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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๓
วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี
และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ การจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับ รองไว จะกระทํามิไ ด
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
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หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัด อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชน
ในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๐ เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากร
ที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(๑) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ
บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(๒) เงิ น ไดเ นื่อ งจากหนา ที่ห รื อตํ าแหน ง งานที่ ทํา หรื อ จากการรับ ทํ างานให ไมว าจะเป น
คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน
เงิ น ที่ คํ า นวณได จ ากมู ล ค า ของการได อ ยู บ า นที่ ผู จ า ยเงิ น ได ใ ห อ ยู โ ดยไม เ สี ย ค า เช า เงิ น ที่ ผู จ า ยเงิ น
ไดจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได
เนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงานหรือ
งานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
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(๓) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายป
อันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(๔) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือ
ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้ง เงินได
ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือ
จากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิด ไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงิ น ป น ผล เงิ น ส ว นแบ ง ของกํ า ไร หรื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ ไ ด จ ากบริ ษั ท หรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบง
ของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวน
ที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินได
ของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี
ใหถือวาเงินไดของบุต รดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิด า
ในกรณีที่บิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวย
โดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ง) เงิน ลดทุน ของบริษัทหรือหางหุน สว นนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกิน กวากําไร
และเงินที่กันไวรวมกัน
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(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไว
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไ ดจากการที่บ ริษัทหรือหางหุนสว นนิติบุคคล ควบเขากัน หรือ
รับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือ
ตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้
เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(๕) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงิน
หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไป
ไมถูกตองตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้น
สมควรใหเชาไดตามปกติ และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้
จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึง
วันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(๖) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(๗) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจาก
เครื่องมือ
(๘) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๗) แลว
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เงิน คาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงิน หรือผูอื่น ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด
ไมวาทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น
มาตรา ๕๗ ตรี ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกัน
ตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถามีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา
๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมินทราบ
ภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้นไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลง
อยางใด
ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่สามีและ
ภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนกันได แตถาภาษีสวนของฝายใด
คางชําระ และอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดใน
การเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว ยังคงถือวาอยูรวมกัน
มาตรา ๕๗ เบญจ ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) ในปภาษีที่ลวงมาแลว
ไม ว า จะมี เ งิ น ได พึ ง ประเมิ น อื่ น ด ว ยหรื อ ไม ภริ ย าจะแยกยื่ น รายการและเสี ย ภาษี ต า งหากจากสามี
เฉพาะส ว นที่ เ ป น เงิ น ได พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิ ใ ห ถื อ ว า เป น เงิ น ได ข องสามี ต าม
มาตรา ๕๗ ตรี ก็ได
ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้
(๑) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก)
(๒) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ (๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ)
คนละกึ่งหนึ่ง
(๓) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง
(๔) สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ฌ)
(๕) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๔๗ (๑) (ช)
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(๖) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ซ) กึ่งหนึ่ง
(๗) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา ๔๗ (๗)
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (๒) ใหหักไดเฉพาะบุตร
ที่อยูในประเทศไทย
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียว
รวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๔) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและภริยา
ไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน
ความเห็น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองนี้ไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา แมวาศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๔๕ วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๘๐
แลว นั้น แตตามคํารองนี้เปนกรณีป ระธานผูตรวจการแผน ดินเสนอเรื่องพรอมความเห็น เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ดังนั้น แมวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ จะมีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
แตตามคํารองนี้มขี อเท็จจริงและประเด็นแตกตางไปจากประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยไว กรณี
จึงตองดวยหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑)
จึงรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
พิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว เห็นวา มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑ บททั่วไป
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โดยมาตรา ๒๙ เป น บทบทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและการจํากัดสิทธิเสรีภาพจะกระทําไดเทาที่จําเปน และ
สาระสําคัญแหงสิทธิหรือหลักการสําคัญของสิทธิเสรีภาพในเรื่องนั้นจะตองไมถูกกระทบกระเทือนโดยผล
ของการออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพ มาตรา ๓๐ เปน บทบัญ ญัติที่ใหการรับ รองวา บุคคล
มีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกต างในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
สว นมาตรา ๔๓ เป น บทบัญ ญัติ ในหมวด ๓ วาด ว ยสิท ธิแ ละเสรี ภาพของชนชาวไทย สว นที่ ๖
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองบุคคลใหมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไมได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
สําหรับประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อหารายไดเขารัฐสําหรับใชในการบริหารประเทศ
โดยกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษี วิธีการคํานวณภาษี อัตราภาษี วิธีการชําระภาษี
รวมถึงหนว ยงานที่จัดเก็บ ภาษี ในสว นของภาษีเงินไดก็จัด แบงเปน หลายประเภท เชน ภาษีเงิน ได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน และมีรายละเอียด
แตกตางกันไปแลวแตกรณี กรณีประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
เปนการจําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ ไว เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินได
บุค คลธรรมดา มาตรา ๕๗ ตรี เป น การกํ าหนดให ก ารจัด เก็ บ ภาษีเ งิน ได ข องสามีภ ริ ยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายที่อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว และตางฝายตางมีเงินไดใหถือเอาเงินไดพึงประเมิน
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ของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได
สว นมาตรา ๕๗ เบญจ เปน การกําหนดใหเฉพาะภริยาที่มีเงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑)
ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินประเภทอื่นดวยหรือไม สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี
เฉพาะที่เปนเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
เปนบทบัญญัติเพื่อจําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ ไว เพื่อประโยชนในการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไมมีขอความใด ๆ อันมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล และมิไดกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว อีกทั้งมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
แตเมื่อพิจารณาประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหการเก็บภาษีเงินได
จากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถา
มีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษี
ที่คางชําระนั้นดวย ซึ่งการถือเอาเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ของภริ ย าเป น เงิ น ได ข องสามี และการกํ า หนดให ส ามี มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
การยื่นรายการและเสียภาษี แตเมื่อมีปญหาภาษีคางชําระกลับใหภริยารวมรับผิดในเรื่องภาษีคางชําระดวยนั้น
เปนการไมเปนธรรมสําหรับภริยาเพราะกฎหมายกําหนดใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษี สามีควรรับผิดในเรื่องภาษีคางชําระทั้งหมด ภริยาอาจไมมีสวนรูเห็นในเรื่องการยื่นรายการ
เสียภาษีดวย และไมมีความจําเปนที่กําหนดใหเอาเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ของภริยาเปนเงินไดของสามี ในเมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติไววา
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของ
บุคคลจะกระทํามิได ดังนั้น สามีและภริยาจึงมีสิทธิเทาเทียมกัน ถาภริยามีรายไดของตัวเอง ยอมตองมี
สิท ธิ ที่จ ะยื่น รายการและเสี ย ภาษี ข องตั ว เองได แ ละรั บ ผิ ด ชอบปญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ในเรื่ อ งภาษีค า งชํ า ระ
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ดวยตนเอง รวมทั้งยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
สถานะของบุคคลระหวางหญิงโสดและหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) สวนมาตรา ๕๗ ตรี วรรคสอง เปนการบังคับใหสามีและภริยาตองยื่นรายการ
เสียภาษีรวมกันทางออม และไมตองการใหสามีภริยาแยกยื่นรายการเสียภาษีในกรณีคํานวณแลวเห็นวา
แยกกันยื่นรายการจะเสียภาษีต่ํากวาหรือนอยกวาการรวมกันยื่น กรณีจึงเปนการจํากัดสิทธิไมใหสามี
และภริยาแยกกันยื่น และถือไดวาไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง โดยมุงจะใหสามีและภริยา
รว มกันจายภาษีใหมากที่สุด เทาที่จะเปนไปได และมาตรา ๕๗ ตรี วรรคสาม เปน การกําหนดไว
ในลักษณะที่ใหเจาพนักงานใชดลุ พินิจอนุญาตใหสามีและภริยาแยกกันยื่นรายการเสียภาษีได แตถาฝายใด
คางชําระหรือไมชําระภาษี ใหอีกฝายหนึ่งรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย เห็นวาเปนบทบัญญัติ
ที่อาศัยความเปนสามีภริยามาบังคับใหอีกฝายที่ไมมีความผิดตองรวมรับผิดชอบ ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับ
สามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งที่ไมไดกระทําผิด ถือวาไมเปนธรรมกับฝายที่มิไดกระทําผิด และไมสงเสริม
ความเสมอภาคของชายและหญิง
สําหรับประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง อนุญาตใหภริยาแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีไดถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) การที่กฎหมายบัญญัติใหภริยาแยกยื่น
รายการและเสียภาษีไดเฉพาะมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น แตรายไดทเี่ กิดขึ้นตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ซึ่งถือวาเปนรายไดที่เกิดจากการทํางานและตําแหนงงานของภริยาไมไดรับยกเวน
เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ รับรองใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน และ
ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเทาเทียมกัน จึงควรใหสามีและภริยามีสิทธิเลือกวาจะรวมกันหรือ
แยกกันยื่นรายการเสียภาษีในสวนของตนอยางชัดเจนและทั้งหมด ไมมีเหตุผลใดที่จะตองกําหนดใหภริยา
แยกยื่นรายการไดเฉพาะมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น รวมทั้งเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลระหวางภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
กับภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ดวย กรณีเชนนี้
เปนเหตุใหชาย หญิงที่สมรสกันตองรับผลกระทบตอสิทธิและทรัพยสินที่ตองรับภาระในการเสียภาษี
ในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ที่บัญญัติใหสามีและภริยาที่ไดอยูรวมกัน
ตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
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และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีนั้น ทําใหสามีภริยาตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากตอนที่ตางฝาย
ตางแยกยื่นเมื่อยังไมมีการสมรส ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติใหแตเฉพาะภริยาที่มีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวา
เปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี จึงถือวาเปนการไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
และยังเปนการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ภายหลังจากการสมรสตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า ประมวลรั ษ ฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และ
มาตรา ๕๗ เบญจ ขัด หรือแยง ตอรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เมื่ อไดวินิจ ฉัยดังกลาวนี้แ ล ว กรณี
ไมจําตองวินิ จฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัด หรือแยง ตอ
รัฐธรรมนูญมาตราอื่นอีก เพราะไมทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลง
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

