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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล 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 มี ปญ หาความชอบด ว ยรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๕ วินิจฉัยวา ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๘๐ แตคําวินิจฉัยดังกลาวไมมีผลผูกพันการวินิจฉัยตามคํารองในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากมีขอเท็จจริงและประเด็นที่เปนสาระสําคัญเพิ่มเติมจากเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยไว
ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาและวินิจฉัยอีกไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๕ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๑ บททั่วไป โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ
ชนชาวไทยไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวเพียงเทาที่จําเปน และ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายดังกลาว
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยมาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติที่ใหการรับรองวา บุคคลมีความเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุค คลเพราะเหตุแ ห ง ความแตกตางในเรื่ องถิ่น กําเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุข ภาพ สถานะของบุค คล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยมาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติที่ใหการรับรองวา
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขั นโดยเสรีอยางเปนธรรม
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
การรั กษาความสงบเรี ย บรอ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน การจั ด ระเบี ยบการประกอบอาชี พ
การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
สําหรับประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายมหาชนซึ่งมีเจตนารมณเพื่อหารายไดเขาสูรัฐสําหรับใช
ในการบริหารประเทศ โดยกําหนดภาระหนาที่ใหประชาชนเปนผูมีหนาที่เสียภาษีใหแกรัฐ รวมถึงกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษี อัต ราภาษี วิธีการชําระภาษี และหนวยงานที่จัด เก็บภาษี
สว นภาษีเงินไดนั้น ไดถูกจัด แบง ออกเปน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงิน ไดนิติบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดแตกตางกันไปแลวแตกรณี โดยมาตรา ๕๗ ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการเก็บภาษีเงินได
จากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถา
ภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษี
ที่คางชําระนั้นดวย” และมาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติวา “ถาภริยามีเงินไดพึง ประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยก
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ยื่นรายการและเสียภาษีตา งหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให
ถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได”
การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี บัญญัติใหนําเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินได
ของสามีนั้น ทําใหสามีภริยาตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น จากตอนที่ตางฝายตางแยกยื่น เมื่อยัง ไมมีการสมรส
ประกอบกับ มาตรา ๕๗ เบญจ บัญ ญัติใหเ ฉพาะภริยาที่มีเงิน ไดพึง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๑)
สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี
ทําใหสามีภริยาที่ภริยาประกอบอาชีพที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ไมไดรับยกเวน
ใหแยกยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา ๕๗ เบญจ ทําใหสามีภริยาที่ภริยาประกอบอาชีพที่มีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ไมไดรับความเปนธรรมนั้น ถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ที่กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพในการประกอบอาชีพของหญิงมีสามี และยังเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นระหวางหญิงโสดและหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒)
ถึง (๘) และระหวางภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) กับภริยาที่มีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) อีกดวย
การที่ผูรองอางวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ เปนบทบัญญัติที่สรางความไมเปนธรรมดานภาระภาษี
และเปนการกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของหญิงมีสามีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ นั้น เห็นวา โดยลําพังประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
เพียงแตบัญญัติจําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ ไว เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินได
บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง ไม มี ข อ ความใด ๆ อั น มี ลั ก ษณะเป น การกระทบกระเทื อ นหรื อ จํ า กั ด เสรี ภ าพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของหญิงมีสามี และมิไดกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว อีกทั้งมิไดเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล จึงมิได
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคสาม
สวนประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ประกอบมาตรา ๕๗ เบญจ ที่กําหนดใหการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดของสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินได
พึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและ
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เสี ย ภาษี และกํ า หนดให เ ฉพาะภริ ย าที่ มี เ งิ น ได พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๑) ไม ว า จะมี เ งิ น ได
พึงประเมินประเภทอื่นดวยหรือไม สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวา
เปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี นั้น เห็นวา มาตรา ๕๗ ตรี กําหนดใหหญิงมีสามีตองนําเงินได
พึงประเมินของตนไปรวมกับเงินไดของสามี ทําใหฐานในการคํานวณภาษีมีขนาดใหญขึ้น ทําใหหญิงมีสามี
ที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ตองรับภาระในการเสียภาษีในอัตราที่สูงกวาหญิงโสด
ที่มีเงิน ไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ถือเปนการเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรมเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ระหวางสถานะของคนโสดกับสถานะของคนที่สมรส
นอกจากนี้ยังทําใหสามีภริยาในกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ไมไดรับ
การยกเวนตามมาตรา ๕๗ เบญจ กลาวคือ มาตรา ๕๗ เบญจ กําหนดใหเฉพาะภริยาที่มีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวา
เปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี ทําใหหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘)
ตองรับภาระในการเสียภาษีในอัตราที่สูงกวาหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑)
ถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล ระหวาง
หญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) กับหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินเฉพาะ
ตามมาตรา ๔๐ (๑) อีกทั้งบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
หญิงมีสามีในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ซึ่งเปนเงินได
ที่ไดมาจากน้ําพักน้ําแรงและความรูความสามารถจากการประกอบวิชาชีพอิสระของหญิงมีสามี เชน
ตามมาตรา ๔๐ (๖) ซึ่งไดแกเงินไดจากวิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น ซึ่งเปนเงินไดที่มีลักษณะใกลเคียงกับเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) จึงไมมีเหตุผลใดที่จะตองบัญญัติใหหญิงมีสามีแยกยื่นรายการและแยกเสียภาษี
ไดแตเฉพาะเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น เขาลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว โดยไมมีความจําเปน ทั้งมิใชมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสี่
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคสาม
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวาบทบัญญัตมิ าตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๐ วรรคสาม เปนอัน
ใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
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