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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับ 
ช้ันอายุ ตอแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุในราชอาณาจักรไทย และ 2) เสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุท่ีเหมาะสมของราชอาณาจักรไทย 
โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มุงเนนการวิเคราะหเอกสาร (Documentary research) จากตัวบทกฎหมาย ตํารา
วิชาการ วิทยานิพนธ บทความวารสารทางกฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ และขอมูลจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต 
ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ เก่ียวกับความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก การปองกันการหลบหลีกภาษีสําหรับการโอนทรัพยสิน
ขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา ขอสรุป และขอเสนอแนะของราชอาณาจักรไทยตอไป 

ผลการศึกษาพบวา 1) ลักษณะท่ีเปนการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer) น้ัน ไดแก การทํา
พินัยกรรมโอนทรัพยสินใหแกทายาทตั้งแตรุนหลานของตนลงไป โดยไมโอนทรัพยสินใหทายาทท่ียังมีชีวิตอยูตามลําดับช้ันอายุ  
ดวยการกําหนดใหทายาทท่ีถูกโอนขามลําดับช้ันอายุ ยังคงไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีโอนน้ันอยู กอนท่ีทรัพยสินจะตก
ทอดแกทายาทท่ีถูกระบุใหเปนผูรับโอน ซึ่งถือไดวาเปนการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) ท่ีขัดตอหลักความเสมอภาคในทางภาษี 
ในแนวตั้ง (Vertical Equality) กอใหเกิดความไมเปนธรรม และกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําของการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่ง 
ทางทรัพยสิน อันเปนชองวางทางกฎหมายท่ีมีอยู โดยสงผลกระทบตอระบบภาษีมรดกของราชอาณาจักรไทย ในการจัดเก็บในรูปแบบ
ของภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ตามพระราชบัญญัติภาษีการรบัมรดก พ.ศ. 2558 ท่ีสําคัญอยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก 
ผลกระทบตอความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได และประการท่ีสอง ผลกระทบตอความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ 
ในการจัดเก็บภาษีมรดก 2) ความจําเปนในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก สําหรับ
การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือใหกลไกการทํางานของระบบการจัดเก็บภาษีดังกลาวของราชอาณาจักรไทย ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน   

ขอเสนอแนะ ควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก สําหรับการโอนทรัพยสิน
ขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือลดโอกาสในการหลบหลีกภาษีการรับมรดก และปดชองวางตางๆ เพ่ือความเปนธรรม ความมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกน้ัน ไดแก 1) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก
ในการกระจายรายได โดยการกําหนดฐานภาษีการรับมรดก หรือกําหนดมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับมรดก ซึ่งจะตองเสียภาษีการรับมรดก 
ใหลดลง รวมถึงกําหนดอัตราภาษีการรับมรดกแบบผสมระหวางอัตรากาวหนาและคงท่ี การกําหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษีการโอน
ทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer Tax) กําหนดลักษณะการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ และกําหนด
อัตราภาษีการรับมรดกเพ่ิมเติม สําหรับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ และ 2) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความมี
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ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก โดยการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีการรับมรดก อันไดแก คาใชจายอันเก่ียวเน่ือง
จากการตายของเจามรดก และคาลดหยอนภาษี สําหรับกรณท่ัีวไป และคาลดหยอนภาษีเพ่ิมเติม สําหรับกรณผีูรบัมรดกเปนบุพการีหรือ
ผูสืบสันดาน กรณีผูรับมรดกเปนพ่ีหรือนอง และกรณีผูรับมรดกเปนผูพิการ เพ่ือเปนการสงเสริมใหการโอนทรัพยสินเปนไปตามลําดับ
ช้ันอายุของทายาทผูรับมรดก ซึ่งทําใหการกระทําท่ีมีผลเปนการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุน้ันลดลง และสงผลใหรัฐสามารถ 
ท่ีจะเรงรัดจัดเก็บภาษีไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
คําสําคัญ : ภาษกีารรับมรดก, การโอนทรัพยสินขามลําดับชัน้อายุ 
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Abstract 

 
The objectives of this independent study are to 1) study the problem of equality of inheritance tax for 

generation-skipping transfer as a guideline for developing the legal measures regarding generation-skipping transfer in the 
Kingdom of Thailand and 2) suggest a suitable legal measure to establish and support the equality of inheritance tax for 
generation-skipping transfer as a guideline for developing the legal measures regarding generation-skipping transfer in the 
Kingdom of Thailand. This independent study adopted the qualitative research method and documentary research 
technique focusing on laws, legal academic papers, theses, articles, journals, seminar papers, statistics as well as 
domestic and foreign websites concerning equality of inheritance tax and inheritance tax evasion with the generation-
skipping transfer. These data were used for problem analysis and seeking conclusion and suggestion to acquire a 
guideline for the development of the legal measures of the Kingdom of Thailand. 

The study found that 1) the generation-skipping transfer included a testament with condition of conveyance 
of properties to grandchild generation by omitting the direct heir who ought to receive the property. The omitted heir 
was still entitled to or receive benefits from the conveyed properties before such properties belonged to a grandchild 
assigned as a beneficiary. It was regarded a tax avoidance and against the vertical equality principle. This caused the 
injustice and inequality of resource and wealth distribution which meant an existing legal gap. The gap caused two 
issues in the inheritance tax system in the Kingdom of Thailand in terms of taxation according to Inheritance Tax Act B.E. 
2558 (2015) namely, the effect on equality of inheritance tax in terms of income distribution and the effect on 
economic efficiency in terms of taxation. It also was found that 2) a legal measure was required to establish and 
support the equality of inheritance tax for generation- skipping transfer to ensure more effective taxation system of the 
Kingdom of Thailand.     

According to the study, an effective legal measure should be established for inheritance tax imposition for the 
generation-skipping transfer in order to avoidance the inheritance tax and close gaps for justification, efficiency, 
effectiveness of inheritance tax imposition as follows. 1) It should introduce legal measures to establish and support the 
equality of inheritance tax in terms of income distribution, to define an inheritance tax base or property value, to 
reduce inheritance tax and define a combined inheritance tax i.e. progressive and fixed rates, to establish a taxation 
system for generation-skipping transfer, to define the quality of generation skipping transfer tax and determine 
additional inheritance tax for generation-skipping transfer. 2) the author proposes legal measures to establish and 
support the economic efficiency in terms of taxation with inheritance tax privileges including expenses regarding 
testator’s death and write-offs for general cases and additional write-offs as an inheritor is descendant, sibling and 
disabled in order to ensure the conveyance follows the beneficiary order of precedence. It results in less generation- 
skipping transfer so that the government imposes effective taxation.  
 
Keywords : inheritance tax, generation-skipping transfer 
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ความสําคัญของปญหา 
 การเสียภาษีอากรเปนการกําหนดภาระหนาท่ีใหประชาชนปฏิบัติตอรัฐ ซึ่งมีผลเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพและทรัพยสิน
ของประชาชน โดยนําเอากฎหมายภาษีอากรท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะมาบังคับใช เพ่ือใหประชาชนเสียภาษี โดยมิไดใหผลประโยชน
ตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษี แตจะนําไปใชบริหารประเทศและกลับคืนมาแกประชาชนโดยทางออมโดยผานทางสาธารณูปโภคและการ
ลงทุนของรัฐ ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีอากรจึงตองมีความชัดเจนแนนอนและเปนธรรมตอผูมีหนาท่ีตองเสียภาษี 

ความเสมอภาคในทางภาษีอากรน้ัน เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางกฎหมายภาษีอากร ท่ีจะตองมีการปฏิบัติในทางภาษี 
ตอบุคคลท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ันๆ อยางเทาเทียมกัน หรือไมเลือกปฏิบัติ โดยหลักความเสมอภาคทางภาษีอากรมิไดหมายความวาบุคคล
ทุกคนจะตองเสียภาษีจํานวนเทากัน หรือบุคคลทุกคนจะตองไดรับการยกเวน ลดหยอนอัตราภาษีเทากัน หรือรัฐจะใหมีการให 
สิทธิประโยชนทางภาษีไมไดเลย โดยในบางกรณีอาจมีการกําหนดบทบัญญัติทางกฎหมายภาษีท่ีใชบังคับแตกตางกันไดหรือมีการเลือก
ปฏิบัติ หากเปนไปเน่ืองจากการท่ีบุคคลน้ัน  ๆมีความแตกตางกัน กรณีเพ่ือผลประโยชนมหาชน หรือกรณีมุงลดความเหลื่อมล้ําท่ีดํารงอยู 
องคประกอบของภาษีออกไดเปน 4 ประการ ไดแก ประการแรก ภาษีตองทําการจัดเก็บในรูปแบบของเงินตรา ประการท่ีสอง ภาษี 
เปนการจัดเก็บท่ีมีลักษณะบังคับและถาวร ประการท่ีสาม การจัดเก็บภาษีปราศจากผลตอบแทนโดยตรงจากผูจัดเก็บ และประการท่ีสี่  
การจัดเก็บภาษีมีข้ึนเพ่ือรองรับรายจายสาธารณะ (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2562 : 31-33)  

การจัดเก็บภาษีมรดกน้ัน เปนการจัดเก็บภาษีประเภทหน่ึง ท่ีเปนการเพ่ิมรายไดใหกับประเทศ โดยท่ีไมกระทบกระเทือน 
ตอคนจน เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย มีเจตนารมณเพ่ือเปนการกระจายรายได สรางความเปนธรรม และชวยลดชองวาง
ระหวางคนจนและคนรวยใหนอยลง (ดนุพล จาตุรนตพงศา, 2558 : 1) ในการขจัดปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจของ ประชาชน
ในสังคม 

การจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) เปนภาษีทรัพยสินประเภทหน่ึงท่ีเรียกเก็บจากทรัพยสินของเจามรดก โดยมีลักษณะเปน
การจัดเก็บจากผูรับมรดกโดยตรง ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจึงไมสามารถผลักภาระทางภาษีได เน่ืองจากเปนการจัดเก็บภาษีจากผูท่ีมีความมั่งคั่ง
ทางทรัพยสินโดยแทจรงิ ในตางประเทศ รัฐมีการจัดเก็บภาษีมรดกมานานแลว โดยสามารถแบงการจัดเก็บภาษีมรดกออกเปน 2 รูปแบบ 
คือ 1) ภาษีกองมรดก (Estate Tax) หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากมูลคากองมรดกท้ังหมด ของเจามรดก โดยไมคํานึงถึงจํานวนผูรับมรดก
และความสัมพันธระหวางผูรับมรดกกับเจามรดก ซึ่งการจัดเก็บภาษีกองมรดกสวนใหญจะใชอัตราภาษีกาวหนา 2) ภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากมูลคาทรัพยมรดกท่ีผูรบัมรดกแตละคนไดรบั โดยผูรับมรดกแตละคนมีหนาท่ีในการเสียภาษี
ดังกลาว ซึ่งอัตราการ ลดหยอนตางๆ  ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางผูรับมรดกกับเจามรดกเปนสําคัญ ท้ังน้ี การจัดเก็บภาษีการรับมรดก
สวนใหญจะใชอัตราภาษีกาวหนา ท้ังน้ี ในประเทศท่ีมีการจัดเก็บภาษีมรดกสวนใหญ จะใชรูปแบบของการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) มากกวาภาษีกองมรดก (Estate Tax) โดยจะจัดเก็บควบคูไปกับภาษีการให (Gift Tax) (ภรณทิพา หงสกุลทรัพย, 
2558 : 1-2) โดยเปาหมายสําคัญประการหน่ึงของการจัดเก็บภาษีมรดก คือ การกระจายรายได และความมั่งค่ังใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(วิโรจน สุขพิศาล, 2557 : 1) การเก็บภาษีมรดกจึงเปนภาษีท่ีเก็บจากทรัพยสมบัติของผูตาย โดยท่ีการจะเก็บภาษีประเภทน้ีไดน้ัน ก็ตอเมื่อ 

มีความตายเกิดข้ึนแลว และผูตายมีทรัพยสินอยูในขายท่ีตองเสียภาษี (สุรัสวดี แสนสุข และชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, 2558 : 1893) 
ราชอาณาจักรไทยไดมีการจัดเก็บภาษีมรดกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2476 ตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก 

พุทธศักราช 2476 ตอมาไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมฤดก พุทธศักราช 2476 พุทธศักราช 2487 
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 : 11) ในป พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับภาษีมรดก (Death Tax) อันไดแก พระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ท่ีจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) โดยเหตุผลในการออกกฎหมายฉบับน้ี คือ การถายโอน
ทรัพยสินโดยทางมรดก ในปจจุบันไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี ไมวาทรัพยสินจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในสังคม สมควรท่ีจะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกท่ีมีมูลคาจํานวนมาก เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดํารงชีวิต
ของประชาชนท่ียากไรใหดีข้ึน ท้ังน้ี โดยมิใหกระทบถึงผูท่ีไดรับมรดกพอสมควรแกการดํารงชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2558 : 1-11) อยางไร 
ก็ตาม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เปนการจัดเก็บภาษีจากผูไดรับมรดกเพียงฝายเดียว โดยไมไดจัดเก็บจากกองมรดก
แตอยางใด รวมถึงกรณีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer) ซึ่งเปนปญหาในกรณีท่ีโอนทรัพยมรดก
ขามลําดับช้ันอายุไป โดยท่ีไมโอนใหตามลําดับช้ันอายุ เพราะจะทําใหไมตองเสียภาษีมรดกหลายครั้ง สําหรับการตกทอดทรัพยสิน 
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ใหแกทายาทในแตละลําดับช้ันอายุ และยังเปนชองทางในการชะลอการเสียภาษีมรดกท่ีใหผลยาวนานข้ึน เทากับชวงอายุของทายาทท่ี
ถูกโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 

ดวยเหตุท่ีกองมรดกของผูถึงแกความตาย (เจามรดก) ยอมตกทอดแกทายาทของตนตามกฎหมาย อันไดแก ทายาทโดยธรรม
หรือทายาทโดยพินัยกรรม ซึ่งมรดกท่ีตองเสียภาษีน้ัน ไดแก ทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  มาตรา 14 ท่ีเจามรดก
มีอยูขณะถึงแกความตาย โดยผูรับมรดกไมวาจะเปนทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม จากเจามรดกผูถึงแกความตายแตละราย 
ไมวาจะไดรับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถามรดกท่ีไดรับจากเจามรดกแตละราย รวมกันมีมูลคาเกิน 100,000,000 บาท ตองเสีย
ภาษีเฉพาะสวนท่ีเกิน 100,000,000 บาท ตามพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  มาตรา 12 หากเปนบุพการีหรือผูสบืสนัดาน 
เสียภาษีรอยละ 5 และบุคคลอ่ืน เสียภาษีรอยละ 10 ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  มาตรา 16 สําหรับคูสมรสน้ัน 
ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558  มาตรา 3 (2) 

การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุของทายาทผูสืบสายโลหิตโดยตรง (lineal descendants) ของเจามรดกโดยวิธีการท่ี 
เจามรดกซึ่งเปนเจาของทรัพยสิน จะโอนทรัพยสินใหทายาทในลักษณะท่ีเปนการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุน้ัน ไดแก การโอน
ทรัพยสินใหแกทายาทตั้งแตรุนหลานของตนลงไปโดยไมโอนทรัพยสินใหทายาทตามลําดับช้ันอายุ ดวยการกําหนดใหทายาทท่ีถูกโอน
ขามลําดับช้ันอายุ ยังคงไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีโอนน้ันอยู กอนท่ีทรัพยสินจะตกทอดแกทายาทท่ีถูกระบุใหเปนผูรับโอน 
ดังน้ัน การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ จึงเปนความเหลื่อมล้ําของการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งทางทรัพยสิน ซึ่งเปน 
ขอแตกตางจากความไมเทาเทียม อันเปนผลมาจากความไมเปนธรรมหรือความไมเสมอภาคท่ีเปนชองวางทางกฎหมายท่ีมีอยู จึงเปน
ปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดก ดวยเหตุท่ีคนท่ีมีฐานะความมั่งคั่งไมเทาเทียมกัน ควรท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกันในทางภาษี
มรดก กลาวคือ คนท่ีมีกําลังความสามารถในการชําระภาษีท่ีตางกัน ควรจะเสียภาษีจากความมั่งคั่งทางทรัพยสินท่ีตางกัน  

การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุโดยการทําพินัยกรรม ถือเปนการหลบหลีกภาษี  ซึ่งทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีการรับมรดก ในชวงการโอนทรัพยสินระหวางผูสืบสายโลหิตท่ีถูกขามลําดับช้ันอายุกับผูสืบสายโลหิตท่ีรับโอน รวมท้ังทําใหรัฐตอง
รอระยะเวลาในการท่ีจะจัดเก็บภาษีการรับมรดกท่ียาวนานข้ึน ตามชวงชีวิตของทายาทผูสืบสายโลหิตโดยตรงท่ีถูกขามลําดับช้ันอายุไป 
ซึ่งเปนการบ่ันทอนประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายภาษีการรับมรดกของราชอาณาจักรไทยใหลดลง และทําใหความสัมฤทธ์ิของ
ภาษีมรดก ในการถูกใชเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานการกระจายความมั่งคั่งไมเปนไปตามท่ีรัฐมุงหวัง (วรัญญา 
กลีบการะเกต,ุ 2557 : 3) ดวยเหตุน้ีหากเจตนารมณของกฎหมาย คือ ตองการใหมีการเสียภาษีการรับมรดกในทุกลําดับช้ันอายุแลว การกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการปองกันการหลบหลีกภาษีดวยการโอนทรัพยสิน
ขามลําดับช้ันอายุ จะเปนกลไกการทํางานของระบบการจัดเก็บภาษีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดวยเหตุน้ีมาตรการ 
ทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
ในราชอาณาจักรไทย สําหรับติดตามเพ่ือเรียกเก็บภาษีท่ีรั่วไหล และขจัดปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม  
จึงจะตองศึกษาเพ่ือหามาตรการทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก สําหรับการโอนทรัพยสินขามลําดับ 
ช้ันอายุเพ่ือลดโอกาส ในการหลบหลีกภาษีมรดกและปดชองวางตางๆ เพ่ือความเปนธรรม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การจัดเก็บภาษีมรดกใหดีท่ีสุด 

ดังน้ัน การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ โดยการทําพินัยกรรมท่ีมีเง่ือนไขใหทายาทโดยธรรมยังคงไดใชหรือไดรับประโยชน
ดังกลาว จึงเปนชองวางทางกฎหมายในการรับมรดก ซึ่งในกรณีเชนน้ีทายาทโดยธรรมหรือผูรับมรดกตามพินัยกรรมน้ัน จะตองเสียภาษี
การรับมรดกหรือไม ดวยเหตุผลดังกลาวมาน้ีผูศึกษาจึงทําการศึกษาในเรื่อง ปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพยสินขาม
ลําดับช้ันอายุ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ ตอแนวทางการพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุในราชอาณาจักรไทย 
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2. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพยสินขาม
ลําดับช้ันอายุ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุท่ีเหมาะสม 
ของราชอาณาจักรไทย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไมไดบัญญัติเก่ียวกับกรณีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Generation-
Skipping Transfer) การจัดเก็บภาษีการรับมรดกในราชอาณาจักรไทย จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอ
ภาคทางภาษีการรับมรดก สําหรับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุในการปองกันการหลบหลีกภาษี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีไดมากยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาน้ี มีขอบเขตในการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมรดกในการโอนทรัพยสินขามลําดับ 
ช้ันอายุ โดยการทําพินัยกรรมในตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐฝรัง่เศส สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และในราชอาณาจักรไทย เพ่ือใช
วิเคราะหแนวคิดของการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ ตอแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการโอนทรัพยสินขาม
ลําดับช้ันอายุในราชอาณาจักรไทย ในการเสนอแนะแนวคิดใหมเก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกับการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุท่ีเหมาะสมของ ราชอาณาจักรไทยใหมากท่ีสุด  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาน้ี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมุงเนนการวิเคราะหเอกสาร (Documentary research) 
ท่ีไดจากตัวบทกฎหมาย ตําราวิชาการ วิทยานิพนธ บทความจากวารสารหรือนิตยสารทางกฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ 
และขอมูลจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ตในตางประเทศและในประเทศ เก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสรมิความเสมอภาค
ทางภาษีการรับมรดก ในการปองกันการหลบหลีกภาษีสําหรับการโอน ทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา 
ขอสรุป และขอเสนอแนะของราชอาณาจักรไทย 
  

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากการจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) ในกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
อันไดแก สหรัฐอเมริกา ท่ีจัดเก็บภาษีมรดก ตาม Internal Revenue Code ในรูปแบบของภาษีกองมรดก (Estate Tax) ซึ่งเปนภาษี 
ท่ีจัดเก็บจากกองมรดกท้ังหมด (Gross Estate) ของเจามรดกหรือผูตาย และทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีราคา ซึ่งเปนการการจัดเก็บภาษีเพียง 
ครั้งเดียว จากมูลคาของกองมรดกท้ังหมดของเจามรดก โดยไมคํานึงถึงจํานวนผูรับมรดกและความสัมพันธระหวางผูรับมรดกกับ 
เจามรดก ทรัพยสินท่ีเปนมรดกท้ังหมดของเจามรดกจะถูกเรียกเก็บภาษีกอน สวนท่ีเหลือจากการเก็บภาษีจึงตกเปนของทายาทเจามรดก 
นอกจากการจัดเก็บภาษีกองมรดกดังกลาวแลว สหรัฐอเมริกา ไดมีการจัดเก็บภาษีโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Generation-Skipping 
Transfer tax) ไวโดยเฉพาะ โดยจัดเก็บในรูปแบบภาษีท่ีแยกตางหาก (Separate tax) ออกจากภาษีกองมรดก (Estate Tax) 

โดยเปรียบเทียบกับขอมลูการจดัเก็บภาษีมรดก (Death Tax) ในกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลกัษณอักษร (Civil Law) 
อันไดแก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ท่ีจัดเก็บภาษีมรดก ตาม Code General des Impots สาธารณรัฐเกาหลี จัดเก็บภาษีมรดก ตาม 
Inheritance and Gift Tax Act และราชอาณาจักรไทย จัดเก็บภาษีมรดก ตามพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 (Inheritance 
Tax Act, B.E. 2558 (2015)) ซึ่งท้ังสามประเทศดังกลาวมาน้ี จัดเก็บในรูปแบบของภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) โดยเปนภาษี 
ท่ีจัดเก็บจากมูลคาของทรัพยมรดกท่ีทายาทแตละคนไดรับ โดยทายาทผูรับมรดกแตละคนจะเปนผูเสียภาษีตามจํานวนหรือมูลคา 
ของทรัพยมรดกท่ีตนไดรับ และแปรผันตามยอดเงินมรดกท่ีทายาทแตละคนไดรับ โดยมิไดข้ึนอยูกับขนาดหรือมูลคาของกองมรดก 
แตอยางใด นอกจากน้ี อัตราภาษียังแปรผันตามความสมัพันธระหวางทายาทผูรบัมรดกกับผูตาย โดยผูรับมรดกท่ีเปนญาติสนิทของผูตาย 
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มักถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราท่ีต่ํากวาผูรับมรดกท่ีเปนญาติหางออกไป โดยสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีการจัดเก็บภาษีโอนทรัพยสินขามลําดับ 
ช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer Tax) ไวโดยเฉพาะ โดยจัดเก็บในรูปแบบภาษีเพ่ิมเติม (Surtax) จากภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) 
สวนสาธารณรัฐฝรั่งเศสน้ัน แมวาจะไมมีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุไวโดยเฉพาะก็ตาม แตไดมีการกําหนดอัตราภาษี
การรับมรดกในอัตราภาษีแบบผสม กลาวคือ มีท้ังอัตราภาษีกาวหนาและภาษีอัตราคงท่ี ตามความสัมพันธทางเครือญาติระหวางเจามรดก 
และผูรับมรดกไว เน่ืองจากการตกทอดแหงทรัพยมรดกในสาธารณรัฐฝรั่งเศสน้ัน กฎหมายกําหนดใหมีการกันสวนใหแกทายาทโดยธรรมกอน 
สวนท่ีเหลือจากการกันสวนดังกลาวแลว เจามรดกจึงจะทําพินัยกรรมยกใหผูรับพินัยกรรมคนอ่ืนได หรือท่ีเรียกอีกนัยหน่ึงวา “มรดก 
ภาคบังคับ” ซึ่งแตกตางจากการตกทอดแหงทรัพยมรดกในลักษณะของการทําพินัยกรรมในราชอาณาจักรไทย ท่ีไมไดจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ในการยกทรัพยสินใหผูรับพินัยกรรมไว กลาวคือ เจามรดกผูทําพินัยกรรมมีอิสระ โดยมีเสรีภาพในการทําพินัยกรรมเพ่ือยกทรัพยสินใหแก
ผูรับพินัยกรรม ตามมุงหมายและความประสงคของตนไดอยางเต็มท่ี ท้ังน้ี ราชอาณาจักรไทยน้ัน ไมมีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพยสินขาม
ลําดับช้ันอายุไวโดยเฉพาะแตอยางใด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เปนวิธีการหลบหลีกภาษีมรดกอยางหน่ึง ท่ีเปนอุปสรรคสําคัญท่ีมีผลทําใหประสิทธิภาพ
ของระบบภาษีมรดกลดลง อันสงผลตอปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกดวย การจัดเก็บภาษีท่ีไมท่ัวถึงและไมเปนธรรมน้ี ยอมมีผล
ทําใหการบริหารจัดเก็บภาษีมรดกของรัฐ ไมเปนไปตามหลักการและเหตุผลแหงเจตนารมณของกฎหมายท่ีไดบัญญัติไวภายใตหลักนิติธรรม  
 1. ปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอาย ุ
 จากการศึกษาพบวา การโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เปนวิธีการหลบหลีกภาษีมรดกอยางหน่ึง ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญ 
ท่ีมีผลทําใหประสิทธิภาพของระบบภาษีมรดกลดลง อันสงผลตอปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในแนวตั้ง ดวยเหตุท่ีการจัดเก็บ
ภาษีท่ีไมท่ัวถึงและไมเปนธรรมน้ัน ยอมมีผลทําใหการบริหารจัดเก็บภาษีมรดกของรัฐน้ันไมเปนไปตามหลักการและเหตุผล  
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ท่ีมุงเนนการถายโอนทรัพยสินทางมรดกยังไมตองเสียภาษี กอใหเกิด
ความไมเปนธรรม จึงควรจัดเก็บเพ่ือนํารายไดมาพัฒนาประเทศ ยกระดับการดํารงชีพของประชาชนผูยากไร โดยไมใหกระทบกับผูไดรับ
มรดกท่ีพอสมควรกับการดํารงชีพ บัญญัติไวภายใตหลักนิติธรรม เน่ืองจากจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในกลุมผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษี
มรดก ดวยเหตุท่ีคนท่ีร่ํารวยมีโอกาสในการหลบหลีกภาษีมรดก เพราะมีเงินและทรัพยสินท่ีจะโยกยายเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดหรือปลด
เปลื้องภาระภาษีน่ันเอง 

โดยรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) ตามหลักความเสมอภาค ควรจัดเก็บในรูปแบบภาษีการับมรดก (Inheritance 
Tax) เพราะรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกสามารถจูงใจใหเกิดการกระจายทรัพยมรดก โดยหากกระจายทรัพยมรดกใหกับผูรับมรดก
หลายคน จะทําใหมูลคาทรัพยสินมรดกท่ีไมตองเสียภาษีมากกวากรณีการจัดเก็บภาษีกองมรดก การเก็บภาษีการรับมรดก ทําใหผูรับ
มรดกหรือทายาทแตละคนไดรับภาระทางภาษีตามมูลคาของมรดกท่ีแตละคนไดรับ เน่ืองจากการคํานวณภาษีการรับมรดกในการจัดเก็บ
น้ันจะคํานวณจากมรดกท่ีทายาทหรือผูรับมรดกแตละคนไดรับ มิใชคํานวณจากกองมรดกท้ังกอง จึงเกิดความเปนธรรมตอผูรับมรดกใน
การเสียภาษี มากกวาการเก็บภาษีกองมรดก ซึ่งผูรับมรดกหรอืทายาทแตละคนตองรบัภาระทางภาษีกันหมดทุกคน  อีกท้ังภาระภาษีจาก
การเก็บภาษีการรับมรดกน้ันจะมีความสัมพันธโดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษีแตละคน เพราะวาภาษีการรับมรดกน้ัน  
จะเก็บตามจํานวนมรดกท่ีทายาทแตละคนไดรับ ผูรับมรดกท้ังท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและไมดีก็จะเสียภาษีในอัตราแตกตางกัน 
ตามจํานวนมรดกท่ีไดรับ จึงกอใหเกิดความเปนเสมอภาคกับผูเสียภาษี 
 2. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 
ท่ีเหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย 
  2.1 การกําหนดมาตรการเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได  

เพ่ือชดเชยรายไดสาธารณะท่ีรัฐตองสูญเสียไปจากการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุน้ัน ควรมี
หลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 
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   2.1.1 ฐานภาษี และอัตราภาษีการรับมรดก 
   การกําหนดยกเวนมูลคาทรัพยมรดกสุทธิ สําหรับผูรับมรดกแตละรายของราชอาณาจักรไทย  
ท่ีกําหนดไว 100,000,000 บาทน้ัน เปนการกําหนดจํานวนมูลคาฐานภาษีไวสูงเกินสมควร ควรกําหนดมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับมรดก  
ซึ่งจะตองเสียภาษีการรับมรดก ใหลดลงมาจากเดิมท่ีกําหนดไวเกิน 100,000,000 บาท เชนเดียวกันกับหลักเกณฑของฐานภาษีการให
และการรับใหของราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบภาษีเงินได ท่ีกําหนดไวเกิน 20,000,000 บาท ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 48 (4/1) 
และ (6) และควรกําหนดอัตราภาษีในลักษณะผสม โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางเครือญาติของเจามรดกและผูรับมรดก เชนเดียวกัน
กับหลักเกณฑของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   2.1.2 รูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ  

ราชอาณาจักรไทยไมมีความจําเปนท่ีจะตองแยกภาษีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ (Separate 
Tax) ตางหากจากภาษีการรับมรดกและภาษีการให เหมือนในสหรัฐอเมริกา เพราะรูปแบบของการแยกภาษี (Separate Tax) ดังกลาว 
เหมาะสมสําหรับประเทศท่ีใชระบบภาษีกองมรดก ซึ่งจัดเก็บภาษีกองมรดกเพียงครั้งเดียว และมีอัตราภาษีท่ีแตกตางกันตามขนาด 
ของกองมรดก หากมีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุเพ่ิมข้ึนจากภาษีกองมรดก อาจทําใหเกิดความยุงยากในการ
แบงแยกทรัพยสินของกองมรดกและอัตราภาษีท่ีเหมาะสมสําหรับทรัพยสินท่ีโอนขามลําดับช้ันอายุน้ัน ควรเปนรูปแบบภาษีเพ่ิมเติม 
(surtax) จากภาษีการรับมรดกและภาษีการให เชนเดียวกันกับตามหลักเกณฑของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปนรูปแบบท่ีนิยมใชในประเทศ 
ท่ีใชระบบภาษีการรับมรดก และไมมีความยุงยากซับซอน โดยเปนการจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากภาษีการรับมรดก ท่ีคํานวณได 
ตามหลักเกณฑอัตราภาษีปกติ 
   2.1.3 ลักษณะการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ  
   ลักษณะท่ีจะจัดเปนการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ เพ่ือจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติม (Surtax) จากภาษีการ
รับมรดกน้ัน ผูรับโอนควรเปนทายาทสืบสายโลหิตโดยตรง (Lineal Descendant) ท่ีไมใชบุตรของเจามรดกหรือผูให ตามหลักเกณฑ
เชนเดียวกันกับสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ืออุดชองวางของกฎหมาย เพราะปญหาการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุ มักจะเปน
การโอนทรัพยสินใหกับทายาทผูสืบสายโลหิต และใหหมายความรวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีไมมีสายสัมพันธทางครอบครัวกับเจามรดก
หรือผูใหดวย เชนเดียวกันกับหลักเกณฑของสหรัฐอเมริกา เพ่ืออุดชองวาทางกฎหมายในการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับ 
ช้ันอายุ ไมวาจะเปนการทําพินัยกรรมหรือการใหโดยเสนหาใหมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน   
   2.1.4 การคํานวณ และอัตราภาษีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 
   อัตราภาษีการรับมรดกของราชอาณาจักรไทย ในกรณีโอนทรัพยสินใหแกทายาทผูสืบสายโลหิต ท่ีเปน
อัตราคงท่ี ในอัตรารอยละ 5 ซึ่งเปนอัตราท่ีต่ํา ดังน้ัน หากจะกําหนดอัตราภาษีเพ่ิมเติมกรณีการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ  
ในลักษณะอัตราภาษีคงท่ี รัฐอาจจะจัดเก็บภาษีจากการโอนทรพัยสินขามลาํดับช้ันอายุไดนอย ซึ่งไมอาจชดเชยรายไดสาธารณะท่ีรัฐตอง
สูญเสียไปได ควรจัดเก็บในอัตราท่ีแตกตางกันตามจํานวนลําดับช้ันอายุท่ีถูกโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามไป นอกจากจะชวยชดเชย
รายไดสาธารณะท่ีรัฐตองสูญเสียแลว ยังอาจชวยสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 
เพ่ือลดการหลบหลีกภาษีโดยการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุได เน่ืองจากบุคคลตองเสียเพ่ิมเติมในจํานวนท่ีสูงข้ึน 

2.2 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก ใหมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ 
ในการจัดเก็บภาษีมรดก 

ควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก  
เพ่ือเปนการกระตุนและเรงรัดการจัดเก็บภาษีมรดก ท่ีจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดกของรัฐใหรวดเร็วยิ่งข้ึน ดวยการสงเสริมให 
การโอนทรัพยสินอันเปนมรดก ท่ีเปนไปตามลําดับช้ันอายุของทายาททางสายโลหิต (ผูสืบสันดาน) ท่ียังมีชีวิตอยูน้ัน ใหไดประโยชน
ในทางภาษีมรดกมากกวาการโอนทรัพยอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุ ซึ่งจะเปนผลดีแกทายาทผูท่ีรับโอนทรัพยสินอันเปนมรดก  
เพ่ือโนมนาวไมใหมีการหลบหลีกภาษีการรับมรดก โดยการโอนทรัพยสินอันเปนมรดก ในลักษณะท่ีเปนการขามลําดับช้ันอายุดังกลาว 
ดวยการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีการรับมรดก อันไดแก คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการตายของเจามรดก และคาลดหยอนภาษี 
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 
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   2.2.1 คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการตายของเจามรดก 
   การหักคาใชจายดังกลาวน้ัน เปนการกําหนดจํานวนและประเภทของคาใชจายท่ีสามารถนํามาหักออก
จากมูลคาฐานภาษี เน่ืองจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนถือเปนตนทุนท่ีกอใหเกิดเงินได ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใดอันกอใหเกิดฐานภาษี ดังน้ัน 
คาใชจายในสวนดังกลาวจึงถือเปนตนทุนท่ีเสียไป จึงควรนํามาหักออกเพ่ือปรับปรุงฐานภาษีใหเปนธรรมยิ่งข้ึน โดยควรกําหนดคาใชจาย
ดังกลาว ไดแก คาปลงศพ คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการจัดการทรัพยมรดก และคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืน ซึ่งเก่ียวเน่ืองจากการตาย
ของเจามรดก 
   2.2.2 คาลดหยอนภาษี 
   การหักคาลดหยอนดังกลาวน้ัน เปนการท่ีรัฐกําหนดประเภทและจํานวนของคาลดหยอนสําหรับฐาน
ภาษีมรดกประเภทตางๆ ใหสอดคลองและตอบสนองนโยบายตางๆ ของรัฐ เชน การชวยสงเสริมใหประชาชนสรางความมั่นคงใหแกชีวิต 
การชวยสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความกตัญู การชวยเหลือกันในสังคม การชวยสงเสริมทางดานการศึกษา และเพ่ือชวยกระตุน
เศรษฐกิจ ท้ังน้ี การหักคาลดหยอนถือเปนการปรับปรุงฐานภาษีเพ่ิมอีกทางหน่ึง หลังจากท่ีหักคาใชจายไปกอนหนาแลว ควรกําหนด 
คาลดหยอนภาษี ไดแก คาลดหยอนภาษีท่ัวไป และคาลดหยอนภาษีเพ่ิมเติม สําหรับกรณีผูรับมรดกเปนผูบุพการีหรือผูสืบสันดาน 
กรณีผูรับมรดกเปนพ่ีหรือนอง และกรณีผูรับมรดกเปนผูพิการ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 
 จากการศึกษา พบวา พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไมปรากฏมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริม
ความเสมอภาคทางภาษีมรดก ท่ีจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก ในการปองกันปญหาการหลบหลีกภาษีการรับมรดก โดยการทํา
พินัยกรรมโอนทรัพยสนิอันเปนมรดกขามลาํดบัช้ันอายุไวแตอยางใด ซึ่งหากพิจารณาแลวการจดัเก็บภาษีมรดกน้ัน เปนสิ่งท่ีชวยสงเสริม
ใหเกิดความเสมอภาคทางภาษีในแนวตั้ง กลาวคือ บุคคลท่ีไดรับมรดกถือวามีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนและมีโอกาสในชีวิตท่ีดีข้ึน จึงควรมีการ
เก็บภาษีจากคนท่ีร่ํารวยซึ่งมีรายไดมาก เพ่ือนําไปกระจายรายไดสูสังคม อันเปนไปตามหลักการวาคนท่ีร่ํารวยซึ่งมีรายไดมาก ก็ควรเสียภาษี
ในจํานวนมาก เพ่ือเปนการกระจายภาระภาษีไปยังบุคคลท่ีมีความสามารถในการจาย ซึ่งจะชวยสรางความเปนธรรมในการกระจายรายได 
และลดความเหลื่อมล้ํา ดังน้ัน จะเห็นไดวาหากมีการอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาวแลว ยอมถือไดวาเปนการหลบหลีกภาษีการรับ
มรดกท่ียอมรับไมไดหรือขาดคุณธรรม ซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาคทางภาษีอากรในแนวตั้ง 
 2. ผลของการไมมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ 
 ในปจจุบันราชอาณาจักรไทยบังคับใชกฎหมายภาษีมรดก ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก โดยปราศจากมาตรการ 
ทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการปองกันปญหาการหลบหลีกภาษีการรับมรดก โดยการทํา
พินัยกรรมโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุ ซึ่งไดสงผลกระทบท่ีสําคัญอยู 2 ประการ ไดแก ผลกระทบตอความเสมอภาค
ทางภาษีมรดกในการกระจายรายได และผลกระทบตอความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก กลาวคือ นอกจากรัฐ 
จะจัดเก็บภาษีการรับมรดกไดในจํานวนไมมาก เน่ืองจากสูญเสียรายไดท่ีควรจะจัดเก็บได ในชวงการโอนทรัพยสินอันเปนมรดกระหวาง 
ผูถูกขามลําดับช้ันอายุและผูรับโอนน้ันแลว กวาท่ีรัฐจะจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งเปนรายไดสาธารณะดังกลาว ก็จะตองรอและ 
ใชระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน ตามชวงชีวิตของทายาทท่ีถูกโอนทรัพยสินอันเปนมรดกขามลําดับช้ันอายุ เน่ืองจากยังไมมีการโอนทรัพยสิน
น้ันไปยังทายาทผูรับโอน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุน้ัน 
จะทําใหกลไกการทํางานของระบบการจัดเก็บภาษีมรดกในราชอาณาจักรไทย ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดกน้ัน  
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มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเปนการปองกันปญหาการหลบหลีกภาษีการรับมรดกไดอีกดวย ดังน้ัน รัฐจึงควรกําหนดมาตรการ 
ทางกฎหมาย ดังตอไปน้ี 

1. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได  
โดยการกําหนดฐานภาษีการรับมรดก หรือกําหนดมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับมรดก ซึ่งจะตองเสียภาษีการรับมรดกใหลดลง 

รวมถึงกําหนดอัตราภาษีการรับมรดกแบบผสมระหวางอัตรากาวหนาและคงท่ี การกําหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพยสินขาม
ลําดับช้ันอายุ กําหนดลักษณะการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ และกําหนดอัตราภาษีการรับมรดกเพ่ิมเติม สําหรับการโอนทรัพยสิน
ขามลําดับช้ันอายุ  

2. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางและสงเสริมความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก  
โดยการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีการรับมรดก ดังน้ี  

2.1 คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการตายของเจามรดก ไดแก คาปลงศพ คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการจัดการ
ทรัพยมรดก และคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืน ซึ่งเก่ียวเน่ืองจากการตายของเจามรดก 

2.2 คาลดหยอนภาษี ไดแก คาลดหยอนภาษีท่ัวไป และคาลดหยอนภาษีเพ่ิมเติม สําหรับกรณีผูรับมรดกเปน
บุพการีหรือผูสืบสันดาน กรณีผูรับมรดกเปนพ่ีหรือนอง และกรณีผูรับมรดกเปนผูพิการ เพ่ือเปนการสงเสริมใหการโอนทรัพยสินเปนไป
ตามลําดับช้ันอายุของทายาทผูรับมรดก ซึ่งทําใหการกระทําท่ีมีผลเปนการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุน้ันลดลง และสงผลใหรัฐ
สามารถท่ีจะเรงรัดจัดเก็บภาษีไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรนําแนวทางท่ีไดจากการศึกษาน้ี เพ่ือไปใชในการปรับปรงุแกไขมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือสรางและสงเสริมความเสมอภาค
ทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพยสินขามลําดับช้ันอายุ ตอการนําไปประกอบการพิจารณายกรางกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ  
นักกฎหมาย ตลอดจนนักวิชาการ ในการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ตอไป 
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