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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาการปรับปรุงการจัดเกบ็ภาษีการรับ

มรดก ในกรณีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็และการบังคับใช้กฎหมายตามหลักการจัดเกบ็

ภาษีที่ดีโดยได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุผลและความสมควรว่าควรที่จะน าหลักการจัดเกบ็ภาษี

การรับมรดกกลับมาใช้บังคับอกีคร้ังหรือไม่ซ่ึงในทางความเหน็ในทางกฎหมายมีทั้งฝ่ายที่เหน็ด้วย

กบัฝ่ายที่คัดค้าน ถึงแม้จะได้มีเสียงเรียกร้องจากบุคคลบางกลุ่มให้น าภาษีการรับมรดกกลับมาใช้

บังคับและได้มีพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ผลบังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึง

หลักการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกฉบับน้ี ได้มีเหตุผลว่า ในปัจจุบันการส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ 

หรือการโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกน้ันไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะมีจ านวนมากแค่ไหนกต็าม ซ่ึง

ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในสงัคม การจัดเกบ็ภาษีจากการรับมรดกที่มีมูลค่า จะท าให้รัฐได้เงิน

เพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ และยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้ นอย่างไรกด็ี 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีต้องการที่จะพิจารณาว่าในปัจจุบันมีการน ากฎหมายการจัดเกบ็ภาษีการรับ

มรดกมาใช้บังคับในประเทศไทย ภาษีการรับมรดกน้ันจะแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ได้หรือไม่  

และเหมาะสมหรือมีผลกระทบเพียงใดเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกมาใช้บังคับ

แก่ประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกต่อ

หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีน้ันความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจที่แท้จริงน้ัน เกิดขึ้นได้

ยากมากในความเป็นจริง เพราะผู้เสียภาษีมีเงินได้เพ่ิมขึ้ น หลีกหนีไม่จ่ายภาษี และในส่วนของ

ผลกระทบของภาษีการรับมรดกกับหลักความเป็นธรรมในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งภาษี

การรับมรดกอาจจะเป็นหน่ึงช่องทางในการลดความเหล่ือมล า้ แต่เน่ืองจากผู้ที่มีฐานะร ่ารวยบาง

คนสามารถที่จะหาหนทาง “หลบหลีก” การจ่ายภาษีการรับมรดกแบบ “ถูกต้อง” ได้ไม่ยากนัก 

แต่ในขณะเดียวกัน บางคนอาจจะต้องมีปัญหาในการจ่ายภาษีการรับมรดก เน่ืองจากไม่มีต้นทุน

                                                 
*
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พอที่จะหลบหลีกภาษี ในส่วนของผลกระทบของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกกับการมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็น้ันไม่ได้อยู่ภายใต้หลักประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีโดยระบบภาษี

ที่ดีควรที่จะจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลได้อย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายยังมีการก าหนดให้มี

ข้อยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้ขณะน้ีบรรดาผู้ที่ มี

ทรัพย์สินเป็นจ านวนมากที่ไม่ต้องการเสียภาษีการรับมรดกเร่ิมถ่ายเททรัพย์สินไปลงทุนใน

รูปแบบอื่นมากขึ้น และเมื่อได้พิจารณาจากการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกของต่างประเทศ กพ็บว่า

บางประเทศได้มียกเลิกไปแล้ว   

ดังน้ัน จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีข้อสังเกตบาง

ประการเกี่ยวกับช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือมีการใช้บังคับจริงเพ่ือเล่ียงภาษีผู้วิจัยจึง

เหน็ควรกระจายฐานภาษีจากทรัพย์มรดกออกไปให้มากกว่าทรัพย์ที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติ

โดยเพ่ิมเติมทรัพย์สนิทางทะเบียนให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง คือ ก าหนดให้ทรัพย์สินมูลค่าสูง

ไม่มีทะเบียนที่มีตลาดรองรับ สามารถเข้ามาอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการรับมรดกและควรจะขยาย

ระยะเวลาการย่ืนภาษีการรับมรดก ให้มีการเสียภาษีจากการรับมรดกนับจากวันที่ได้จัดสรรมรดก

แล้ว ภายใน 5 ปี แต่หากเกนิ 5 ปีต้องเสยีเงินเพ่ิม ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ส่วนในกรณีการหนีภาษี 

มีหน้าที่ที่จะต้องเสียแต่ไม่เสียภาษี จะต้องมีโทษอาญาจ าคุก 1 ปี ซ่ึงกจ็ะท าให้บุคคลที่จะหลบ

หลีกและหนีภาษีมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ อย่างไรกต็าม หากไม่มีการปรับปรุง

กฎหมายแล้ว บรรดาผู้ที่รับมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบและเสียภาษีภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดฉบับน้ี และถ้าไม่ช าระภาษี กจ็ะต้องเสียค่าปรับและเงินเพ่ิม หากถ้า

ผู้รับมรดกไม่มีเงินเพียงพอต่อการช าระภาษี ผู้รับมรดกกอ็าจต้องเร่งขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วน 

เพ่ือน ามาช าระภาษี ซ่ึงอาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ ท าให้ไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่า

ทางจิตใจได้  อย่างน้ีแล้วภาษีการรับมรดกมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ได้

อย่างไร 

 

1.  บทน า 

การที่ประเทศไทยไม่ได้มีการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกในปัจจุบันแต่ได้มีการจัดเกบ็

ภาษีจากทรัพย์สินในลักษณะของภาษีบ ารุงท้องที่  ซ่ึงถือว่าเป็นภาษีที่ จัดเก็บเฉพาะจาก

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินจากผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และภาษีโรงเรือนและที่ดินซ่ึงเป็นภาษีที่

จัดเกบ็จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น และที่ดินที่ต่อเน่ืองกัน ซ่ึงเป็นการจัดการเกบ็ภาษี

เฉพาะจากอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน แต่การจัดเกบ็ภาษีใน 2 ลักษณะข้างต้น ยังมีปัญหาของระบบ

การจัดเกบ็ภาษีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร เช่น การก าหนดราคาประเมิน

ทรัพย์สินของภาครัฐ ยังมีความไม่ชัดเจนและยุ่งยากต่อการปฏบัิติการจัดเกบ็รวมทั้งการเสียภาษี

ของผู้เสียภาษีด้วย และยังมีปัญหาอัตราการจัดเกบ็ภาษีที่จัดเกบ็ซ่ึงมีอัตราต ่า และมีข้อยกเว้น
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ค่อนข้างมาก ท าให้ประสิทธิภาพในการเกบ็ภาษีของรัฐน้ันไม่มีเท่าที่ควร และท าให้ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหา การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมในสงัคมได้  

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษา พิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุผลและความสมควรว่าควรที่จะน า

หลักการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกกลับมาใช้บังคับอีกคร้ังหรือไม่  ซ่ึงในทางความเห็นในทาง

กฎหมายมีทั้งฝ่ายที่เหน็ด้วยกบัฝ่ายที่คัดค้าน ถึงแม้จะได้มีเสียงเรียกร้องจากบุคคลบางกลุ่มให้น า

ภาษีการรับมรดกกลับมาใช้บังคับและได้มีการร่างกฎหมายภาษีการรับมรดกออกมาและเม่ือวันที่

22 พฤษภาคม พ .ศ .2558 ที่ ประ ชุมสภานิ ติ บัญญัติแห่งชาติไ ด้ พิจารณาเห็นชอบร่าง

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมี

ผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบังคับเม่ือวันที่ 1

กุมภาพันธ์ 2559 ซ่ึงหลักการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกฉบับน้ี  ได้มีเหตุผลว่า ในปัจจุบันการส่ง

มอบทรัพย์สินต่างๆ หรือการโอนทรัพย์สินโดยทางมรดก น้ันไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะมีจ านวน

มากแค่ไหนกต็าม ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม การจัดเกบ็ภาษีจากการรับมรดกที่มี

มูลค่า จะท าให้รัฐได้เงินเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ และยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่

ยากไร้ให้ดีขึ้น 

อย่างไรกต็าม เมื่อผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษากฎหมายภาษีในเชิงทฤษฎีในส่วนของ

หลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของภาษีทุกประเภทท าให้เห็นว่าการที่จะน า

กฎหมายภาษีการรับมรดกกลับมาบังคับใช้อีกคร้ังหน่ึงน้ัน จ าเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียด

รอบคอบถี่ถ้วนถึงความสอดคล้องกับหลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี เพราะการที่จะน าการจัดเกบ็ภาษี

การรับมรดกกลับมาใช้อีกคร้ังหรือไม่น้ันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังเช่น การจัดเกบ็

ภาษีการรับมรดกต่อหลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ (economic neutrality) ซ่ึงมีหลักการว่า 

“ภาษีน้ันจะต้องมีความเป็นกลาง กล่าวคือ ภาษีจะต้องไม่บิดเบือนต่อการตัดสินใจหรือบิดเบือน

ต่อการตัดใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีให้น้อยที่สุด เพ่ือก่อให้เกิดความสูญ

เปล่าทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุด”เน่ืองจากภาษีการรับมรดกอาจก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการ

ตัดสินใจของประชาชนในการสะสมทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถปรากฏหลักฐานได้

ตามทางทะเบียนหรือมีการจดทะเบียนเพ่ือแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ี ย่อม

ก่อให้เกิดผลในทางลบในทางเศรษฐกิจมากกว่าผลดี  เพราะจะท าให้ประชาชนไม่กล้าที่จะมี

ทรัพย์สนิประเภทที่ต้องมีหลักฐานทางทะเบียน ท าให้อุตสาหกรรมในประเภทเหล่านี้ เกิดการชะลอ

ตัว และจะส่งผลถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ไม่กล้าที่ลงทุนต่อเทคโนโลยีที่ทนัสมัย กจ็ะท าให้

สินค้าในประเภทน้ันมีคุณภาพที่ต ่าลง เพราะผลจากการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรม

ทางเศรษฐกจิของผู้มีหน้าที่เสยีภาษี  

อย่างไรกต็ามถ้าพิจารณาการที่ไม่จัดเกบ็ภาษีการรับมรดก เปรียบเทยีบกับหลักความ

เป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี (equity of taxation) จะเหน็ได้ว่าการที่รัฐไม่ด าเนินการจัดเกบ็ภาษี

การรับมรดกน้ันจะไม่ก่อให้เกิดการจัดเกบ็ภาษีภายใต้หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 
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โดยเฉพาะความเป็นธรรมตามหลักความสามารถในการจ่าย (ability to pay principle) กล่าวคือ 

“ประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากันจะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ประชาชนที่มี

ความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่ายภาษีแตกต่างกัน ดังน้ัน คนที่มีความสามารถใน

การจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า” 

และหลักความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ ซ่ึงมีหลักการว่าจะต้องเกบ็ภาษีจากผู้มี

รายได้มากในจ านวนและสดัส่วนที่มาก และไม่จัดเกบ็ภาษีหรือจัดเกบ็ภาษีในจ านวนและสัดส่วนที่

ต ่าจากผู้มีรายได้ต ่า เพ่ือน าเงินรายได้จากภาษีอากรดังกล่าวไปกระจายรายได้คร้ังใหม่เพ่ือลด

ความเหล่ือมล า้ระหว่างบุคคลในรัฐน้ันๆ ซ่ึงการที่บุคคลมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนจากการรับมรดกน้ัน 

ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าฐานะของบุคคลดังกล่าวกย่็อมจะต้องสูงข้ึนไม่มากกน้็อย ดังน้ันเมื่อบุคคลมี

รายได้เพ่ิมข้ึนกค็วรที่จะต้องเกบ็ภาษีจากเขา เป็นต้น และหากในทางกลับกันอีกบุคคลหน่ึงได้มา

โดยรับมรดก ซ่ึงไม่ต้องเสียภาษี จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์คือการได้ไปซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เหมือนกัน แต่ด้วยผลของกฎหมายท าให้บุคคลสองคนเสียภาษีต่างกัน ซ่ึงสิ่งที่เหมือนกันแต่

ปฏบัิติต่างกนั ย่อมไม่เป็นธรรม อนัเป็นการขัดต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

ดังน้ัน การศึกษาของงานวิจัยน้ีต้องการที่จะพิจารณาว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ที่มีการ

น ากฎหมายการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกมาใช้บังคับอีกคร้ังในประเทศไทย ภาษีการรับมรดกน้ัน

จะแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ได้หรือไม่ โดยการวิจัยน้ีจะวิเคราะห์โดยใช้หลักการจัดเกบ็ภาษีที่ดี 

ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ โดยศึกษาเปรียบเทยีบกบักฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือน ามา

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดข้ึนในการตราพระราชบัญญัติ

ภาษีการรับมรดกคร้ังน้ีในการน ากลับมาใช้บังคับแก่ประเทศไทย 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีการรบัมรดก 

 ภาษีมรดก (Death Duties) คือ ภาษีมรดกที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินจากผู้ตาย

ไปยังผู้รับมรดก กล่าวคือ เม่ือมีการตายเกิดข้ึนกจ็ะต้องมีการเกบ็ภาษีจากทรัพย์สินที่เป็นมรดก

ของผู้ตาย ซ่ึงจะมีการจัดเกบ็ภาษีมรดกกต่็อเม่ือผู้ตายน้ันมีจ านวนทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง

เสียภาษีตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ (นิยามภาษีมรดกของวราภรณ์ สามโกเศศ) อาจกล่าวได้ว่า

ภาษีมรดกคือ “ภาษีที่เรียกเกบ็จากความตาย” ดังน้ัน แต่ละประเทศจึงเรียกช่ือภาษีมรดก

แตกต่างกันออกไป เพ่ือที่จะก าหนดว่าใครเป็นผู้รับภาระภาษีเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหาร

จัดเกบ็ภาษี ซ่ึงช่ือต่าง ๆ ที่นิยมเรียกกัน ได้แก่ ภาษีมรดก (Death Tax) ภาษีกองมรดก (Estate 

Tax) ภาษีการโอน (Transfer Tax) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ภาษีผู้รับมรดก 

(Succession Tax) ภาษีจากการให้ (Gift Tax) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) ภาษีการ

โอนทรัพย์สนิ (Capital Transfer Tax) เป็นภาษีที่เคยจัดเกบ็ในสหราชอาณาจักร โดยจัดเกบ็ภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
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 ภาษีมรดกน้ันมีความหมายกว้างขวางเป็นอย่างมาก ดังน้ัน การที่จะก าหนดช่ือเรียก

ภาษีที่เรียกเกบ็จากความตายหรือภาษีมรดกส าหรับในแต่ละประเทศที่มีการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว

จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับรัฐแต่ละรัฐจะประกาศนโยบายของรัฐน้ันว่าใน

การจัดเกบ็ภาษีที่เรียกเกบ็จากความตายจะจัดเกบ็จากทรัพย์สินอันได้แก่กองมรดกหรือภาษีกอง

มรดก หรือจะจัดเกบ็จากผู้รับมรดกอนัได้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมหรือภาษีการรับ

มรดก ดังน้ัน ภาษีมรดกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษีกองมรดกและภาษีการรับ

มรดก (ปรีดา นาคเนาวทมิ, 2526, น.137)  

การจัดเกบ็ภาษีการรับมรดก  มีวัตถุประสงค์หลักและมีความที่ส าคัญที่สุดกคื็อเป็น

การน ารายได้เข้าสู่รัฐประการ เพ่ือให้รัฐได้น ารายได้ที่ได้มาจากการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกไปใช้

ในการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุง และส าหรับใช้จ่ายต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดเป็น

ประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในประเทศมากที่สุด ซ่ึงการจัดเกบ็ภาษีจากมรดกตกทอดเหล่าน้ี

บางประเทศจัดเกบ็รวมอยู่ในภาษีทรัพย์สิน บางประเทศจัดเกบ็กจั็ดเกบ็รวมไว้ในภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา แต่ส่วนมากน้ันมักเอารายได้ที่ได้จากการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกมาจัดเกบ็เป็น

เอกเทศ  

 

3. ขอ้สนบัสนุนและขอ้คดัคา้นการจดัเก็บภาษีมรดก 

การจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกมีทั้งข้อสนับสนุนและข้อคัดค้าน  ซ่ึงแต่ละข้อเป็นเหตุผล

ที่หักล้างกันเองในตัว เหตุผลบางข้ออาจมีน า้หนักน้อย ตัวอย่างเช่น ข้ออ้างที่ว่าการจัดเกบ็ภาษี

มรดกเป็นวิธีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมให้มีประสิทธิภาพ มิให้ประชาชนสะสมทรัพย์

สมบัติหรือความม่ังค่ังของตนในรูปแบบของทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น 

ที่ดินหรือเพชรพลอยน้ัน ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วประชาชนส่วนใหญ่สะสมทรัพย์สมบัติของ

ตนในรูปแบบการลงทุนในธุรกิจการค้ามากกว่า หรือข้ออ้างที่ว่าการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกมี

ผลเสยีเป็นการท าลายการออมและการสะสมทุนของบุคคลน้ัน การออมทรัพย์ของบุคคลส่วนใหญ่

มักไม่ค่อยค านึงถึงการเสียภาษีแต่มุ่งถึงการสร้างฐานะครอบครัวของตนมากกว่า นอกจากน้ีการ

เสยีภาษีการรับมรดกอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเกบ็ออมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือชดเชยกับมูลค่า

ทรัพย์มรดกที่ลดลงเม่ือมีการช าระภาษีการรับมรดกด้วย(ประสพสุข บุญเดช, 2542, น. 124) 

ใน 11 ประเทศเคยใช้ภาษีการรับมรดก แต่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วเช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่ยกเลิก

การเกบ็ภาษีการรับมรดกในปี 2008 ประเทศแคนาดายกเลิก ในปี 1972 เป็นต้น (การเมือง

กรุงเทพธุรกจิ, 2557) 
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4.  ปัญหาและวิเคราะหก์ารจดัเก็บภาษีการรบัมรดกในประเทศไทย
 

4.1 ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีการรบัมรดกต่อหลกัความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
 

ภาษีการรับมรดกนับเป็นภาษีประเภทหน่ึงที่น ามาใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล หลายประเทศทั่วโลกทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาต่างมีการจัดเกบ็

ภาษีการรับมรดก โดยมีเป้าหมายส าคัญประการหน่ึงของคือ การกระจายรายได้และความมั่งคั่งให้

มีความเทา่เทยีมกับมากขึ้น แต่ความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจที่แท้จริงน้ัน เกิดขึ้นได้ยากมากใน

ความเป็นจริง เพราะผู้เสียภาษีมีเงินได้เพ่ิมขึ้ น หลบหลีกไม่จ่ายภาษีท าการบิดเบือนแรงจูงใจใน

การกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี ท าให้ขอบเขตการบิดเบือนของภาษีต่อแรงจูงใจ

ในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีเพ่ิมขึ้ น  แต่ควรที่จะใช้แนวความคิดน้ีเข้าไป

แทรกแซงหรือบิดเบือนของภาษีต่อการตัดสนิใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิให้น้อยที่สุด แทน

หลักความเป็นกลางอย่างแท้จริง  และหากน าแนวคิดหลักความเป็นธรรมมาใช้ ประชาชนทุกคน

ต่างมีฐานะ ความสามารถและโอกาสในการหารายได้แตกต่างกันไป ดังน้ัน ประชาชนแต่ละคนก็

ควรที่จะเสียภาษีอย่างแตกต่างกันตามความสามารถของแต่ละคน ด้วยเหตุน้ีระบบภาษีอากรที่ดี

จึงจะต้องมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง และเน่ืองจากมีการแข่งขันทางด้าน

การจัดเกบ็ภาษีในระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรุนแรง ดังน้ันประเทศต่างๆ จึงควรให้ความร่วมมือ

ระหว่างนานาชาติ เพ่ือที่จะสร้างความปรองดองในการจัดเกบ็ภาษี โดยระบบภาษีควรที่จะหา

รายได้ให้แก่รัฐบาลอย่างพอเพียง กล่าวคือ รายได้ต้องมีความพอเพียงที่จะสามารถอุดหนุน

รายจ่ายสาธารณะได้ในระดับที่ปรารถนาได้เทา่น้ัน กจ็ะลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคมได้ 

4.2 ผลกระทบของภาษีการรบัมรดกกบัหลกัความเป็นธรรมในการกระจายรายไดแ้ละความ

มัง่คัง่ 

  จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1 ในเร่ืองผลกระทบการหลักความเป็นธรรมในการ

จัดเกบ็ภาษี ท าให้ทราบว่า หลักความเป็นธรรมยังส่งผลในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ภายใต้

ระบบเศรษฐกิจการตลาดน าไปสู่ความเหล่ือมล า้หรือความไม่เสมอภาคด้านรายได้ แนวความคิด

ทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ต้องการท าให้ความเหล่ือม

ล า้ทางเศรษฐกจิหรือความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างประชาชนในสงัคมลดลง ซ่ึงเป้าหมายในการ

กระจายรายได้ให้เสมอภาคมากขึ้ นเพ่ือลดความเหล่ือมล า้ด้านรายได้หรือความต้องการภายใต้

หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีในแนวตั้งภายใต้หลักความสามารถในการจ่ายประกอบกับ

แนวความคิดโครงสร้างภาษีแบบก้าวหน้าในการจัดเกบ็ภาษี 

  แต่อย่างไรกต็ามถ้าพิจารณาการที่ไม่จัดเกบ็ภาษีการรับมรดก เปรียบเทียบกับหลัก

ความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี จะเหน็ได้ว่าการที่รัฐไม่ด าเนินการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกน้ัน

จะไม่ก่อให้เกดิการจัดเกบ็ภาษีภายใต้หลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี โดยเฉพาะความเป็น

ธรรมตามหลักความสามารถในการจ่าย กล่าวคือ “ประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษี

เท่ากันจะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่าย

497



ภาษีแตกต่างกันจะเหน็ได้ว่า การที่บุคคลสองคนต่างได้มาซ่ึงทรัพย์สินเหมือนกัน หากคนหน่ึง

ได้มาโดยการซ้ือขายตามสัญญาซ้ือขายน้ันจะต้องมีการเสียภาษี  เ ช่นภาษีเ งินได้ หรือ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น แต่ในทางกลับกันอีกบุคลหน่ึงได้มาโดยรับมรดก ซ่ึงไม่ต้องเสียภาษี จะ

เหน็ได้ว่าผลลัพธ์คือการได้ไปซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหมือนกัน แต่ด้วยผลของกฎหมายท าให้

บุคคลสองคนเสยีภาษีต่างกนั ซ่ึงสิ่งที่เหมือนกนัแต่ปฏบัิติต่างกนั ย่อมไม่เป็นธรรม อันเป็นการขัด

ต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี 

4.3 ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีการรบัมรดกกบัการมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

 ภาษ ี  

วิธกีารจัดเกบ็ภาษีจะต้องมีความง่ายไม่ซับซ้อน หากบทบัญญัติของกฎหมายที่จูงใจให้

เกิดการหลบหลีกและหนีภาษีต้องมีจ านวนไม่มาก เพ่ือปิดช่องโหว่ในการหลบหลีกและการหนี

ภาษีของผู้เสยีภาษีและยับย้ังการใช้อ านาจตามอ าเภอใจและการเรียกและรับสินบนของเจ้าหน้าที่ผู้

จัดเกบ็ภาษี และบทบัญญัติของกฎหมายที่ก่อให้เกิดการบิดเบือนต่อการตัดสินใจในการท า

กจิกรรมทางเศรษฐกจิของประชาชนต้องมีจ านวนไม่มากเช่นกัน เช่น กฎหมายต้องไม่ก าหนดให้มี

ข้อยกเว้นจากการจัดเกบ็ภาษีชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเร่ืองค่าลดหย่อนภาษี

หากมีการลดจ านวนรายได้จากการจัดเกบ็ภาษี แต่ถ้าหากมีการยกเลิกหรือท าให้หมดไปซ่ึงค่า

ลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลส าหรับผู้มีรายได้สูง การปฏิรูปดังกล่าวจะน ามาซ่ึงจ านวนรายได้

จากการจัดเกบ็ภาษีที่เพ่ิมมากข้ึน   

  ในการน าพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกบังคับใช้ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ภายใต้หลัก

ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีโดยระบบภาษีที่ดีควรที่จะจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลได้อย่าง

เพียงพอ  เพราะกฎหมายยังมีการก าหนดให้มีข้อยกเว้นจากการจัดเกบ็ภาษีชนิดใดชนิดหน่ึงเป็น

จ านวนมาก จึงท าให้ขณะน้ีบรรดาผู้ที่มีทรัพย์สนิเป็นจ านวนมากที่ไม่ต้องการเสียภาษีการรับมรดก

เร่ิมถ่ายเททรัพย์สินไปลงทุนในรูปแบบทรัสต์ ที่มีลักษณะคล้ายกองทุนแสวงหาผลประโยชน์ที่

จัดตั้งขึ้นเองในต่างประเทศ อย่างเช่นประเทศอังกฤษที่มีการเกบ็ภาษีการรับมรดกซ่ึงเป็นการโอน

ที่ต้องเสียภาษีภายหลังการตายของผู้โอนภายใน7 ปีนับตั้งแต่วันที่ท  าการโอน เรียกกรณีน้ีว่า การ

โอนที่ได้รับการยกเว้นแอบแฝง และมีการโอนอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า การให้โดยสงวนประโยชน์ 

เป็นการโอนในขณะที่ผู้โอนยังมีชีวิตอยู่ โดยผู้โอนได้กันผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่โอนไว้  ซ่ึงการ

โอนที่ได้รับการยกเว้นแบบแอบแฝง เป็นการโอนในขณะที่ผู้โอนยังมีชีวิตอยู่ไม่จ าเป็นต้องเสียภาษี

ทนัท ีเน่ืองจากการโอนดังกล่าวถือเป็นการโอนทไีด้รับการยกเว้นแบบแอบแฝง คือ เป็นการโอนที่

ท  าโดยบุคคล หรือเป็นการโอนที่อาจเป็นการโอนที่ต้องเสียภาษี หรือการโอนที่ท  าต่อบุคคล

ด้วยกันหรือการโอนอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงยกทรัพย์มรดกที่บุคคลได้รับประโยชน์ในความเป็น

เจ้าของหรือการโอนที่เป็นการยกให้แบบเพ่ือการรวบรวมรายได้ หรือการตั้งทรัสต์เพ่ือดูแลผู้

ทุพพลภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการที่ท  าให้ลดภาระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ตาม

กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้จัดตั้ง ทรัสต์ได้ เงินทองจึงไหลไปต่างประเทศ แทนที่ประเทศไทยจะ
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ได้ประโยชน์เตม็เมด็เตม็หน่วย ถือเป็นช่องโหว่ในการหลบหลีกและหนีภาษี  ถ้าหากกฎหมายภาษี

ถูกบัญญัติภายใต้ความหมายของความแน่นอนชัดเจนแล้ว การหลบหลีกและหนีภาษีจะลดน้อยลง  

กฎหมายภาษีที่มีความง่ายและแน่นอนชัดเจนจะท าให้เกิดต้นทุนที่ต ่าในการปฏบัิติตามกฎหมาย

ภาษีและการบริการจัดเกบ็ภาษีและขัดขวางต่อการหลบหลีกและหนีภาษี กฎหมายภาษีที่ง่ายและ

แน่นอนชัดเจนจึงช่วยสนับสนุนความมีประสิทธิภายในการจัดเกบ็ภาษีและในการให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ดังน้ัน บรรดาผู้ที่เงินมากมักจะมีที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าว่า 

จะต้องท าอย่างไรให้เสียภาษีให้น้อยที่สุดโดยถูกต้อง ซ่ึงต่อไปกจ็ะเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องจัด

งบประมาณเป็นจ านวนมาก เพ่ือคอยติดตามภาษีการรับมรดกน้ี ซ่ึงต้องพิจารณาต่อไปว่า ภาษี

การรับมรดกที่เกบ็ได้จะคุ้มค่ากบังบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือไม่ นอกจากน้ี ภาษีการรับ

มรดกที่จัดเกบ็ได้ อาจไม่ได้ลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม เพราะขึ้นอยู่ว่า รัฐบาลจะน าเงินภาษีที่

จัดเกบ็ได้ไปใช้ท าอะไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซ่ึงจะเป็นประเดน็ที่ควรพิจารณามากกว่า 

หลายคนมีความเช่ือว่า ภาษีการรับมรดกจะช่วยลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม แต่จริงๆ แล้ว ภาษี

ประเภทต่างๆ ที่รัฐบาลจัดเกบ็ได้ข้ึนอยู่ว่ารัฐบาลจะน าไปใช้ประโยชน์อะไรให้คุ้มค่ามากกว่า ใน

ที่สุด คนที่จะเสียภาษีการรับมรดกเตม็ๆ กจ็ะเป็นคนที่มีเงินไม่มาก แต่บังเอิญได้รับมรดกที่เป็น

ทรัพย์สนิที่นับวันจะมีมูลค่าสงูจนเข้าเกณฑต้์องเสยีภาษีการรับมรดกตามกฎหมายน่ันเอง 

4.4 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบภาษีการรบัมรดกของไทยและต่างประเทศ 

  ในประเทศไทย พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 

2558 เพ่ือยกเลิกมาตรา 42(10) และเพ่ิมเติมข้อกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก จึงก าหนดให้เงินได้ ที่รับจากมรดกได้รับยกเว้น ไม่ต้องน ามา

ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และจากเดิม ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดให้

ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่รับจากการรับมรดก หรือจาก

การให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี การโอนทรัพย์สินของ

พ่อให้แก่ลูกไม่ต้องเสียภาษี  ดังน้ันเมื่อมีการปรับใช้กฎหมายมรดกแล้ว มาตราน้ีได้มีการแก้ไข

เป็น ถ้าพ่อแม่ให้บุตร บุพการีให้ผู้สืบสันดาน หรือการให้บุคคลอื่นโดยหน้าที่ธรรมจรรยา  หรือ

โดยเสน่หาเน่ืองในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เกิน 10ล้านบาท ต้องเสีย

ภาษีในอัตราร้อยละ 5 ซ่ึงจะไปกระทบกับผู้ที่มีรายได้เกิน 10 ล้านบาท แต่ต ่ากว่า 50 ล้านบาท 

จึงมีผู้ที่มีทรัพย์สนิเกนิ 50 ล้านบาท นอกจากต้องเสยีภาษีการรับมรดกแล้ว ผู้รับมรดกจะต้องเสีย

ภาษีเงินได้อีกร้อยละ 5 เป็นต้น ในส่วนของอังกฤษน าระบบการจัดเกบ็ภาษีแบบก้าวหน้ามาใช้

จัดเกบ็ภาษีการรับมรดก โดยจัดเกบ็ภาษีกองมรดก จากทรัพย์ที่ตกทอดมาเน่ืองจากเจ้าของทรัพย์

ถึงแก่ความตาย วิธีการเกบ็เรียกเกบ็แบบอัตราภาษีก้าวหน้าตามมูลค่าของทรัพย์สินน้ัน มีตั้งแต่

ร้อยละ 1 - 80 มรดกที่ต้องเสยีภาษี ส่วนฝร่ังเศสถึงแม้จะจัดเกบ็ภาษีแบบก้าวหน้ากน็ าเอาอัตรา

ภาษีแบบคงที่มาใช้ด้วย ซ่ึงอตัราภาษีที่น ามาใช้น้ันจะถูกน ามาใช้โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ตายกับผู้รับมรดก โดยอัตราภาษี ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดกับผู้ตาย ดังน้ี ถ้าเป็นคู่สมรส บุพการี 
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บุตร จะเสยีภาษีในอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 5 - 40 ถ้าเป็นพ่ีน้อง เสียภาษีในอัตราร้อยละ 35 และ

อตัราร้อยละ 45 ตามขั้นของมูลค่าทรัพย์มรดก ผู้รับเป็นญาติสนิท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 55 

ผู้รับเป็นผู้อื่น เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 60 

อย่างไรกต็าม จากการศึกษาในปัจจุบันมี มีบางประเทศที่จัดเกบ็ภาษีการรับมรดก  

เน่ืองจากพบว่า การเก็บภาษีจากผู้รับมรดกน้ันมีข้อเสียด้านความซับซ้อนในกระบวนการ

ตรวจสอบทรัพย์สินและยากต่อการจัดเกบ็ เพราะต้องตามเรียกเกบ็จากทายาททุกคนที่ได้รับการ

จัดสรรมรดก ซ่ึงอาจมีมากกว่าหน่ึงบุคคล แต่ในปัจจุบันบางประเทศที่ได้ใช้ภาษีการรับมรดกมา

ก่อน แต่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้วน้ัน  เน่ืองจากได้รับผลกระทบและไม่ทราบสามารถลดความเหล่ือม

ล า้ได้   

 ในเครือรัฐออสเตรเลียกเ็ช่นกนั ได้รับผลกระทบจากการเกบ็ภาษีการรับมรดกมีผลต่อ

ประชาชนในวงกว้างเน่ืองจากส่วนยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมตาม

สภาวะ เศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีช่องทางในการหลบหลีกภาษีการรับมรดกเน่ืองจากไม่มีการเกบ็ภาษี

การให้ (give tax) และไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการบริหารจัดการและอีกหน่ึงประเทศที่ก  าลังมีการ

พิจารณาการยกเลิก กค็ือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็สูงมาก ท าให้

เหลือรายได้สทุธเิข้ารัฐน้อย  

  นอกจากน้ี ยังพบว่าภาษีผู้รับมรดกมักไม่สร้างรายได้ให้แก่รัฐ และอาจไม่คุ้มต่อต้นทุน

การบริหารจัดการภาษี เป็นเหตุให้บางประเทศตัดสนิใจยกเลิกการเกบ็ภาษีการรับมรดกเน่ืองจาก

เหตุผลดังกล่าว 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

   พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ถือเป็นภาษีประเภทใหม่ที่เกิดข้ึน 

ดังน้ัน  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะค านึงถึงความชัดเจนของลายลักษณ์อักษร และผลการใช้

บังคับจริงซ่ึงมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี ซ่ึงการใช้บังคับแล้ว มูลค่าของมรดกที่

เกิน 100 ล้านบาทรวมถึงภาษีการรับมรดกอัตราสูงสุดร้อยละ 10 มีความเหมาะสมหรือไม่ การ

จับเกบ็ภาษีการรับมรดกก่อให้เกิดการจับเกบ็ภาษีที่ซ า้ซ้อนหรือไม่ รวมถึงจะสามารถแก้ไขความ

ไม่เป็นธรรมในสงัคม เพ่ือให้มีการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นในปัจจุบัน 

และให้ภาษีการรับมรดกลดความเหล่ือมล า้ทางด้านทรัพย์สินและเงินได้ให้มากขึ้ น ตลอดจนน า

เงินภาษีน้ันไปยกระดับการด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีข้ึน จากการศึกษาผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการสรา้งความเป็นธรรมตามกฎหมายภาษีจากการรบัมรดก 

จากการศึกษาผู้วิจัยเหน็ว่า  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้มากขึ้ นจะต้องมีความเสมอ

ภาคหรือความเป็นธรรม โดยพลเมืองของรัฐหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐใดกต็าม ควรมีส่วนช่วยรัฐบาล

ของประเทศนั้นๆ ในการบริหารหรือปกครองประเทศ โดยการให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซ่ึง
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ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีการกระจายหรือแบ่งเฉล่ียภาระภาษีในหมู่ประชาชนอย่างเป็น

ธรรม จะต้องเป็นการที่ผู้เสยีภาษีอากรทุกคนจะต้องเสียภาษีในอัตราคนละเท่าๆ กัน และการเกบ็

ภาษีอากรตามหลักความเป็นธรรมน้ี จะต้องเป็นการเกบ็ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพใน

การหารายได้ของผู้เสียภาษีแต่ละคนด้วย ซ่ึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้มีรายได้สูงย่อมมี

ความสามารถในการเสียภาษีได้สูงกว่าผู้มีรายได้ต ่าซ่ึงหลักความสามารถน้ีจะเกิดความเป็นธรรม

ในการจัดเกบ็ภาษีขึ้ นได้กต่็อเมื่อ บุคคลแต่ละคนจ่ายภาษีตามความสามารถในการจ่ายของตน  

ถ้าประชาชนมีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันกจ็ะจ่ายภาษีแตกต่างกัน  ท าให้ผู้ที่ มี

ความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่าย

ภาษีที่น้อยกว่า บุคคลที่มีทรัพย์กไ็ม่สามารถหลบหลีกและหนีภาษีได้  แต่จากการใช้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ฉบับน้ียังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมได้  

เพราะยังมีช่องโหว่ในการหลบหลีกภาษี  โดยการวางแผนภาษีของบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากการรับ

มรดก ในฐานะ “คนรวย” บางคนย่อมต้องหากลเมด็วิธีการมากมายในการหลบหลีกที่ต้องจ่าย

ภาษี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการรีบโอนทรัพย์สินโดยเฉพาะผู้ให้มรดกที่ยังไม่เสียชีวิต  หรือมีการ

ออกไปจัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ เพ่ือให้รอดพ้นจากการเสียภาษีจากการรับมรดก ซ่ึงท าให้

ต้นทุนต้นทุนในการหลบหลีก (รวมต้นทุนค่าเสียโอกาส) อาจจะสูงกว่าภาษีที่ต้องจ่าย และต้นทุน

ในการติดตามจัดเกบ็ภาษีกจ็ะคุ้มค่าในการติดตาม   

 ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะว่าเพ่ือไม่ให้มีการหลบหลีกและหนีภาษีโดยมีการเพ่ิมอัตรา

โทษส าหรับบุคคลที่หลบหลีกและหนีภาษี  โดยการจะมีการก าหนดว่า หากยกทรัพย์สินให้

เพ่ือที่จะหลีกหนีภาษีภายใน 2 ปี ก่อนที่จะเสยีชีวิต จะต้องเสียภาษีการให้ด้วยพร้อมทั้งโทษอาญา

จ าคุก 2 เดือน ส่วนในกรณีการหนีภาษี มีหน้าที่ที่จะต้องเสียแต่ไม่เสียภาษี จะต้องมีโทษอาญา

จ าคุก 1 ปี ซ่ึงกจ็ะท าให้บุคคลที่จะหลบหลีกและหนีภาษีมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ  

ท าให้มีการหลบหลีกและหนีภาษีน้อยลง ท าให้บุคคลที่มีรายได้สูงจ่ายภาษีได้มาก ซ่ึงจะสอดคล้อง

กับหลักความเป็นธรรมที่ผู้ที่มีรายได้สูงควรจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต ่าสมควร

จ่ายภาษีที่น้อยกว่า 

5.2  ขอ้เสนอแนะเพือ่ใหภ้าษีจากการรบัมรดกลดความเหลือ่มล ้ าทางดา้นความมัง่คัง่และ

ทางดา้นรายได ้

ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เพ่ือลดความเหล่ือม

ล ้าทางด้านความมั่งคั่งและทางด้านรายได้น้ัน ความจ าเป็นของการกระจายความมั่งคั่งน้ัน 

นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางสังคมในแง่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้ว และยังเป็น

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศอกีด้วย หากเรากระจายรายได้ให้คนจน 40-50 ล้านคน

มีรายได้สูงขึ้ น จะท าให้ภาคอุตสาหกรรมไม่จ าเป็นต้องพึงพาการส่งออกเป็นหลักดังที่เป็นอยู่ 

สนิค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตได้สามารถขยายตลาดภายในประเทศได้เพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 
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เคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ จะท าให้ประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแขง็ มีการประหยัดจากขนาด

การผลิตที่ใหญ่ข้ึน รวมทั้งจะป้องกนัผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกจิโลกได้มากขึ้น 

อย่างไรกต็าม การจัดเกบ็ภาษีจากการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 

พ.ศ. 2558 น้ัน กไ็ม่สามารถลดความเหล่ือมล า้ทางด้านความมั่งคั่งและทางด้านรายได้ เพราะแต่

เดิมเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจาก

การให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้รับยกเว้นตาม

ประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (10) แต่ในปัจจุบันได้มีการคิดภาษีจากการให้ (gift tax) ด้วย ท า

ให้การเกบ็ภาษีจากมรดก เป็นการเกบ็ภาษีจากความม่ังค่ังที่มาจากการสะสมรายได้ที่มีการเสีย

ภาษีมาแล้ว จะเป็นการเกบ็ภาษีซ้อน ซ่ึงจะส่งผลให้คนรวยบางคนสามารถหลบหลีกภาษีจากการ

รับมรดกได้สะดวกสบาย คือ ตามพระราชบัญญัติการจัดเกบ็ภาษีจากการรับมรดกฉบับน้ี จะมี

ทรัพย์สนิที่จะต้องเสยีภาษีจากการรับมรดกในประเทศไทยทรัพย์ 5 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ 

หลักทรัพย์ เงินฝาก ยานพาหนะ และทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆตามที่กฎหมายก าหนดน้ัน เป็น

ต้น ซ่ึงผู้เสยีภาษีจะท าการขายที่ดินหรือเงินลงทุน ออกมาซ้ือเพชรพลอยเคร่ืองประดับ พระเคร่ือง

ที่มูลค่ามหาศาลกันมากข้ึนเน่ืองจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนเพราะจะได้รับ

ยกเว้นจากภาษีจากการรับมรดกแทนการเกบ็ทรัพย์สินที่มีทะเบียนโดยตามพระราชบัญญัติน้ีจะ

จัดเกบ็ทรัพย์ที่มีการลงทะเบียน เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน เงินฝาก ส่วนเงินสดไม่นับ เป็นต้น ท าให้

บุคคลที่เหลือจ่ายภาษีจากการรับมรดก คงเป็นคนรวยมีฐานะปานกลางบางคน แต่ไม่มากพอจะ

หลบหลีกให้เป็นระบบ หรือเข้าไม่ถึงค าแนะน า บริการทางการเงิน และค าปรึกษาด้านกฎหมาย

ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถลดปัญหาความเหล่ือมล า้ทางด้านความมั่งคั่งได้ควรกระจายฐานภาษีจาก

ทรัพย์มรดกออกไปให้มากกว่าทรัพย์ที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี มิฉะน้ันแล้ว รูปแบบ

การเกบ็สะสมความม่ังค่ังของคนรวยบางคนจะเปล่ียนไปจากการเกบ็สินทรัพย์อยู่ในระบบอยู่

ในทางทะเบียน เช่น เงินฝาก เงินลงทุน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ต่อไป แปลง

สภาพทรัพย์สินมีทะเบียนเหล่าน้ันเป็นทรัพย์สินไม่มีทะเบียนแต่ยังคงมูลค่า และสามารถแปลง

สภาพเป็นเงินสดได้ไม่ยากจนเกนิไปเน่ืองจากมีตลาดรองรับ เช่น การเปล่ียนจากเงินฝากเป็นพระ

เคร่ือง หรือเปล่ียนจากยานพาหนะที่มีทะเบียนเป็นงานศิลปะที่มีช่ือเสียง เป็นต้นหรือไปอยู่ในรูป

สินทรัพย์ต่างประเทศแทน และจะเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องจัดงบประมาณเป็นจ านวนมาก เพ่ือ

คอยติดตามภาษีจากการรับมรดกน้ี ซ่ึงต้องพิจารณาว่า ภาษีจากการรับมรดกที่เกบ็ได้จะคุ้มค่ากับ

งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เสียไป และน่ันอาจจะเกิดช่องทางในการกระจายทรัพย์สินที่ไม่

จดทะเบียนซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจัดเกบ็ภาษีเงินได้ เน่ืองจากมีวิธีการตรวจสอบการหลบหลีก

ภาษีที่ยากข้ึน 

นอกจากน้ี การเกบ็ภาษีจากรายได้และความมั่งคั่ง เป็นการสร้างความบิดเบือนใน

แรงจูงใจในการท างาน ท าให้คนไม่อยากท างานมากเพราะถูกรัฐแบ่งไปมาก หรือไม่อยากสะสมทุน

มากๆ เลยอยากใช้จ่ายให้หมดๆ ไปและอาจท าให้เกดิการบริโภคที่มากเกินไปหรือการออมที่น้อย
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เกินไป หรือบางคนกบ็อกว่าภาษีจากการรับมรดกคือการเกบ็ภาษีซ า้ซ้อน เพราะเป็นการเกบ็บน

การสะสมทุนที่ได้จ่ายภาษีบนรายได้มาแล้วรอบหน่ึง   

ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะว่าควรกระจายฐานภาษีจากทรัพย์มรดกออกไปให้มากกว่า

ทรัพย์ที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติโดยเพ่ิมเติมทรัพย์สนิทางทะเบียนให้สอดคล้องกับความเป็น

จริง คือ ก าหนดให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงไม่มีทะเบียนที่มีตลาดรองรับ เช่น พระเคร่ือง เพชร พลอย 

เป็นต้น สามารถเข้ามาอยู่ในข่ายต้องเสยีภาษีการรับมรดกได้โดยการเร่ิมจัดระบบทะเบียนส าหรับ

ทรัพย์สนิมูลค่าสงูเหล่านั้นย่อมช่วยลดช่องโหว่ส่วนนี้ ได้ 

5.3  ขอ้เสนอแนะเพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษีจากการรบัมรดกมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

   ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ฉบับน้ียังไม่มี

ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ซ่ึงมีผลกระทบต่อ ในด้านการบริหารจัดการ จัดเกบ็ ตรวจสอบ 

และท าให้มีความยากในการจัดเกบ็ภาษีและแนวโน้มการจัดเกบ็ภาษีที่อาจขาดประสิทธิภาพ แม้

ตามกฎหมายภาษีการรับมรดกจะมีการก าหนดวิธีการก าหนดมูลค่าของทรัพย์มรดกส าหรับ

ทรัพย์สนิบางประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้วกต็าม ได้แก่ กรณีอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้ราคาประเมินทุน

ทรัพย์ที่เรียกเก็บตามค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน และกรณีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ถือเอาราคาของหลักทรัพย์

ในวันเวลาสิ้นสุดวันท าการของตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรกต็ามส าหรับทรัพย์สินอื่นๆ ควรจะ

ก าหนดหลักเกณฑใ์นการค านวณมูลค่าของทรัพย์มรดกให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการทุจริตและหลบ

หลีกภาษีจากการใช้ดุลพินิจในการก าหนดราคาตลาดของทรัพย์มรดกที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เช่น 

หุ้นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรใช้มูลค่าทางบัญชีสุทธิ เป็นต้น ทั้งใน

ปัญหาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน) มีความยุ่งยากและขาด

ความชัดเจน อาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว 

และอาจน ามาซ่ึงการทุจริตร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับผู้ที่มีหน้าที่เสีย

ภาษี หรือในบางคร้ังอาจเป็นการผลักภาระให้แก่ทายาท เพราะแม้ทายาทจะไม่เห็นด้วยกับการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิของเจ้าพนักงาน แต่ทายาทมีหน้าที่น าเงินเท่าจ านวนภาษีที่ต้องเสียไปวาง

ก่อนจึงจะเกดิสทิธใิน การโต้แย้งราคาที่ประเมินได้ 

  นอกจากน้ี ควรพิจารณาก าหนดวันที่ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของทรัพย์มรดกให้

ชัดเจน เน่ืองจากหากอ้างอิงจากวันที่ผู้รับมรดกได้รับทรัพย์มรดกอาจมีข้อโต้แย้งได้ว่าวันใดเป็น

วันที่ได้รับทรัพย์มรดก เช่น ในกรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หรือกรณีที่มีข้อพิพาทในการแบ่ง

ทรัพย์มรดก ควรถือว่าวันใดเป็นวันที่ทายาทได้รับทรัพย์มรดก ระหว่างวันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความ

ตาย หรือวันที่ผู้รับมรดกได้รับทรัพย์มรดกจากการแบ่งกองมรดก เป็นต้น  

  อย่างไรกต็าม ผู้ที่มีฐานะร ่ารวยบางคน  มีหน้าที่ในการเสียภาษีแต่สามารถที่จะหา

หนทาง “หลบหลีก” การจ่ายภาษีการรับมรดกแบบ “ถูกต้อง” ได้ไม่ยากนัก เน่ืองจากผู้ที่ร ่ารวยมี

โอกาสหลบหลีกภาษีได้ โดยง่ายกว่าผู้มีรายได้น้อย โดยพวกเขาอาจจะจ่ายภาษีน้อยลงได้ ด้วย
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วิธีการหลบหลีกภาษีทั้งที่เป็นที่ยอมรับได้ (acceptable tax avoidance) และเป็นที่ยอมรับไม่ได้ 

(unacceptable tax avoidance) แต่ในขณะเดียวกับบุคคลบางคนอาจจะต้องมีปัญหาในการจ่าย

ภาษีการรับมรดก เน่ืองจากไม่มีต้นทุนพอที่จะหลบหลีกภาษี หรือชนช้ันกลางธรรมดาบางท่านที่

โชคดีได้รับทรัพย์สมบัติโดยไม่ได้ตั้งตัว คนเหล่าน้ีอาจจะเป็นผู้ถูกเพ่ิมความเหล่ือมล า้โดยที่ไม่ได้

จ ายอมนัก เพราะเมื่อมีการใช้บังคับจริงในกรณีการย่ืนภาษีการรับมรดก จะต้องมีการเสียภาษีนับ

จากวันที่รับมรดก 150 วัน ซ่ึงหากผู้ที่ไม่ได้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในก าหนดเวลาให้

จะต้องเสียเบ้ียปรับอีก 1 เท่าของเงินภาษีที่ต้องจ่าย หากผู้ที่รับมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มี

หน้าที่ต้องย่ืนแบบและเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และถ้าไม่ช าระภาษี กจ็ะต้อง

เสยีค่าปรับและเงินเพ่ิม และถ้าผู้รับมรดกไม่มีเงินเพียงพอต่อการช าระภาษี ผู้รับมรดกกอ็าจต้อง

เร่งขายอสงัหาริมทรัพย์บางส่วน เพ่ือน ามาช าระภาษี ซ่ึงอาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ ถ้าไม่เร่งขาย 

ค่าภาษี ค่าเบี้ ยปรับ และเงินเพ่ิมกม็ีแต่จะเพ่ิมข้ึน เมื่อกฎหมายน้ีใช้บังคับ อาจท าให้พิจารณาได้ว่า 

ระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวยังไม่เหมาะสม ในที่สดุผู้ที่รับมรดกอาจจะไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติ

ที่มีมูลค่า เช่น บ้าน ที่ดิน ที่มีคุณค่าทางจิตใจที่ตกทอดกันมาจากครอบครัว บรรพบุรุษ เน่ืองจาก

ไม่มีเงินสดมากพอที่จะเสียภาษีจากการรับมรดก จึงจ าเป็นต้องขายทรัพย์สินดังกล่าว เพ่ือน าเงิน

มาช าระภาษีจากการรับมรดก อย่างน้ีแล้วภาษีจากการรับมรดกมีความเป็นธรรมและมี

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ได้อย่างไร 

  ดังน้ัน ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้ภาษีการรับมรดกฉบับน้ีในประเทศไทย  

เพราะหากพิจารณาจากประเทศที่ได้มีการบังคับภาษีการรับมรดกไปก่อนแล้ว เช่น ประเทศ

สงิคโปร์ ประเทศแคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย แต่ภายหลังกไ็ด้มีการยกเลิก เน่ืองจากพบว่าภาษี

ผู้รับมรดกน้ันไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐ และไม่คุ้มต่อต้นทุนการบริหารจัดการภาษี เป็นเหตุ

ให้ประเทศดังกล่าวตัดสนิใจยกเลิกการเกบ็ภาษีจากการรับมรดก และข้อเสีย ที่หลายประเทศมอง

เหมือนกัน กค็ือ การเกบ็ภาษีจากการรับมรดกน้ันผิดหลักการเกบ็ภาษีที่ดี เน่ืองจากการเกบ็ภาษี

จากกองมรดกก่อนที่จะจัดสรรให้กับทายาทน้ัน จะท าให้ทายาทที่ได้รับมรดกน้อยต้องแบก

รับภาระภาษีในอัตราเดียวกันกับทายาทที่ได้รับมรดกมากกว่า โดยเฉพาะบุคคลที่ที่มีเงินไม่มาก 

แต่บังเอิญได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงจนเข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีจากการรับมรดกตาม

กฎหมายฉบับน้ี   

  ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะว่า สมควรจะขยายเวลาในการเสียเบ้ียปรับหลังจากผู้มีหน้าที่

เสยีภาษีจะผ่อนช าระภาษีภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีกไ็ด้ หลังจากการย่ืนแบบแสดงรายงานภาษีของ

มรดกที่ได้รับ โดยปกติจะต้องมีการเสียภาษีจากการรับมรดกนับจากวันที่ได้จัดสรรมรดกแล้ว 

ภายใน 2 ปี แต่หากเกนิ 2 ปีต้องเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อเดือน โดยค านวณเงินเพ่ิมต้ังแต่วันที่

การขอผ่อนช าระมีผลบังคับ ขยายเป็น ให้มีการเสียภาษีจากการรับมรดกนับจากวันที่ได้จัดสรร

มรดกแล้ว ภายใน 5 ปี แต่หากเกนิ 5 ปีต้องเสยีเงินเพ่ิม ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน   
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