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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓
ว า ด ว ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย ส ว นที่ ๕ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น โดยวรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า
“สิทธิข องบุค คลในทรัพ ยสิน ยอมไดรับ ความคุม ครอง ขอบเขตแหง สิทธิแ ละการจํา กัด สิ ทธิเช น วา นี้
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ..”
สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ป า ย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑
บททั่วไป วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป
ทั้ ง นี้ ตามอั ต ราที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น อั ต ราที่ กํ า หนดในบั ญ ชี อั ต ราภาษี ป า ย
ทายพระราชบัญญัตินี้” และวรรคสอง บัญญัติวา “การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชี
อัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น
ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเอง กลาวคือ ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล มีพื้นที่
รับผิดชอบที่แนนอน มีองคกรที่มาจากการเลือกตั้งเปนของตนเอง มีภารกิจและอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
แยกตางหากจากภารกิจและอํานาจหนาที่ของรัฐ อีกทั้งการปกครองสว นทองถิ่น ยังมีระบบการคลัง
และงบประมาณเปนของตนเองอีกดวยเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
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และทําหนาที่แทนรัฐบาลในการดูแลและใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครอง
สว นทองถิ่น จึง ตองมี รายรับ ที่เพียงพอ ทั้งนี้ รายรับ ดัง กล าวควรจะตองมาจากฐานภาษีห รือรายได
ที่มาจากเขตทองที่ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อันเปนเหตุ
ใหมีการตราพระราชบัญญัติออกมาหลายฉบับเพื่อรับรองจุดมุงหมายดังกลาว โดยหนึ่งในพระราชบัญญัติ
ที่ถูกตราขึ้นก็คือ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัต ถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถหารายไดจากการจัดเก็บภาษีปายจากเจาของปายทุกประเภทที่ใชในทางการคาหรือกิจการอื่น
เพื่อหารายได ไมวาปายนั้นจะเปนปายชื่อ ยี่หอ เครื่องหมายหรือโฆษณา และไมวาจะแสดงหรือติดตัง้ ไว
ณ สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งแตเดิมนั้นตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ไดบัญญัติให
เจาของปายที่ติดตั้งปายในปแรก แมติดตั้งปายไมเต็มปก็ต องเสียภาษีปายเสมือนมีปายตลอดทั้งป ซึ่ง
การบัญญัติกฎหมายเชนนั้นยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอประชาชนเปนอยางมาก เพราะเปนการที่รัฐ
ออกกฎหมายบังคับใหประชาชนตองเสียภาษีในชวงระยะเวลาที่ไมมีปาย อีกทั้งยังเปนการปดโอกาสของ
ผูประกอบธุรกิจการคาในการที่จะกําหนดเวลาที่จะแสดงหรือติดตั้งปายในเวลาอันเหมาะสมแกธุรกิจของเขา
เปนเหตุใหตอมาไดมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา ๗ โดยบัญญัติใหเจาของปายที่ติดตั้งหรือแสดงเปนปแรก
ตองเสียภาษีตั้งแตวันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป
โดยเริ่มเสียภาษีตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
เห็นวา การที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ กําหนดขอยกเวนใหผูที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงปายในปแรกโดยใหเสียภาษีตั้งแตวันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและกําหนดใหคํานวณภาษี
โดยแบงระยะเวลาเปน ๔ งวด คืองวดที่ ๑ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เสียภาษีคิดเปน ๑๐๐ เปอรเซนต
งวดที่ ๒ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เสียภาษีคิดเปน ๗๕ เปอรเซ็นต งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน เสียภาษีคิดเปน ๕๐ เปอรเซนต งวดที่ ๔ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เสียภาษี
คิดเปน ๒๕ เปอรเซนต นั้นเปนการแบงเบาภาระของเจาของปายที่เริ่มติดตั้งปายในปแรกที่ไมตองรับภาระ
เสียภาษีทั้งป แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความเปนจริง และภาระในการเสียภาษีที่เกิดแกประชาชน
ตามบทบัญญัติดังกลาวแลวยังคงสรางภาระใหแ กประชาชนผูประกอบธุรกิจการคาโดยสุจริตเกินกวา
ความเปนจริงโดยปราศจากความจําเปนและเหตุผลอันชอบธรรม กอใหเกิดประโยชนที่ไมควรไดแกองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ขอยกเวนดังกลาวยังคงมีสภาพและสาระที่ไมถูกตองตามความเปนจริงและไมเปนธรรม
แกประชาชนอยู กลาวคือ การที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับความสะดวกในการคํานวณภาษีปาย
และทําใหไดรับภาษีเกินจากความเปนจริงโดยไมมีเหตุจําเปนประการอื่นใดเลย ยอมไมชอบดวยหลักความ
ไดสัดสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติภาษีปาย
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ในสวนที่ใหคิดคํานวณภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของปจนทําให
ประชาชนตองเสียภาษีเกินกวาความเปนจริงจึงมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในทางทรัพยสินของประชาชน
โดยไมมีเหตุจําเปนหรือเหตุผลอัน ชอบธรรมประการใด ถึง แมรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
จะบัญญัติวาสิทธิในทรัพยสินอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตกฎหมายดังกลาวก็จะตองอยู
ภายใตบังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดวย โดยตองไมบัญญัติจํากัดสิทธิในทรัพยสินของประชาชน
จนเกินความจําเปนและความไดสัดสวนพอเหมาะพอควรแกกรณี
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา พระราชบัญญัตภิ าษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ เฉพาะสวน
ที่ใหคิดคํานวณภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของปจนทําใหประชาชนตองเสียภาษีเกินกวา
ความเปนจริงขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

