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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๓
วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓
ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๓ เปนบทบัญ ญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙
เปน บทบัญ ญัติที่คุม ครองและรับ รองวาการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รั ฐ ธรรมนูญ รับ รองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ หงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติทรี่ ับรองใหบคุ คลเสมอกันในกฎหมาย
และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และมาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติ
ที่รับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
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ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
การรั กษาความสงบเรี ย บรอ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน การจั ด ระเบี ยบการประกอบอาชี พ
การคุม ครองผูบ ริโ ภค การผัง เมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติห รือสิ่ง แวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
สําหรับ ประมวลรัษฎากรไดป ระกาศใหใชเปน กฎหมายตามพระราชบัญ ญัติใหใชบ ทบัญ ญัติ
แหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เปนตนไป
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การรั ษ ฎากรตามหลั ก ความเป น ธรรมแก สั ง คม ประมวลรั ษ ฎากร
มีบทบัญญัติวาดวยภาษีอากรฝายสรรพากร กําหนดวิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน อันไดแก การยื่นรายการ
และการเสียภาษีอากร การอุทธรณและบทกําหนดโทษ กําหนดหมวดวาดวยภาษีเงินไดและบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา โดยมาตรา ๔๐ (๑) ถึง (๘) กําหนดวาเงินไดพึงประเมินนั้น
คือ เงินไดตามประเภทที่กําหนดไวจํานวน ๘ อนุมาตรา รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือ
ผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาวไมวาในทอดใด กลาวคือ เงินไดเนื่องจากการจาง
แรงงาน เงินไดเนื่องจากหนาทีห่ รือตําแหนงที่ทาํ หรือจากการรับทํางานให คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์
หรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายป เงินไดที่เปนดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยหุนกู เงินปนผล เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจากการใหเชาทรัพยสิน เงินไดจากวิชาชีพ
อิสระ เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ
และเงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง และเมื่อพิจารณา
มาตรา ๕๗ ตรี ที่บัญญัติวา ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกัน
ตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา
๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมิน
ทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้นไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลง
อยางใด
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ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่สามีและ
ภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวนของฝายใด
คางชําระ และอีกฝายหนึ่ง ไดรับ แจง ลว งหนาไมนอยกวา ๗ วัน แลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้น รว มรับผิ ด
ในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว ยังคงถือวาอยูรวมกัน และ
มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา ถาภริยามีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) ในปภาษี
ที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหาก
จากสามีเฉพาะสว นที่เปน เงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปน เงิน ไดข องสามี
ตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได แลว เห็นวา ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการหารายไดเขารัฐ
สําหรับใชในการบริหารประเทศโดยกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษี วิธีการคํานวณภาษี
อัต ราภาษี วิ ธี ก ารชํ า ระภาษี รวมถึ ง หน ว ยงานที่ จั ด เก็ บ ภาษี ในส ว นของภาษี เงิ น ไดก็ จั ด แบ ง เป น
หลายประเภท เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เปนตน สําหรับการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยาซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ถือวา
สามีและภริยาเปนหนวยภาษีเดียวกัน จึงบัญญัติใหสามีและภริยาที่ตางฝายตางมีเงินไดและสามีและภริยา
อยู ร ว มกั น ตลอดป ภ าษี ใ ห ถื อ เอาเงิ น ได พึ ง ประเมิ น ของภริ ย าเป น เงิ น ได ข องสามี แ ละให ส ามี มี ห น า ที่
และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยกเวนภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
ในปภาษีที่ลวงมาแลว ภริยาจะแยกยื่น รายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีก็ได ตามมาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง
ซึ่งหลักเกณฑที่ใหถือวาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามีไดมีการแกไขโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉะบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙ หลักเกณฑดังกลาวไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
ตั้งแตสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไมเจริญกาวหนาดังเชนปจจุบันและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
ไมกอใหเกิดการจางงานหรือการดําเนินธุรกิจใด ๆ ที่จะใหมีเงินไดพึงประเมินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๐
ประเภทตาง ๆ มากมายนัก รัฐบาลในขณะนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดหารายไดเขารัฐเพื่อมาใชในการบริหาร
ประเทศ การใชบัง คับ กฎหมายดัง กลาวตลอดมาจึงมิคอยมีผลกระทบตอหนว ยครอบครัว ซึ่งภริยา
อาจไมมีเงินไดหรือมีเงินไดไมมากนัก แตเมื่อประเทศมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ
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ประชาชนไดรับการศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้นประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมีความเจริญกาวหนา
ประชาชนจึงมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพและมีเงินไดเพิ่มมากขึ้น การที่ประมวลรัษฎากรยังคงมีบทบัญญัติ
ใหเงินไดพึงประเมินของภริยาตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) เปนเงินไดของสามีและใหสามีมีหนาที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี ยอมเปนผลใหสามีและภริยาตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหญิงโสดที่มีเงิน ไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘)
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะฐานของเงินไดที่นํามาใชในการคํานวณภาษีของหญิงมีสามีมาจากเงินไดของ
หญิงมีสามีและสามีของหญิงนั้นรวมกัน ทําใหฐานในการคํานวณภาษีมีขนาดใหญขึ้น และตองเสียภาษี
มากกวาหญิงโสด สําหรับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบุคคลใดบุคคลนั้นยอมตองคํานึงถึงรายได
ซึ่งหมายถึงรายไดสุทธิที่จะนํามาใชในการดํารงชีวิต การกําหนดการเสียภาษีของหญิงมีสามีดังกลาวยอมมี
ผลกระทบตอเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ โดยเฉพาะความไมเทาเทียมกันของ
การจัดเก็บภาษีเพราะการจัดเก็บภาษีในลักษณะดังกลาวยอมมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพเพื่อใหมี
เงินไดตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ของหญิงมีสามีและแมรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๓ จะกําหนดใหบุคคล
มีหนาที่เสียภาษีอากร แตการกําหนดหลักเกณฑการเสียภาษีของหญิงมีสามีที่เปนภาระเกินกวากรณีของ
หญิง โสดตามประมวลรั ษฎากรยอ มเป น การบัญ ญัติก ฎหมายโดยไมเ สมอกัน และแมว าจะมีผ ลบั ง คั บ
เปนการทั่ว ไปกับ หญิง มีสามี แตก็มีผลบังคับที่แตกตางกับหญิงโสดทั้ง ๆ ที่มีเงินไดประเภทเดียวกัน
จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๓๐ สวนมาตรา ๕๗ เบญจ แมการแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) จะไมมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตขอความโดยรวมของมาตราดังกลาว ก็ยังคงมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ ดัง นั้น เมื่อมีความเห็นวาประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ เบญจ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๓๐ สวนประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒)
ถึง (๘) เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้
คําขออื่นนอกจากนี้ไมจําตองวินิจฉัยเพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ประมวลรัษฏากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบ
มาตรา ๓๐
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