้ใดท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด 
ตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
 ในกรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล หากกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของ  
นิติบุคคลนั้นได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
ดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย 
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 มาตรา 36 เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือ
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง น าออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือท าให้รู้โดยวิธีใด หรือปล่อยปละละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคล  
ที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ โดยไม่มีอ านาจกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ  
ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 

 มาตรา 37 ผู้ใด 

 (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

 (3) แนะน าหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดกระท าการตาม (1) หรือ (2) 

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 38 บรรดาความผิดตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 37 ให้อธิบดีมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

 ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดแล้ว มิ ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น 

 ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่ควรใช้อ านาจเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ยอมตาม 
ที่เปรียบเทียบ หรือยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู ้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนด ให้ด าเนินการ
ฟ้องร้องต่อไป และในกรณีนี้ห้ามมิให้ด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

   

 ................................................. 
        นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

เล่ม 132 ตอนที่ 72 ก           ราชกิจจานุเบกษา                  5 สิงหาคม 2558 
                                                   ....... 

 

พระราชบัญญัติ 

ภาษีการรับมรดก 

พ.ศ. 2558 

   

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เป็นปีท่ี 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยภาษีการรับมรดก 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ 

(1) มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(3) มรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ประเทศไทย” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปท่ีเป็นสิทธิของประเทศไทย 

“เจ้าพนกังานประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการเพื่อท าหน้าที่ประเมินภาษ ี

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
บทท่ัวไป 

   
 

 มาตรา 6 การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพากร 

 มาตรา 7 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้แทนผู้เยาว์  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 8 ก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่างๆ การอุทธรณ์และการเสียภาษีตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติ
ตามก าหนดเวลาได้หรือมิได้อยู่ในประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็น 
แก่กรณีก็ได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเป็นการทั่วไปที่จะท าให้ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อาจปฏิบัติ
ภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อธิบดีจะประกาศขยายก าหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกว่า  
เหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไปก็ได้ และเมื่อได้ขยายก าหนดเวลาออกไปแล้ว ให้ถือว่าก าหนดเวลาที่ขยายออกไปนั้น  
เป็นก าหนดเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนหรือขยายก าหนดเวลาของอธิบดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 9 เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ  
ให้เจ้าพนักงานสรรพากรน าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของบุคคลนั้น ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของผู้รับ 
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในบ้านหรือส านักงานท่ีปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารตามวิธีทีก าหนดในวรรคหนึ่ง หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทย ให้ใช้
วิธีปิดหมายเอกสารนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือส านักงานของบุคคลนั้น หรือบ้านที่บุคคลนั้นมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทางทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือจะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์  
ที่จ าหน่ายเป็นปกติในท้องที่น้ัน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีก าหนดก็ได้ 

 เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับเอกสารนั้นแล้ว 

 มาตรา 10 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ ได้มา 
โดยทางมรดก ให้แจ้งการจดทะเบียนนั้นต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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หมวด 2 
การเสียภาษี 

   
 

 มาตรา 11 ภายใต้บังคับมาตรา 12 ให้บุคคลผู้ได้รับมรดกดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 (1) บุคคลผู้มสีัญชาตไิทย 

 (2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 (3) บุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 

 ในกรณีผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย 
หรือมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก หรือ  
มีผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอ านาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอ านาจบริหารกิจการทั้งหมด เป็นบุคคล
ผู้มีสัญชาติไทย 

 ในกรณีตาม (3) ถ้าในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินท่ีเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
แม้ภายหลังจะเปลี่ยนสภาพอย่างใด ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย และผู้รับมรดกนั้นยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
ตามมาตรา 12 

 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจลดหรือยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ แก่บุคคลตาม
สัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 12 ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดก 
ที่ได้รับมาจากเจ้ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 

มูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่ง หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งสิ้นที่ได้รับเป็นมรดกหักด้วยภาระหนี้สิ้นอัน  
ตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น 

ให้มีการพิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกตามวรรคหนึ่งทุกห้าปี โดยน าอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
ผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์ค านวณเพื่อใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยการ
ก าหนดมูลค่ามรดกขึ้นใหม่ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 13 บทบัญญัติในมาตรา 12 ไม่ใช้บังคับแก ่

(1) บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้น เพื่อประโยชน์
ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

(2) หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน์ 
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(3) บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

 ทั้งนี้ เฉพาะตามประเภทหรือรายช่ือที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา 14 มรดกซึ่งต้องเสียภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพย์ 

 (2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (3) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้อง 
จากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ 

 (4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 

(5) ทรัพย์สินทางการเงินท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

กรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (1) และ (2) ให้เสียภาษีจากทรัพย์ สินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและ 
นอกประเทศไทย และกรณีผู้ได้รับมรดกตามมาตรา 11 (3) ให้เสียภาษีเฉพาะจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 

 ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 15 การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้น
เป็นมรดก ดังต่อไปนี้  

 (1) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 (2) กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นั้น
ในเวลาสิ้นสุดเวลาท าการของตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ีได้รับมรดก 

(3) กรณีอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ก าหนดเป็น  
การทั่วไปโดยไม่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง 

 ถ้าจ าเป็นต้องค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมสรรพากรประกาศก าหนด 

มาตรา 16 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีค านวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี
ตามมาตรา 12 แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละห้า 
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หมวด 3 
การยื่นแบบ การช าระภาษี และการประเมินภาษ ี

   
 

 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 23 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตามแบบ 
ที่อธิบดีก าหนด ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมรดกที่เป็นเหตุให้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง 

 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นและช าระ ณ ส านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดตามที่อธิบดีก าหนด  

 เมื่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้รับแบบแสดงรายการภาษีแล้วให้ส่งต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการประเมินภาษีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษี ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มและได้ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 22  
มิให้คิดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เว้นแต่การต้องเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจากรายการที่ผู้ยื่นมิได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ภาษีหรือแสดงไว้เป็นเท็จ 

 ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคสาม เมื่อมีเหตุอันจ าเป็นและสมควรที่ไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้ อธิบดีจะอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาออกไปเป็นการเฉพาะกรณีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี 

 มาตรา 18 ในกรณีที่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตายก่อนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยยังมิได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและช าระภาษีพร้อมทั้ง  
เงินเพิ่มตามมาตรา 31 แทนผู้ตายภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ ส าหรับ
เงินเพิ่มให้ค านวณนับแต่วันท่ีพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันท่ีช าระภาษีครบถ้วน 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตายเมื่อครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแล้ว โดยมิได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ให้ผู้จัดการมรดกของผู้นั้นมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
แทนโดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ส าหรับเบี้ยปรับให้เสียหนึ่งเท่าของเงินภาษี  
ที่ต้องช าระ เว้นแต่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีภายหลังก าหนดเวลาดังกล่าวให้เสียเบี้ยปรับสองเท่า
ของเงินภาษีท่ีต้องช าระ ส าหรับเงินเพิ่มให้ค านวณตั้งแต่วันที่ครบก าหนดเวลาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง จนถึงวันที่
ช าระภาษีครบถ้วน 

 เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่เกินเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้มีสิทธิได้รับมรดกได้รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะด าเนินการเองก็ได้ 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 19 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความตาย หากไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกด าเนินการแทนตามมาตรา 18 ให้ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้าที่ตามมาตรา 18 และ 
ให้น าความในมาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภา ษี  
ให้กระท าภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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 ในกรณีมีทายาทหลายคน ให้ทายาทตกลงมอบให้ทายาทคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ 
ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกด าเนินการต่อไป 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากไม่มีผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตามมาตรานี้ 
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีตามมาตรา 20 ได้ 

 มาตรา 20 ภายใต้บังคับมาตรา 17 เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษี เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีอ านาจประเมินภาษีไดภ้ายในก าหนดเวลาสบิปี
นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 

 มาตรา 21 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 หรือมาตรา 24 
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจออกหมายเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้แทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  
กับมีอ านาจสั่งบุคคลเหล่านั้นให้น าบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาตรวจสอบไต่สวนได้ หรือ 
ออกค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวตอบค าถามเป็นหนังสือ แต่จะต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หมายเรียกหรือได้รับค าสั่ง 

 มาตรา 22 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีแล้ว ให้แจ้งการประเมินภาษีนั้นเป็นหนังสือไปยัง  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และให้ผู้นั้นช าระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถ้ามี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีก็ได้ 

 มาตรา 23 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนช าระภาษีภายในเวลาไม่เกินห้าปีก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อได้ช าระภาษีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่ในกรณีที่ผ่อนช าระภาษีเกินสองปี จะก าหนดให้ต้องเสียเงินเพิ่มบางส่วนตาม  
ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

 มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ช าระภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือได้ช าระไว้  
เกินกว่าที่ต้องเสีย ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษี 

 ให้ผู้มีสิทธิได้รับคืนภาษีตามวรรคหนึ่งยื่นค าร้องขอรับคืนภาษีพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานภายในห้าปี  
นับแต่วันช าระภาษีทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งรับค าร้องไว้ ส่งค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ 
เจ้าพนักงานประเมินโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่การตรวจสอบ
แล้วเสร็จ และในกรณีที่ต้องมีการคืนภาษี ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

 ในการขอรับคืนภาษี ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีท่ีคืน 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตรวจสอบการขอคืนภาษี ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินภาษีได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรานี้ 
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 มาตรา 25 ภาษีซึ่งต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อถึงก าหนดช าระแล้ว ถ้ามิได้เสียให้ถือเป็นภาษีค้าง 

 เพื่อให้ได้รับภาษีค้าง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิด  
เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อ านาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือ
สรรพากรภาคส าหรับการด าเนินการภายในเขตท้องที่ก็ได้ 

 วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด และ
เงินภาษีค้าง ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ผู้มีอ านาจตามวรรคสองมีอ านาจ 

 (1) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดช าระภาษีค้างและบุคคลใดๆ ที่มีเหตุสมควรเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์แก่  
การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยค า 

 (2) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (1) ให้น าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้าง  
มาตรวจสอบ 

 การด าเนินการตามวรรคห้า ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหมายเรียกหรือค าสั่ง 
 

หมวด 4 
การอุทธรณ์ 

   
 

มาตรา 26 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี ทั้งนี้  
โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน  เป็นประธาน  
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ระยะเวลาดังกล่าวอธิบดีจะอนุมัติให้ขยายออกไปอีกก็ได้แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ แต่ต้อง  
ยื่นฟ้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีค าวินิจฉัย 

 ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน  
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
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 มาตรา 27 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้รอ  
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าท่ีช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
ได้รับทราบค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้องช าระภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

 ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเ สียภาษีหรือ 
เสียน้อยลง ให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีที่ต้องคืนให้แก่ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี  
ค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจเช่นเดียวกับ  
เจ้าพนกังานประเมินตามมาตรา 21 

 
หมวด 5 

เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
   

 
 มาตรา 29 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีท่ีต้องช าระ 

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้จ านวนภาษีที่ต้องเสีย
ขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกศูนย์จุดห้าเท่าของเงินภาษีท่ีต้องเสียเพิ่ม 

มาตรา 30 เบี้ยปรับตามพระราชบัญญัตินี้ อาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยค านึงถึงความสุจริตและเหตุจ าเป็นของผู้มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นส าคัญ 

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 23 บุคคลใดไม่ช าระภาษีให้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องช าระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ 

ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้เลื่อนก าหนดเวลาการช าระภาษี และได้มีการช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
ที่เลื่อนให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

การค านวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
จนถึงวันท่ีช าระภาษี แต่เงินเพิ่มที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

 มาตรา 32 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นเงินภาษี 

 
 
 



197 
 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

   
 

 มาตรา 33 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 17 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท 

 มาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบค าถามของ 
เจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 21 หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ตามมาตรา 28 หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามหมายเรียกหรือค าสั่งของผู้มีอ านาจตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 35 ผู้ใดท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  
ตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

 ในกรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล หากกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของ 
นิติบุคคลนั้นได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
ดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งด้วย 

 มาตรา 36 เจ้าพนักงานผู้ใดมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รู้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือ
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง น าออกแจ้งแก่บุคคลใดหรือท าให้รู้โดยวิธีใด หรือปล่อยปละละเลยให้ข้อมูลดังกล่าวรู้ถึงบุคคล  
ที่ไม่มีหน้าท่ีต้องรู้ โดยไม่มีอ านาจกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

 มาตรา 37 ผู้ใด 

 (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

 (3) แนะน าหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นใดกระท าการตาม (1) หรือ (2) 

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 38 บรรดาความผิดตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 37 ให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

 ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดแล้ว มิให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดนั้น 
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 ถ้าอธิบดีเห็นว่าไม่ควรใช้อ านาจเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยอมตาม  
ที่เปรียบเทียบ หรือยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนด ให้ด าเนินการฟ้องร้อง
ต่อไป และในกรณีนี้ห้ามมิให้ด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

        นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกใน
ปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจ านวนมากเพื่อน าไปพัฒนาประเทศและยกระดับ 
การด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การด ารงชีพ  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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