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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๕
สิทธิในทรัพยสิน มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสอง บัญญัติวา
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตรานี้มีเจตนารมณเพื่อประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพยสิน บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพย
โดยชอบรวมถึงการรับมรดกยอมไดรับความคุมครองความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอน ซึ่งสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น เชน การอายัด การยึด หรือการริบทรัพยสินจะกระทําไดก็ แตโดย
กฎหมายใหอํานาจ เปนตน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นตองเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไว
โดยวรรคหนึ่ง บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และวรรคสอง บัญญัติวากฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
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การที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บภาษีอากรจากประชาชน เพื่อนํารายรับดังกลาว
ไปใชจายในการบริหารและทํานุบํารุงประเทศหรือพัฒนาทองถิ่นแลวแตกรณี โดยประชาชนไมไดรั บ
ผลตอบแทนโดยตรง ก็เพื่อประโยชนของประเทศหรือทองถิ่นนั่นเอง ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๓
จึงกําหนดใหบุคคลมีห นาที่เสียภาษีอากร โดยมีเจตนารมณเพื่อกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาที่
เสียสละ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษีของรัฐมีวตั ถุประสงค
เพื่อตอบสนองภารกิจของรัฐ และอํานวยรายไดใหกับรัฐในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง อันเปนประโยชน
ตอ สั ง คมส ว นรวม โดยผู รั บ ภาระเสี ย ภาษี คื อ ประชาชนในรั ฐ ที่ ย อมสละประโยชนส ว นตั ว เพื่ อ ให รั ฐ
นําเงินภาษีไปจัดทําภารกิจที่เปนประโยชนสาธารณะตอไป ซึ่งในการจัดเก็บภาษีของรัฐเพื่ออํานวยรายได
ใหกับรัฐนั้น แมวารัฐจะใชอํานาจบังคับฝายเดียวในการจัดเก็บภาษี แตก็ตองคํานึงถึงความสามารถ
ความเหมาะสม ความเปนธรรมทางภาษี โดยอัตราในการจัดเก็บอาจแตกตางกัน เนื่องจากผูเสียภาษี
แตละรายมิไดเสียภาษีเปนจํานวนที่เทากันทุกคน ซึ่งฐานในการคํานวณจะพิจารณาจากกําลังความสามารถ
ของเอกชนหรือบุคคลแตละราย กลาวคือ เปนการพิจารณาจากความสามารถทางเศรษฐกิจโดยรวม
รวมทั้งตองตั้งอยูบนหลักความชอบดวยกฎหมาย หรือหลักความยินยอมดวย
พระราชบั ญ ญัติ ภาษีป าย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปน กฎหมายที่ มีวัต ถุป ระสงคใหอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น เปนผูจัดเก็บภาษี เพื่อนําเงิน ภาษีที่จัดเก็บนั้น ไปใชจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น โดยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปาย
โดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดง
จนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่
ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนด
ในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ วรรคสอง บัญญัติวา การคํานวณพื้นที่ภาษีปา ย ใหคํานวณ
ตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสาม บัญญัติวา ปายที่ติดตั้ง
บนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูของเจาของปายเปน
ตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรบั ยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แสดงวา การเสียภาษีปายโดยหลักแลวตองเสียเปนรายป แตกฎหมายไดยกเวน
ใหสํ าหรับ ปา ยที่ เริ่ ม ติ ด ตั้ ง หรือ แสดงในปแ รก ให เสีย ภาษีป ายเป น รายงวด งวดละสามเดือ นของป
โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป เชน ติดตั้งปาย ในเดือนพฤศจิกายน
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ก็ตองเสียภาษีปายเริม่ แรกสําหรับงวดที่สี่ของปนนั้ สวนปตอ ไปก็ตองเสียภาษีเปนรายป ซึ่งก็เปนอยางเดียวกัน
กับบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศหลายประเทศ ทั้งนี้ผูติดตัง้ ปายหรือเจาของปายยอมมีความเปนอิสระ
ที่จะเลือกติดตั้งปายในชวงเวลาใดของปดังที่ประสงค
เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ซึ่งเปน
บทบัญ ญัติที่กําหนดวิธีการคิดอัตราภาษีปาย เพื่อประโยชนในการจัดเก็บ ภาษี แมจะมีลักษณะเปน
การจํ า กั ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น อยู บ า ง แต ก็ เ ป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย สิ น ตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย ที่มีผลบังคับเปนการทั่ว ไป และเทาที่จําเปนเพื่อความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
อยางเสมอภาค โดยไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ แหงสิทธิแ ละเสรีภาพที่บัญ ญัติไ ว ในรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ แตป ระการใด เนื่องจากมีการใชบัง คับ กับ บุคคลอยางเทาเทีย มกั น
โดยพิจารณาจากประเภทของปาย ขนาดของปาย และระยะเวลาในการติดตั้งปายเปนหลัก นอกจากนั้น
การจัดเก็บภาษีปายดังกลาวยังเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะของประชาชนในทองถิ่นอันเปนสวนรวม
ซึ่งสอดคลองกับหลักความพอสมควรแกเหตุที่วา การที่รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่มีผลกระทบตอ
ปจเจกบุคคล ควรจะอยูในสัดสวนที่สมเหตุสมผลกับประโยชนที่สวนรวมจะไดรับ การชั่งน้ําหนักระหวาง
ความรุนแรงของการละเมิดสิทธิ กับความสําคัญและความจําเปนที่ใหความชอบธรรมแกมาตรการนั้น
จะตองคํานึงวาผลของการดําเนิน มาตรการนั้น จะตองไมเกิน ขอบเขตที่อาจคาดหมายใหผูถูกกระทบ
สามารถรับได มาตรการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองกระทําเทาที่จําเปนนั้น จะตองเปนมาตรการ
ที่ไดรับการยอมรับหากมีการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐแลวจะตองสมเหตุสมผลและเกิดผลกระทบ
จากการแทรกแซงที่นอยที่สุด ซึ่ง การจั ด เก็บ ภาษีปายเปน มาตรการที่รัฐ กําหนดใหป ระชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งถือเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีปาย แตเมื่อพิจารณาถึงผลของ
การที่ป ระชาชนตองเสียภาษีแ ละรัฐ ไดนําเงิน ภาษีไ ปสรางประโยชนสาธารณะใหทองถิ่น แลว แมวา
ประชาชนจะถูกกระทบสิทธิในทรัพยสิน แตประชาชนก็ไดรับประโยชนตอบแทนในรูปของประโยชน
สาธารณะที่ทองถิ่นไดจัดทําให และยังไดรับประโยชนจากการโฆษณาปายแสดงการคาของตนอีกดวย
นอกจากการยกเวนใหปายที่เริ่มติดตั้งในปแรกตองจายภาษีเปนรายงวดแลว พระราชบัญญัติภาษีปาย
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ยังไดบัญญัติไววา ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแต
สามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจง
ความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
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ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปนมาตรการที่สรางความเปนธรรมอีกทางหนึ่งที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนและ
แบงเบาภาระในการชําระภาษีของผูประกอบการคาหรือเจาของปาย โดยคํานึงถึงภาระของผูประกอบการคา
ที่ตองรับภาระเสียภาษีเปนสําคัญ
จึงเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

