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ป ัจจุบ ันการเคลื่อนย้ายถิ ่นฐานของประชากรในแต่ละประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

อันเน่ืองมาจากเหตุของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่
หรือ New Normal ตลอดจนนโยบายการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ของแต ่ละประเทศเพื่อให้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่คนของประเทศตนเอง  
เมื่อแนวโน้มการเคลื่อนย้ายดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาในทางภาษีอากรอาจเป็นปัญหาประการหน่ึง
ที่อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อคนของแต่ละประเทศรวมทั้งคนของประเทศไทยไปพำนักต ามป ระเทศ  
ต่าง ๆ ทั่วโลก จนกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในที่น้ัน ๆ หรือมีการครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สิน อัน
อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศของตนเอง เร่ืองของภาระภาษีมรดกหรือก าร รับมรดก
ซ้ำซ้อนระหว่างประเทศย่อมอาจเกิดขึ้น อันเน่ืองมาจากบุคคลผู้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานและทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวไปมีความสัมพันธ์กับประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ ปัญหาดังกล่าวน้ีนอกจากจะนำไปสู่
การข ัดต่อความเสมอภาคในทางภาษีอากร และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว  
ยังอาจเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากพลเมือง 
หรือทรัพยากรของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือของประเทศไทยต้องมีภาระในการเสียภาษีให้กับอีก
ประเทศหน่ึงซึ่งไม่ใช่ประเทศของตนเอง จึงสมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการในการ
ขจัดปัญหาความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขจัดภาระการเสียภาษีการรับมรดกซ้ำซ้อ นด้วย 
ซึ่งในรายงานการศึกษาฉบับน้ีจะได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีโดยมุ่งเน้นวิธีการ แก้ไข
ปัญหาผ่านกลไกการหารือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี 

รายงานการศึกษาน้ี ผู้เขียนได้กล่าวถึงกฎหมายที่ใช้บังคับจัดเก็บภาษีมรดกห รือก ารรับ
มรดกของประเทศไทยในอดีต และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้จัดเก็บภาษีการรับมรดกในปัจ จุบัน 
และเมื่อการจัดเก็บภาษีดังกล่าวน้ันมีส่วนที่เป็นบริบทระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องจึ งได้อธิบาย
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาภาระภาษีการรับมรดกในปัจจุบันว่าควรจะมีกระบว นก ารในก าร
พิจารณาอย่างไร โดยอาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติภาษีก าร รับ
มรดก พ.ศ. 2558 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
พุทธศักราช 2481 เป็นต้น 

เมื่อได้ทราบถึงกลไกในการพิจารณากฎหมายอันทำให้ได้ผลลัพธ์เกี่ยวกบัหน้าที่การเสียภาษี
และภาระภาษีการรับมรดกสำหรับประเทศไทยแล้ว ต่อมาผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวทางการขจัดภาระ
ภาษีซ้ำซ้อนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กลไกตามกฎหมายภายในประเทศ กลไกตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศแบบทวิภาคี และแบบพหุภาคี ซึ่งในการศึกษาน้ี มุ่งเน้นกลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศ



จ 

แบบทวิภาคี โดยศึกษาจากต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อ นจาก  
กองมรดก การรับมรดก และการให้ ปี 1982 (1982 Double Tax Convention on Estates and 
Inheritances and on Gifts) และต้นแบบอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและก ารป้อ งกัน
การเลี่ยงรัษฎากรในสว่นที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ซึ่งเป็นขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรือ  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
เพื่อนำมาปรับใช้ในการพิจารณาขจัดภาระการเสียภาษีการรับมรดกซ้ำซ้อน และจัดทำข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องเพื ่อเป็นข้อมูลเบื ้องต้นที ่อาจเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พิจารณา
ประกอบการเจรจากับรัฐบาลต่างประเทศในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดภาระ  
การเสียภาษีการรับมรดกซ้ำซ้อนในอนาคต 

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในคร้ังน้ี พบว่า แนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ
ภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศแบบทวิภาคีน้ัน ควรดำเนินการในรูปแบบของการ
ปรับปรุงอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้ของประเทศไทย โดยปรับปรุงให้อนุสัญญาที่ได้ทำไว้กับประเทศต่าง ๆ ครอบคลุม
ถึงการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนของภาษีการรับมรดก และกำหนดสิทธิในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
ของแต่ละประเทศคู่สัญญาไว้ในอนุสัญญาน้ัน ทั้งน้ี อาจกระทำได้สำหรับประ เทศที่บั ญญัติเ ร่ือง
ดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ และเน่ืองจากภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญประการหน่ึง  
ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรเตรียมความพร้อมโดยให้มีการศึกษา 
รวบรวม และตรวจสอบภาษีอากรที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บ หากปรากฏว่ามีภาษีใดที่มีภาระในการ
เสียภาษีซ้ำซ้อนในสองประเทศขึ้นไป จึงควรต้องเตรียมการเพื่อให้มีการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งที่
อาจมีขึ้นในอนาคต หรือเตรียมการเพื่อจัดทำความตกลงระหว่างประเทศอันเป็นเคร่ืองมือที่ จะช่วย
ขจัดภาระการเสียภาษีซ้ำซ้อน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งระดับตัวบุคคลและระดับประเทศ
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อนานาอารยะประเทศต่อไป  
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหลักสูต รนักบ ริหาร  
การท ูต รุ ่นท ี ่  13 ป ี 2564 ผ ู ้ เข ียนขอขอบพระคุณผู ้ทรงค ุณวุฒิซึ ่งเป็นคณะอาจารย ์ท ี่ปรึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทเรก ศรโชติ เอกอัครราชทูตวิมล คิดชอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี 
ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ที่ให้ความกรุณาชี้แนะและใหค้ำปรึกษาจากหลากหลายมุมมองอนัเป็นประโยช น์อยา่งยิง่
ต ่อผ ู ้เขียน ส ่งผลให้การจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้สำเร็จลุล่วง และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

ผ ู ้ เข ียนขอขอบคุณคณะผ ู ้บริหารและท ีมงานของสถาบ ันการต ่างประเทศเทวะวงศ์  
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้จัดหลักสูตรนักบริหารการทูต อันเป็นการเปิดมุมมองใ น
หลากหลายมิติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง และแม้การจัดอบรมหลักสูตรนักบ ริหารก ารทูต  
รุ่นที่ 13 ในปี 2564 น้ี จะจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว รัสโคโรนา 
2019 โดยผ ่านว ิธีการอบรมออนไลน์ในแบบฉบับว ิถี New Normal แต ่เนื ้อหาวิชาท ี่จัดยังคงไว้ 
ซึ่งความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์สูงสดุแกผู่้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวก
และการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นไปอย่างไม่มีข้อบกพร่อง นอกจากน้ีต้องขอขอบคุณ  
พี่ ๆ เพื่อน ๆ นบท.รุ่นที่ 13 สำหรับมิตรภาพที่มอบให้แก่กนัตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม  

สุดท้ายน้ี ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ที่มอบ
โอกาสและสนับสนุนให้ผู้เขียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564 
ขอขอบคุณผู้บริหารกรมสรรพากร ผู้บังคับบัญชาในสายงาน และเพื่อนร่วมงานในกอ งกฎห มาย 
กรมสรรพากร ท ี ่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ  ทำให ้ผู้ เข ียนเข้ารับการอบรมได้
โดยสะดวกและเป็นไปด้วยความราบร่ืน ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานน้ีให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และยัง
มีผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอีกหลายท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด จึงขอข อบคุณ 
ทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาสน้ี 

 
 
อภิรดี บุญยัง 
สิงหาคม 2564 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
 

1.1  ภูมิหลังและความสำคัญของปัญหา 

ในอดีตประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีอากรจากทรัพย์สิน
อันเป็นมรดก โดยในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการ รับมฤดก 
พุทธศักราช 2476 ขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกโดยเรียกชำระจากผู้ จัดการมรดกในก รณีน้ี
เรียกว่า “อากรมฤดก” และจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกที่ทายาทได้รับซึ่งเรียกว่า “อากรรับมฤดก” 
แต่เน่ืองจาก ณ ช่วงเวลาในสมัยน้ันการจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บได้เป็นจำนวนน้อย
เกิดความไม่คุ้มค่าและอาจเป็นภาระ1 ในเวลา 10 ปีให้หลังจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 พ.ศ. 2487 เพื่อยกเลิกการจัดเกบ็
อากรดังกล่าว  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ตรากฎหมายเพื่อนำมาใช้บังคับจัดเก็บภาษีอากรจาก
ทรัพย์สินอันเป็นมรดกอีกคร้ังหน่ึง โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ . 2558 
ซึ่งกำหนดให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการจัดเก็บภาษีจากการรับมรดกของผู้มีความมั่งคั่งสูง เพื่อจะได้นำ
รายรับที่จัดเก็บได้ไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนที่ ยาก ไ ร้ให้ดียิ่งขึ้ น 
อันสอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี2 

เมื่อประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้ว ย่อมต้องคำนึงถึง
หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ตลอดจนกฎหมายของต่างประเทศที่ใช้บังคับจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินอัน
เป็นมรดกด้วย เพราะหากผู้ที่จะต้องเสียภาษีห รือทรัพย์สินที่จะต้องนำมาเสียภ าษีก าร รับมรดก  
ถูกจัดเก็บภาษีในลักษณะทำนองเดียวกันน้ีในต่างประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของทรัพยากร พลเมือง หรือเศรษฐกิจทั้งระดับตัวบุคลและระดับประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

 
1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ร่างพระราชบญัญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก 
พุทธศักราช 2476 พ.ศ. ...., (กรุงเทพมหานคร: สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา , 2486), เรื่องเสรจ็ที ่258/2486. 
2 ภัทรพงศ์ วิศิษฏ์พิทยา และจิรศักดิ์ รอดจันทร์, การปรับปรงุการจัดเก็บภาษีการรับมรดก : กรณีศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษแีละการบงัคับใช้กฎหมายตามหลักการจดัเก็บภาษทีี่ดี, วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (2559): 492-505. 
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ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไม่มากก็น้อย ทั้งน้ี เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่า กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัวและกฎหมายว่าด้วยมรดกของแต่ละประเทศน้ันแตกต่างกัน อันสะท้อนมาจาก
สภาพส ังคมและว ัฒนธรรมตลอดจนประว ัต ิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซ ึ ่งม ีผลทำให้รูปแบบ  
การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินอันเน่ืองจากเหตุของความตายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 
หรือในบางประเทศก็มิได้มีการบังคับจัดเก็บแต่อย่างใด สำหรับประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีในลักษณะน้ี 
โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจำแนกได้เป็นสองรูปแบบ กล่าวคือ ภาษีซึ่งจัดเก็บจากกองมรดก (Estate) เช่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซ ีแลนด์ เป ็นต ้น และภาษีซ ึ่งจัดเก ็บจากการรับมรดก 
(Inheritance) เช่น ไทย สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม สวีเดน เป็นต้น ดังน้ัน ในกรณี
ที่ทรัพย์สินในประเทศหน่ึงของผู้ตายซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ (Resident) ในอีกประเทศหน่ึงและทั้งสอง
ประเทศน้ันจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกจากทรัพย์สินดังกล่าว ย่อมอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อน
ในการจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศบนทรัพย์สนิเดียวกันได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 

1) การเติบโตของภาคธุรกิจ กล่าวคือ แทนที่ผู้ประกอบการจะได้นำทรัพยากรไปลงทุนต่อ
อันส่งผลต่อทั้งตัวผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ กลายเป็นต้องนำทรัพยากรน้ันมาเสียภาษี
มรดกหรือการรับมรดกในจำนวนที่เกินสมควร ตัวอย่างเช่น กรณีของ Ms. Block3 ผู้มีถิ่นที่อยู่ ใน
ประเทศเยอรมนีได้รับทรัพย์มรดก จำนวน 73,756 ยูโรในประเทศเยอรมนี และจำนวน 508,477 ยูโร
ในประเทศสเปน โดย Ms. Block ได้เสียภาษีการรับมรดกในประเทศสเปนแล้ว จำนวน 106,126 ยูโร 
และได้ขอใช้เครดิตภาษีที่เสียไปในประเทศสเปนเพื่อหักออกจากภาษีการรับมรดกที่ต้ อง เสียใน
ประเทศถิ่นที่อยู่ คือ ประเทศเยอรมนี แต่กรมสรรพากร ประเทศเยอรมนีได้ปฏิเส ธสิทธิดังก ล่ าว
เน่ืองจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศเยอรม นีอีก จำนว น 
63,655 ย ูโร ทำให ้ Ms. Block มีเสียภาษีการรับมรดกทั ้งสิ ้นเป็นจำนวน 169 ,781 ย ูโร (คิดเป็น 
ร้อยละ 57.3 จากฐานภาษีการรับมรดกสุทธิภายหลังหักสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จำนวน 296 ,038 ยูโร) 
เป็นต้น และ 

2) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) กล่าวคือ จากผลการศึกษาของ OECD (2021)4 พบว่า ภาระภาษีที่จัดเก็บจาก
ทรัพย์สินอันเน่ืองจากเหตุของความตายอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกิ จก ารที่ไม่ มี
เงินทุนเพียงพอต่อการชำระภาษี และ Redonda (2017)5 พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบน้ันจะพบ
เจอในผ ู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว ่าผ ู ้ประกอบการขนาดให ญ่ เนื ่องจาก

 
3 Judgement of 12 February 2009, Block, C-67/08, ECLI:EU:C:2009:92. 
4 OECD. “Inheritance Taxation on OECD,” OECD Tax Policy Studies Countries, (Paris: OECD, 2021). p.56. 
5 Agustin Redonda, Inheritance Taxation, Corporate Succession and Sustainability, Discussion 
Notes (2017). 
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ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเ งิ นทุ นอั นเป็ นผล  
เสมือนว่าถูกบังคับให้ขายกิจการเพื่อนำเงินมาชำระภาษี และ Tsoutsoura (2015)6 เห็นสอดคล้อง
กันว่า ภาษีมรดกน้ันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีรายได้ น้อย มากกว่า
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

อ ีกท ั ้งด้วยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐก ิจด ิจิท ัล ( Digital Era) ทำให้
ปรากฏแนวโน้มการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศมีมากยิ่งขึ้นอันเน่ืองมาจากก ารลดลงข อง
ข้อจำกัดในการทำงานและระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนต่อการทำงานระยะไกล (Remote Working) 
ดังจำนวนผู้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ปรากฏตามข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับประเทศไทย  ดังน้ี 

1) ตามผลสำรวจของคณะทำงานเฉพาะเร่ืองแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ ายถิ่นของ
ประเทศไทย (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand) พบว่า 
จำนวนคนต่างด้าวที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในประเทศไทย จากในปี พ.ศ. 2557 ที่มีจำนวนประมาณ 
1,000,000 คน7 ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,100,000 คนในปี พ.ศ. 25628 และ  

2) จำนวนผู้มีสัญชาติไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ในต่างประเทศ จากในปี พ.ศ. 2560 ที่มี
จำนวนประมาณ 1,100,000 คน9 กลายเป็นจำนวนประมาณ 1,400,000 คน ในปี พ.ศ. 256410 

โดยจำนวนประชากรที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศน้ันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญในอนาคตอันเน่ืองมาจากนโยบายการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีทักษะและความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศเพื่อให้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่คนของประเทศตนเอง 
ประกอบกับแรงสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา (COVID-19)11 ส่งผลให้รูปแบบการประกอบธรุกิจและการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ปัญหา

 
6 Margarita Tsoutsoura, The Effect of Succession Taxes on Family Firm Investment: Evidence from 
a Natural Experiment, The Journal of Finance 70, (2015): 649-688, from https://doi.org/10.1111/jofi.12224.  
7 United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, Thailand Migration Report 
2014, (2014): 2. 
8 United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, Thailand Migration Report 
2019, (2019): 12. 
9 ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ อ้างถึงใน United Nations Thematic Working Group on Migration in 
Thailand, Thailand Migration Report 2019, (2019): 12. 
10 ข้อมูลจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564), จาก 
https://consular.mfa.go.th/th/publicservice-category/คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ. 
11 Susan Lund, Anu Madgavkar, James Manyika, Sven Smit, Kweilin Ellingrud, and Olivia Robinson, 
The future of work after COVID-19", from https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-
work/the-future-of-work-after-covid-19. 
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และผลกระทบจากความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกจากทรัพย์ม รดก น้ัน
อาจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ในมาตรา 11 วรรคสี่ ก็
ได้มีการกำหนดช่องทางสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบดังกล่าวไว้ กล่าวคือ ได้ให้อำนาจแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการลดหรือยกเว้นภาษีการรับ
มรดกให้แก่บุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับก ารรับมร ดกที่
รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ อันเป็นการรองรับภาระการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนระหว่าง
สองประเทศ อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน12 ยังมิได้มีการจัดทำความตกลงดังกล่าวแต่อย่าง ใด ดังน้ัน 
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางตลอดจนข้อพิจารณาที่ เหมาะสมในการนำมาจัดทำความตกลง ระหว่า ง
ประเทศเพื่อขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกระหว่างประเทศ 
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบภาษีตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ ื ่อให้ทราบหลักการสากลเกี ่ยวกับการขจัดความซ้ำซ้อนจากการจดัเก็ บภาษี
เกี่ยวกับการรับมรดก 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงแนวทางและรูปแบบการขจัดความซ้ำซ้อนจากการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกของประเทศ รวมทั้งต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเว้นก ารเก็บ
ภาษีซ้อนเกี่ยวกับภาษีการรับมรดก 

1.2.3  จัดทำข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวท างก ารจัดท ำ
ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการจัดเก็บภาษีซ้ำซอ้นทีเ่กี่ยวกับการรับมรดกสำหรับประเทศไทย 

1.2.4  เพ ื ่อสนับสนุนการสร้างความเป ็นธรรมให ้แก ่ส ังคมตามว ัตถ ุประสงค ์ของ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำทรัพยากรที่ได้รับมรดก
น้ันไปลงทุนอันเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
  

 
12 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
ขอบเขตของการศึกษาน้ีจะมุ่งศึกษา  
1.3.1 ต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจากกองมรดก 

การรับมรดก และการให้ ปี 1982 (1982 Double Tax Convention on Estates and Inheritances 
and on Gifts) ซึ่งต่อไปในรายงานการศึกษาน้ีเรียกว่า “ต้นแบบอนุสัญญา 1982”  

1.3.2 ต้นแบบอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได ้
และทุน ปี 2017 (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017) ซึ่งต่อไป
ในรายงานการศึกษาน้ีเรียกว่า “ต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้” และ 

1.3.3 อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และทนุ 
ซึ่งต่อไปในรายงานการศึกษาน้ีเรียกว่า “อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้” 

โดยนำมาพิจารณาร่วมกับกฎหมายไทย เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกั นแห่ง
กฎหมาย พุทธศักราช 2481 เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อพิจารณาจากมุมมอง
ของกฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศไทยสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเจรจาหา รือกับ
รัฐบาลต่างประเทศเพื่อจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
เกี่ยวกับการรับมรดกในอนาคต 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากข้อมูลเชิงเอกสารที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ  
เช่น บันทึกการประชุมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และข้อมูลทุติยภูมิ
สำหรับประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น Commentary on the Model Double Taxation Convention 
on Estates and Inheritances and on Gifts แ ล ะ  Commentary on the OECD Model Tax 
Convention 2017 รวมถึงรายงานทางวิชาการ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบาย
กฎหมาย เป็นต้น  
 
1.4  คำถามการศึกษา 

ในการจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับ
การรับมรดกของประเทศไทยมีข้อพิจารณาเชิงนิติศาสตร์ (ข้อพิจารณาทางกฎหมายภาษีอากรและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ที่สำคัญประเด็นใดบ้างที่ผู้แทนประเทศไทยจำเป็นต้องทราบในก ารเจรจา
หารือกับต่างประเทศ และพิจารณาอย่างไร 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
นอกเหนือจากข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริบทแวดล้อมของสภาพสังคมและวัฒ นธ รรมของ

ประเทศต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในการหารือระหว่างประเทศไทยกับประเทศน้ัน ๆ  ที่หน่วยงานในสังกดั
กระทรวงการต ่างประเทศมีอยู ่อันเป็นการสนับสนุนต ่อกา รเจรจาแล้ว ข ้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ
ข้อพิจารณาจากมุมมองของกฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศไทยสำหรับผู้แทนประเทศไทยใน
การเจรจาหารือกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดกจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้แทนประเทศไทยสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็นในการเจรจาหารือกับรัฐบาลต่างประเทศได้ในอนาคต 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

ผลของการศ ึกษานี้อาจนำไปเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อมูลเบื้องต ้นต ่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาหารือกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อจัดทำสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดกกับต่างประเทศในอนาคต  
 
1.7  นิยามศัพท์ 

ต้นแบบอนุสัญญา 1982 หมายถึง ต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นก าร
เก็บภาษีซ้อนจากกองมรดก การรับมรดก และการให้ ปี 1982 (1982 Double Tax Convention 
on Estates and Inheritances and on Gifts) 

ต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ หมายถึง ต้นแบบอนุสัญญาเพื่อการเว้นการ
เก ็บภาษ ีซ ้อนในส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวก ับภาษ ีเก ็บจากเง ินได ้และทุน  ปี 2017” (OECD Model Tax 
Convention on Income and on Capital 2017) 

อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ หมายถึง อนุสัญญาเพื่อการเว้นก ารเก็บภ าษีซ้อน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และทุน (Double Tax Agreement on Income and Capital) 
ซึ่งในอนุสัญญาบางฉบับ เช่นกรณีของประเทศไทยจะใช้ชื่ออนุสัญญาว่า “Agreement between 
the Government of the Kingdom of Thailand and (ชื่อประเทศคู่สัญญา) for the Avoidance 
of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on 
Income and Capital”)  

ความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อน (Double Tax Agreement on Estate 
and Inheritance) 

GDP หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product) 
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OECD หมายถึง องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) 

SMEs หมายถึง ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทท่ี 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทยในอดีต 
 ภาษีเกี่ยวกับมรดกกับประเทศไทยน้ันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานในทุกยุคทุกส มัย  

เร่ิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ได้มีการจัดเก็บส่วยจากทรัพย์มรดกของผู้ตายที่เกินกำลังความสามารถ
ของทายาทที่จะใช้สอยได้13 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรับ
มฤดก พุทธศักราช 2476 ขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีจากมรดกของผู้ตายและจากการรับมรดกของทายาท
ของผู้ตายน้ัน โดยลักษณะของภาษีตามพระราชบัญญัติน้ันเป็นภาษีอากรที่เจ้าพนักงานเป็นผู้ประเมิน
ประกอบกับมีองค์ประกอบสำคัญ ดังน้ี 

 2.1.1.1 อากรมฤดก 
1)  ผ ู ้ม ีหน้าท ี ่ เส ียภาษ ี ได ้แก ่ เจ้ามรดกโดยมีผ ู ้จัดการมรดกเป็น

ผู้ดำเนินการเสียอากรแทน 
2)  ฐานภาษี ได้แก่ กรณีของเจ้ามรดกเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้เสียภาษี

จากมูลค ่ารวมส ุทธ ิของทรัพย ์ส ินท ั ้งหมด ยกเว ้นทรัพย ์ส ินท ี ่ เป็นอส ังหาริมทรัพย ์ ส ิทธ ิใน
อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง ให้เสียภาษีจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินเหล่าน้ีที่อยู่ ใน
ประเทศสยาม ส่วนในกรณีที่เจ้ามรดกเป็นคนต่างด้าว ให้เสียภาษีจากมูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์สินที่
อยู่ในประเทศสยามเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่เจ้ามรดกได้โอนทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นภายใน 1 ปี
ก่อนการเสียชีวิต ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินเหล่าน้ันมารวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าของท รัพย์ม รดก  
เว้นแต่ทรัพย์สินที่โอนเหล่าน้ันมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท 

 
13 กรมสรรพากร, หนงัสือทีร่ะลึกพิธีเปดิอาคารทีท่ำการกรมสรรพากร. ใน การเปดิตึกอาคารกรมสรรพากร 2 
กันยายน 2540, (กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกดั, 2540), น.77. 
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มูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีน้ัน เป็นมูลค่าที่ได้จาก
การหักหน้ีสินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด14 ออกจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ต้อง
เสียภาษี 

3) อ ัตราภาษ ีสำหรับอากรมฤดกนี ้ได ้กำหนดไว ้เป็นอ ัตราก ้าวหน้า 
(Progressive Tax Rate) โดยยกเว้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 10,000 บาท ดังตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1  อัตราภาษีอากรมฤดกตามพระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 

มูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์มรดก อัตราภาษี 
ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้น 

มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ร้อยละ 1 
มากกว่า 25,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 2 
มากกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน 75,000 บาท ร้อยละ 3 
มากกว่า 75,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ร้อยละ 4 
มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ร้อยละ 5 
มากกว่า 200,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ร้อยละ 6 
มากกว่า 400,000 แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ร้อยละ 7 

มากกว่า 700,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 8 
มากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 10 
มากกว่า 3,000,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ร้อยละ 15 

มากกว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 20 
 

2.1.1.2 อากรการรับมฤดก15 
1) ผ ู ้ม ีหน้าท ี ่ เสียภาษ ี ได ้แก่ ทายาทของเจ้ามรดก ท ี ่ เป ็นเจ้าของ

ทรัพย์สิน โดยผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดำเนินการเสียภาษีแทนทายาทดังกล่าว อีกทั้งมีหน้าที่ต้องแจ้ง
รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนทรัพย์สินที่ทายาทแต่ละคนได้รับต่อเจ้าพนักงานด้วย 16 การกำหนดหน้าที่แก่

 
14 พระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรบัมฤดก พุทธศักราช 2476, มาตรา 13. 
15 ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบญัญัติอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 จะเห็นได้ว่ามีการ
จัดเก็บภาษีจากทั้งในชัน้ของเจา้มรดกหรือกองมรดกและชั้นของผูร้ับมรดก ซึ่งผู้เขยีนมีข้อสงัเกตวา่ รูปแบบการ
จัดเก็บภาษีตามพระราชบญัญัตินีจ้ะก่อใหเ้กิดความซำ้ซ้อนของภาระภาษีในเชิงเศรษฐกจิ (Economic Double 
Taxation) กลา่วคือ เปน็การจัดเกบ็ภาษีสองครั้งจากจำนวนเงินเดียวกนั อันจะส่งผลให้เป็นภาระตอ่ผู้เสียภาษีอยา่งยิ่ง 
16 supra note 14, มาตรา 36 และมาตรา 40.  
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ผู้จัดการมรดกเช่นน้ีทำให้ผู้จัดการมรดกน้ันมีสถานะความรับผิดร่วมกับทายาทด้วยเหตุของหน้าที่ตาม
กฎหมาย17 

2) ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้รับมาทางมรดกดัง ต่อไปน้ี 
เฉพาะที่มีราคาเกิน 10,000 บาท 

(ก)  กรณีเจ้ามรดกเป็นผู ้มีสัญชาต ิไทย ได ้แก่ ทรัพยส์ินทั ้งหมด 
ยกเว้นแต่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่าง ให้เสยี
ภาษีจากมูลค่ารวมของทรัพย์สินเหล่าน้ีที่อยู่ในประเทศสยาม  

(ข)  กรณีเจ้ามรดกเป็นคนต่างด้าว ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศสยามเท่าน้ัน 
ทั้งน้ี ให้รวมถึงทรัพย์สินที่ผู้รับมรดกน้ันได้รับจากเจ้ามรดกภายใน 1 

ปีก่อนการเสียชีวิตของเจ้ามรดกด้วย 
3) อัตราภาษีสำหรับอากรรับมฤดกน้ีได้กำหนดไว้เป็นอัต ราก้ าวห น้า 

(Progressive Tax Rate) โดยยกเว้นยอดสุทธิ จำนวน 10,000 บาท ดังตารางดังต่อไปน้ี แต่ทั้งน้ี หาก
ผู้รับมรดกเป็นบิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร ให้ลดจำนวนภาษีลงกึ่งหน่ึง และหากเป็นพี่น้องร่วม
บิดามารดา ให้ลดจำนวนภาษีลงหน่ึงในสี่ 
 
ตารางที่ 2  อ ัตราภาษ ีอากรรับมฤดกตามพระราชบ ัญญัต ิอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก 

พุทธศักราช 2476 
มูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์มรดก อัตราภาษี 

ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้น 
มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ร้อยละ 1 
มากกว่า 25,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 2 
มากกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน 75,000 บาท ร้อยละ 3 
มากกว่า 75,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ร้อยละ 4 
มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ร้อยละ 5 
มากกว่า 200,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ร้อยละ 6 
มากกว่า 400,000 แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ร้อยละ 7 

มากกว่า 700,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 8 

 
17 หิรัญ สูตะบุตร, พระราชบัญญัติอากรมฤดกและอากรการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวงการคลัง 
พร้อมด้วยบันทึกความเข้าใจในพระราชบัญญัติ. ใน การพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงเม้า ทองแถม,  
(พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงส์, 2479), น. 68-69, หม่อมเจ้าทองชมพูนทุ ทองแถม พิมพ์เป็นที่ระลึก. 
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มูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์มรดก อัตราภาษี 
มากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 10 
มากกว่า 3,000,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ร้อยละ 15 

มากกว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 20 
 
อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ว่าจำนวนอากรที่ จัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติฉบับ น้ีใ น  

แต่ละปีเก็บได้เป็นจำนวนไม่แน่นอนและเป็นจำนวนน้อย แต่มีภาระต้องปฏิบัติเยอะอันเป็นภาระใหแ้ก่
เจ้าพนักงานแทนที่จะนำเวลาไปปฏิบัติงานอื่นที่ได้ประโยชน์มากกว่า18 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดก พุทธศักราช 2476 พ.ศ. 2487 ขึ้นเพื่อยกเลิกการ
จัดเก็บอากรมฤดกและการรับมฤดกดังกล่าว  

 ในป ี พ.ศ. 2558 ภายใต ้การบริหารราชการโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่า ต้องการก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. 2558 เพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศไทยอีกคร้ังหน่ึงและเพื่อที่จะได้ทำ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ 
ให้ดีขึ้น19 

2.1.2 การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
 ภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 น้ี เป็นภาษีอากร

ประเมิน ซึ่งหมายความว่า ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อประเมินการเสียภาษี
ของตนเอง แต่พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ามรดกน่ันหมายความว่า คู่สมรสของ  
เจ้ามรดกไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด โดยการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีมีหลักการ
สำคัญ ดังน้ี 

 2.1.2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ 
1)  บุคคลที่มีสัญชาติไทย 
2)  บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง 
3)  บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ ใน

ประเทศไทย 

 
18 supra note 1. 
19 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติภาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558 
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ทั้งน้ี ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคล การพิจารณาว่า  
นิติบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยน้ันให้พิจารณาว่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในขณะที่มีสิทธิ
ได้รับมรดก หรือมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการเกินกึ่งห น่ึงของคณะบุคคลซึ่งมี
อำนาจบริหารกิจการทั้งหมด 

 2.1.2.2 ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์สินดังต่อไปน้ีภายหลังจากการ
หักภาระที่ถูกรอนสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด20 ทั้งน้ี เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 100 ล้านบาทไม่ว่าจะได้
รับมาในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ตาม 

1)  อสังหาริมทรัพย์ 
2)  หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
3)  เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่ เจ้าม รดกมีสิท ธิเ รียก  

ถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินน้ันไว้ 
4)  ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 
5)  ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา21 

 2.1.2.3 อัตราภาษี ตามพระราชบัญญัติน้ีได้มีการกำหนดอัตราภาษีแบบคงที่ไว้ 
โดยแบ่งออกเปน็ 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ผู้รับมรดกน้ันเป็นบุพการีหรือผูส้ืบสันดาน22ของเจ้ามรดก ให้เสยี
ภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์สินที่ได้รับมรดก และกรณีที่ผู้รับมรดกน้ันไม่ใช่
บุพการีหรือผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมสุทธิของทรัพย์สินที่
ได้รับมรดก23 

2.1.3 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีการรบัมรดก 
 จากการพิจารณาในส่วน 2.1.2 แล้วจะพบได้ว่า ในเร่ืองของภาษีการรับมรดกตาม

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้มีการใช้หลักของกฎหมายว่าด้วยค รอบค รัวและ
กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อธิบายความถึงหลักกฎหมายลักษณะครอบครัวและลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยในรายงานการศึกษาฉบับ น้ี ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะหลักกฎหมายที่สำคัญแล ะมี  
ความเกี่ยวข้องกับภาษีการรับมรดกเท่าน้ัน 

 

 
20 พระราชบัญญัติภาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558, มาตรา 15 (1) 
21 ปัจจุบันยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกำหนดทรัพย์สนิทางการเงินดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) 
22 คำว่า “บพุการี” หรอื “ผู้สืบสนัดาน” นี้ใหพิ้จารณาตามความในมาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
23 supra note 20, มาตรา 16  
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 2.1.3.1 กฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เมื่อกล่าวถึงภาษีการรับมรดกน้ัน หลักกฎหมายลักษณะมรดกจึงเป็นสิ่งที่

ขาดไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงอันเน่ืองมาจากหลักกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงสิทธิในการรับมรดกและ
การจัดการมรดกต่าง ๆ ทั้งสิ้น โดยผู้เขียนจะได้กล่าวถึงส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกบัภาษีการรับมรดกเปน็
ลำดับไป ดังน้ี 

1) เหตุแห่งการได้รับมรดก 
ในเร่ืองดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1599 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่า “เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันจะตกทอดแก่ทายาท” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
“ความตาย” น้ัน เป็นเหตุสำคัญของการได้รับมรดก และคำถามที่ตามมาคืออย่างไรจะเรียกว่า “ตาย” 
ตามความหมายของกฎหมายนี ้ ซ ึ ่งในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำแนกการตาย
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 การตายโดยธรรมชาติ (Natural Death) กฎหมายได้ใช้
ความหมายทางการแพทย์ในการพิจารณา ซึ่งหมายถึง การที่ก้านสมองหยุดทำงาน24 

รูปแบบท ี ่  2 การตายโดยผลของกฎหมาย (Legally Death)25 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวน้ันถือว่าตายโดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งหลักการน้ีเป็นไปตามบทสันนิษฐานทางกฎหมาย (Presumption of Death) ที่ว่าบุคคล
ใดเข้าเหตุตามที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปน้ี26 ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคล
ดังกล่าวน้ันเป็นคนสาบสูญได้ (Declaration of Death) 

(ก) บุคคลน้ันไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ มีใค ร รู้ว่ ายัง มี 
ชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่จากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปดังกล่าว  

(ข) ในกรณีที่บุคคลน้ันไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีใครรู้วา่
ยังมีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่สงครามสิ้นสุด หรือวันที่ยานพาหนะอับปาง ถูกทำลาย 
หรือสูญหาย หรือวันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตอื่นได้ผ่านพ้นไป (เช่น กรณีคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นต้น)  
หากบุคคลน้ันได้อยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ดังกล่าว 

 
 
 

 
24 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4200/2559 
25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์, มาตรา 1602 ได้กำหนดใหก้ารที่ศาลสั่งใหบุ้คคลใดเปน็คนสาบสญูตามมาตรา 
62 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์เป็นเหตุใหม้รดกของบคุคลนัน้ใหต้กแก่ทายาท 
26 Ibid, มาตรา 61 ถึง 63 
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การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศจีน 

ตามมาตรา 23 ส่วนที่ 3 ของ Civil Law of the People's Republic of China27 ได้วางหลกั
ไว้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้พลเมืองใดพลเมืองหน่ึงตายได้ หากปรากฏว่า 
พลเมืองน้ันหายไปในสถานที่ที่ไม่มีบุคคลใดทราบ เป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่หายไปน้ัน หรือเป็น
ระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ (Accident) ที่พลเมืองน้ันมีส่วนร่วม 
ประเทศอังกฤษ 

ตามมาตรา 1 (1) และ (2) ของ Presumption of Death Act 2013 ได้วางหลักไว้ว่า 
บุคคลอาจร้องขอต่อศาลให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งสูญหายไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีนับแต่วันที่สูญ
หายไปโดยที่ไม่ทราบว่ายังมีชวีิตอยูห่รือไม่ ตายได้ 
ประเทศอินเดีย 

ตามมาตรา 108 ของ Indian Evidence Act 1872 ได้กำหนดระยะเวลาในการจะร้องขอต่อ
ศาลให้สั่งให้บุคคลใดตายได้ต่อเมื่อสูญหายไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ป ี

 
2) ความหมายของคำว่า “มรดก”  

การกำหนดว่าอะไรเขา้ข่ายเป็น “มรดก” บ้างน้ันมีความสำคัญอยา่งยิง่
ต่อระบบภาษีการรับมรดกเน่ืองจากเป็นฐานในการพิจารณาว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดบางที่ จะ เข้า
ลักษณะเป็นมรดก ซึ่งมาตรา 1600 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ว่า “กองมรดก
ของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้” และจะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่
ก่อนหรือ ณ ขณะที่ตาย28 ซึ่งโดยผลของกฎหมายน้ันมรดกดังกล่าวจะตกทอดสู่ทายาททุกคนทันที
หากยังไม่ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกโดยถือว่าทายาททุกคนน้ันเป็ นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในมรดก ร่วมกัน29

 
27 AsianLII, Laws of the People's Republic of China, จาก 
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/gpotclotproc555/. 
28 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678-680/2535 และ 8485/2544 ดอกผลที่เกิดจาทรัพยส์ินในกองมรดกทีเ่กิดขึน้หลังจาก
ที่เจ้ามรดกตายไปแลว้นัน้ ไม่ได้มรดกเนือ่งจากมิใช่ทรัพยส์ินที่ผูต้ายมีอยู่กอ่นหรือขณะที่ถึงแกค่วามตาย อย่างไรก็ดี
ในทางวิชาการแล้ว เห็นว่า หากเปน็ดอกผลที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาทีก่องมรดกนัน้ยงัไม่ได้มีการแบ่งก็ยอ่มเขา้ลกัษณะ
เป็นมรดกด้วย (พินัย ณ นคร, คำอธิบายกฎหมายลกัษณะมรดก, พิมพ์ครัง้ที่ 2, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), น. 
39-40. และ เพรียบ หุตางกูร, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณชิยว์่าด้วยมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุงเทพฯ: 
โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น. 40.) 
29 supra note 25, มาตรา 1745. 
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แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบยีนก็ตาม และต่อมาเมื่อมีการแบ่งทรัพยม์รดกและทายาท
แต่ละคนได้เข้ารับมรดกในส่วนของตนแล้วจึงจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการเสียภาษี
การรับมรดกต่อไป 

3) ผู้มีสิทธิได้รับมรดก 
ตามที่กล่าวข้างต้นใน 2.1.2 น้ัน เป็นการจัดเก็บภาษี จากบุคคลที่

ได ้รับมรดกตามประเภททรัพย ์ส ินและมูลค่ารวมของทรัพย ์ส ินท ี ่ต ้องเส ียภาษีด ังกล ่าว ด ังน้ัน  
การพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกน้ัน จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากบุคคลน้ันไม่มีสิท ธิได้ รับ
มรดกอาจส่งผลให้บุคคลน้ันไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกไ็ด้ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้กองมรดก 
ตกทอดแก่ผู้มีสิทธไิด้รับมรดก 2 ประเภท ได้แก่ ทายาทโดยธรรม (ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย) และ
ทายาทโดยพินัยกรรม30 ซึ่งทายาทโดยธรรมน้ันกฎหมายได้แบ่งออกเป็น 6 ลำดับด้วยกัน31 ดังน้ี 

ลำดับที่หน่ึง ผู้สืบสันดาน ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้ามรดก 32 ประกอบกับตามมาตรา 1629 วรรคสอง แห ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ได้
กำหนดให้คู่สมรสของเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกเสมือนว่าเป็นทายาทชัน้บุตร 

ลำดับที่สอง บิดามารดา 
ลำดับที่สาม พี่น้องร่วมบิดามารดา 
ลำดับที่สี่ พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา 
ลำดับที่ห้า ปู่ ย่า ตา ยาย 
ลำดับที่หก ลุง ป้า น้า อา 
ซึ่งการรับมรดกของบคุคลหกลำดับน้ีตั้งอยูบ่นหลักการที่ว่า “ญาติสนิท

พิชิตญาติห่าง” ตามมาตรา 1630 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหมายความว่า หากมี
ทายาทลำดับก่อนอยู ่ทายาทลำดับถดัไปย่อมไม่มีสทิธิทีจ่ะเขา้รับมรดก ยกเว้นในกรณีทายาทลำดับทีส่อง 
บิดามารดา สามารถเข้ารับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่หน่ึงได้33 
  

 
30 supra note 25, มาตรา 1603. 
31 Ibid.  
32 ความหมายของบุตรบุญธรรมนัน้เป็นไปตามมาตรา 1627 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
33 เหตุผลของขอ้ยกเว้นสำหรับทายาทลำดับที่สองนี้กเ็นือ่งมาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย
ที่ว่าบุตรย่อมมีหนา้ทีดู่แลบิดามารดายามแก่เฒา่ ดังนั้น หากบุตรได้เสียชีวิตกอ่นบดิามารดาก็ยอ่มต้องเหลอืทุน
ทรัพย์เพ่ือให้บิดามารดานัน้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ 
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การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศจีน 

การแบ่งลำดับทายาทโดยธรรมในการรับมรดกของประเทศจีนน้ันปรากฏอยู่ในมาตรา 10 ของ 
Law on Succession of the People’s Republic of China34 ซ ึ ่งได ้แบ่งลำดับทายาทโดยธรรม
ออกเป็น 2 ลำดับ ได้แก่ 

ลำดับที่หน่ึง คู่สมรส ผู้สืบสันดาน และบิดามารดา 
ลำดับที่สอง พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย 

 
ส่วนทายาทโดยพินัยกรรมน้ัน หมายถึง ผู้รับพินัยกรรมที่เจ้ามรดกได้

ระบ ุไว ้ในพินัยกรรม ท ั ้งนี้  ผ ู ้รับพินัยกรรมย่อมมีสิทธิดีกว่าทายาทโดยธรรม 35 และการเป็นผู ้รับ
พินัยกรรมดังกล่าวน้ันย่อมไม่ตัดสิทธิผู้รับพินัยกรรมในการเข้ารับมรดกในฐานะของทายาทโดยธรรม
แต่อย่างใด36 
 

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ37 
ประเทศจีน 

ต ามมาต รา 19 ข อ ง  Law on Succession of the People’s Republic of China38 ไ ด้
กำหนดให้สงวนส่วนในกองมรดกไว้ให้เท่าที่จำเป็นสำหรับทายาทที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่มีแหลง่
ที่ก่อให้เกิดเงินได้ แม้ว่าเจ้ามรดกจะได้ทำพินัยกรรมไว้ก็ตาม 

 
34 supra note 27.  
35 supra note 25, มาตรา 1620. 
36 supra note 25, มาตรา 1621. 
37 ในเรื่องของสิทธิการรับมรดกของผู้รบัพินัยกรรมนั้น ในทางวิชาการแล้วได้มีการโต้แย้งกันอยู่ 2 สำนกัความคิด 
ได้แก่ สำนักความคิดที่เคารพในเรือ่งของหลักความศักดิ์สิทธใินการทำสัญญา (Party Autonomy) ซึ่งเห็นว่าการทำ
พินัยกรรมนั้นเป็นเรื่องการทำสัญญาที่เป็นอิสระของผู้ทำสญัญาว่าจะทำอย่างไรก็ได้ ดังนั้น ในการทำพินยักรรมจงึไม่
ควรมีข้อจำกัด (Principle of Testamentary Freedom) ในทางกลบักันอีกสำนกัความคิดหนึ่งทีเ่คารพในเรือ่งของ
สถาบันครอบครัวเห็นว่าหนา้ทีใ่นการอุปการะเลี้ยงดูตามความสมัพันธเ์ชิงครอบครัวนัน้ควรได้รับความเคารพแลว้ให้
ความสำคัญ ดังนั้น ในการทำพินยักรรมนัน้จงึไม่ควรให้สทิธิแก่ผู้ทำพินยักรรมในการยกทรพัย์มรดกของตนให้แกผู่ร้บั
พินัยกรรมทั้งหมด แต่ควรจะมีการกำหนดไว้ว่าส่วนหนึง่ของกองมรดกนัน้จะต้องตกแก่ทายาทของเจา้มรดกนัน้ 
(Forced Heirship) 
38 supra note 27.  
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ประเทศบราซิล39 
กฎหมายแพ่งได้กำหนดให้สงวนส่วนในกองมรดกไว้กึ่งหน่ึงสำหรับผู้สืบสันดาน บิดามารดา 

และคู่สมรสของเจ้ามรดก แม้ว่าเจ้ามรดกจะได้ทำพินัยกรรมไว้ก็ตาม 
ประเทศฝรั่งเศส40 

กฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดกของประเทศฝร่ังเศสน้ันได้กำหนดให้สงวนส่วนในกองมรดกไว้ใน
อ ัตราส ่วนด ังกล่าวไปนี ้  เพ ื ่อให้สงวนไว้ให้แก่บุคคลที ่กฎหมายกำหนด แม้ว ่าเจ้ามรดกจะได้ทำ
พินัยกรรมไว้ก็ตาม 

(1) กึ่งหน่ึง ให้แก่บุตร ในกรณีที่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 1 คน 
(2) สองส่วนสาม ให้แก่บุตร ในกรณีที่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ 2 คน 
(3) สามส่วนสี่ ให้แก่บุตร ในกรณีที่มีบุตรที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
(4) หน่ึงส่วนสี่ ให้แก่คู่สมรส ในกรณีที่ไม่มีบุตรตาม (1) ถึง (3)  

 
ทั้งน้ี การเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกน้ัน ตามมาตรา 15 วรรคสอง  แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายได้กำหนดให้ทารกในครรภ์มารดามีสิทธิได้ม รดกด้วย
เช่นกันหากทารกน้ันต่อมาได้คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก แม้ว่า ณ ขณะที่เจ้ามรดกตายน้ันจะยังไม่มี
สภาพบุคคลก็ตาม 

4) การทำพินัยกรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ได้กำหนดให้

บุคคลสามารถทำพินัยกรรมซึ่งเป็นการแสดงเจตนาเผื่อตายได้ในเร่ืองของทรัพย์สินของตนเองหรือการ
ต่าง ๆ อันจะให้เกิดผลบังคับภายหลังจากตนตาย โดยหลักในการทำพินัยกรรมดังกล่าว น้ัน มีประเด็น
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกัน 2 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่หน่ึง ความสามารถในการทำพินัยกรรม ซึ่งตามมาตรา 
1655 แห ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั ้นได ้กำหนดให ้บ ุคคลผู ้ทำพินัยกรรมนั้นตอ้งมี
ความสามารถที่จะทำพินัยกรรมดังกล่าวในขณะที่ทำพินัยกรรมซึ่งจำเป็นอย่างที่ จะต้องพิ จารณา
บทบัญญัติในเร่ืองของความสามารถของบุคคล ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นแตล่ะประเภทบุคคล ดังน้ี 

 
39 Marco Antônio, Lorena Vargas Lembrança Sickert, Danilo Augusto Leite Da Silva, and other, 
Private client law in Brazil: overview, (2017), from https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-
513-5578?__lrTS=20201218151301197&transitionType=Default&contextData= (sc.Default)&firstPage=true. 
40 Soulier Avocats, Forced heirship and French international public policy, (2018), from 
https://www.soulier-avocats.com/en/forced-heirship-and-french-international-public-policy-
updated-as-of-february-12-2018/. 
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(ก)  ผู้เยาว์ จะสามารถทำพินัยกรรมได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่ออายุครบ 
15 ปีบริบูรณ์41 

(ข)  คนไร้ความสามารถแล้ว พินัยกรรมที่ทำขึ้นย่อมเป็นโมฆะ42 
(ค)  คนว ิกลจริตที่ศาลย ังไม ่ได ้ส ั ่งให้เป ็นคนไร้ความสามารถ 

พินัยกรรมน้ันจะเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ทำพินัยกรรมขณะที่ จ ริตวิกลอยู่ 43 
(มาตรา 1704) 

(ง)  คนเสมือนไร้ความสามารถ สามารถทำพินัยกรรมได้โดยไม่ต้อง
ขอผู้พิทักษ์ เว้นแต่ได้มีผู้พิทักษ์ร้องขอต่อศาลไว4้4 

(จ)  คู่สมรส คู่สมรสน้ันสามารถทำพินัยกรรมได้เฉพ าะส่ว นของ
ตนเอง การที่ทำพินัยกรรมเกินกว่าส่วนของตัวเองในสินสมรสน้ันย่อมมีผลแค่เฉพาะส่วนของตนเอง
เท่าน้ัน45  

(ฉ)  ผู้อยู่ในปกครองทำพินัยกรรม ผู้ที่อยู่ในปกครองของบุคคลใดจะ
ไม่สามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกของตนให้แก่ผู้ปกครองน้ันได้ เว้นแต่ผู้ปกครองได้ดำเนินการ
ตามมาตรา 1598/11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย4์6 

 

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศอังกฤษ 

มาตรา 7 ของ Wills Act 1837 ได้วางหลักไว้ว่า พินัยกรรมที่ทำโดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 
ปี ให้ไม่มีผล 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

มาตรา 9 ของ Wills Act 2007 ได้วางหลักไว้ว่า บุคคลที่จะทำ แก้ไข เพิกถอน หรือทำให้
กลับมาซึ่งพินัยกรรม (Revive) ได้น้ันจะต้องเป็น 

(1) บุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ป ี
(2) บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่เข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มีการสมรสหรือ

เคยได้มีการสมรสตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริง เป็นต้น 

 
41 supra note 25, มาตรา 1703 และมาตรา 25. 
42 supra note 25, มาตรา 1704. 
43 Ibid.  
44 supra note 25, มาตรา 34. 
45 supra note 25, มาตรา 1481.  
46 supra note 25, มาตรา 1652.  
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ประเด็นที่สอง แบบของพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้กำหนดไว้ว่า บุคคลจะทำพินัยกรรมได้ก็แต่โดยได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเท่าน้ัน47 
ซึ่งแบบของพินัยกรรมที่กฎหมายกำหนดมีทั้งสิ้น 5 แบบ ดังน้ี โดยหากไม่ได้ทำตามแบบต่าง ๆ แล้ว
พินัยกรรมดังกล่าวย่อมไม่สมบูรณ์ 

(ก)  พินัยกรรมแบบธรรมดา (มาตรา 1656 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์) ผู้ทำจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงวันเดือนปีขณะที่ทำ และลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
อย่างน้อย 2 คน ประกอบกับพยานน้ันต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมด้วย ทัง้น้ี 
หากมีการแก้ไขพินัยกรรมจะต้องดำเนินการตามแบบดังกล่าวใหม่ทั้งหมด 

(ข) พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (มาตรา 1657 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผู้ทำจะต้องทำเป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งข้อความ วันเดือนปี 
และลายมือชื ่อของตน และหากมีการแก้ไขต ้องกระทำด ้วยมือตนเองพร้อมลงลายมือช ื่อกำกับ 
ไม่เช่นน้ันจะพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ 

(ค) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (มาตรา 1658 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผู้ทำจะต้องแจ้งข้อความที่ประสงค์จะใส่ในพินัยกรรมต่อกรมการอ ำเภอ
และต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อย 2 คน และภายหลังจากที่กรมการอำเภอได้รับแจ้งแล้ว กรมการ
อำเภอจะต้องอ่านข้อความที่ได้จดจากที่รับแจ้งให้แก่ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง ประกอบกับผู้ทำ
พินัยกรรมและพยานต้องลงลายมือชื่อไว้ พร้อมทั้งกรมการอำเภอจะต้องลงลายมือชื่อ วันเดือนปี และ
ระบุไว้เป็นสำคัญว่า พินัยกรรมน้ันได้ถูกทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา 1658 (1) ถึง (3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแก้ไข 
ผู้ทำพินัยกรรม พยาน และกรมการอำเภอจะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขน้ัน ไม่เช่นน้ันพินัยกรรม
จะไม่สมบูรณ์ 

(ง) พินัยกรรมแบบเอกสารล ับ (มาตรา 1660 แห ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อตัวเองในพินัยกรรมและผนึกพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อคาบรอยผนึก และนำพินัยกรรมน้ันไปแสดงต่อกรมการอำเภอและพยานอย่างน้อยอีก  
2 คน พร้อมทั้งแถลงว่าพินัยกรรมน้ันของตน โดยกรมการอำเภอจะต้องจดถ้อยคำและวัน เดือนปีที่
ผู้ทำพินัยกรรมได้แถลงไว้พร้อมทั้งประทับตราตำแหน่ง และให้กรมการอำเภอ ผู้ทำพินัยกรรม และ
พยานลงลายมือชื่อบนซองพินัยกรรมดังกล่าว หากมีการแก้ไขผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลาย มือชื่อ
กำกับไม่เช่นน้ันพินัยกรรมย่อมไม่สมบูรณ์ 

 
47 supra note 25, มาตรา 1655.  
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(จ) พินัยกรรมแบบทำโดยวาจา (มาตรา 1663 แห ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผู้ทำพินัยกรรมจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ตกอยู่ใน
อันตรายใกล้ความตาย เป็นต้น โดยผู้ทำพินัยกรรมสามารถที่จะแสดงเจตนาต่อพยานอย่างน้อย 2 คน
ได ้ และพยานจะต ้องไปแสดงตนต่อกรมการอำเภอและแจ้งเจตนาด ังกล่าวโดยไม่ชักช ้า และ
นายอำเภอจะต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้พร้อมทั้งให้พยานลงลายมือชือ่กำกับ 

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศออสเตรเลีย 

การทำพินัยกรรมอาจอยู ่ในรูปแบบของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ( Digital Will) ดังที่
ปรากฏในคำพิพากษาคดี Re Nichol (Nichol v Nichol [2017] QSC 220) ที่ได้กล่าวว่า ข้อความที่
อยู่ในโทรศัพท์น้ันถือเป็นเอกสารที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาเผื่อตายไว้และผู้ตายมีเจตนาที่จะให้ข้อความ
ดังกล่าวน้ันมีผลเป็นพินัยกรรม และในคำพิพากษาคดี Re Estate of Wai Fun CHAN (Deceased 
[2015] NSWSC 1107) ได้ตัดสินว่า ข้อมูลที่อยู่ใน DVD Recording เป็นเอกสารที่ผู้ตายได้แสดง
เจตนาเผื่อตายไว้และผู้ตายมีเจตนาที่จะให้ข้อความดังกล่าวน้ันมีผลเปน็พินัยกรรม 
ประเทศจีน 

มาตรา 17 ของ Law on Succession of the People’s Republic of China48 ได ้กำหนด
แบบสำหรับการทำพินัยกรรมไว้ ดังน้ี 

1. พินัยกรรมที่ได้รับไว้กับโนตาร่ี 
2. พินัยกรรมที่ผู้ทำได้เขียนด้วยลายมือตนเองและได้มีการลงลายมือชื่อก ำกับพ ร้อมกับวัน

เดือนปีที่ทำ 
3. พินัยกรรมที่ให้ผู้อื่นเขียนแทนจะต้องมีพยานรับรองการเขียนพินัยกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 2 

คน และต้องการลงลายมือชื่อกำกับพร้อมด้วยพยานอื่นและผู้ทำพินัยกรรม และลงวันเดือนปีที่ทำ
กำกับ 

4. พินัยกรรมที่ทำโดยการบันทึกเสียง (Sound-recording) และมีพยานไม่น้อยกว่า 2 คน 
5. พินัยกรรมในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation) ผู้ทำพินัยกรรมอาจทำได้ต่อหน้าพยาน

ไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประเทศอังกฤษ 

ตามมาตรา 9 ของ Wills Act 1837 ได้กำหนดไว้ว่า พินัยกรรมจะมีผลก็ต่อเมื่อ 
(1) ได้เขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยผู้ทำพินัยกรรมหรือบุคคลอื่นที่ดำเนินก ารภ ายใต้ก าร

กำหนดของผู้ทำพินัยกรรม 

 
48 supra note 27. 
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(2) ผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาให้พินัยกรรมมีผลตามที่ได้ลงนามไว้ 
(3) ผู้ทำพินัยกรรมไดล้งนามในพินัยกรรมน้ันอยา่งมีสติสมัปชัญญะต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คน 
(4) พยานต้องลงนามรับรองในพินัยกรรมต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม แต่ไม่จำเป็นต้องต่อห น้า

พยานอื่น 

 
2.1.3.2 กฎหมายลักษณะครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในเร่ืองของกฎหมายลักษณะครอบครัวน้ันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ
พิจารณาสิทธิในการรับมรดก ทั้งในเร่ืองของการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และการเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปตามลำดับ 

1)  การสมรส 
เร่ืองการสมรสมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ 

เงื่อนไขของการสมรส และแบบของการสมรส 
เงื่อนไขของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้

กำหนดไว้ในมาตรา 1448 ว่า “การสมรสน้ันจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้” และการสมรสน้ันต้องไม่ทำ
ขณะที่ฝ่ายหน่ึงฝา่ยใดเปน็บุคคลวกิลจริตหรือคนไร้ความสามารถ หรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีการสมรสอยู่แลว้ 
หรือคู่สมรสน้ันมีความสัมพันธ์เป็นผู้ รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม หรือมีความสัมพันธ์เป็ น  
ผู้สืบสายโลหิตและพี่น้องที่เปน็ผู้สืบสายโลหิตเดียวกัน 

แบบของการสมรสนั ้นจะมีผลทางกฎหมายก ็ต ่อเม ื ่อคู ่สมรสได้  
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้วเท่าน้ัน49 โดยจะต้องแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนในการ
จดทะเบียนดังกล่าว50 

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศมาเลเซีย 

ตามหลักกฎหมายครอบครัวของศาสนาอิสลาม สามีสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหน่ึงคน ซึ่ง
ตามมาตรา 23 ของ Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 ได้มีการรองรับหลักการ
ดังกล่าวโดยกำหนดไว้ว่า การที่จะทำการสมรสภรรยาอื่นได้น้ันจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากศาล 

 

 
49 supra note 25, มาตรา 1457. 
50 supra note 25, มาตรา 1458. 
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ท ั ้งนี ้  หลายประเทศมีการยอมรับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน เช ่น 51 สหรัฐอเมริกา 
เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม สเปน นอร์เวย์ สวีเดน เป็นต้น และในบางประเทศได้มีการยอมรับการสมรส
ระหว่างบุคคลที่มีการสืบสายโลหิตเดียวกัน52 เช่น อาร์เจนติน่า ฝร่ังเศส บราซิล สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 
เป็นต้น แต่ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศกำหนด 

 
2)  การสิ้นสุดการสมรส 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุของการสิ้นสุด
การสมรสไว้ 3 เหตุด้วยกัน53 ได้แก่ คู่สมรสตาย การหย่า (โดยได้มีการจดทะเบียนหย่าตามมาต รา 
1514 และมาตรา 1515 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือศาลได้มีคำพิพากษาให้หย่ากัน
ตามมาตรา 1523 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และศาลไดม้ีคำสั่งเพิกถอนการสมรส  

การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
ปัจจุบันน้ียังคงไม่ยอมรับการหย่าและรับรองผลของการหย่าที่คู่สมรสซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติฟิลิปปินส์
ได้ทำในต่างประเทศ 

 
3) การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามมาตรา 1536 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการ
กำหนดบทสันนิษฐานไว้ว่า “เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่
การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็น
สามี แล้วแต่กรณี” แต่หากเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้ทำการสมรสน้ัน ให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของมารดา54 และหากบิดาต้องการที่จะรับรองบุตรดังกล่าวว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของตนแล้วย่อมสามารถที่จะทำได้โดยจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรโดยความยินยอมของ
มารดาต่อนายทะเบียนก็ได้55 

 
51 Council on Foreign Relations, Marriage Equality: Global Comparisons, (2021), from 
https://www.cfr.org/backgrounder/marriage-equality-global-comparisons.  
52 Wikipedia, Legality of incest, from https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_incest.  
53 supra note 25, มาตรา 1501. 
54 supra note 25, มาตรา 1546. 
55 supra note 25, มาตรา 1546. 
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นอกจากน้ี บุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์สามารถที่จะรับ
บุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมของตนก็ได้หากบุคคลน้ันมีอายุน้อยกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมน้ันไม่ น้อยกว่า 
15 ปี56 และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกลา่วด้วย  

2.1.4 การขัดกันของกฎหมายและนิติวิธีที่เกี่ยวข้อง 
 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาถึงผู้มีสิทธิในรับมรดกและการรับมรดกต ามป ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ประกอบกับการได้พิจารณาตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศในเร่ืองที่
สอดคล ้องกับแล ้วจะพบว่าในบางประเทศนั ้นค ่อนข้างมีความแตกต่างจากประเทศไทยอยา่งมี
นัยสำคัญ ดังน้ัน จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม กล่าวคือ ในกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของกฎหมายลักษณะครอบครัวหรือกฎหมายลักษณะมรดกก็ดี และข้อพิพาทน้ันมีองค์ประกอบ
ต่างประเทศ เช่น บุคคลในข้อพิพาทน้ันเป็นคนต่างด้าว การสมรสเกิดขึ้นในต่างประเทศ ทรัพย์มรดก
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น การพิจารณากฎหมายเพื่อปรับใช้กับข้อพิพาทดังกล่าวจะใช้กฎหมาย
ของประเทศใดในการพิจารณา 

 ประเด็นน้ีได้มีคำตอบอยู่ในกฎหมายที่กำหนดนิติวิธีเกี่ยวกับการเลือกใช้กฎหมาย
ในกรณีที่ข้อพิพาทซึ่งเป็นคดีแพ่งและพาณิชย์น้ันมีองค์ประกอบต่างประเทศตามที่ได้กล่าวข้ างต้นแลว้ 
ซึ่งกฎหมายที่กำหนดนิติวิธีดังกล่าวน้ี เรียกว่า “กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล” (Private 
International Law) หรือ “กฎหมายข ัดกัน” (Conflict of Laws) (ซ ึ ่งต ่อไปผู ้ เขียนจะใช้คำว่า 
“กฎหมายขัดกัน” เป็นหลัก) 

 กฎหมายขัดกันน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายเอกชนของประเทศหน่ึงประเทศใดซึ่ง
เกี่ยวกับคดีที่มีองค์ประกอบต่างประเทศอันหมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กับระบบกฎหมายที่มิใช่เป็น
กฎหมายของศาลที่กำลังพิจารณาคดี57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะ
ใช้กฎหมายของประเทศใดที่การพิจารณาคดีของศาลสำหรับในกรณีที่คดีที่อยู่ใ นก ารพิ จารณามี
องค์ประกอบต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางด้านบุคคลหรือทรัพย์สินก็ตาม โดยในการ
พิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดในการพิจารณาคดีน้ัน ตามหลักของกฎหมายขัดกันแล้ว 
จะต้องพิจารณาจากจุดเกาะเกี่ยว (Connecting Point) ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท58 ได้แก่ 

 1)  จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งแบ่งออกได้เป็นอีก 3 ประเภทย่อย ได้แก่ 
หลักภูมิลำเนา (Domicile) หลักสัญชาติ (Nationality) และหลักถิ่นที่อยู่ (Habitual Residence)  

 
56 supra note 25, มาตรา 1598/19. 
57 J.H.C Morris, The Conflict of Law 2 (2002) อ้างใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานชิ, คำอธบิายกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล, (พิมพ์ครัง้ที่ 5), (กรุงเทพฯ: สำนกัพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, 2563), น. 103. 
58 ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานชิ, คำอธบิายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, พิมพ์ครั้งที ่5, (กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์, 2563), น. 153-163. 
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 2)  จุดเกาะเกี่ยวกับสถานที่ ในกรณีน้ีอาจพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวได้หลายรูปแบบ
ข ึ ้นอยู ่ก ับเรื่องของข้อพิพาทนั ้น ๆ  เช ่น สำหรับข้อพิพาทเกี ่ยวก ับสัญญา อาจมีการพิจารณาถึง 
จุดเกาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับสัญญาน้ัน ๆ เช่น สถานที่ลูกหน้ีต้องปฏิบัติการชำระหน้ีหรือสถานที่ทำสัญญา 
เป็นต้น สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน อาจมีการพิจารณาถึงสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน (Situs) 
สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัว อาจมีการพิจารณาถึงสถานที่ที่ได้ทำการสมรส 
(เช่น จดทะเบียน) เป็นจุดเกาะเกี่ยวในการพิจารณา สำหรับกรณีของมรดกอาจพิจารณาถึง สถานที่ตั้ง
ของทรัพย์มรดก ภูมิลำเนาของเจ้ามรดก หรือสัญชาติของเจ้ามรดก เป็นจุดเกาะเกี่ยวในการพิจารณา 
เป็นต้น และในส่วนของพินัยกรรมซึ่งเป็นเร่ืองเกี่ยวกับมรดกน้ันอาจมีการขยายไปถึงจุดเก าะเกี่ยว  
กับเจตนาของคู่สัญญาที่จะกล่าวต่อไป 

 3)  จุดเกาะเกี่ยวกับเจตนาของคู่สัญญา กล่าวคือ กฎหมายที่คู่สัญญาเลือก ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวเป็นการรองรับหลักการในเร่ืองของหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาของคู่สัญญา 
(Party Autonomy) โดยคู่สัญญาอาจมีการเลือกไว้แล้ว ณ ขณะที่ได้ทำสัญญาว่าใช้กฎหมายใดบังคับ
แก่สัญญาน้ัน 

 สำหรับกฎหมายขัดกันของประเทศไทยได้มีการบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 ซึ่งได้มีการกำหนดจุดเกาะเกี่ยวเกี่ยวกับกฎหมายที่จะ
ใช้ในการพิจารณาคดีกรณีที่ประเด็นพิพาทในคดีน้ันมีองค์ประกอบต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องแบ่ง
ออกเป็น 5 เร่ือง ได้แก่ สถานะและความสามารถของบุคคล หน้ี ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก โดย
พระราชบัญญัติ น้ีได้กำหนดกลไกการพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดในก ารป รับใช้กับ  
ข้อพิพาทดังที่ปรากฏในมาตรา 4 ว่า “ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับและต ามกฎหมาย
ต่างประเทศน้ัน กฎหมายที่จะใช้บังคับได้แก่กฎหมายแห่งประเทศไทย ให้ใช้กฎหมายภายในแห่ง
ประเทศไทยบังคับ มิใช่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายไทยว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย” หมายความว่า 
ลำดับแรกน้ัน จะต้องพิจารณาประเด็นของข้อพิพาทว่าเป็นเร่ืองใด ลำดับที่สอง คือ พิจารณาว่า
พระราชบัญญัติน้ีได้กำหนดให้ใช้กฎหมายประเทศใดในการพิจารณาข้อพิพาทน้ันซึ่งการพิ จา รณา
ดังกล ่าวจะพิจารณาตามจุดเกาะเก ี่ยวใดในเรื่องนั ้น ๆ  ลำด ับท ี่สาม เมื ่อรู ้ว ่าจะใช ้ “กฎหมาย
ต่างประเทศ” ในการพิจารณา คำว่า “กฎหมายต่างประเทศ” ณ ที่น้ี หมายถึง กฎหมายขัดกันของ
ต่างประเทศ ซึ่งจะต้องไปพิจารณากฎหมายขัดกันของต่างประเทศว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศใดใน
การพิจารณา หากปรากฏว่า 

 1)  กฎหมายขัดก ันของต่างประเทศนั ้น ได ้กำหนดจุดเกาะเกี ่ยวเด ียวกันกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของประเทศไทย เช่นน้ี ก็ให้ใช้กฎหมายสารบัญญัติ  
ของต่างประเทศน้ันในการพิจารณาข้อพิพาท 
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 2)  กฎหมายขัดก ันของต่างประเทศนั ้น ได ้กำหนดจุด เกาะเกี ่ยวแตกต่างกับ 
ประเทศไทย และจุดเกาะเกี่ยวน้ันได้กำหนดให้มาใช้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีดังกล่าวน้ี
เรียกว่า “การย้อนส่งกลับ” (Renvoi) เช่นน้ี ก็ให้ใช้กฎหมายสารบัญญัติของประเทศไทย ในการ
พิจารณาข้อพิพาท59 

 3)  กฎหมายขัดก ันของต่างประเทศนั ้น ได ้กำหนดจุดเกาะเ กี ่ยวแตกต่างกับ 
ประเทศไทย และจุดเกาะเกี่ยวน้ันได้กำหนดให้ไปใช้กฎหมายของประเทศที่สาม ในกรณีดังกล่าวน้ี
เรียกว่า “การย้อนส่งต่อไป” (Transmission) ซึ่งในทางปฏิบัติน้ันยังไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานที่อาจ
พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยได้60 

 สำหรับรายงานการศึกษาฉบับน้ี จะขอสรุปจุดเกาะเกี่ยวที่สำคัญสำหรับประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะครอบครัวและกฎหมายลกัษณะมรดกอันเป็นฐานที่จะใช้ในการพิจารณา
ภาระภาษีการรับมรดก ตามตารางที่ปรากฏดังน้ี 

 
59 supra note 58, น. 119 และ 182 ในเรือ่งของการยอ้นส่งกลับนัน้ประเทศไทยได้มีการบญัญัติไว้อยา่งชัดเจนใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขดักันแหง่กฎหมาย พุทธศักราช 2481 ซึ่งหลกัการย้อนสง่กลับนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือให้เกดิ
ความเป็นเอกภาพของคำพิพากษา กล่าวคือ ไม่ว่าจะเปน็การฟ้องคดีทีไ่หนผลของคำพิพากษานัน้ควรจะออกมา
เหมือนกัน.  
60 supra note 58, น. 186. 
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ตารางที่ 3  สรุปจุดเกาะเกี่ยวที่สำคัญของกฎหมายครอบครัวและมรดกสำหรับการพิจารณาภาระภาษีการรับมรดก 61 
เรื่อง ประเด็น มาตรา จุดเกาะเกี่ยว เง่ือนไข 

กฎหมายว่าด้วยสถานะ 
ของบุคคล 

การพิจารณาผลของการสั่ง 
ให้คนต่างด้าวเป็นคนสาบสูญ 

11 กฎหมายสัญชาติ ไม่ใช้บังคับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยูใ่น
ประเทศไทย 

กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว 

1. เงื่อนไขการสมรส62 19 กฎหมายสัญชาติ 
ของคู่กรณีแต่ละฝ่าย 

 

2. แบบของการสมรส 2063 กฎหมายไทย การสมรสระหว่างคนไทยและคนไทย 
  กฎหมายไทย การสมรสระหว่างคนไทยและคนต่างด้าว 
  กฎหมายแห่งประเทศ 

ที่ทำการสมรส 
การสมรสระหว่างคนต่างด้าวและคนต่างด้าว 

3. การจัดการทรัพย์สินระหว่าง 
คู่สมรส 

22 กฎหมายสัญชาติ 
ของคู่กรณีแต่ละฝ่าย 

กรณีที่ไม่มีสัญญาก่อนการสมรส 

 
61 ตัวอย่างการใช้ตาราง เช่น ในกรณีทีพิ่จารณาแบบของการสมรสระหว่างคนตา่งด้าวนั้น จุดเกาะเกี่ยวสำหรบัเรื่องของแบบของการสมรสตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแหง่
กฎหมาย พุทธศักราช 2481 ได้กำหนดจุดเกาะเกี่ยวในประเด็นแบบของการสมรสไว้ 2 จุดเกาะเกี่ยว ได้แก่ กฎหมายไทย และกฎหมายแหง่ประเทศทีท่ำการสมรส ซึ่งในการพิจารณาว่า
ต้องใช้กฎหมายใด จะต้องพิจารณาต่อมาที่เง่ือนไข ซึ่งในกรณีนีเ้ปน็การสมรสระหวา่งคนต่างด้าวและคนต่างด้าว จึงต้องใช้กฎหมายแหง่ประเทศทีท่ำการสมรส เป็นตน้ 
62 supra note 58, น. 274 เง่ือนไขของการสมรสประกอบด้วย อายุ เพศ ความยินยอม การสมรสซ้อน และความสัมพันธ์ทางเครอืญาต.ิ 
63 supra note 58, น. 276 มาตรา 20 นี้ ได้กำหนดผลของแบบไว้ กล่าวคือ มีผลสมบูรณ์ถา้เป็นไปตามแบบของประเทศนัน้ ๆ  ที่ระบุในมาตรานี ้ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการใช้การ
ย้อนส่งตามมาตรา 4 กับเรื่องของแบบของการสมรสนี้.  
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เรื่อง ประเด็น มาตรา จุดเกาะเกี่ยว เง่ือนไข 
  กฎหมายสัญชาติของสามี กรณีที่ไม่มีสัญญาก่อนการสมรสและสามีภริยามี

สัญชาติต่างกัน 
  25 กฎหมายที่คู่สัญญาเจตนา 1. กรณีที่มีสัญญากถ้ามีสัญญาก่อนการสมรส 

2. สามีภริยามีสัญชาติต่างกัน 
3. ได้แสดงเจตนาหรือพึงสันนิษฐานได้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับต่อการจัดการทรัพย์สินไว้  

  ประเทศที่คู่สมรส 
ตั้งภูมิลำเนาคร้ังแรกหลัก 
จากการสมรส 

1. กรณีที่มีสัญญากถ้ามีสัญญาก่อนการสมรส 
2. สามีภริยามีสัญชาติต่างกัน 
3. ไม่ได้มีการแสดงเจตนาหรือไม่อาจพึง
สันนิษฐานได้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใชบ้ังคับต่อการ
จัดการทรัพย์สินไว้  

 22 และ 25 กฎหมายแห่งถิ่นที่ตั้ง การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส สำหรับ
อสังหาริมทรัพย์ 

4. การหย่า 26 กฎหมายสัญชาติ 
ของทั้งสามีและภริยา 

กฎหมายสัญชาติของสามีและของภริยา
กำหนดให้สามารถให้หย่าได้ 

5. การเป็นบุตรโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

29 กฎหมายสัญชาติแห่งสามี
ของมารดาในขณะที่บุตรเกิด 

กรณีสามีซึ่งเป็นบิดาของบุตรยังไม่ตาย 
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เรื่อง ประเด็น มาตรา จุดเกาะเกี่ยว เง่ือนไข 
  กฎหมายสัญชาติแห่งสามี

ของมารดา ณ ขณะที่ตาย 
กรณีสามีซึ่งเป็นบิดาของบุตรน้ันตายในขณะที่ 
บุตรเกิด 
 

ส่วนมรดก64 1. ทรัพย์มรดกที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ 

37 กฎหมายถิ่นที่ตั้ง  

2. ทรัพย์มรดกที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ 

38 กฎหมายภูมิลำเนา 
ของเจ้ามรดก ณ ขณะที่ตาย 

 

3. ความสามารถในการทำ
พินัยกรรม 

39 กฎหมายสัญชาติ ณ ขณะที่
ทำพินัยกรรม 

 

4. แบบของพินัยกรรม 40 เลือกได้ระหว่างกฎหมาย
สัญชาติหรือกฎหมายของ
ประเทศที่ทำพินัยกรรม 

 

5. ผลและการตีความพินัยกรรม 41 กฎหมายภูมิลำเนาของผู้ทำ
พินัยกรรม ณ ขณะที่ตาย 

 

 
64 supra note 58, น. 290 ในเรื่องของการทำพินัยกรรมตาม 3. ถึง 7. นั้นใช้บงัคับสำหรับทรัพย์มรดกที่เป็นสังหาริมทรัพยเ์ทา่นัน้ เนื่องจากว่าทรพัย์มรดกทีเ่ปน็อสงัหาริมทรพัย์นัน้จะ
ใช้ตาม 1. สำหรับทุกประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยม์รดกที่เปน็อสังหาริมทรัพย.์  
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เรื่อง ประเด็น มาตรา จุดเกาะเกี่ยว เง่ือนไข 
6. การเพิกถอนพินัยกรรม 42 กฎหมายภูมิลำเนาของผู้ทำ

พินัยกรรม ณ ขณะที่เพิก
ถอน 

 

7. การตกไปแห่งพินัยกรรม 42 กฎหมายภูมิลำเนาของผู้ทำ
พินัยกรรม ณ ขณะที่ตาย 
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 อย่างไรก็ดี การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 
2481 น้ัน ได้มีข้อจำกัด ดังน้ี 

 1)  การใช ้กฎหมายสารบ ัญญัติของต่างประเทศในการพิจารณาข ้อพิพาทน้ัน  
จะใช้ได้เฉพาะแต่ในกรณีที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแหง่ประเทศไทย
เท่าน้ัน65 

 2)  การใช้กฎหมายต่างประเทศ (ทั้งกฎหมายขัดกันและกฎหมายสารบัญญัติ) ตาม
พระราชบ ัญญัต ินี ้ เป ็นการนำเสนอเสมือนว่าเป็นข้อเท็จจริง ด ังนั ้น หากต ้องการใช้กฎหมาย
ต่างประเทศคู่กรณีจำต้องพิสูจน์ใหเ้ป็นทีพ่อใจแกศ่าล หากไม่แล้วย่อมตอ้งใชบ้ังคับตามกฎหมายไทย66 

2.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัทำความตกลงระหว่างประเทศ 
 เมื่อได้ทราบถึงภาระภาษีการรับมรดกสำหรับกรณีที่มีองค์ประกอบต่างประเทศเข้ามา 

เกี่ยวข้องแล้ว ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นน้ัน มีหลายประเทศได้มีการจัดเก็บภาษีจากมรดกเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะในรูปแบบของการเก็บภาษีจากกองมรดก จากการรับมรดก หรือจากการให้ 
อันเน่ืองมาจากเหตุของความตาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของประเทศอังกฤษที่ได้มีการ จัดเก็บภ าษี  
อันเน่ืองมาจากความตาย (Death Duties) มาเป็นเวลานาน ดังจะเห็นได้จากหลักฐานที่รัฐบาลไทยได้
ม ีหนังสือร้องขอต่อรัฐบาลอังกฤษในการยกเว ้นภาษีอันเนื ่องมาจากความตายสำหรับทรพัย์สิน 
ส ่วนพระองค์ของรัชกาลที่  5 (กล ่าวค ือ เง ินได ้ลงทุนจำนวน 100,000 ปอนด์สเตอร์ลิงใน 2 ½ 
Consolidated Stock) อ ันเป ็นมรดกตกทอดแก่รัชกาลที่  6 เม ื ่อว ันท ี่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 
(ค.ศ. 1912) ดังน้ัน เมื่อประเทศต่าง ๆ มีการจัดเก็บภาษีจากมรดกเช่นเดียวกับประเทศไทยกรณีจึง
อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับภาระภาษีซ้ำซ้อนได้  

 
65 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแหง่กฎหมาย พุทธศักราช 2481, มาตรา 5. 
66 supra note 65, มาตรา 8. 
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ภาพที่ 1  จดหมายจากเอกอ ัครราชท ูตสยาม ณ กรุงลอนดอน ถ ึงรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง  

การต่างประเทศอังกฤษ  
ที่มา: ถ่ายโดย เผด็จ ขำเลิศสกุล (https://www.bbc.com/thai/thailand-54646715) 
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ภาพที่ 2  จดหมายจากเอกอ ัครราชท ูตสยาม ณ กรุงลอนดอน ถ ึงรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศอังกฤษ  
ที่มา: ถ่ายโดย เผด็จ ขำเลิศสกุล (https://www.bbc.com/thai/thailand-54646715) 
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ภาพที่ 3  พาดหัวข่าวเกี่ยวกับภาระภาษีมรดกจำนวนมหาศาล (11 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของครอบครัว

ซัมซุง 
(โดยข่าวดังกลา่วมีเนือ้หาแสดงใหเ้ห็นถงึภาระภาษจีำนวนมหาศาลทีจ่ะตกเป็นภาระแก่ทายาทผู้ไดร้ับมรดก)  
ที่มา: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/samsung-heirs-to- 
 pay-11-billion-donate-art-to-settle-tax-bill) 

 
ด้วยเหตุที่อาจมีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ ำซ้อนเกิ ดขึ้ นดังกล่ าว  

ตามมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 จึงได้บัญญัติให้อำนาจแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไว้ว่า “รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจลดหรือ
ยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี แก่บุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
เกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กบัรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งน้ี โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา” 
โดยในการทำสัญญาหรือความตกลงน้ันเป็นสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดผล
ผ ูกพันทางกฎหมายก ับประเทศ  ด ังนั ้น จึงม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปน้ี อันเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และการมีผลใช้
บังคับในประเทศไทยของสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว  

 2.1.5.1 บุคคลผู้มีอำนาจในการทำสัญญาหรือความตกลงระหว่ างประเทศที่ จะ
ผูกพันประเทศไทย 

ในการเข้าจัดทำความตกลงระหว่างประเทศน้ัน มีขั้นตอนเร่ิมต้นตั้งแต่
การเจรจา การลงนามผ ูกพัน และการเริ ่มม ีผลใช ้บังค ับ ของความตกลงระหว ่างประเทศน้ัน  
โดยกระบวนการตั้งแต่เร่ิมต้นเจรจาจนสิ้นสุดการเจรจาน้ันแต่ละประเทศยอ่มมีแนวทางปฏิบตัิที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสำหรับประเทศไทยน้ันความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับน้ันหากเข้าลักษณะเป็นห นังสือ
สัญญาตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ย่อมต้อง
ผ่านการให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภา และเมื่อผ่านการพิจารณาตามกระบวนการของแต่ละประเทศแลว้  
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ในขั้นตอนการลงนามเพื่อความผูกพันน้ันจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันความตกลง ระหว่าง
ประเทศน้ันเป็นผู้ลงนาม ซึ่งตามข้อบทที่ 7 ของ Vienna Convention on the Law of Treaties 
1969 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลที่จะลงนามในสนธิสัญญาได้น้ันจะต้องเป็น 

1) ประมุขของรัฐ (Head of State) 
2) หัวหน้ารัฐบาล 
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
4) ห ัวหน้าคณะผู ้แทนทางการทูตซึ ่งมีอำนาจในส่วนที ่ เกี ่ยวกับการ

ยอมรับ หรือรับเอาข้อบทของสนธิสัญญาที่กระทำระหว่างรัฐผู้รับ (Accredited State) และรัฐผู้ส่ง 
(State to which they are accredited) สำหรับการทำสนธิสัญญาระหว่างสองรัฐน้ันเท่าน้ัน 

5) ผู้เป็นตัวแทนของรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ หรือ
องค ์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรใดในองค์การระหว่างประเทศ โดยมีอำนาจในส่วนที ่เกี ่ยวกับ  
การยอมรับข้อบทของสนธิสัญญาในการประชุมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ขององค์การระหว่างประเทศน้ัน ๆ 

6) บ ุคคลอ ื ่นนอกเหนือจาก 1) - 5) ท ี ่ ได ้รับมอบอำนาจเต ็ม (Full 
Power) จากรัฐน้ัน ๆ ในการทำสนธิสัญญา 

 2.1.5.2 ระบบกฎหมายของประเทศไทยในส่วนของความส ัมพันธ ์ระหว่าง
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยน้ันได้มีการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ในมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 

“พระมหากษัตริย์ทรงไว ้ซ ึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังส ือสัญญา
สันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังส ือสัญญาใดมีบทเปล ี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประ เทศอย่ าง
กว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำห นดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
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การค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรค
สามด้วย 

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือว รรคส าม
หรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งน้ี ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ” 

ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบว่า ระบบกฎหมายของประเทศไทยได้
แยกระหว่างกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศออกจากกัน กล่าวคือ ในการจะใช้
กฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทยได้น้ันจะต้องมีการอนุวัติการกฎหมายน้ัน ( Implementation) 
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายภายในเสียก่อนจึงจะมีผลใช้บังคับในประเทศไทยได้ กล่าวคือ ต้องมี
กฎหมายภายในรองรับการใช้บังค ับกฎหมายระหว่างประเทศ ซ ึ ่งระบบกฎหมายของประเทศน้ี
เรียกว่า “ระบบทวินิยม” (Dualism)67 

สำหรับการจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศตามความในมาตรา 11 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะ
พบว่า มีลักษณะเป็นบทบัญญัติรองรับการทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศแล้วหากสัญญา
หรือความตกลงดังกล่าวให้มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องลดหรือยกเว้นภาษีการรับมรดก และคำถาม
ที่ตามมา คือ แล้วในการจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศตามบทบัญญัติน้ีจะต้องนำเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่ น้ัน เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา 178 แล้วย่อมพบว่า สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดผลผูกพนั
แก่ประเทศไทยเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญา หนังสือสัญญาที่จะต้องนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบน้ันจะต้องมีลักษณะตามที่กำหนดได้แก่ “มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประ เทศอย่ าง

 
67 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), การเตรยีมความพร้อมด้านกฎหมายของ
ไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน, รายงานการศึกษาวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (Final Report), น. 13, จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ac/download/article/article_20170626114904.pdf.  
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กว้างขวาง68” ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสัญญาหรือความตกลงตามมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวจึงไม่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 
แต่จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการลงนามผูกพันดังกล่าว69 

2.1.6 ต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจากกองมรดก 
กา ร ร ั บมรดก  และกา รให ้  ป ี  1982 (1982 Double Tax Convention on Estates and 
Inheritances and on Gifts) (ต้นแบบอนุสัญญา 1982) 

 เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวกับ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ หรือภาษีอันเน่ืองมาจากเหตุของคว ามต ายก็ตาม 
ต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้เป็นต้นแบบในการหารือร่วมกันน้ันถูกพัฒนาขึ้นโดย OECD 
ซึ่งในส่วนของภาษีอันเน่ืองมาจากเหตุของความตายน้ัน ต้นแบบความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้กัน
น้ันมีที่มาจากความต้องการของประเทศสมาชิก OECD ที่ต้องการจะขยายแนวทางก ารข จัดภ าษี
ซ้ำซ้อนออกไปให้ครอบคลุมถึงภาษีกองมรดกและการรับมรดก ประกอบกับเพื่อให้แนวทางการขจัด
ภาระภาษีซ้ำซ้อนน้ันเป็นไปแนวทางเดียวกันจึงได้มีความพยายามในการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด ็นด ังกล ่าวข ึ ้นในครั ้งแรกเมื ่อป ี 1966 ตาม Recommendation concerning a Draft 
Convention for the Avoidance of Double Taxation on Estates and Inheritances แ ล ะ
ต่อมาในปี 1982 ได้มีการนำข้อเสนอดังกล่าวน้ันมาปรับปรุงอีกคร้ังหน่ึง โดยในการปรับปรุงน้ันได้มี
การพิจารณาถึงแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนสำหรับภ าษีกอง
มรดกและการรับมรดก พร้อมทั้งได้มีการขยายขอบเขตของข้อเสนอแนะน้ันให้ครอบคลุมถึงภาษีการ
ให้อันเน่ืองจากเหตุของความตาย (Gifts) ตาม Recommendation of the Council concerning 
the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Estates and Inheritances 
and on Gifts และโดยที่ข้อเสนอแนะน้ันได้มีการนำเสนอ ต้นแบบอนุสัญญา 1982 อันจะเป็นวัตถุ
แห่งการศึกษาสำหรับรายงานการศึกษาน้ีต่อไป  

 2.1.6.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำต้นแบบอนุสัญญา 1982 
การจัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นก ารเก็บ

ภาษีซ้อนเกี่ยวกับภาษีอันเน่ืองมาจากเหตุของความตายน้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขจัดภาระภาษี
ซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีมรดกและการรับมรดก และภาษีการให้อันเน่ืองมาจากเหตุของความตาย ซึ่งเป็น

 
68 มาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติความหมายของ 
“หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทนุของประเทศ
อย่างกว้างขวาง” ไว้ว่า หนังสือสัญญาเกี่ยวกบัการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือทำ
ให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธใินทรัพยากรธรรมชาติทัง้หมดหรือบางส่วน หรือหนงัสือสญัญาอื่นตามที่กฎหมายบญัญัติ 
69 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่นร 0503/ว 59 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
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อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนระหว่างประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของป ระเทศ  
อันเน่ืองมาจากภาระภาษีที่เกินสมควรจากความซ้ำซ้อนน้ัน70  

 2.1.6.2 ค้าโครงและภาพรวมของต้นแบบอนุสัญญา 1982 
ต้นแบบอนุสัญญา 1982 ประกอบไปด้วยข้อบททั้งสิ้น 16 ข้อบท โดย

ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ขอบเขตของอนุสัญญา ซึ่งจะกล่าวถึงขอบเขตทางด้านบุคคลว่า

บุคคลใดอยู่ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว และขอบเขตทางด้านภาษีว่าประเภทภาษีใดถูกครอบคลุมอยู่
ภายใต้อนุสัญญาน้ี 

ส่วนที่ 2 การกำหนดสิทธิในการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศคู่สัญญา ซึ่ง
จะกล่าวถึงว่าประเทศคู่สัญญาฝ่ายใดจะเป็นผู้มีสิทธิจัดเก็บภาษี และในกรณีที่กำหนดสิทธิในการ
จัดเก็บภาษีแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่ขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 

ส่วนที่ 3 มาตรการพิเศษต่าง ๆ กล่าวคือ ข้อบทที่อยู่ในส่วนน้ีจะเป็นข้อ
บทที่กำหนดมาตรการพิเศษต่าง ๆ อาทิ การกำหนดให้ประเทศคู่สัญญาจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาน้ี การขจัดข้อพิพาทระหว่างประเทศคู่สัญญาในกรณีที่มีการ
ดำเนินการตามอนุสัญญาน้ีไม่สอดคล้องกับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากร ข้อยก เว้นสำหรับ
บ ุคลากรทางการทูต และในบางกรณีอาจมีการขยายขอบเขตทางภูม ิศาสตร์ของอนุสัญญานี้ให้
ครอบคลุมถึงเขตแดนอื่น ๆ  ของประเทศคู่สัญญา  

ส่วนที่ 4 การมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาและการสิ้นผลใช้บงัคับ  
 

2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาของความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดก ซึ่งเป็นภาษีที่บังคับ

จัดเก็บเพราะเหตุอันเน่ืองมาจากความตายเกิดขึ้นน้ันมีความท้าทายเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วันสำหรับ
ประเทศไทยอันเน่ืองมาจากความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและในการเดินทางซึ่งทำให้มีคนต่างด้าว
ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานน้ันย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจากการสำรว จข อง
คณะทำงานเฉพาะเร่ืองแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย (United Nations 
Thematic Working Group on Migration in Thailand) เพื่อให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการ
ย้ายถิ่นฐานแก่ผูก้ำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบตัิงาน และภาควิชาการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 จำนวนคนต่างดา้ว
ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,000,000 คน (Thailand Migration 

 
70 OECD Commentary on the Model Double Taxation Convention on Estates and Inheritances and 
on Gifts 1982. Para. 6. 
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Report 2014) และเพิ ่มข ึ ้นเป ็นจำนวนประมาณ 1,100,000 คนในป ี พ.ศ. 2562 (Thailand 
Migration Report 2019) และในทางกลับกันจำนวนผู้มีสัญชาติไทยที่ได้พำนักอยู่ในต่างประเทศน้ันมี
จำนวนที่สูงเช่นกัน กล่าวคือ ประมาณ 1,100,000 คน (ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 อ้างใน Thailand Migration Report 2019) 

เม ื ่อจำนวนคนต่างด ้าวท ี ่พำนักอยู ่ในประเท ศไทยและผ ู ้ม ีส ัญชาต ิไทยพำนักอยู ่ใน
ต่างประเทศมีจำนวนมาก โอกาสในการปรับใช้กฎหมายขัดกันก็ย่อมมีความสำคัญเช่นกัน โดยในกรณี
ที่เป็นเร่ืองของการสมรสน้ันศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในเร่ืองของการนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้
บังคับในประเทศไทยเกี่ยวกับเงื่อนไขของการสมรสว่า ชายคนหน่ึงอายุ 10 ปี สมรสตามประเพณีจีน
ในประเทศจีนกับหญิงคนหน่ึงอายุ 12 ปีและต่อมาได้เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
กฎหมายประเทศจีนไม่มีเงื่อนไขเร่ืองของอายุของคู่สมรสและไม่ต้องจดทะเบียนสมรส และเมื่อมีเร่ือง
สู่การพิจารณาของศาลและได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว ศาลฎีกาตาม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2524 เห็นว่า เร่ืองเงื่อนไขแห่งการสมรสในประเด็นน้ีไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย71 

นอกเหนือจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ย้ายถิ่นฐานแล้ว ผู้ประกอบการที่มีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ SMEs ซึ่งนฎา วะสี ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล มานิตา รัตน
สัจธรรม พรชนก บำรุงเรือน และกฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ (2561) เห็นว่า SMEs น้ันมีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นฐานการผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเป็นส่วน
การผลิตที่สำคัญของห่วงโซ่การผลิตของประเทศ72 อีกทั้ง Ing-wei Huang (2003) เห็นว่า สำหรับ
ประเทศไทยแล้ว SMEs มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนเช่นกัน73 โดยจากข้อมูล
ของ Upalat Korwatanasakul และ Sasiwimon Warunsiri Paweenawat (2020) พบว่า ประมาณ
ร้อยละ 45 ของ GDP ประเทศน้ันมีที่มาจาก SMEs ซึ่งมากกว่าที่มาจากกิจการขนาดใหญ่ (ร้อยละ 
43) และจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วพบว่า สัดส่วนจำนวน 
SMEs ต่อจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศน้ันคิดเห็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 9974 

 
71 supra note 58, น. 290. 
72 นฎา วะสี, ชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล, มานติา รัตนสัจธรรม, พรชนก บำรุงเรอืน และกฤษฎเ์ลศิ สัมพันธารักษ,์ 
มุมมองสินเชื่อธุรกิจไทยจากขอ้มูลรายสัญญา ตอนที ่1, สถาบนัวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, จาก 
https://www.pier.or.th/abridged/2018/12/. 
73 Ing-wei Huang, “Importance of SMEs Development in Thailand,” Forum of International 
Development Studies, 23 (March, 2003): 168-170. 
74 Korwatanasakul, U. and S. W. Paweenawat. “Trade, Global Value Chains, and Small  
and Medium-Sized Enterprises in Thailand: A Firm-Level Panel Analysis,” ADBI Working Paper  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
เมื่อบุคคลที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีการรับมรดกตาม 2.1.2 ได้มีองค์ประกอบต่างประเทศ

ตามที่ได้กล่าวใน 2.1.3 น้ันมาเกี่ยวข้องย่อมทำให้การพิจารณาภาระภาษีมีความซับซ้อ นมากยิ่งขึ้น  
อันเน่ืองมาจากการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งกฎหมายขัดกันและกฎหมายสารบัญญัติของต่างประเทศ 
โดยในการพิจารณาน้ัน จำเป็นต้องพิจารณากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น4 ลำดับ ดังน้ี  
เพื่อพิจารณาภาระภาษีการรับมรดกในประเทศไทย 

1) พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 อันเป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่การเสีย
ภาษีการรับมรดกของประเทศไทย 

2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่กำหนดเร่ืองของสถานะของบคุคล 
ความสามารถของบุคคล ความสัมพันธ์ของครอบครัว และมรดกอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติตาม (1) 

3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 อันเป็นกฎหมายที่
กำหนดว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศใดปรับใช้กับข้อพิพาทที่เป็นประเด็นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์อันเป็นฐานในการพิจารณาภาระภาษีตามพระราชบัญญัติตาม (1) หากปรากฏข้อพิพาท
และผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้มีพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ศาล 

4)  ใ นก รณ ี ท ี ่ก ฎหมายต าม  3)  ไ ด ้ ก ำห นดให ้ ปร ั บใช ้ กฎหมายต ่ า งประเทศกับ 
ข้อพิพาท ทั้งกฎหมายขัดกันและกฎหมายสารบัญญัติของประเทศน้ัน เพื่อหาผลลัพธ์ของข้อพิพาทที่
เกี่ยวกับประเด็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาภาระภาษีตาม
พระราชบัญญัติตาม 1) 

ทั้งน้ี ภายหลังจากการพิจารณาภาระภาษีการรับมรดกของประเทศไทยแล้ว แต่เน่ืองจาก
หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวน้ันเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมรดกห รือก าร รับ มรดก ตาม
กฎหมายของต่างประเทศแล้วย่อมจะทำให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างสองป ระ เทศห รือ
มากกว่าสองประเทศได้ ปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีน้ีเองได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย
ทุนระหว่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ การที่ท รัพย์
มรดกของบุคคลหน่ึงจะต้องเสียภาษี 2 คร้ังขึ้นไปไม่ว่าจะในชั้นของกองมรดกหรือผู้รับมรดกก็ตามน้ัน
เป็นการบั่นทอนสถานะทางเศรษฐกิจของทรัพย์มรดกที่ตกทอดเกินสมควร โดยแทนที่ทายาทผู้ รับ
มรดกน้ันจะได้นำเงินภาษีที่ชำระดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติมอันเป็นส่วนช่วยเหลือในการขับเคลื่อ น
เศรษฐก ิจของประเทศ ด ังนั้น ในเวทีระหว่างประเทศจึงได้มีการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหา

 
1130. (Tokyo: Asian Development Bank Institute 2020): 2-6 from https://www.adb.org/ 
publications/trade-global-value-chains-and-sme-thailand-firm-level-panel-analysis.  
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ดังกล่าวขึ้นโดยการจัดทำต้นแบบอนุสัญญา 1982 เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ เลือกใช้เป็นต้นแบบในการ
จัดทำสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาน้ัน  

สำหรับประเทศไทย บทบัญญัติในมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 ได้ให้อำนาจแก่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่จะทำสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการ จัดทำ
สัญญาหรือความตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมตัวรองรับการจัดทำสัญญาห รือ
ความตกลงระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต จึงต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลจาก 

-  ต้นแบบอนุสัญญา 1982  
- ต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ และ 
- อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้  
ทั้งน้ี เพื่อจัดทำข้อพิจารณาสำหรับผู้แทนฝ่ายไทยจากมุมมองของกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูล  

ในการเจรจาหารือกับต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา 
การจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อน (Double Tax Agreement on Estate and inheritance) 
ซึ่งต่อไปในรายงานน้ีเรียกว่า “ความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน” โดยผู้เขียนจะศึกษา
และพิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมว่าจะดำเนินการในรูปแบบของการจัดทำความตกลงระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงฉบับซึ่งเป็นความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนเป็นการเฉพาะ หรือ
จะดำเนินการในรูปแบบของการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึง
ภาษีการรับมรดก ซึ่งประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องพิจารณาเตรียมการ
ในเร่ืองดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทท่ี 3  

ผลการศึกษา 
 
 

ในบทน้ีผู้เขียนได้สรุปถึงปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีมรดกหรือก ารรับ มรดก
ซ้ำซ้อนกันระหว่างประเทศ รูปแบบความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความซ้ำซ้อนน้ัน และผู้เขียนได้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขจัดภาระภาษีมรดกหรือการ
รับมรดกซ้ำซ้อนในรูปแบบที่เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคีอันเป็นไปตามคำถามการศึกษ า
ของรายงานการศึกษาฉบับน้ี ทั้งน้ี ผู้เขียนขอเน้นย้ำเบื้องต้นว่า ความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดก
หรือภาษีการรับมรดกน้ัน หมายถึง การที่ทรัพย์มรดกเดียวกันได้ถูกจัดเก็บภาษีมากกว่าหน่ึงค ร้ัง ไม่ว่า
จะในฐานะของกองมรดกหรือผู้รับมรดกก็ตาม  

ในเร่ืองของภาษีอากรน้ันอาจกล่าวได้ว่า ภาษี (Tax) คือ เงินที่รัฐใช้อำนาจบังคับเรียกเก็บ
จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน เป็นการถาวรและไม่มีสิ่ง
ตอบแทนให้โดยตรง ทั้งน้ี โดยคำนึงถึงความสามารถในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี เพื่อครอบคลุม
ภาระรายจ่ายสาธารณะหรือเพื่อการแทรกแซงอื่น ๆ ของรัฐ75 ซึ่งในเชิงหลักการแล้ว ภาษีน้ันจะไม่ได้
มีผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้จ่ายแต่ภาษีน้ันจะสะท้อนอยู่ในภาพของสวสัดิการของแต่ละประเทศอันจะ
ส่งผลประโยชน์ต่อบุคคลผู้จ่ายภาษีเหล่าน้ันเป็นการทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการจ่ายภาษีกับสิทธิพลเมือง คือ หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สหรัฐอเมริกาน้ันเป็ นหน่ึงใน
เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา76 และเมื่อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาแลว้ 
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่สหรัฐอเมริกาโดยไม่สนใจว่าบุคคลน้ันจะอยู่ใ นป ระเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือไม่ เพื่อแลกกับสวัสดิการและความคุ้มครองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ดังตัวอย่าง
ปัจจุบันที่เห็นได้ชัด คือ การอพยพพลเมืองของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดสง่
เคร่ืองบินลำเลียงพร้อมด้วยทหารเพื่ออพยพพลเมืองของสหรัฐอเมริกาออกจากพื้นที่อันตราย77 เป็นต้น 

 
75 อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรปู, กฎหมายการคลัง, (กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552). น. 94. 
76 Tax and Naturalization, from https://www.boundless.com/immigration-resources/taxes-and-
naturalization/.  
77 Secretary Antony J. Blinken On Afghanistan, (25 August 2021). From 
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-afghanistan/.  
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ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดีน้ันควรสอดคล้องกับหลักการ 4 ประการ78 ได้แก่ มีความเสมอภาคในทางภาษี 
(Canon of Equality) มีความแน่นอน (Canon of Certainty) มีความสะดวก (Canon of Convenience) 
และมีความมีประสิทธิภาพ (Canon of Economy)  

ปัญหาของการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อนน้ันอาจทำให้การจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกของประเทศไทยขัดต ่อหล ักความสามารถในการเส ียภาษี ( Ability to Pay Principle) 
อันเป็นส่วนหน่ึงของหลักความเสมอภาคในทางภาษี กล่าวคือ หลักความสามารถในการเสียภาษี น้ี 
หมายถึง การที่บุคคลสองคนซึ่งได้รับมรดกมาจำนวนเดียวกันและมีมูลค่าที่เท่ากันควรที่ จะต้องเสีย
ภาษีการรับมรดกเท่ากัน แต่เน่ืองจากเหตุของบุคคลหน่ึงมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศทำให้ต้องเสีย
ภาษีอีกคร้ังในต่างประเทศ กับในขณะที่อีกบุคคลหน่ึงมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยประเทศเดียวจึง
เสียภาษีในประเทศไทยที่เดียว เช่นน้ีจึงส่งผลให้ภาระภาษีของทั้งสองบุคคลน้ันแตก ต่าง กันแ ม้ว่า
ความสามารถในการเสียภาษีจะเท่ากันก็ตาม 
 
3.1  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีมรดกหรอืการรับมรดกซำ้ซ้อนระหว่างประเทศ 

ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนดังกล่าวน้ีเกิดขึ้นจากการที่แต่ละประเทศ  
ได ้อาศ ัยอำนาจอธิปไตยของตนเองในการกำหนดกฎเกณฑ์เก ี่ยวกับภาษีมรดกหรือการรับมรดก
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการกำหนดจุดเกาะเกี่ยว (Connecting Factor) ที่ในการ
พิจารณาความรับผิดในการเสียภาษีมรดกหรือการรับมรดก ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดเกาะเกี่ยวน้ี  
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 

3.1.1 ลักษณะที่พิจารณาจากความสัมพันธ์ของบุคคล (Personal Nexus Rule) 
 หลักเกณฑ์ลักษณะน้ีเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการกำหนดความรับผิดในการเสยี

ภาษีมรดกหรือการรับมรดกว่า กองมรดกของเจ้ามรดกใดหรือบุคคลที่รับมรดกใดจะมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีมรดกหรือการรับมรดกกับประเทศใดจากทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษี โดยไม่สนใจว่าจะตั้งอยู่ ใน
ประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยส่วนใหญ่หลักเกณฑ์ลักษณะนี้สรุปและแบ่งแนวทางการพิจารณา
ความสัมพันธ์ออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่  

 1) การพิจารณาความสัมพันธ์จากถิ่นที่อยู่ (Residence Principle) กล่าวคือ เป็น
การพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าเจ้ามรดกของกองมรดก หรือบุคคลที่รับมรดก มีถิ่นที่อยู่ในประเทศของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงหรือไม่ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ปรากฏตัวในประเทศน้ัน ๆ เช่น ปรากฏ
ตัวในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน เป็นต้น 

 
78 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (Lausanne: 
Metalibru, 2007), pp. 639-641. 
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 2) การพิจารณาความสัมพันธ์จากภูม ิลำเนา ( Domicile Principle) กล่าวคือ 
พิจารณาว่าเจ้ามรดกของกองมรดก หรือบุคคลที่รับมรดก มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศของตนหรือไม่ 
โดยอาจพิจารณาจากภูมิลำเนาตามข้อเท็จจริงซึ่งดูจากสถานที่อยู่อาศัยถาวร (Permanent Home) 
หรืออาจพิจารณาตามข้อกฎหมายว่าบุคคลนั้นมีภูม ิลำเนาโดยกำเนิดในประเทศของประเทศใด
ประเทศหน่ึงหรือไม่ 

 3) การพิจารณาจากสัญชาติ (Nationality Principle) กล่าวคือ พิจารณาว่าเจ้ ามรดก 
ของกองมรดก หรือบ ุคคลที ่รับมรดก เป ็นบ ุคคลท ี ่ม ีสัญชาต ิหรือเป ็นพลเมืองของประเทศใด  
ประเทศหน่ึงหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากสญัชาติน้ี ในทางทฤษฎีแล้ว เป็นที่โต้เถียงกันอย่างมาก 
ถึงความไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอันเน่ืองมาจากว่า หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ภาษีอากรน้ันควรพิจารณาจากความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจระหว่างตัวบุคคลกับแต่ล ะประ เทศ  
แต่แนวทางการพิจารณาความสัมพันธ์จากสัญชาติน้ีอาจปรากฏได้ว่า บุคคลที่มีความรับผิดในการเสีย
ภาษีตามหลักสัญชาติอาจไม่เคยมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ กับประเทศเจ้าของสัญชาติเลยก็ได้ 
ดังกรณีตัวอย่างของบุคคลทีไ่ด้สัญชาติมาโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต เป็นต้น 

 ในทางปฏิบัติแล้ว การเลือกใช้แนวทางการพิจารณาข้างต้นน้ี แต่ละประเทศอาจมี
การปรับใช้มากกว่าหน่ึงแนวทางเพื่อกำหนดความรับผิดในการเสียภาษีมรดกของเจ้ามรดกหรือภาษี
การรับมรดกของผู้รับมรดก 

3.1.2 ลักษณะที่พิจารณาจากสถานทีต้ั่งของทรัพย์มรดก (Source Rule) 
 หล ักเกณฑ์ลักษณะนี้ เป็นหล ักเกณฑ์เสริมจากหลักเกณฑ์ตาม 3.1.1 กล ่าวคือ 

ในกรณีที่เจ้ามรดกหรือผู้ รับมรดกไม่ได้มีความเกาะเกี่ยวในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงบุคคลกับ
ประเทศ แต่มีทรัพย์มรดกหรือได้รับทรัพย์มรดกที่ตั้งอยู่ในประเทศน้ัน กรณีเช่นว่าน้ีเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายจนเป็นบรรทัดฐานในทางภาษีอากรได้ว่า ประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์มรดกน้ันย่อม
มีอำนาจท ี ่จะจัดเก็บภาษีใด ๆ  จากทรัพย์สินด ังกล่าวได้เนื่องจากประเทศนั ้นมีสายส ัมพันธ์เชิง
เศรษฐกิจ (Economic Link) ที่ชัดเจนกับทรัพย์สินน้ัน ดังน้ัน ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดความรับผิดในการ
เสียภาษีมรดกหรือการรับมรดกในเกือบทุกประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกจึงได้มี
การกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า ในกรณีที่เจ้ามรดกหรือผู้ รับมรดกไม่ได้มีจุดเกาะเกี่ยวใ นลักษ ณะของ
ความสัมพันธ์เชิงบุคคลตาม 3.1.1 กับประเทศหน่ึง แต่มีหรือได้รับทรัพย์มรดกที่อยู่ ในประเทศ น้ัน  
ก็ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีมรดกหรือการรับมรดกให้กับประเทศดังกล่าว ทั้งน้ี ในการกำหนดหลักเกณ ฑ์
ลักษณะดังกล่าวน้ีอาจมีการกำหนดการใช้บังคับกับทรัพย์มรดกทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภทที่
อยู่ในประเทศ หรือไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะดังกล่าวเลยก็ได้ 



44 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะของหลักเกณฑ์ตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แล้ว ย่อมพบว่า ใน
ปัจจุบันได้มีการปรับใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะที่มีความหลากหลาย จึงทำให้ปรากฏปัญหาความซ้ำซอ้น
ในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกระหว่างประเทศขึ้น 

3.1.3 การปรับใช้หลักเกณฑ์กำหนดจุดเกาะเกี่ยวสำหรับการกำหนดความรับผิดในการ
เสียภาษีการรับมรดกในประเทศไทย 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ซึ่ง
กำหนดจุดเกาะเกี่ยวในการเสียภาษีการรับมรดกในประเทศไทยไว้ในมาตรา 11 ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ เช่นเดียวกับข้างต้น ดังน้ี  

 1) หลักเกณฑ์ลักษณะที่พิจารณาจากความสัมพันธ์ของบุคคล (Personal Nexus 
Rule) โดยประเทศไทยได้เลือกใช้หลักเกณฑ์ที่มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

1.1) พิจารณาจากสัญชาติ 
1.2) พิจารณาถิ่นที่อยู่ โดยแนวการพิจารณาน้ีจะใช้สำหรับบุคคลที่ ไม่ได้ มี

สัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศไทย 79 
 2) หลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากสถานทีต่ั้งของทรัพย์มรดก (Source Rule) ประเทศไทย

ได้ปรับใช้แนวทางการพิจารณา ดังกล่าวสำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและไม่ ได้มีถิ่ นที่อยู่ ใน
ประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยบุคคลน้ันมีความรับผดิทางภาษีการรับมรดกเฉพาะแต่
ทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี80  

 
3.2 รูปแบบความซ้ำซ้อนในการจดัเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกระหว่างประเทศ  

จากความแตกต่างในการปรับใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดความรับผดิ
ในการเสียภาษีมรดกหรือการรับมรดกของแต่ละประเทศอันเป็นเหตุให้ทรัพย์มรดกเดียวกันอ าจถูก
จัดเก็บภาษี ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นของกองมรดกหรือการรับมรดก มากกว่าหน่ึงคร้ังได้ ซึ่งความ
ซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกดังกล่าวน้ีอาจแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

3.2.1 รูปแบบที่ทั้งสองประเทศต่างพิจารณาว่าเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกมีความสัมพันธ์กบั
ประเทศของตน (Personal Nexus-Personal Nexus Conflict) อันเป็นเหตุให้ทั้งสองประเทศน้ันจะ
จัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกจากทรัพย์มรดกเดียวกัน โดยไม่สนใจว่าทรัพย์ มรดก จะอยู่ใ น
ประเทศใด 

 
79 พระราชบัญญัติคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
80 supra note 20, มาตรา 14. 
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3.2.2 รูปแบบที่ประเทศหน่ึงมีความสมัพันธ์กับเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกและอีกประเทศหน่ึง
มีความสัมพันธ์เน่ืองจากเป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกหรือที่ผู้รับมรดกได้เข้ารับมรดก 
(Personal Nexus-Source Conflict) อันเป็นเหตุให้ทรัพย์มรดกเดียวกันถูกจัดเก็บภาษีม รดกห รือ
การรับมรดกในทั้งสองประเทศ กล่าวคือ ประเทศแรกจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกหรือที่
ผู้รับมรดกได้เข้ารับมรดก โดยไม่สนใจว่าทรัพย์มรดกจะอยู่ในประเทศใด ซึ่งครอบคลุมถึงทรัพย์มรดก
ที่ตั้งอยู่ในอีกประเทศหน่ึงด้วย และอีกประเทศหน่ึงน้ันก็จัดเก็บภาษีจากท รัพย์ม รดกที่ตั้งอยู่ ใน
ประเทศตนเองของเจ้ามรดกหรือที่ผู้รับมรดกได้เข้ารับ 

3.2.3 รูปแบบที่ทั้งสองประเทศต่างมีความสัมพันธ์กับทรัพย์มรดกเดียวกันอันเน่ืองจากว่า
เป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์มรดกน้ัน (Source-Source Conflict) อันเป็นเหตุให้ทั้งสองประเทศจัดเก็บ
ภาษีมรดกหรือการรับมรดกจากทรัพย์มรดกที่ตั้งอยู่ในประเทศของตน ซึ่งในรูปแบบน้ี ในทางปฏิบตัิแล้ว 
จะเกิดขึ้นกับทรัพย์มรดกที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มี รูป ร่างเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ จับต้องไม่ได้ 
ตัวอย่างเช่น กรณีทรัพยม์รดกที่เปน็หุ้น ประเทศหน่ึงอาจพิจารณาวา่เป็นทรัพย์สนิที่อยูใ่นประเทศของตน 
เน่ืองจากเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศของตน และอีกประเทศหน่ึงอาจพิจารณาว่า
เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศของตนเช่นกันเน่ืองจากว่าเป็นหุ้นที่ได้จดทะเบียนซื้ อขาย ในตล าด
หลักทรัพย์ของประเทศตน เป็นต้น 

 
3.3  วิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่าง
ประเทศ 

3.3.1 ว ิธีการแก ้ไขปัญหาการจ ัดเก็บภาษีมรดกหร ือการรับมรดกซ้ำซ้อนระหวา่ง
ประเทศ  

 ในการขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษซี้ำซ้อนน้ี ไม่ว่าจะเป็นภาษเีงินได้หรือภาษีมรดกหรือ
การรับมรดกก็ตาม แนวปฏิบัติสากลได้กำหนดให้ประเทศทีม่ีความสัมพันธ์กับบุคคล (Personal Nexus) 
เป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน โดยวิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  
โดยทั่วไปแลว้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ดังน้ี 

3.3.1.1 วิธีการยกเว้น (Exemption Method) 
วิธีน้ีจะเป็นการยกเว้นการนำมูลค่าของทรัพย์มรดกที่อยู่ในต่างประเทศ

มารวมเป็นฐานภาษีมรดกหรือการรับมรดกในประเทศ แต่ทั้งน้ีอาจนำมูลค่ามารวมได้เพื่อใช้ใ นการ
พิจารณาอัตราภาษีที่จะปรับใช้ได้สำหรับประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกแบบอัตรา
ก้าวหน้า (Exemption with Progression Method) 

ข้อดี คือ เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกใช้การปรับใช้ทั้งใ นด้านของผู้ มี
หน้าที่เสียภาษีและการตรวจสอบของกรมสรรพากร 
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ข้อเสีย คือ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทางภาษีอากรที่ เรียกว่า 
“การไม่เส ียภาษีในท ั้งสองประเทศคู ่ส ัญญา” ( Double Non-Taxation) กล ่าวค ือ ประเทศที ่มี
ความสัมพันธ์เป็นสถานที่ตั้งของทรัพย์มรดกได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกประเภทหน่ึงใน
ประเทศของตน และประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเจ้ามรดกหรือผู้รับมรดกน้ันได้ปรับใช้วิธีการยกเว้น
ภาษีกรณีเช่นน้ี ทรัพย์มรดกในต่างประเทศน้ันไม่เสียภาษีมรดกหรือการรับมรดกในทั้งสองประเทศ 81 

 3.3.1.2 วิธีการเครดิตภาษี (Credit Method) 
เป็นการให้นำทรัพย์มรดกทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีมรดกหรือการ รับมรดก

มารวมคำนวณเป็นฐานภาษี และเมื่อได้ภาระภาษีมรดกหรือการรับมรดกจากการคำนวณดังกล่าวแลว้ 
ให้นำจำนวนภาษีมรดกหรือการรับมรดกที่ได้เสียไว้ในต่างประเทศมาหักออกจากภาระภาษีที่คำนวณ
ได้ดังกล่าว 

ในการปรับใช้วิธีเครดิตภาษีน้ี ประเทศส่วนใหญ่ จะกำหนดข้อจำกัดไว้ว่า 
จำนวนภาษีมรดกหรือการรับมรดกที่เสียไว้ในต่างประเทศที่จะนำมาหักออกจากภาษีมรดกหรือการรับ
มรดกที่คำนวณได้ในประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเจ้ามรดกหรือผู้ รับมรดกน้ัน จะต้องไม่เกินกว่า
จำนวนภาษีมรดกหรือการรับมรดกที่คำนวณได้ในประเทศน้ันจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ82 

ข้อดี คือ ป้องกันเหตุการณ์ “การไม่เสียภาษีในทั้งสองประเทศคู่สัญญา” 
(Double Non-Taxation) ได้ เน่ืองจากว่า จำนวนเครดิตภาษีที่จะนำมาหักออกได้ น้ันจะต้อง เป็น
จำนวนภาษีที่ได้เสียไว้จริงในต่างประเทศ ดังน้ัน หากไม่มีการเสียภาษีไว้จริงในต่างประเทศก็จะไม่มี
เครดิตภาษีที่นำมาหักออกได้83  

ข้อเสีย คือ อาจมีวิธีการคำนวณที่ยุ่งยาก 
ตัวอย่างผลลัพธ์ของความแตกต่างระหว่างกรณีที่ไม่มีการขจัดภาระภาษีมรดกหรือ

การรับมรดกซ้ำซ้อน กรณีที่ใช้วิธีการเครดิต และกรณีที่ใช้วิธีการยกเว้น โดยข้อเท็จจริง คือ ประเทศ 

 
81 ในปฏิบัติแล้ว เหตกุารณ์ดังกลา่ว ในบริบทของการแก้ไขปญัหาผ่านความตกลงระหว่างประเทศนัน้ จะมีข้อ
โต้เถียงถึงสิทธิในการใช้วิธีการยกเวน้เพราะเนือ่งจากว่า การเปน็การใชส้ิทธโิดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ความตกลงระหว่างประเทศทีจ่ัดทำขึน้เพ่ือขจัดปญัหาการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน แต่ในกรณีดังกล่าวไม่ได้ปรากฏการ
จัดเก็บภาษีซำ้ซ้อนแต่อย่างใด 
82 นอกเหนือจากขอ้จำกัดดังกล่าวแล้ว อาจมีการกำหนดขอ้จำกัดอืน่ ๆ  เกี่ยวกับการคำนวณจำนวนเครดิตภาษทีี่เสยี
ไว้ในต่างประเทศที่จะสามารถใช้ได้ เช่น การคำนวณเป็นรายประเทศ (Country-by-Country Approach) หรือการ
คำนวณเป็นรายทรพัย์สนิ (Item-by-Item Approach) เป็นต้น 
83 ข้อยกเว้น วิธีเครดิตภาษี ในบางกรณีอาจไม่จำเป็นต้องมีการเสียภาษีไว้จรงิในต่างประเทศก็ได้ ดังในกรณีของ
มาตรการ Tax Sparing Credit อันเปน็มาตรการชว่ยเหลอื สนับสนนุ และดึงดูดการลงทุนตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ดีมาตรการดงักล่าวจะถูกกำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกับภาษีเงินได้  
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S (ความสัมพันธ์เชิงสถานที่ตั้งของทรัพย์มรดก) และประเทศ R (ความสัมพันธ์เชิงบุคคล) จัดเก็บภาษี
การรับมรดก โดยนาย F เจ้ามรดก ได้มีที่ดินตั้งอยู่ในประเทศ S มูลค่า 200,000,000 และมีหุ้นอยู่ใน
ประเทศ R มูลค่า 500,000,000 ซึ่งนางสาว D ทายาทผู้เดียวของนาย F ได้เข้ารับมรดกดังกล่ าว 
รายละเอียดปรากฏตามตารางโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ประเทศ S จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 40 ส่วนประเทศ R จัดเก็บภาษีใน
อัตราร้อยละ 30 
 ไม่มีการขจัด

ภาษีซ้ำซ้อน 
วิธีการเครดิตภาษี วิธีการยกเว้น 

ประเทศ S (ความสัมพันธ์เชิงสถาน
ที่ต้ังของทรัพย์มรดก) 

   

ที่ดิน มูลค่าสุทธิ 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
อัตราภาษี ร้อยละ 40 40% 40% 40% 
ภาระภาษีในประเทศ S 80,000,000 80,000,000 80,000,000 

ประเทศ R (ความสัมพันธ์เชิงบุคคล)    
ที่ดินในประเทศ S 
มูลค่าสุทธิ 200,000,000 

200,000,000 200,000,000 ยกเว้น 

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
มูลค่า 500,000,000 

500,000,000 500,000,000 500,000,000 

อัตราภาษี ร้อยละ 30 30% 30% 30% 
ภาระภาษีในประเทศ R 
(ก่อนหักเครดิตภาษี) 

210,000,000 210,000,000 150,000,000 

หัก เครดิตภาษีต่างประเทศ 
(ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียในประเทศ R 
จากทรัพย์มรดกในต่างประเทศ) 

- 200,000,000 
x 

30% 
60,000,000 

- 

ภาระภาษีในประเทศ R 
(หลังหักเครดิตภาษี) 

210,000,000 150,000,000 150,000,000 

รวมภาระภาษีทั้งหมดของนางสาว D 290,000,000 230,000,000 230,000,000 
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กรณีที่ 2 ประเทศ S จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส่วนประเทศ R จัดเก็บภาษีใน
อัตราร้อยละ 40 
 ไม่มีการขจัด

ภาษีซ้ำซ้อน 
วิธีการเครดิตภาษี วิธีการยกเว้น 

ประเทศ S (ความสัมพันธ์เชิงสถาน
ที่ต้ังของทรัพย์มรดก) 

   

ที่ดิน มูลค่าสุทธิ 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
อัตราภาษี ร้อยละ 30 30% 30% 30% 
ภาระภาษีในประเทศ S 60,000,000 60,000,000 60,000,000 

ประเทศ R (ความสัมพันธ์เชิงบุคคล)    
ที่ดินในประเทศ S 
มูลค่าสุทธิ 200,000,000 

200,000,000 200,000,000 ยกเว้น 

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
มูลค่า 500,000,000 

500,000,000 500,000,000 500,000,000 

อัตราภาษี ร้อยละ 40 40% 40% 40% 
ภาระภาษีในประเทศ R 
(ก่อนหักเครดิตภาษี) 

280,000,000 280,000,000 200,000,000 

หัก เครดิตภาษีต่างประเทศ 
- ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียในประเทศ 

R จากทรัพย์มรดกในต่างประเทศ 
 
- เลือกจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง

ภาษีในประเทศและภาษีต่างประเทศ 

- 200,000,000 
x 

40% 
80,000,000 

(เครดิตภาษี คือ 
60,000,000) 

- 

ภาระภาษีในประเทศ R 
(หลังหักเครดิตภาษี) 

340,000,000 220,000,000 200,000,000 

รวมภาระภาษีทั้งหมดของนางสาว D 290,000,000 280,000,000 260,000,000 
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3.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรอืการรบัมรดกระหว่างประเทศ
ซ้ำซ้อน 

 ภายหลังจากที่ได้เข้าใจถึงวิธีการขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดก
ซ้ำซ้อนระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว คำถามต่อมา คือ แล้วแนวทางที่จะกำหนดวิธีการขจัด
ปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนดังกล่าวน้ันควรเป็นอย่างไร แต่ละประเทศอาจดำเนินการได้ 2 แนวทาง 
ได้แก่ 

 1) แนวทางการขจัดปัญหาฝ่ายเดียว (Unilateral Measure) 
แนวทางน้ีตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าแต่ละประเทศมีอำนาจอธิบไตยเปน็ของตนเอง

ที่จะจัดเก็บ ลด หรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากบุคคลหรือทรัพย์สินที่มีความสั มพั นธ์กับประเทศ  
ของตนได้ ดังน้ัน หากประเทศใดประสงค์ที่จะกำหนดวิธีการขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีม รดกหรือ  
การรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศไว้เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายภายในของประเทศตนเพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีก็ย่อมสามารถกระทำได้84 

 2) แนวทางการขจัดปัญหาแบบทวิภาคี (Bilateral Measure) 
แนวทางน้ีตั้งอยู่บนฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประเทศสอง

ประเทศ (หรือในบางกรณีอาจมากกว่าสองประเทศก็ได้) อาจตกลงร่วมกันที่จะกำห นดแ นวท าง  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดภาระภาษี ม รดกห รือ  
การรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศคู่สัญญาก็ได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค ำถ าม
การศึกษาของรายงานการศึกษาฉบับน้ี ดังน้ัน ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในลำดับถัดไป 

 นอกเหนือจากแนวทางทั้งสองข้างต้นแล้ว ในทางวิชาการและเป็นที่ได้รับความสนใจ 
ในหลายประเทศน้ันว่า การแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซำ้ซ้อนระหว่างประเทศน้ัน
อาจดำเนินการได้โดยการจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกระหว่างป ระเทศ 
กล่าวคือ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกของประเทศใดประเทศห น่ึง
ประเทศเดียวสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกหรือจากการรับมรดกในกรณีใดกรณีห น่ึง หรือที่ เรียก
ข้อเสนอแนะน้ีว่า “One Inheritance-One Inheritance Tax” 85 โดยในข้อเสนอแนะดังกล่ าวไ ด้
เสนอว ่า อาจปรับใช ้กฎหมายของประเทศอันเป็นสถานที ่อยู ่อย่างเป็นปกติวิสัยของเจ้ามรดก 
(Habitual Residence) อย่างไรก็ด ี ข ้อเสนอแนะดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
เท่าน้ัน86 

 
84 Opinion of AG Kokott, Case C-464/05 Geurts and Vogten, [2007] ECR I-9325, para. 60. 
85 European Commission, Ways to Tackle Inheritance Cross-border Tax Obstacles facing 
Individuals within the EU, (2015), p. 18. 
86 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
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3.4 มาตรการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อนสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย 
(Bilateral Double Tax Relief Measure) 

3.4.1 ความสำคัญของการแก้ไขปัญหา 

 ในปัจจุบันความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีม รดกห รือ
การรับมรดกซ้ำซ้อนมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัด
ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ซ้ำซ้อน เน่ืองจากในเชิงมหภาคแล้ว รายได้ภาษีมรดกหรือการรับมรดกน้ัน 
อาจไม่ได้มีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของประเทศในภาพรวม (น้อยกว่าร้อยละ 1) 

ตัวอย่างสัดส่วนการจัดเก็บภาษีการรับมรดกต่อภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในประเทศ
อังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 
 
ตารางที่ 4  สัดส่วนการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกต่อภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บได้ของป ระ เทศ

อังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562 

 2560 2561 2562 
ประเทศอังกฤษ 0.00878 0.00864 0.00807 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0.00695 0.00566 0.00502 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 0.00631 0.0062 0.00602 
ประเทศเกาหลีใต้ 0.00503 0.00559 0.00601 
ประเทศไทย 0.00003 0.00011 0.00022 

 
แต่เมื่อพิจารณาในระดับของตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมรดก

หรือการรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศน้ัน ถือได้ว่ามีผลกระทบที่ รุนแรงดั งตัว อย่า งก รณีของ  
Ms. Block ที่กล่าวในบทที่ 1 ว่ามีภาระภาษีทั้งสิ้นเกือบร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์มรดกสุทธิ เป็นต้น 
ประกอบกับแนวโน้มในปัจจุบันที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานระหว่างประเท ศเพิ่มม ากขึ้ น  
ดังสถิติที่ได้ยกตัวอย่างแลว้ในบทที่ 1 และแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้นอันเน่ืองมาจาก 

 1) ผลกระทบที่ได้รับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ที่ทำให้ปรากฏการปฏิรูปองค์กรไปสู่รูปแบบดิจิทัล รวมถึงรูปแบบการทำงานด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการทำงานทางไกล (Remote Working) หรือประชุมทางไกล (Virtual Conference) ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นต้น และ 
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 2) นโยบายการคลังและการดึงดูดคนต่างด้าว ในหลาย ๆ  ประเทศได้มีการส่งเสริม
หรือสนับสนุนนโยบายเพื ่อดึงดูดคนต่างด ้าวให ้พำนักในประเทศนั ้น ๆ  เช ่น Remotely from 
Georgia87 ที่ได้มีการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศให้แก่ผู้ รับ จ้างอิสระเพื่อพำนักและทำงานในป ระ เทศ
จอร์เจีย Virtual Working Program88 ของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีต่าง ๆ สำหรับบุคคลธรรมดา เช่น ประเทศกรีซ ประเทศโปรตุเกส หรือประเทศอื่น ๆ แถบ
ทะเลแคริเบียน เป็นต้น89 เพื่อดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถเข้ามาในประเทศของตน  

 จากกรณีเช่นว่าน้ี จึงอาจเล็งเห็นไดว้่าปัญหาความซำ้ซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือ
การรับมรดกนั ้นจะมีจำนวนที ่เพ ิ่มมากขึ ้นเรื ่อย ๆ  อ ีกท ั ้งเนื ่องจากผู ้ประกอบการส ่วนใหญ่ของ 
ประเทศไทยน้ันเป็น SMEs ซึ่งหากได้รับผลกระทบแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมีนัยสำคัญ ดังน้ัน การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง 

3.4.2 แนวทางการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี 
 ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคีน้ันอาจทำได้ผา่นการทำความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ กล่าวคือ การจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน 
 อย่างไรก็ดี ในการจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซำ้ซ้อนน้ี มีความยุง่ยาก

ซับซ้อนอันด้วยเหตุของความแตกต่างกนัระหวา่งประเทศทั้งในปัจจัยเชิงสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ ดังน้ัน ในเวทีระหว่างประเทศ โดยกลุ่มประเทศสมาชกิ OECD และประเทศผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
จึงได้มีการจัดทำต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีมรดกโดยรวมถึงภาษีเกี่ยวกับการให้ด้วย 90 หรือ
ที่เรียกว่าต้นแบบอนุสัญญา 1982 ซึ่งต้นแบบพร้อมคำอธิบายต้นแบบดังกล่าวเป็นผลผลิตจากก าร
ระดมความคิดเห็นและหลักกฎหมาย รวมถึงการเจรจาหารือเพื่อประนีประนอมในเร่ืองของสิท ธิ  
ในการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศสมาชิก OECD 

 
87 https://agenda.ge/en/news/2020/2654 
88 https://www2.deloitte.com/ae/en/pages/tax/articles/dubai-virtual-working-program.html 
89 Delphine Strauss, Global race to attract high earners threatens governments’ tax revenue , from 
https://www.ft.com/content/ed3a61b2-aa75-46a2-94f4-8fedb5d692a9.  
90 เนื่องจากการให้นัน้เป็นวิธีการหลบเลี่ยงภาษีมรดกหรอืการรับมรดกที่ใช้กนั ดังนั้น ในทุกประเทศที่มีการจดัเก็บ
ภาษีมรดกหรือการรบัมรดกจงึได้กำหนดใหมี้การจัดเก็บภาษีจากการใหไ้ว้ด้วยเพ่ือปอ้งกันการหลบเลี่ยงภาษดีังกลา่ว 
แต่ในบางประเทศทีไ่ม่ได้มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรอืการรับมรดกนั้น ได้มีการจดัเก็บภาษีการให ้โดยถือว่า การ
เปลี่ยนมือระหว่างเจา้มรดกไปสูผู่้รับมรดกนั้น ถือเสมือนว่าเปน็การให้ และคำนวณภาษีตามมูลค่าของทรพัย์มรดก
นั้น ณ เวลาที่ถือว่ามีการใหด้ังกล่าว 
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 สถานะของต้นแบบอนุสัญญา 1982 ดังกล่าว มีสถานะเป็นวัตถุที่ใช้เป็นต้นแบบ  
ในการเจรจาหารือเพื่อ จัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน และแนวทางการตีความ  
ภายหลังจากทีไ่ด้มีการจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซอ้นกันเปน็ที่เรียบร้อยแลว้ ดังน้ัน 
ในการศ ึกษาของรายงานการศ ึกษาฉบับนี ้ ผ ู ้ เข ียนจึงได้ยกต ้นแบบอนุสัญญา 1982 นี ้ เป็นวัตถุ 
ในการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ควรพิจารณาในการจัดทำความตกลงเพื่อข จัดการ
เสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนของประเทศไทย 

 (1) การจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนตามต้นแบบอนุสัญญา 
1982 

ต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ีมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นต้นแบบของความ
ตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน (รวมถึงภาษีการให้) ที่จะมีการจัดทำขึ้นในอนาคตเพื่อ เป็น
การขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก หรือภาษีการให้ซ้ำซ้อนกันระหว่างประ เทศ
จากทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่มีการให้เดียวกัน91 โดยเค้าโครงการอธิบายความในส่วนน้ีผู้ เขียนจะ
อธิบายเฉพาะในส่วนของหลักการสำคัญของตน้แบบอนุสัญญา 1982 ดังต่อไปน้ี 

(1.1) บุคคลหรือกองมรดกที่มีสิทธใิช้อนุสัญญา 
เนื ่องจากอนุส ัญญาน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เ พ ื ่อ เป ็ นก ารข จั ดป ั ญห า  

การจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก หรือภาษีการให้ ซ้ำซ้อนกันระหว่างประเทศจาก ทรัพย์มรดก
หรือทรัพย์สินที่มีการให้ชิ้นเดียวกัน ดังน้ัน จึงได้มีการกำหนดขอบเขตของการพิจารณาใช้อนุสัญญาไว้
ในข้อบทที่ 1 ของต้นแบบอนุสัญญา 1982 ไว้ว่า ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้อันเป็นสิ่งที่ถูกจัดเก็บ
ภาษีซ้ำซ้อนลักษณะใดถึงจะสามารถใช้อนุสัญญาได้ ซึ่งได้บัญญัติไว้ดังน้ี 

“ข้อบทที่ 1 กองมรดก การรับมรดก และการให้ที่อยู่ในบังคับของความ
ตกลง 

ความตกลงฉบับน้ีให้ใช้บงัคับกบั 
(ก) กองมรดกหรือการรับมรดกของผู ้ตาย ( Deceased) ท ี ่ เป ็นผู ้มี

ภูมิลำเนา (Domiciled) ณ ขณะที่ถึงแก่ความตาย ในประเทศคู่สัญญาหน่ึงหรือทั้งสองประเทศ และ 
(ข) การให ้ท ี ่ผ ู ้ ให ้ (Donor) เป ็นผ ู ้ม ีภ ูม ิลำเนา ณ ขณะท ี ่ม ีการให้ 

ในประเทศคคู่สัญญาหน่ึงหรือทั้งสองประเทศ”92 

 
91 OECD, Recommendation of the Council concerning the Avoidance of Double Taxation with 
respect to Taxes on Estates and Inheritances and on Gifts, OECD/LEGAL/0195, from 
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/82/82.en.pdf.  
92 OECD 1982 Model Double Tax Convention on Estates and Inheritances and on Gifts, Art. 1.  
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จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ีได้ให้
ความสำคัญต่อการพิจารณาว่า ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่มีการให้ที่จะสามารถใช้อนุสัญญาได้ น้ัน
จะต้องเป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกหรือทรัพย์สินของผู้ให้ที่เป็น “ผู้มีภูมิลำเนา” (Domicile ) ใน
ประเทศคู่สัญญาหน่ึงหรือทั้งสองประเทศเท่าน้ัน หากไม่ใช่ ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่มีการให้ น้ันก็
ย่อมไม่สามารถที่จะใช้อนุสัญญาได้ 

คำถามที่ตามมาจากข้อบทดังกล่าวคือ แล้วอย่างไรจะถือว่า เจ้ามรดกหรือ
ผู้ให้เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศคู่สัญญา ซึ่งคำตอบของคำถามน้ีได้ถูกกำหนดอยู่ในข้อบทที่ 4 ของ
ต้นแบบอนุสัญญา 1982 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

“เพื่อประโยชน์ของความตกลงฉบับ น้ี คำว่า “บุคคลผู้มีภูมิลำเนาใ น
ประเทศคู่สัญญา” หมายถึง บุคคลที่กองมรดกหรือการให้ของบุคคลน้ันถูกกำหนดโดย กฎหมาย
ภายในของประเทศคู่สัญญาน้ันให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี (Liable to Tax) ในประเทศน้ันด้วยเหตุผล
ที่ว่า มีภูมิลำเนา (Domicile) มีถิ่นที่อยู่ (Residence) หรือมีสถานจัดการ (Place of Management) 
หรือด้วยเหตุผลอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ...”93 

เม ื ่อได ้พ ิจารณาถึงถ ้อยคำตามข้อบทดังกล ่าวแล ้วจะพบว่า การจะ
พิจารณาว่า เจ้ามรดกหรือผู้ให้เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามอนุสัญญาในประเทศคู่สัญญาใด จะต้องพิจารณา
ตามกฎหมายภายในของประเทศคู่สัญญาน้ัน ๆ ว่า ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้ของน้ันมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษี (Liable to tax) ในประเทศน้ันเน่ืองจากเหตุของการมีภูมิลำเนา การมีถิ่นที่อยู่ การมีสถาน
จัดการ หรือเหตุอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุที่ทำให้มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า เหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเหตุที่มีลักษณะเป็นจุดเกาะเกี่ยวเชิงบุคคลทั้งสิ้น 
(Personal Nexus Rule) โดยหากประเทศคู่สัญญามีความสัมพันธ์เชิงบุคคลกบับุคคลซึ่งเป็นเจ้ามรดก
หรือผู้ให้แล้ว ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้ดังกล่าวจะอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีโดยไ ม่พิจารณาถึง
สถานที่ตั้งของทรัพย์มรดกหรือการให้เลย (Comprehensive Tax Liability on Property)94  

ความสำคัญของการพิจารณาการเป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศคู่สัญญา 
นอกเหนือจากการกำหนดว่า บุคคลหรือกองมรดกทีใ่ห้มีสทิธิใช้อนุสัญญา แล้ว ยังคงมีความสำคัญอืน่ ๆ  
เช่นกัน ได้แก่95 

 
93 Ibid, Art. 4. 
94 supra note 70, Art. 4 para. 4. 
95 supra note 70, Art. 4 para. 3. 
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(ก) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก หรือภาษี
การให้ซ้ำซ้อน ในกรณีที่ประเทศคู่สัญญาทั้งสองประเทศต่างพิจารณาว่าเจ้ามรดกห รือผู้ให้ น้ันมี
ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศของตน96 

(ข) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก หรือภาษี
การให้ซ้ำซ้อน ในกรณีที่ประเทศคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงพิจารณาว่าเจ้ามรดกหรือผู้ให้น้ันมีภูมิลำ เนาอยู่ ใน
ประเทศของตน และประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงพิจารณาว่าทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้ น้ันเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศของตน  

(ค) เพื่อกำหนดหน้าที่ของประเทศคู่สัญญาว่าประเทศใดจะเป็นผู้มีหน้าที่
ในการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน  

(1.2) สิทธิในการจัดเก็บภาษี 
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า เพื่อที่จะขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษี มรดก 

ภาษีการรับมรดก หรือภาษีการใหซ้้ำซ้อน จึงต้องมีการกำหนดสิทธิสำหรับประเทศคู่สญัญาไว้วา่ ประเทศ
ใดมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีอย่างไร โดยตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้จำแนกลักษณะของสิทธิใน
การจัดเก็บภาษีออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(ก) ลักษณะของการให้สิทธิจัดเก็บภาษีฝ่ายเดียว (Exclusive Taxing 
Right) หมายความว่า ประเทศคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธิจัดเก็บภาษีเพียงฝ่ายเดียวส ำหรับป ระเภท
ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สนิที่ใหท้ี่กำหนดไว้ตามแต่ละข้อบท และประเทศคู่สญัญาอีกฝา่ยหน่ึงถูกจำกดัสทิธิ
ในการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ แม้ว่าตามกฎหมายภายในของประเทศคู่สัญญาน้ัน
จะให้อำนาจแก่ประเทศคู่สัญญาดังกล่าวจัดเก็บภาษีก็ตาม 

(ข) ลักษณะของการแบ่งปันสิทธิจัดเก็บภาษี (Shared Taxing Right ) 
หมายความว่า ประเทศคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย น้ันต่างมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากท รัพย์ม รดกห รือ
ทรัพย์สินที่ให้ แต่ประเทศคู่สัญญาที่เป็นประเทศภูมิลำเนาของเจ้ามรดกหรือผู้ให้ (ประเทศภูมิลำเนา) 
จะถูกจำกัดสิทธิในการจัดเก็บภาษีด้วยการที่จะต้องต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนตามวิธีที่กำหนดในแต่
ละอนุสัญญา 

โดยตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสทิธิ
ในการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินไว้ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ข้อบทโดยแบ่งตามประเภท
ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถสรุปสิทธิในการจัดเก็บภาษีตามแต่ละประเภททรัพย์สินได้ดังตารางน้ี 

 
 

 
96 supra note 93, Art. 4 para 2 and 3. 
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ตารางที่ 5  สรุปแนวทางการแบ่งสิทธิในการจัดเก็บภาษีและประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม 
ข้อ
บท 

ประเภททรัพย์มรดก สิทธิในการจัดเก็บภาษี ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม 

5 อสังหาริมทรัพย์ - ให้ประเทศที่อสังหาริมทรัพย์
ตั้งอยู่มีสิทธิเก็บภาษี 

- ให้ประเทศภูมิลำเนามีสิทธิ
เก็บภาษีเช่นกัน และมีหน้าที่
ต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 

ความหมายของคำว่า 
“อสังหาริมทรัพย์” 

ความหมายของคำว่า 
“อสังหาริมทรัพย์” ตามต้นแบบ
อนุสัญญา 1982 น้ี ได้ให้
ความหมายของคำว่า 
“อสังหาริมทรัพย์” ตามที่กำหนด
กฎหมายภายในของประเทศที่
อสังหาริมทรัพย์น้ันตั้งอยู่ 
ประกอบกับตามข้อบทดังกล่าวน้ี
ได้กำหนดความหมายเฉพาะไว้
สำหรับอสังหาริมทรัพย์ด้วยว่า ให้
หมายความรวมถึง ทรัพย์อุปกรณ์
ของอสังหาริมทรัพย์ ปศุสัตว์ และ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทำการเกษตร
หรือป่าไม้ ทรัพยสิทธิในที่ดิน 
สิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนคงที่
หรือผันแปร หรือสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6 สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการของ
สถานประกอบการถาวร
หรือฐานประกอบการ
ประจำที่ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ ของเจ้า
มรดกหรือผู้ให้ 

- ให้ประเทศที่สถาน
ประกอบการถาวรหรือฐาน
ประกอบการประจำตั้งอยู่มี
สิทธิจัดเก็บภาษี 

- ให้ประเทศภูมิลำเนามีสิทธิ
เก็บภาษีเช่นกัน และมีหน้าที่
ต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 

1. ความหมายของสถาน
ประกอบการถาวร 

หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการที่มีความชัดเจน
และใช้เป็นประจำไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน และสถานที่ก่อสร้าง
อาคาร โครงการก่อสร้าง หรือ
โครงการติดตั้งต่าง ๆ ที่มี
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ข้อ
บท 

ประเภททรัพย์มรดก สิทธิในการจัดเก็บภาษี ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะ
เป็นการเตรียมการ 
(Preparatory) หรือมีลักษณะ
เป็นส่วนเสริมของการประกอบ
กิจการ (Auxiliary) 
2. ความหมายของฐาน
ประกอบการประจำ 

หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะ
ชัดเจนแน่นอนที่ใช้เป็นจุดสำคัญ 
(Center) ในการประกอบวิชาชีพ
ของเจ้ามรดกหรือผู้ให้ 

7 ทรัพย์สินอื่น ๆ  นอกเหนือ 
จากที่อยู่ภายใต้บังคบัของ
การแบ่งกันสิทธิในการ 
จัดเก็บภาษีตามข้อบทที่ 
5 และ 6  

- ให้ประเทศภูมิลำเนามีสิทธิ
เด็ดขาดในการจัดเก็บฝ่าย
เดียว 

ตัวอย่างเช่น สังหาริมทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการถาวรหรือ
ฐานประกอบการประจำของเจ้า
มรดก หรือผู้ให้ เป็นต้น 

 
(1.3) มูลค่าของทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีจาก

ทรัพย์มรดกหรือการให้ 
ในเร่ืองของมูลค่าของทรัพย์มรดกหรือทรัพย์ที่ให้น้ันจะเป็นต้องพิจารณา

ใน 2 ประเด็น ดังน้ี 
(ก) มูลค่าของทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้ในเร่ืองของมูลค่าของทรัพย์

มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้น้ันจำเป็นต้องพิจารณาตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกัน 

(ข) การหักหน้ีสินหรือภาระผูกพันที่ติดพันกับทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สิน
ที่ให้จากมูลค่าของทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่ให้ในเร่ืองของความหมายของหน้ีสินน้ันตามต้นแบบ
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อนุสัญญา 1982 ไม่ได้มีการกำหนดไว้ ดังน้ัน ให้ใช้ความหมายตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
ที่ปรับใช้อนุสัญญาน้ัน97 

ในส่วนของจำนวนหน้ีสินหรือภาระผูกพันที่สามารถหักจากมูลค่ า ของ
ทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินทีใ่ห้ได้น้ัน ตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้มีการกำหนดแนวทางการหักหน้ีสิน
ภาระผูกพันต่าง ๆ ไว้ โดยอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าการหักภาระผูกพันตามกฎหมายภายในของแตล่ะ
ประเทศคู่สัญญา ซึ่งแนวทางดังกล่าวน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการพิจารณามูลค่าทรัพย์มรดกอันจะ
เป็นฐานในการพิจารณาหน้าที่การขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเครดิตภาษี ซึ่งตาม
ข้อบทที่ 8 ของต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้บัญญัติไว้ดังน้ี 

“ข้อบทที่ 8 การหักหน้ีสินภาระผูกพัน 
1. หน้ีที่ผูกพันกับทรัพย์สินหน่ึงทรัพย์สินใดตามขอ้บทที่ 5 
เป็นการเฉพาะ ให้นำไปหักออกจากมูลค่าของทรัพย์สินน้ัน ส่วนหน่ึงที่

ไม่ได้ผูกพันกับทรัพย์สินหน่ึงทรัพย์สินใดตามข้อบทที่ 5 ซึ่งเกิดจากการเข้ารับ การแปลงสภาพ การ
ซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สินน้ัน ให้นำไปหักออกจากมูลค่าของทรัพย์สินน้ันได้  

2. ภายใต้บังคับของวรรคหน่ึง หน้ีสินซึ่งเป็นส่วนของสถานประกอบการ
ถาวรตามวรรคหน่ึงของข้อบทที่ 6 หรือของฐานประกอบการประจำตามวรรคหกของ 

ข้อบทที่ 6 ให้นำไปหักออกจากมูลค่าของสถานประกอบการถ าวรห รือ
ฐานประกอบการประจำน้ันได้ 

3. หน้ีอื่นให้นำไปหักออกจากมูลค่าของทรัพย์สินอื่นได้หากใช้บังคับข้อ
บทที่ 7 

4. หน้ีสินส่วนเกินจากมูลค่าของทรัพย์สินที่สามารถหักได้ ในประ เทศ
คู่สัญญาหน่ึงสำหรับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หน้ีส่วนเกินน้ันให้นำไปหักออกจากมูลค่า
ของทรัพย์สินอื่นที่ต้องเสียภาษีในประเทศคู่สัญญาน้ัน 

5. หากยังคงมีหน้ีสินส่วนเกินคงเหลือภายหลักการหักหน้ีสิ นจากมูลค่า
ของทรัพย์สินตามวรรคสามหรือวรรคสี่แล้ว ให้นำไปหักออกจากมูลค่าของทรัพย์สินที่มีหน้าที่ต้องเสยี
ภาษีในประเทศคู่สัญญาอีกประเทศหน่ึง 

6. ในกรณีตามวรรคหน่ึงถึงวรรคห้ากำหนดให้ประเทศคู่สัญญาหักหน้ีสิน
จากมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจำนวนหน้ีสินที่หักได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของ
ประเทศคู่สัญญาน้ัน ให้ใช้บังคับวรรคหน่ึงถึงวรรคห้าต่อเมื่อกฎหมายของประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ก็ไม่ได้กำหนดให้หักหน้ีสินจำนวนดังกล่าวเช่นกัน” 

 
97 supra note 93, Art. 3 para 2. 
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(1.4) วิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 
ตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้กำหนดวิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนไว้

ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ วิธีการเครดิตภาษีแบบมีข้อจำกัดจำนวนเครดิตที่หักได้จะต้อ งไม่ เกิ นส่ว นที่
คำนวณได้ในประเทศ (Ordinary Method) และวิธีการยกเว้นแบบรวมมูลค่าเพื่อใช้ในการค ำนวณ
ฐานภาษี (Exemption with Progression Method) ซึ่งประเทศคู่สัญญาในการเจรจาตกลง จัดท ำ
อนุสัญญาหรือความตกลงน้ันอาจเลือกให้วิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือกำหนดแตกต่าง ก็ได้ 

แม้ว ่าเจตนารมณ์ของการทำความตกลงเพื ่อขจัดการเสียภาษีมรดก
ซ้ำซ้อนรวมถึงภาษีการให้น้ันจะจัดทำขึ้นมาเพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันการจัดเก็บภาษี
ซ้ำซ้อนจากทรัพย์มรดกเดียวกันก็ตาม แต่ทางปฏิบัติแล้ว การเลือกใช้วิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนน้ัน
ประเทศคู่สัญญาอาจเลือกกำหนดแตกต่างกันก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางของแต่ละประเทศ  

(1.5) กรอบความร่วมมืออื่น ๆ  
นอกเหนือจากข้อ (1.1) ถึง (1.4) แล้ว วัตถุประสงค์ของการจัดทำความ

ตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน ประการหน่ึงคือเพื่อการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดเก็บ
ภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน ตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 จึงได้มีการกำหนดกรอบ
ความร่วมมืออื่น ๆ ไว้ด้วย เช่น มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ  (Non-Discrimination) วิธีการเพื่อ
ความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange of 
Information) เป็นต้น  

ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange of Information) ระหว่าง
ประเทศคู่สัญญาน้ัน ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประเทศคู่สัญญาสามารถจัดเก็บภาษี
อากรได ้ประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่งข ึ ้น เนื ่องจากว ่าข ้อจำก ัดหนึ ่งในการจัดเก ็บภาษ ีอากรข อ ง  
แต่ละประเทศคือการขาดข้อมูลที่จำเป็นที่อยู่ในต่างประเทศสำหรับการจัดเก็บภาษี ดังน้ัน เมื่อได้มี
การจัดทำอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว ประเทศคู่สัญญาจึงสามารถที่จะใช้ช่องทางดังกล่ าวใ นก ารที่ จะ
แลกเปลี่ยนข้อสนเทศเพื่อประโยชน์ในทางภาษีอากรได้ โดยรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศน้ัน
สามารถที่จะได้รับ 2 รูปแบบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศแบบร้องขอ (Exchange of Information 
on Request) คือ ประเทศคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงได้ ร้องขอไปยังประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง หรือการ
แลกเปลี่ยนข้อสนเทศตามข้อสังเกต (Spontaneous Exchange of Information) คือ การที่ประเทศ
คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเห็นว่ามีความสำคัญและเกี่ยวกับประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จึงส่งข้อสนเทศ
ดังกล่าวให้แก่ประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงน้ัน 
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(2) การปรับอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้มีผลครอบคลุมการข จัดปัญหา
การจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อน 

แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้เป็น
การจัดทำขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนในส่วนของภาษีเงินได้และทุนเป็นหลักก็ตาม แต่
ในทางปฏิบัติแล้วมีบางประเทศที่อนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ซึ่งได้มีการตกลงกันแล้วและ
กำหนดให้ขยายขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกด้วย
เช ่ นก ั น  ต ั ว อ ย ่ า งเ ช ่ น  France-Oman Income and Inheritance Tax Treaty (1989) Denmark-
Germany Income Capital, Inheritance and Gift Tax Treaty (1995) หร ื อ Curaçao-Netherlands 
Income, Inheritance and Gift Tax Arrangement (2013) เป ็นต ้น ซ ึ ่งอนุส ัญญาตามตัว อย ่าง
ดังกล่าวน้ีมีการเพิ่มบทบัญญัติและปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้รองรับหลักการของภาษีมรดกหรือการรับ
มรดกไว้ด้วย 

โดยโครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้น้ันอาจจำแนกได้ดังน้ี 
(2.1) ผู้มีสิทธิใช้อนุสัญญา 

ในอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ข้อบทที่ 1 น้ัน จะได้กำหนดถึง
บุคคลซึ่งมีสิทธิใช้อนุสัญญาไว้ว่า บุคคลน้ันต้องเปน็ “ผู้มีถิ่นที่อยู่” (Resident) ในประเทศคู่สัญญาหน่ึง
หรือทั้งสองประเทศคู่สัญญา ดังน้ัน จึงจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษี
เงินได้ และต้นแบบอนุสัญญา 1982 ได้ว่า  

(ก) อนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ น้ันจะมุ่งเน้นที่ตัวผู้มีเงินได้ว่า
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เป็นหลัก แตกต่างจากต้นแบบอนุสัญญา 1982 ที่มุ่งเน้นพิจารณาที่ตัวเจ้ามรดกซึ่งเป็น
ผู้ตายว่ามีภูมิลำเนาในประเทศใด 

(ข) อนุส ัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ จะใช้คำว่า “ผู ้มีถิ่นที่อยู่” 
(Resident) แต่ตน้แบบอนุสัญญา 1982 จะใช้คำว่า “บุคคลที่มีภมูิลำเนา” (Domicile) ซึ่งมีความแตกตา่ง
ในเรื ่องของถ้อยคำ แต ่ในความหมายแล้วทั้งสองคำนั ้นมีความหมายท ี่สอดคล้อง กัน98 กลา่วคือ  
การพิจารณาว่าบุคคลหรือทรัพยส์ินที่พิจารณาอยูน้ั่นมีหน้าที่ต้องเสียภาษี (Liable to Tax) ในประเทศใด
ตามหลักเกณฑ์ลักษณะความสัมพันธ์เชิงบุคคล โดยไม่ต้องพิจารณาถึงจุดเกาะ เกี่ยว เชิงสถ านที่  
(Source Rule) ต ั ้งแต่อย่างใด (Comprehensive Tax Liability) ซ ึ ่งส่วนของเกณฑ์การพิจารณา
ความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศคู่สัญญาน้ันตามอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ โดยส่วนใหญ่
แล้วจะได้กำหนดไว้ในข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญา99 

 
98 supra note 70, Art. 4 para. 1. 
99 2017 OECD Model Tax Convention, Art.4. 
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(2.2) สิทธิในการจัดเก็บภาษี 
ในส่วนของสิทธิในการจัดเก็บภาษตีามอนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงนิได้ 

จะได้จำแนกสิทธิในการจัดเก็บภาษีออกเป็นตามแต่ละลักษณะของเงินได้ ซึ่งแตกต่างจากต้นแบบ
อนุสัญญา 1982 ที่จำแนกตามประเภทของทรัพย์สิน 

(2.3) วิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 
เร่ืองของวิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนน้ันจะมีความคล้ายคลึงกับต้นแบบ

อนุสัญญา 1982 กล่าวคือ ได้มีการกำหนดวิธีขจัดภาษีซ้ำซ้อนหลัก ๆ ไว้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการเครดิต
ภาษ ีแบบมีข้อจำกัดจำนวนเครด ิตที่หักได ้จะต้องไม่เกินส่วนที ่คำนวณได้ในประเทศ ( Ordinary 
Method) และว ิธ ีการยกเว้นแบบรวมมูลค ่าเพื ่อใช้ในการคำนวณฐานภาษ ี ( Exemption with 
Progression Method) ซึ่งประเทศคู่สัญญาในการเจรจาตกลงจัดทำอนุสัญญาน้ันอาจเลือกใช้วิธีการใด
วิธีการหน่ึง หรือกำหนดแตกต่าง ก็ได้ 

(2.4) กรอบความร่วมมืออื่น ๆ 
เฉกเช่นเดียวกับต้นแบบอนุสัญญา 1982 นอกเหนือจาก (2.1) ถึง 

(2.3) แล้ว อนุสัญญาภาษีซ้อนในส่วนภาษีเงินได้ก็ได้มีการกำหนดกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ไว้เช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็น มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) วิธีการเพื่อความตกลงร่วมกัน 
(Mutual Agreement Procedure) การแลกเปลีย่นข้อสนเทศ (Exchange of Information) เป็นต้น 

นอกเหนือจากเร่ืองโครงสร้างแล้ว สิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้ คือ เร่ืองของความทนัสมัย
ของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ เน่ืองจากอนุสัญญาภาษีซ้อนดังกล่าวน้ันจะมีต้นแบบมา จาก
ต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ ของ OECD ที่ได้มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยฉบับล่าสุด
นั ้นได ้ม ีการปรับปรุงในปี พ.ศ.  2560100 ครอบคล ุมถึงประเด ็นที ่ม ีข้อถกเถียงและสภาพธุรกิจ  
ณ ขณะน้ัน ซึ่งจะแตกต่างจากต้นแบบอนุสัญญา 1982 ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย นับแต่ปี 
พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา 

 
  

 
100 Ibid. 
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3.5 แนวทางสำหรับประเทศไทยในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษี
ซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดก 

ในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดก
น้ัน ไม่ได้มีข้อบังคับในทางระหว่างประเทศใดที่ประเทศไทยจะต้องปฏบิัติวา่จะต้องเป็นไปตามต้นแบบ
อนุสัญญา 1982 หรือต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ เป็นอำนาจอธิบ ไตยขอ งแต่ละ
ประเทศที่จะตัดสินใจ อย ่างไรก็ตาม จากการศ ึกษาต ้นแบบอนุสัญญา 1982 ประกอบกับระบบ
กฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยแล้วพบว ่า การนำต ้นแบบอนุส ัญญา 1982 มาปรับใช้เป็น
จุดเร่ิมต้นในการหารือเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนน้ันมีความไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง โดยผู้เขียนเห็นควรเสนอแนะให้นำต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ที่ จัดท ำโดย 
OECD เช่นเดียวกันเป็นจุดเร่ิมต้นในการหารือและควรมีการปรับปรุงจากต้นแบบดังกล่ าวเพิ่ มเติม
เพื่อให้ขยายขอบเขตและให้รองรับต่อการจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทย 

3.5.1 ความไม่เหมาะสมของต้นแบบอนุสัญญา 1982 ต่อระบบกฎหมายภาษีของ 
ประเทศไทย 

 จากการศึกษาน้ี ผู้เขียนได้ดำเนินการเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายตามประมวล
รัษฎากรและพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แล้วพบว่า การจะนำต้นแบบอนุสัญญา 
1982 มาปรับใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการหารือเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนน้ัน 
มีความไม่เหมาะสม ด้วยเหตุดังน้ี 

 3.5.1.1 ความทับซ้อนกันระหว่างต้นแบบอนุสัญญา 1982 กับอนุสัญญาภาษีซ้อน
ส่วนภาษีเงินได้ของประเทศไทย 

หลักการในการเสียภาษีอากรในส่วนของการให้โดยบุคคลธรรมดาต าม
ประมวลรัษฎากรน้ัน สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังน้ี 

1) กรณีที่บุคคลธรรมดาได้ให้ทรัพย์สินแก่บุพการี ผู้สืบสันดาน (ยกเว้น
กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร) หรือค ู่สมรส บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสดังกล่าวน้ันเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินซึ่งมีหน้าที่ต้อง เสียภาษีเงิ นไ ด้ตาม
ประมวลรัษฎากร แต่บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินอันเป็นเหตุให้ไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้เฉพาะส่วนมูลค่าของทรัพยส์ินที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อปีภาษี101 

2) กรณีที่บุคคลธรรมดาได้โอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) น้ัน ตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากรน้ันถือว่าเป็นการ “ขาย” อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิครอบครอง อันส่งผลให้บุคคลธรรมดาที่

 
101 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 42 (27). 
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เป็นผู้โอนน้ันเป็นผู้มีเงินได้102และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากมูลค่าของอสังห า ริมท รัพย์ห รือสิทธิ
ครอบครองดังกล่าวตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะ เบีย นสิทธิและ  
นิต ิกรรมตามประมวลกฎหมายที ่ดิน แต ่บ ุคคลผู ้โอนซึ ่งเป็นผ ู้มีเงินได้นั้นจะได ้รับยกเว้นเงนิได้  
พึงประเมินอันเป็นเหตุให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เฉพาะส่วนของการโอนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อ
การโอนให้บุตรแต่ละคนในแต่ละปีภาษี103 

3) กรณีที่บุคคลธรรมดาได้ให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้อ 1) บุคคล 
ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินน้ันเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามป ระมวลรัษฎ ากร 
แต่บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินดังกลา่วจะได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินอันเป็นเหตุให้ไม่ต้องเสยีภาษีเงินได้
เฉพาะส ่วนของการให ้ที ่ ไม ่เก ิน  10,000,000 บาท ต ่อป ีภาษี หากการให้ดังกล่าวเป็นการให้อัน
เน่ืองมาจากการอุปการะเลี้ยงดูโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเน่ืองในพิธีห รือตาม
โอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี104 

4)  กรณีที่บุคคลธรรมดาได้ให้ทรัพย์สินแก่บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ว นนิติ
บุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันจะต้องนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมเป็นรายได้อันเน่ืองจาก
การประกอบกิจการและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 

ซ ึ ่งจะเห็นได้ว่าจากสรุปหลักการข้างต ้นนี ้  ทรัพย์สินท ี่ได ้ให้นั้น เข้า
ลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร อันทำให้อยู่ ใน
ขอบข่ายการใช้บังคับของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ของประเทศไทย จำนวน 61 ฉบับอยูแ่ลว้ 
การนำต้นแบบอนุสัญญา 1982 ที่มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงภาษีที่จัดเก็บจากการให้ซึ่งหมายความถงึ
ภาษีที่จัดเก็บจากการให้เปล่าหรือการให้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการให้โดยเสน่หา (Gratuitous 
Transfer) ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสยี
ภาษีมรดกซ้ำซ้อนเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ กรณีจะทำให้
การปรับใช้มีความทับซ้อนกันกับการบังคับใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ของประเทศไทยที่มี
อยู่ในปัจจุบัน 

 3.5.1.2 ความไม่เหมาะสมของหล ักการตามต ้นแบบอนุส ัญญา 1982 กับ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย 

 
102 Ibid, มาตรา 41 ทว.ิ 
103 Ibid, มาตรา 42 (26). 
104 Ibid, มาตรา 42 (28). 
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ตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ันได้กำหนดจุดเร่ิมต้นของการพิจารณาว่า 
บุคคลหรือกองมรดกใดจะใช้อนุสัญญาได้น้ันจะต้องพิจารณาจากเจ้ามรดกหรือผู้ให้ว่าเป็นภูมิลำเนาใน
ประเทศคู่สัญญาหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แล้ว  
จะพบว่า ในระบบภาษีการรับมรดกของประเทศไทย สถานะของเจ้ามรดกไม่ได้มีความสำคัญโดยสิ้นเชงิ 
ในการพิจารณาความรับผิดทางภาษีการรับมรดก แต่จะพิจารณาจากตัวบคุคลผู้เขา้รับมรดกเท่าน้ัน 

ดังน้ัน หากนำต้นแบบอนุสัญญา 1982 มาปรับใช้น้ันจะทำให้มีความสบัสน
และความยุ่งยากในการปรับใช้เป็นอย่างมาก เช่น การพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประเทศภูมิลำเนา  
ซึ่งมีหน้าที่ต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนน้ันจะต้องพิจารณาว่าเจ้ามรดกน้ันมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดซึ่งพิจารณา
จากหน้าที่การเสียภาษีภายในตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วเจ้ามรดก
ไม่ได้มีหน้าที่ในการเสียภาษีการรับมรดกแต่อย่างใด จึงไม่สามารถพิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้ เป็น
ต้น ประกอบกับบางประเทศสมาชิกของ OECD เช่น ประเทศญ่ีปุ่น105น้ัน ก็ได้มีการสงวนการปรับใช้
ต้นแบบอนุสัญญา 1982 เช่นเดียวกันอันเน่ืองมาจากต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ันไม่เหมาะสมระบบ
กฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศ106 

 3.5.1.3 ความล้าสมัยของต้นแบบอนุสัญญา 1982 
ต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ันมีความล้าสมัย เน่ืองจากได้มีการปรับปรุง

คร้ังล่าสุดและเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งไม่สอดคล้องของความเปลี่ยนแปลงไปและ รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่าว การนำต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้  
มาปรับใช้น้ันจะมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบันมากกว่า 

3.5.2 แนวทางสำหรับประเทศไทยในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่ อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนเกี่ยวกับการรับมรดก 

 จากการศ ึกษาพบว ่า เนื ่องจากเครือข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ที่ 
ประเทศไทยได้เข้าทำความตกลงกับประเทศต่าง ๆ น้ันมีจำนวนมากพอสมควร ประกอบกับอนุสัญญา
ภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้มีความเหมาะสมกับระบบกฎหมายภาษีการรับมรดกของประ เทศไทยที่
พิจารณาตัวบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี และจะไม่ปรากฏความซ้ำซ้อนในการปรับใช้อนุสัญญาในก รณี
ของภาษีที่จัดเก็บจากการให้ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรอันเป็นกฎหมายภายใน ดังน้ัน การนำ
ต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้มาเป็นจุดเร่ิมต้นในการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อตกลงหรือ

 
105 supra note 70, Art. 1 para. 31. 
106 ระบบภาษีการรับมรดกของประเทศไทยนัน้มีความคลา้ยคลึงกับระบบภาษีการรบัมรดกของประเทศญ่ีปุ่นอยา่ง
มาก (สุเมธ ศิริคุณโชติ และภชิสา เขมวราภรณ์, กฎหมายภาษีมรดกของประเทศญ่ีปุ่น, วารสารนิติศาสตร ์44, (1 
มีนาคม 2558):148-174.) 
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อนุสัญญาจะมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าการนำหลักการตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 
มาปรับใช้ 

โดยผู้เขียนเห็นว่าในการจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงภาษีการรับมรดกน้ัน ในการเจรจาหารือกับต่างประเทศน้ันผู้แทนประเทศไทยจำเป็นต้อง มีความ
เข ้าใจและพิจารณาถึงประเด็นในมุมมองเชิงนิต ิศาสตร์ ด ังต ่อไปนี้  โดยผู ้เขียนจะได ้อธ ิบายตาม
โครงสร้างของ อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้เป็นลำดับไป 

3.5.2.1 ผู้มีสิทธิใช้อนุสัญญา 
เน่ืองจากว่า ตามข้อบทที่ 1 ของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้น้ันได้

มุ่งพิจารณาถึงตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นสำคัญว่าจะต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศคู่สั ญญาหน่ึงหรือ  
ทั้งสองประเทศ (ประเทศถิ่นที่อยู่) อันสอดคล้องกับระบบกฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศ จึง
ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนประเทศไทยพิจารณาถึงจุดเกาะเกี่ยวเชิงบุคคลใน
การจัดเก็บภาษีการรับมรดกของประเทศไทยซึ่งจะพิจารณาสัญชาติและถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง โดยในการกำหนดความหมายของคำว่า “ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศคู่สัญญา” น้ัน อาจให้มี
การระบุแบบเฉพาะเจาะจงในข้อบทที่เกี่ยวข้อง107 

นอกเหนือจากน้ี ในการที่จะขยายขอบเขตของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษี
เงินได้ ให้ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดกน้ัน ผู้แทนประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาประเภทภาษี
ที่อยูในขอบเขตของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้แต่ละฉบับ โดยเพิ่มภาษีการรับมรดกให้เป็น
หน่ึงในรายการประเภทภาษีที่อยู่ในขอบเขตของอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้น้ัน108 

3.5.2.2 สิทธิในการจัดเก็บภาษี 
1) ในส่วนของสิทธิในการจัดเก็บภาษี เน่ืองจากหลักการแบ่งสิทธิในการ

จัดเก็บภาษีตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 น้ันได้เป็นการกำหนดสิทธิการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศที่
ได้รับการยอมรับกัน ดังน้ัน ในการจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้ค รอบคลุมถึงภ าษี  
การรับมรดกน้ัน อาจนำหลักการเกี่ยวกับสิทธิในการจัดเก็บภาษีตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 มาปรับ
ใช้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ โดยให้มีการกำหนดข้อบทใหม่เป็นการเฉพาะสำหรับกองหรือ
ทรัพย์มรดก (Estates and Inheritances) ซึ่งในข้อบทดังกล่าวอาจกำหนดสิทธิในการจัดเก็บภ าษี  
ไว้ดังน้ี 
 

 
107 supra note 100, Art.4. 
108 supra note 100, Art.2. 
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ประเภททรัพย์มรดก สิทธิในการจัดเก็บภาษี 
กรณีทรัพย์มรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ - ให้ประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ (Situs State) 

มีสิทธิจัดเก็บภาษี 
- ให้ประเทศถิ่นที่อยู่มีสิทธิเก็บภาษีเชน่กัน แต่ก็มี

หน้าที่ต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 
กรณีสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบ
กิจการของสถานประกอบการถาวร (หรือฐาน
ประกอบการประจำที่ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ) ของเจ้ามรดก 

- ให้ประเทศที่สถานประกอบการถาวร (หรือฐาน
ประกอบการประจำ) ตั้งอยู่มีสิทธิจัดเก็บภาษี 

- ให้ประเทศถิ่นที่อยู่มีสิทธิเก็บภาษีเชน่กัน แต่ก็มี
หน้าที่ต้องขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 

ทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากสองกรณีข้างต้น - ให้ประเทศถิ่นที่อยู่มีสิทธิภาษีฝ่ายเดียว 
 

ข้อสังเกต 
(ก) คำว ่า “สถานประกอบการถาวร” และ “ฐานประกอบการ

ประจำ” 
-  ในระบบภาษีอากรระหว่างประเทศน้ัน โดยหลักการทั่วไป

แล้ว ประเทศที่เข้าลักษณะเป็นประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้จะมีสิทธิจัดเก็บภาษีเพียงฝ่ายเดียว เว้น
แต ่ผ ู ้ม ีเงินได ้ได้ประกอบกิจการในอีกประเทศหนึ ่งผ่าน “สถานประกอบการถาวร” หรือ “ฐาน
ประกอบการประจำ” ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2543 ในการปรับปรุงต้นแบบอนุสัญญาภาษีซอ้นส่วนภาษีเงินได้
น้ัน ได้มีการยกเลิกการใช้คำว่า “ฐานประกอบการประจำ” อันเน่ืองมาจากว่าหลั กก ารดังกล่ าว
เหมือนกับหลักการของ “สถานประกอบการถาวร” ดังน้ัน จึงให้ใช้หลักการของสถานประกอบการ
ถาวรแทน ดังน้ัน ใน DTA ของประเทศไทยจึงมี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่มีเพียงคำว่า “สถาน
ประกอบการถาวร” และรูปแบบที่มีทั้งคำว่า “สถานประกอบการถาวร” และ “ฐานประกอบการ
ประจำ” เช่นน้ี ผู้แทนประเทศไทยในการเจรจาจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษี เงิ นไ ด้ เ พื่อให้
ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดกน้ัน จำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบของอนุสัญญาทั้งสอ ง รูปแบบ
ดังกล่าวด้วย 

- ความหมายของ “สถานประกอบการถาวร” ตามต้นแบบ
อนุสัญญา 1982 น้ันเป็นความหมายดั้งเดิมของที่ครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการถาวร 2 รูปแบบ 
ได้แก่ สถานประกอบการถาวรแบบมีที่ตั้ง (ข้อบทที่ 5.1 ของต้นแบบอนุสัญญา 1982) และสถาน
ประกอบการถาวรแบบโครงการ (ข้อบทที่ 5.3 ของต้นแบบอนุสัญญา 1982)  

อย่างไรก็ดี ในส่วนของต้นแบบอนุสัญญาภาษีซอ้นสว่นภาษีเงินได้
ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงในปัจจุบันได้มีการกำหนดประเภทของสถานประกอบการ
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ถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกับแนวทางจัดเก็บภาษีของประเทศต่าง ๆ  กล่าวคือ สถานประกอบการ
ถาวรเป็นตัวแทน และสถานประกอบการถาวรแบบบริการ พร้อมทั้งได้มีการเพิ่มเติมมาตรการป้องกัน
การหลบเลี่ยงภาษีด้วยการทำให้ไม่มีสถานประกอบการถาวร เช่น การกระจายสัญญาเพื่อหลบเลี่ยง
เง ื ่อนไขด้านกำหนดเวลาที่จะทำให้ม ีสถานประกอบการถาวรกรณีสถานประกอบการถาวรแบบ
โครงการ (Anti-Splitting up of Contract Rule) เป็นต้น ดังน้ัน ในการนำหลักการกำหนดสิทธิใน
การจัดเก็บภาษีตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 มาปรับใช้น้ัน ควรนำมาเฉพาะในเร่ืองของการก ำหนด
สิทธิ ส่วนในเร่ืองของคำนิยามเกี่ยวกับสถานประกอบการถาวรน้ันควรอ้างอิงตามต้นแบบอนุสัญญา
ภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ อันเน่ืองมาจากความทันสมัยมากกว่า 

(ข) ความหมายของคำว่า “อสังหาริมทรัพย์” เน่ืองจากตามข้อบท
ที่กำหนดสิทธิในการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกทีเ่ป็นอสังหาริมทรัพย์น้ัน ได้ให้อ้างอิงถึงกฎหมาย
ภายในของประเทศที่ เป็นที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ น้ัน และให้หมายความรวมถึงท รัพย์อุปก รณ์ของ
อสังหาริมทรัพย์ ปศุสัตว์ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทำการเกษตรหรือป่าไม้ ทรัพยสิทธิในที่ดิน สิทธิเกบ็
กินในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนคงที่หรือผันแปร หรือสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ 

ดังน้ัน ผู้แทนประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงคว ามหมาย
ของคำว่า “อสังหาริมทรัพย์” ตามกฎหมายไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมี
ลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ัน และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับทีด่ินหรือประกอบเปน็อันเดียวกับที่ดินน้ันด้วย” 

2) นอกเหนือจากเร่ืองของสิทธิในการจัดเก็บภาษีแล้ว ในส่วนน้ีควรที่จะ
มีการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะเพื่อเป็นบทบัญญัติเส ริมสำหรับข้อบทของทรัพย์มรดกที่เพิ่มเติ มตาม 
(2.1) กล่าวคือ ควรมีการกำหนดข้อบทว่าด้วยการหักหน้ีสินภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกน้ัน 
โดยอาจอ้างอิงตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 ก็ได้ แต่ทั้งน้ี สิ่งสำคัญที่ผู้แทนประเทศไทยในการเจรจา
ควรพิจารณา คือ แนวทางในการกำหนดมูลค่าของทรัพย์มรดก และสิทธิในการหักหน้ีสินภาระผูกพัน
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

(ก) มูลค่าของทรัพย์มรดกที่จะต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 12 วรรคหน่ึง ว่า เฉพาะมูลค่าของทรัพย์มรดกที่
ต้องเสียภาษีการรับมรดกตั้งแต่ส่วนที่เกินกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป โดยในการคำนวณมูลค่าของ
ทรัพย์มรดกน้ันจะต้องใช้ราคาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2559 
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(ข) สิทธิในการหักหน้ีสินภาระผูกพันที่เกี่ยวกับท รัพย์ม รดกน้ัน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้สามารถหักภาระที่ถูกรอนสิทธิได้ อัน
ได้แก่ “ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชําระค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาของการเช่า ที่
ตกติดมากับอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ต้อง เสียภาษีการรับมรดก” โดยจำนวนที่หักได้ น้ันให้
เป็นไปตามกำหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ถูกรอนสิทธิในการคํานวณมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก พ.ศ. 2559 

ซ ึ ่งในเรื่องตาม (ก) และ (ข) นี ้  จะมีผลกระทบต่อไปในส่วนของ
จำนวนที่จะเป็นฐานในการขจัดภาษีซ้ำซ้อน 

3.5.2.3 วิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน 
ในส่วนของวิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนตามนโยบายการจัดทำอนุสัญญา

ภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ของประเทศไทยมีแนวทางให้ป รับใช้วิธีเครดิตภาษีแบบมีข้อจำกัด จำนว น
เครดิตที่หักได้จะต้องไม่เกินส่วนที่คำนวณได้ในประเทศ (Ordinary Method) เป็นหลัก ดังน้ัน จึงเห็น
ควรที่จะใช้วิธีการดังกล่าว อีกทั้งวิธีการดังกล่าวยังป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีอันทำให้เกิดเหตุการณ์
การไม่เสียภาษีในประเทศคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (Double Non-Taxation) ได้ด้วย 

ทั้งน้ี ในเร่ืองของถ้อยคำของข้อบทว่าด้วยวิธีการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน
น้ัน อาจต้องมีการทบทวนเพื่อให้รองรับต่อความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บภาษี เช่น ในกรณีที่
ประเทศคู่สัญญาอีกประเทศหน่ึงจัดเก็บภาษีจากกองมรดก หรือจัดเก็บภาษีการรับมรดกเหมื อน
ประเทศไทย เป็นต้น  

3.5.2.4 กรอบความร่วมมืออื่น ๆ 
กรอบความร่วมมืออื่น ๆ น้ี โดยโครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อ นส่วน

ภาษีเงินได้น้ีไม่ได้มีความแตกต่างจากต้นแบบอนุสัญญา 1982 อย่างมีนัยสำคัญ แต่จะมีความทันสมัย
มากกว่าอันเน่ืองมาจากการทบทวนต้นแบบอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้อย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศน้ัน ได้มีพัฒนาการใน
ระดับเวทีระหว่างประเทศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกใน
กรอบความร่วมมือ The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes ที่ในปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 162 ประเทศ109 โดยในกรอบความร่วมมือดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความโปร่งใสในการเสียภาษีและป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี จึงได้มีการ
กำหนดมาตรการอันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

 
109 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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โดยอ ัตโนมัติที ่จะมีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลครอบคลุมถ ึงข้อมูลทางการเงินและทรัพย์ส ิน ด ังน้ัน 
ข้อสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีการรับ
มรดกของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกซ้ำซ้อนน้ันส่งผลให้การจัดเก็บภาษีการ
รับมรดกของประเทศไทยขัดต่อหลักความเสมอภาคและหลักความสามารถในการเสียภาษี และหาก
ปรากฏความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกระหว่างประเทศแล้ว ย่อมส่งผลให้การจัดเก็บภาษี
การรับมรดกเกิดความไม่เป็นธรรมอีกด้วย กล่าวคือ บุคคลสองคนได้รับมรดกประเภทและมูลค่าที่
เท่ากัน เน่ืองจากบุคคลหน่ึงมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศทำให้เสียภาษีการรับมรดกในจำนวนที่มาก
หรือน้อยกว่าบุคคลอีกบุคคลหน่ึงที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศได้ อีกทั้งปัญหาดังกล่าวอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอันเน่ืองมาจากการความ
เปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบการทำงาน การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ
ในการสนับสนุนบุคลากรให้ไปพำนักในประเทศของตนแลกกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
และเมื่อปัญหามีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ทั้งน้ี ตามผลการศึกษาของ OECD และนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า SMEs จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกซ้ำซ้อนมากที่สุดถึงขนาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลิกกิจการ และจากข้อเท็จจริง SMEs ในประเทศไทยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจำนว นมาก กว่า  
ร้อยละ 99 ของผ ู้ประกอบการทั ้งหมดและมีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ดั งน้ัน 
หาก SMEs ได้รับผลกระทบ ผลกระทบดังกล่าวย่อมสะท้อนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่ง
เป็นลูกโซ่ 

ดังน้ัน การเตรียมตัวเพื่อรับมือต่อปัญหาดังกล่าวและเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษี
อากรอันเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศทางอ้อมจึงมีความจำเป็ นอย่ า งยิ่ง 
โดยหน่ึงในแนวทางการรองรับปัญหาดังกล่าวอันเป็นวัตถุแห่งการศึกษาสำหรับรายงานการศึกษ า  
ฉบับน้ี คือ การจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดหรือเพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อ นให้
รองรับภาษีการรับมรดก และจากผลการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยจะต้องเตรียมการเจรจาเพื่อ
จัดทำความตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาภาระการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ แต่หากจะนำ
ต้นแบบอนุสัญญา 1982 มาใช้น้ันอาจไม่เหมาะสมต่อระบบกฎหมายภาษีการรับมรดกของประเทศไทย 
จึงเสนอแนะให้มีการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวผ่านรูปแบบการปรับปรุง อ นุสัญญา
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ภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดก โดยสามารถที่จะนำหลักการเกี่ยวกับสิทธิ
ในการจัดเก็บภาษีที่ได้รับการยอมรับตามต้นแบบอนุสัญญา 1982 และเร่ืองของการหักหน้ีสินภาระ
ผูกพันออกจากมูลค่าทรัพย์มรดกมาปรับใช้ร่วมกันกับอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ที่เป็นฐานใน 
การปรับปรุงก็ได้ นอกเหนือจากน้ี เห็นควรให้มีการปรับปรุงเน้ือหาและถ้อยคำของอนุสัญญาภาษีซ้อน
ส่วนภาษีเงินได้ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องและรองรับต่อการขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีมรดกห รือ
การรับมรดกซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ ทั้งน้ี ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการทำอนุสัญญาภ าษีซ้อนส่วน
ภาษีเงินได้กับประเทศต่าง ๆ รวมแล้ว 61 ฉบับ110 โดยทั้ง 61 ฉบับดังกล่าวมีประเทศคู่สัญญาจำนวน
ทั้งสิ้น 24 ประเทศที่มีระบบของการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดก111 และจากการสำรวจของ
ผู้เขียนพบว่า จากจำนวน 24 ประเทศคู่สัญญาดังกล่าว มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ ที่มีการ
บัญญัติในส่วนของการขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนเกี่ยวกับภาษีมรดกหรือการรับมรดกไว้ในอนุสัญญาภาษี
ซ้อนส่วนภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วย 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 4.2.1.1 การศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ภาษีอากรทุกประเภทที่ประเท ศไทย

จัดเก็บอันอาจมีการจัดเก็บที่ซ้ำซ้อนกับต่างประเทศ 
ในเร่ืองของภาระการเสียภาษีซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีซ้ ำซ้อน

ให ้ก ับประเทศใดในโลกก็ตาม หรือจะเป ็นภาษ ีประเภทใด ก็ตาม ย ่อมส ่งผลกระทบทางตรงต่อ
เศรษฐกิจของตัวบุคคลที่ต้องรับภาระดังกล่าว และอาจจะปรากฏผลสะท้อนมากระทบกับเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต รัฐบาลจำเป็นต ้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษ ีอากรทุกประเภทใน
ประเทศไทย จึงควรให้มีการศึกษา รวบรวม และตรวจสอบภาษีทุกประเภทที่ประเทศไทย มีก าร
จัดเก ็บเพื ่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อปัญหาที่จะเกิดในอนาคต อ ีกทั ้งเป็นการเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่าง ๆ  ในการที่จะป้องกันหรือขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ัน การ
จัดทำความตกลงระหว่างประเทศซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยขจัดภาระการเสียภาษีซ้ำซ้อน ย่อมจะเป็น
สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการรับภาระภาษีของพลเมืองหรือคนชาติของตนรวมทั้งท รัพย์สิ นที่
อาจจะถูกจัดเก็บภาษีเกินความจำเป็นและไม่เป็นธรรม ทั้งน้ี ไม่เพียงแต่เฉพาะประเด็นในเร่ืองของ
ภาษีอากรเพียงประการเดียวเท่าน้ัน หากเมื่อมีการเจรจาระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้ว อาจจะพบ

 
110 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 ที่มา: https://www.rd.go.th/765.html.  
111 ได้แก่ เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ชิลี เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมน ีอังกฤษ ฮังการ ีไอร์แลนด ์อิตาลี ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ ลักเซมเบอร์ก เนเธอรแ์ลนด์ ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สโลเวเนยี แอฟริกาใต้ สเปน สวิสเซอรแ์ลนด์ ตุรกี 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
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ประเด็นสำคัญอื่นในด้านการต่างประเทศที่ประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาค้นพบระหว่างการเ จรจา
ในเร่ืองของภาษีก็ได้ 

 4.2.1.2 นโยบายภาษีอากรระหว่างประเทศ  
เมื่อมีการดำเนินการสำรวจประเภทภาษีที่ประเทศไทยจัดเก็บอันอ าจมี

การจัดเก็บที่ซ้ำซ้อนกับประเทศต่าง ๆ ประกอบกับภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญประการห น่ึงที่มีผล ต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญและเร่งให้มีการจัดทำนโยบายภาษีอากรระหว่างประเทศอย่ าง จริงจัง 
เพื่อให้เห็นนโยบายภาษีอากรที่ชัดเจนของประเทศไทย ทั้งน้ี ไม่เพียงแต่เป็นไปเพื่อขจัดภาระการเสีย
ภาษีซ้ำซ้อน แต่ยังเป็นการขจัดข้อขัดแย้งทางด้านการต่างประเทศดังที่กล่าวข้างต้นด้วย อีกทั้งการ
กำหนดนโยบายทางภาษีอากรที่ชัดเจนก็ย่อมทำให้ประเทศต่าง ๆ  มีความเชื่อมั่นอันอาจจะนำไปสู่การ
พิจารณาลงทุน หรือสนับสนุนให้ประชากรของตนย้ายถิ่นฐานเพื่อมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอีกด้วย  

 4.2.1.3 การเตรียมการเพื่อรองรับการเจรจาเพื่อขจัดภาระการเสียภาษีซ้ำซ้อ น
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ในส่วนของภาษีมรดกหรือการรับมรดก  

เมื่อประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกและต่างประเทศก็ มีการ
จัดเก็บเช่นกัน จึงเห็นควรให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับและให้มีการดำเนินการปรับปรุงอนุสัญญา
ภาษ ีซ ้อนส ่วนภาษีเง ินได้ที่ประเทศไทยได้ม ีการทำไว ้ก ับประเทศคู ่สัญญา  โดยการปรับปรุงให้
ครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีการรับมรดกตามผลการศึกษาน้ี และนอกเหนือจากเร่ืองของการบังคับ
จัดเก็บภาษีแล้วการเจรจาเพื่อเข้าทำความตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองดังกล่าวยังต้องพิจารณาในมิติ
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย และไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 
เศรษฐกิจ และการลงทุน ก็ย่อมมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ดังน้ัน การเตรียมการในเร่ือง น้ี 
นอกจากกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้กำหนดและควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจของประ เทศแล้ว 
กระทรวงการต่างประเทศซึ ่งมีความสำคัญต่อบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
หน่วยงานอื่น ๆ อันอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรเข้าร่วมหารือเพื่อให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตที่เป็นส่วน
สำคัญในมิติต่าง ๆ เช่น มิติในด้านแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน ด้านการลงทุนหรือการอุตสาหกรรม 
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อให้มี
ความเข้าใจถึงความต้องการของภาครัฐและเอกชนในทุกแง่มุมอันเป็นฐานในการกำหนดนโยบาย การ
จัดทำแนวทางและท ่าทีในการเจรจาเพื ่อหารือและจัดทำอนุสัญญาภาษ ีซ้อนส่วนภาษีเงนิได้ให้
ครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีการรับมรดกกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์แล ะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย 
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4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
 ในส่วนของการดำเนินการน้ัน ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้ผู้แทนประเทศไทยมี การ

พิจารณาถึงข้อพิจารณาต่าง ๆ ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.5.2 แนวทางการกำหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี เกี่ยวกับผู้มีสิทธิใช้อนุสัญญา สิทธิในการจัดเก็บภาษีพร้อมข้อสังเกต วิธีการ
ขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อน และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ประกอบการเจรจาปรับปรุงอนุสัญญาภาษีซ้อน
ส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึงการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ทั้งน้ี ในการเตรียมคว ามพ ร้อม เพื่อ
ปรับปรุงแก ้ไขอนุสัญญาภาษ ีซ ้อนส่วนภาษีเงินได้ ให้ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดกนั้น อาจ
จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

 4.2.2.1 ประเทศคู่สัญญาที่จะเข้าทำความตกลงระหว่างประเทศ 
การพิจารณาประเทศคู่สัญญาที่ประเทศไทยควรจะเข้าทำความตกลงเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญา อาจพิจารณาถึงประเทศคู่สัญญาของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในก าร
รวมภาษีมรดกหรือการรับมรดกไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้แล้ว ซึ่งผู้เขียนได้สำรวจ
เบื้องต้นแล้วว่ามี 8 ประเทศคู่สัญญาตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของหัวข้อ 4.1 ข้างต้น เช่น ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศออสเตรีย ประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศบาเรน ประเทศเดนมาร์ก ประเทศคูเวต  
ประเทศโอมาน ประเทศสวีเดน เป็นต้น  

สำหรับประเด ็นสำคัญที ่ประเทศต่าง ๆ  ได ้เคยเจรจาและจัดทำเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ในเร่ืองของการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกที่ได้บรรจุ ไว้ รวมกับ
อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ ซึ่งตัวแทนประเทศไทยต้องศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเจรจา ตัวอย่างเช่น 

การพิจารณาแนวทางกำหนดข ้อบทเกี ่ยวกับการกำหนดส ิทธิในการ
จัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกของความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศน้ัน ๆ  ได้เคยตกลงไวแ้ลว้ 
เช ่น ข ้อบทท ี ่  17 ของ France-Oman Income and Inheritance Tax Treaty (1989) ได้
บัญญัติไว้ว่า 

“1. Immovable property shall be subject to inheritance tax 
only in the State in which it is situated. ( อส ังหาริมทรัพย์ให้ประเทศที ่อส ังหาริมทรัพย์ น้ัน
ตั้งอยู่จัดเก็บภาษีการรับมรดกแต่เพียงฝ่ายเดียว) 

2. Tangible or intangible movable property which is effectively 
connected with the carrying out in a State of independent personal services or 
business activities shall be subject to inheritance tax only in that State. (สังหาริมทรัพย์
ที่มีรูปร่างหรือที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อการประกอบกิจการในประเทศคู่สัญญาประเทศหน่ึง
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สำหรับการให้บริการส่วนบุคคลซึ่งเป็นอิสระหรือการประกอบธุรกิจ ให้ประเทศคู่สัญญาประเทศน้ัน
จัดเก็บภาษีการรับมรดกแต่เพียงฝ่ายเดียว) 

3. Tangible and intangible movable property (including 
securities, deposits and other similar property) to which paragraph 2  of this Article 
does not apply shall be subject to inheritance tax only in the State in which the 
deceased was resident at the time of death. (ส ังหาริมทรัพย์ที่ม ีรูปร่างหรือท ี่ไม ่มีรูปรา่ง 
(รวมถึงหลักทรัพย์ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ความใน
วรรคสองของข้อบทน้ี ให้ประเทศถิ่นที่อยู่ ณ ขณะที่ตาย ของเจ้ามรดก จัดเก็บภาษีแต่เพียงฝา่ยเดียว)” 
เป็นต้น 

ดังน้ัน หากประเทศไทยจะไปเจรจากับประเทศใด ต้องศึกษา วิเคราะห์ใน
ประเด็นน้ัน ๆ ที่ประเทศคู่เจรจาได้มีท่าทีกับประเทศอื่น ๆ ไว้แล้ว โดยพิจารณาว่าประเทศไทยมี
ข้อกำหนดในเร่ืองเหล่าน้ันไว้ในกฎหมายภายในอย่างไร และสามารถกำหนดยอมรับเงื่อ นไขของ
ประเทศคู่เจรจาได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งตามตัวอย่างข้างต้น หากประเทศไทยจะต้องเข้ าเ จรจากับ
ประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศโอมาน นอกจากจะต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยภาษีการ
รับมรดกของไทยในประเด็นของทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีการรับ
มรดกแล้ว ยังอาจจะต้องเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจหรือยอมรับในบริบทของทรัพย์สินที่ไม่
มีรูปร่างกับภาระภาษีการรับมรดกด้วย เป็นต้น ทั้งน้ี การเตรียมความพร้อมในการเจรจาก็เพื่อให้ได้
ข้อยุติที่ตรงตามเจตนารมณ์ในส่วนของตนและการเจรจาให้ได้มาซึ่งความตกลงระหว่า งประเทศที่
เป็นไปด้วยความราบร่ืนทั้งสองฝ่าย 

 4.2.2.2 กระบวนการจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาภาษ ีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้
ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดก มีขั้นตอนการดำเนินการดังน้ี  

1) เน่ืองจากกรอบการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ (ทั้ง
ส่วนของเน้ือหาสาระของอนุสัญญาและประเทศคู่เจรจาที่ประเทศไทยประสงค์จะเข้าจัดทำอนุสัญญา
ด้วย) ในปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 (ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) ซึ่งยังไม่ได้รวมถึงภาษีการรับมรดก ด้วยเหตุ
ดังกล่าว กระทรวงการคลังมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอกรอบการเจรจาใหม่อี กค ร้ังห น่ึงเพื่อให้
ครอบคลุมถึงเน้ือหาสาระในส่วนของภาษีการรับมรดก  (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอ าณาจัก รไทย 
พุทธศักราช 2560) 

2) ประสานงานหน่วยงานต ่างประเทศท ี่ เก ี ่ยวข้องเพื ่อเข ้าจัดทำ
อนุสัญญา โดยรูปแบบการประสานงานอาจกระทำได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ กรมสรรพากรไทยประสานงาน
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หน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศประสานงานมายังประเทศไทย และกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอให้มีการจัดทำอนุสัญญากับต่างประเทศ 

3) เมื่อประสานงานแล้ว กรมสรรพากรไทยจะดำเนินการแลกเปลี่ยน
ร่างอนุสัญญาของแต่ละประเทศเพื่อให้พิจารณา 

.4) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ขออนุมัติคณะผู้แทนประเทศ
ไทยในการเจรจาอนุส ัญญา ซ ึ ่งโดยปกติแล ้ว องค ์ประกอบของคณะผู ้แทนประกอบด้วย ผู ้แทน
กรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

.5) การหารือร่วมกันระหว่างประเทศ โดยหากเป็นการหารือมากกว่าหน่ึง
คร้ังประเทศที่เป็นสถานที่จัดประชุมจะสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละคร้ัง เช่น คร้ังแรกประชุมที่ประเทศ
ไทย คร้ังที่สองประชุมที่ต่างประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญา เป็นต้น 

6) เมื่อเจรจาแล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำอนุสัญญาให้มีผลใช้
บังคับ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ การลงนามในอนุสัญญาจะลงนามโดย
บุคคลผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองประเทศ ตามแนวทางปกติในส่วนของประเทศไทย บุคคลผู้ลงนาม 
ในอนุสัญญาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม   
(Full Power) จากรัฐบาลไทย และเมื่อได้ลงนามแล้วจะมีการให้ส ัตยาบัน ( Ratification) ซ ึ ่งจะ
กระทำด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเพื่อให้อนุสัญญามีผลเป็นความตกลงระหว่ างป ระ เทศ 
(Enter into Force) 

ทั้งน้ี อนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว
จะมีผลใช้บังคับ (Enter into Force) ตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ในอนุสัญญาน้ัน ๆ 

 
4.3 บทบาทนักการทูตกับการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปรับปรุงอนุสัญญา
ภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึงภาษีการรับมรดก 

ภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกน้ันเป็นเร่ืองที่มีจุดเร่ิมต้นมาจากสถาบันครอบครัวอันเป็น
เร่ืองที่มีความสัมพันธ์ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา 
และประวัต ิศาสตร์ ประกอบกับเรื ่องของสถาบันครอบครัวดังกล ่าวมีความเกี่ยวพันกับประเทศ
มากกว่าหน่ึงประเทศขึ้นไป การพิจารณาความสัมพันธ์ย่อมมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวี 
ดังน้ัน เพื่อให้การจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึงภาษีก าร รับมรดกซึ่งมี
รากฐานมาจากสถาบันครอบครัวและความสัมพันธ์ในหลายมิติต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้ว นักการทูตหรือ
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศจึงถือได้ว่า เป็นบุคคลผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจรจาทำข้อตกลงระหว่างประเทศ  
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4.3.1 ในการทำความเข้าใจรากฐานของการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีการรับมรดกของ  
แต่ละประเทศ ความเข้าใจในเร่ืองของสถาบันครอบครัวของประเทศน้ัน ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง
นักการท ูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต ่างประเทศซ ึ่งเป็นผู ้ม ีบทบาทหลักของรัฐบาลไทยที ่จะ
สนับสนุนข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ หรือ
ประเด็นสำคัญ ประเด็นเปราะบาง หรือข้อควรระวังอื่น ๆ ของประเทศน้ัน ๆ ต่อรัฐบาลไทยในการ
เตรียมการเพื่อเข้าทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน ตัวอย่างเช่น ในประเทศโอมานซึ่ง
มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามซึ่งมีความแตกต่างอย่างยิ่งจากบริบทของประเทศไทย ดังน้ัน สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนข้อมูล  
ต่าง ๆ อันจำเป็นต่อการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วนภาษีเงินได้ให้ครอบคลุมถึงภาษีมรดก
หรือการรับมรดก  ระหว่างประเทศไทยและประเทศโอมาน หรือในกรณีที ่การจัดทำความตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการรับมรดกน้ัน อาจมี
บริบททางประวัติศาสตร์หรือการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเข้าทำความตกล งดังกล่ าว 
ตัวอย่างของต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้น เช่น ในกรณีการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศเบลเยี่ยมกับ
ประเทศฝร่ังเศส และประเทศเบลเยี่ยมกับประเทศสวีดน ซึ่งมีเหตุของการจัดทำเน่ืองจากการสวรรคต
ของ Queen Astrid เมื่อปี 1935112 เป็นต้น ดังน้ัน การที่ประเทศไทยจะเจรจาเพื่อทำความตกลง
ระหว่างประเทศไม่ว่ากรณีใด บทบาทสำคัญของนักการทูตในการพิจารณา วิเคราะห์ และสนับสนุน
ข้อมูลเชิงลึกของประเทศคู่เจรจาหรือประเทศคู่สัญญาย่อมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
ผู้แทนจากประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเร่ืองในการเข้าทำความตกลงระหว่างประเทศ  

4.3.2 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการเข้าทำข้อตกลงระหว่างประเทศ เมื่อจะต้องมี
การเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกเหนือจากผู้แทนจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็ นห น่วยง าน
เจ้าของเร่ืองและเป็นหน่ึงในผู้มีบทบาทในการเจรจาแล้ว ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นอีก
บุคคลหน่ึงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้าร่วมเจรจาและจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้เตรียมการและเตรียมความพร้อมทั้งในเร่ืองของข้อมูลด้านการต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา  
อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงพิธีการ แบบแผน ตลอดจนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเข้าทำข้อตกลง
ระหว่างประเทศ113 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ  

 
112 European Commission, Ways to Tackle Inheritance Cross-border Tax Obstacles facing 
Individuals within the EU, (2015), p. 14. 
113 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, “หลักเกณฑ์และกระบวนการทำสนธิสัญญา”, จาก https://treaties.mfa.go.th/
สนธิสัญญา/หลักเกณฑ์และกระบวนการทำสนธสิัญญา. 
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 1) องค์ประกอบของสนธิสัญญา (ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น 
สนธ ิส ัญญา ความตกลง หรืออนุสัญญา) ผ ู ้มีอำนาจในการทำสัญญา ผ ู ้มีอำนาจในการทำสญัญา 
หนังสือมอบอำนาจเต็ม 

 2) กระบวนการทำสนธิสัญญา เช่น ในเร่ืองของขั้นตอนต่าง ๆ การลงนาม และ
การแสดงเจตนาในการผูกพัน เป็นต้น ทั้งน้ี ในส่วนของกระบวนการทำสนธิสัญญา ผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ของป ระ เทศและ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น 

- ด้านนโยบาย หากมีกรณีที่เร่ืองที่ไปทำความตกลงน้ัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่นซึ่งอาจเป็นผู้ร่วมปฏิบัติตามพันธกรณีในบางเร่ืองด้วย ก็ต้องให้มีการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ันด้วย 

- ด้านความจำเป็น อาจต้องพิจารณาว่า การเจรจาเพื่อทำความตกลงระหว่าง
ประเทศน้ีเคยมีมาแล้วหรือไม่ หรือเมื่อทำแล้วเกิดความซ้ำซ้อนหรือเกิดปัญห าพั นธก รณีห รือข้อ
ขัดแย้งใดหรือไม่ 

- ด้านลักษณะของความตกลง อาจต้องพิจารณารูปแบบหรือผลผูกพันภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ 

- ด้านรัฐธรรมนูญไทย หากความตกลงใดเข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบ
ของรัฐสภา หน่วยงานเจ้าของเร่ืองก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วย ซึ่งในประเด็นน้ี ผู้เขียนได้กล่าว
ไว้ใน 4.2.2.2 ข้อ 1) ข้างต้นแล้ว  

ดังน้ัน บทบาทของนักการทูตหรือผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่ึงในคณะผู้แทน
จากประเทศไทยในการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเพื่อขจัดการเสียภาษีมรดกซ้ำซ้อน หรือความตกลง
ระหว่างประเทศในกรณีอื่นใด ย่อมเป็นผู้มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันกับผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
ในอันที่จะทำให้การเจรจาหารือระหว่างประเทศบรรลุผลและตรงตามเจตนารมณ์ของการเข้าทำสนธิสั ญญา 
หรือความตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองน้ัน ๆ แล้วแต่กรณี 
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MODEL DOUBLE TAXATION CONVENTION ON ESTATES AND INHERENCES AND ON GIFTS 
TITLE OF THE CONVENTION  

Convention between (State A) and (State B) for the avoidance of double taxation with respect to 
taxes on estates and inheritances and on gifts  

PREAMBLE OF THE CONVENTION 
 

CHAPTER I 
SCOPE OF THE CONVENTION 

Article 1 
ESTATES, INHERITANCES AND GIFTS COVERED 

This Convention shall apply:  
a) to estates and inheritances where the deceased was domiciled, at the time of his death, in one 
or both of the Contracting States, and  
b) to gifts where the donor was domiciled, at the time of the gift, in one or both of the Contracting 
States.  

Article 2 
TAXES COVERED 

1. This Convention shall apply to taxes on estates and inheritances and on gifts imposed on behalf 
of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner 
in which they are levied.  
2. There shall be regarded as taxes on estates and inheritances taxes imposed by reason of death 
in the form of taxes on the corpus of the estate, of taxes on inheritances, of transfer duties, or of 
taxes on donationes mortis causa. There shall be regarded as taxes on gifts taxes imposed on 
transfers inter vivos only because such transfers are made for no, or less than full, consideration.  
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:  
a) (in State A) ............................................   
b) (in State B) ............................................   
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed 
after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. At 
the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other 
of changes which have been made in their respective taxation laws.  
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CHAPTER II 
DEFINITIONS 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:   
a) the term “property which forms part of the estate of, or of a gift made by, a person domiciled 
in a Contracting State” includes any property the devolution or transfer of which, under the law 
of a Contracting State, is liable to a tax covered by the Convention;  
b) the term “competent authority” means:  
i) (in State A) ............................................   
ii) (in State B) ............................................   
2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined 
therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law 
of that State concerning the taxes to which the Convention applies.  

Article 4 
FISCAL DOMICILE 

1. For the purposes of this Convention, the term “person domiciled in a Contracting State” means 
any person whose estate or whose gift, under the law of that State, is liable to tax therein by 
reason of the domicile, residence or place of management of that person or any other criterion 
of a similar nature. However, this term does not include any person whose estate or whose gift is 
liable to tax in that State only in respect of property situated therein.  
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is domiciled in both Contracting 
States, then his status shall be determined as follows:  
a) he shall be deemed to be domiciled in the State in which he has a permanent home available 
to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be 
domiciled in the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital 
interests);  
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not 
a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be domiciled in the 
State in which he has an habitual abode;  
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be 
domiciled in the State of which he is a national;  
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the 
Contracting States shall settle the question by mutual agreement.  
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3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is domiciled 
in both Contracting States, then it shall be deemed to be domiciled in the State in which its place 
of effective management is situated.  

CHAPTER III 
TAXING RULES 

Article 5 
IMMOVABLE PROPERTY 

1. Immovable property which forms part of the estate of, or of a gift made by, a person domiciled 
in a Contracting State and which is situated in the other Contracting State may be taxed in that 
other State.  
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the 
Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include 
property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and 
forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct 
of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and 
aircraft shall not be regarded as immovable property.  
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to immovable property of an enterprise and to 
immovable property used for the performance of professional services or other activities of an 
independent character.  

Article 6 
MOVABLE PROPERTY OF A PERMANENT ESTABLISHMENT OR A FIXED BASE 

1. Movable property of an enterprise which forms part of the estate of, or of a gift made by, a 
person domiciled in a Contracting State, which is the business property of a permanent 
establishment situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.  
2. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place 
of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.  
3. The term “permanent establishment” includes especially:  
a) a place of management;  
b) a branch;  
c) an office;  
d) a factory;  
e) a workshop; and  
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.   
4. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment 
only if it lasts more than twelve months.  
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5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” 
shall be deemed not to include:  
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise 
belonging to the enterprise;  
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 
purpose of storage, display or delivery;  
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 
purpose of processing by another enterprise;  
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise, or of collecting information, for the enterprise;  
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on for the 
enterprise any other activity of a preparatory or auxiliary character; or  
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned 
in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting 
from this combination is of a preparatory or auxiliary character.  
6. Movable property which forms part of the estate of, or of a gift made by, a person domic iled 
in a Contracting State, used for the performance of professional services or other activities of an 
independent character and pertaining to a fixed base situated in the other Contracting State, may 
be taxed in that other State.  

Article 7 
OTHER PROPERTY 

Property, wherever situated, which forms part of the estate of, or of a gift made by, a person 
domiciled in a Contracting State, and not dealt with in Articles 5 and 6, shall be taxable only in 
that State.  

Article 8 
DEDUCTION OF DEBTS 

1. Debts especially secured on any property referred to in Article 5 shall be deducted from the 
value of that property. Debts, not being especially secured on any property referred to in Article 
5, which are represented by the acquisition, conversion, repair or upkeep of any such property, 
shall be deducted from the value of that property.  
2. Subject to the provisions of paragraph 1, debts pertaining to a permanent establishment referred 
to in paragraph 1 of Article 6, or to a fixed base referred to in paragraph 6 of Article 6, shall be 
deducted from the value of the permanent establishment or the fixed base as the case may be.   
3. Other debts shall be deducted from the value of property to which the provisions of Article 7 
apply.  
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4. If a debt exceeds the value of the property from which it is deductible in a Contracting State, 
according to the provisions of paragraphs 1 or 2, the excess shall be deducted from the value of 
any other property taxable in that State.  
5. Any excess still remaining in one Contracting State after the deductions referred to in paragraphs 
3 or 4 shall be deducted from the value of the property liable to tax in the other Contracting 
State.  
6. Where the provisions of paragraphs 1 to 5 would oblige one Contracting State to deduct debts 
to an extent greater than that provided for under its law, those provisions shall apply only to the 
extent that the other Contracting State is not obliged to deduct the same debts under its own 
law.  

CHAPTER IV 
METHODS FOR ELIMINATING DOUBLE TAXATION 

Article 9A 
EXEMPTION METHOD 

1. The Contracting State in which the deceased was domiciled at his death, or the donor was 
domiciled at the time of the gift, shall exempt from tax any property which, in relation to the 
same event and in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other 
Contracting State.  
2. The former Contracting State shall also exempt from tax any property which, in relation to a 
previous gift and in accordance with the provisions of the Convention, may have been taxed in 
the other Contracting State. That former State, however, shall not exempt from tax any property 
which was taxable in that State in accordance with the provisions of Articles 5 or 6 of the 
Convention.  
3. In each case the former Contracting State may take the exempted property into account in 
calculating the amount of tax on any remaining property.  

Article 9B 
CREDIT METHOD 

1. The Contracting State in which the deceased was domiciled at his death, or the donor was 
domiciled at the time of the gift, shall allow as a deduction from the tax calculated according to 
its law an amount equal to the tax paid in the other Contracting State on any property which, in 
relation to the same event and in accordance with the provisions of this Convention, may be 
taxed in that other State.  
2. The former Contracting State shall also allow as a deduction from such tax an amount equal 
to the tax which has been paid in the other Contracting State on a previous gift in accordance 
with the provisions of the Convention to the extent that such a deduction has not been allowed 
under the provisions of paragraph 1 at the time of that gift. That former State, however, shall not 
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allow a deduction in respect of tax paid on property which was taxable in that State in accordance 
with the provisions of Articles 5 or 6 of the Convention.  
3. The deductions referred to in paragraphs 1 and 2 shall not, however, exceed that part of the 
tax of the former Contracting State, as computed before any deduction is made, which is 
attributable to the property in respect of which the deduction is to be allowed.  

CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 10 
NON-DISCRIMINATION 

1. Nationals of a Contracting State, wherever they are domiciled, shall not be subjected in the 
other Contracting State to any taxation, or any requirement connected therewith, which is other 
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that 
other State in the same circumstances are or may be subjected.  
2. The term “nationals” means:  
a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;  
b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in 
force in a Contracting State.  
3. Stateless persons who are domiciled in a Contracting State shall not be subjected in either 
Contracting State to any taxation, or any requirement connected therewith, which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State 
concerned in the same circumstances are or may be subjected.  
4. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of 
every kind and description.  

Article 11 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or 
will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, 
irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to 
the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three 
years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of the Convention.  
2. The competent authority, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at a satisfactory solution, shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with 
the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation 
which is not in accordance with the provisions of the Convention. Any agreement reached shall 
be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.   
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3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve  by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the 
Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not 
provided for in the Convention.  
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly 
for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems 
advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may 
take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of 
the Contracting States.  

Article 12 
EXCHANGE OF INFORMATION 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is 
necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the 
Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder 
is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any 
information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as 
information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons 
or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection 
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, 
the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only 
for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial 
decisions.  
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting 
State the obligation:  
a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that 
or of the other State;  
b) to supply information which is not obtainable under the laws, or in the normal course of the 
administration, of that or of the other State;  
c) professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary 
to public policy (ordre public).  

Article 13 
DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers 
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.   
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Article 14 
TERRITORIAL EXTENSION 

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications, [to 
any part of the territory of (State A) or of (State B) which is specifically excluded from the 
application of the Convention or] to any State or territory for whose international relations (State 
A) or (State B) is responsible, which imposes taxes substantially similar in character to those to 
which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and subject 
to such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be specified 
and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels 
or in any other manner in accordance with their constitutional procedures.  
2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one 
of them under Article 16 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the 
application of the Convention [to any part of the territory of (State A) or of (State B) or] to any 
State or territory to which it has been extended under this Article.  

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Article 15 
ENTRY INTO FORCE 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at 
............................................ as soon as possible.  
2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its 
provisions shall have effect:  
a) (in State A) ............................................   
b) (in State B) ............................................   

Article 16 
TERMINATION 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting 
State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination 
at least six months before the end of any calendar year after the year ...... In such event, the 
Convention shall cease to have effect:  
a) (in State A) ............................................   
b) (in State B) ............................................   
TERMINAL CLAUSE  
Note: The terminal clause shall be drafted in accordance with the constitutional procedure of 
both Contracting States.   
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