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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ หรือไม
ความเห็น
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติวาดวยสิทธิในทรัพยสินที่ไดรับความคุมครอง
ภายใตเงื่อนไขวารัฐธรรมนูญยอมใหมีการตรากฎหมายกําหนดขอบเขตแหงสิทธิในทรัพยสินของบุคคลได
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้การตรากฎหมายที่ใหอํานาจจํากัดสิทธินั้นตองเปนไปตามหลักการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๙
สําหรับพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใหราชการบริหาร
สวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดสําหรับใชในการบริหารทองถิ่น โดยพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณดังปรากฏ
ตามหมายเหตุในการประกาศใช คือ เนื่องจากภาษีปายเปนภาษีของราชการบริหารสวนทองถิ่น ควรแยก
ออกจากประมวลรัษฎากรและมอบใหราชการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บ ซึ่งตอมาในป ๒๕๓๔
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี การกําหนดอัตราภาษี การยื่นแบบ
การประเมิน การชําระ การบังคับการชําระภาษีคาง การคืนเงินคาภาษี อัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ
ตลอดจนบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณและสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยเนื้อ หาของกฎหมายกํ าหนดรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ ผูมี ห นา ที่เสี ยภาษี วิธีก ารคํ านวณ อัต ราภาษี
การประเมินภาษีและการชําระภาษี การอุทธรณ เปนตน โดยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหเจาของปาย
มีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแต
วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่ม
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เสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๓ บัญญัติใหบุคคลมีหนาที่เสียภาษีตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนกฎหมายที่ใหราชการบริหารสวนทองถิ่นเปน
ผูจัดเก็บภาษีจากเจาของปายอันเปนการจัดเก็บภาษีจากการประกอบการคาหรือประกอบกิจการซึ่งจัดเก็บ
จากปายที่เจาของนั้นเปนผูติดตั้ง โดยภาษีที่จัดเก็บไดนั้นมาตรา ๙ บัญญัติใหภาษีปายที่เก็บในเขตราชการ
สวนทองถิ่นใด ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษี
นํามาเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นเพื่อใชจายในการบริหารและพัฒนาในราชการสวนทองถิ่นอันเปน
ประโยชนสว นรวมยิ่ ง กวาประโยชนของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๖ นิ ยามคํา วา “ปาย” หมายความว า
ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือ
โฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น โดยพระราชบัญญัตินี้กําหนดบุคคล
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายไวในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายเปนรายป
ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและ
ใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึง
งวดสุดทายของป เพื่อไมตองเสียภาษีในปแรกเปนรายป สําหรับอัตราการจัดเก็บภาษีปายนั้น มาตรา ๗
วรรคสอง บัญญัติใหการคํานวณพื้นที่ภาษีปายตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยัง มีบ ทบัญ ญัติที่ใหผูไ ดรับ ผลกระทบจากการประเมิน ภาษีที่ไ มถูกตอ ง
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ดังมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจง
การประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น
หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และมาตรา ๓๒
บัญญัติใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่น มอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ โดยมาตรา ๓๓ ยังบัญญัติใหผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น
หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง จึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติภาษีปาย
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลเทาที่จําเปนโดยให
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บุคคลตองเสียภาษีในสัดสวนอยางเหมาะสมกับภาระภาษี และเปนไปตามหลักความสะดวกในการจัดเก็บ
มีความแนนอน และเปนธรรม มิไดทําใหทรัพยสิน ของบุคคลเสียหายจากการใชสอยหรือทําใหสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ รับรองไวนั้นไมไดรับความคุมครองแตอยางใด
เพราะไมปรากฏวาผูเสียภาษีมีขอโตแยงวา การกําหนดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัติ
มีการจัดเก็บภาษีที่สูงเกินควรแลวทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบการคา และไมปรากฏขอแตกตางมาก
อยางมีนัยสําคัญระหวางวิธีการเสียภาษีเปนรายงวดกับวิธีการคิดภาษีเปนรายวัน และเปนบทบัญญัติ
ที่เปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติไวแลววากระทําได กลาวคือ เปนบทบัญญัติ
ที่จํ ากั ด สิ ทธิ ข องบุ ค คลเท าที่ จํา เป น เพื่อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ของกฎหมาย ไม กระทบกระเทื อนต อ
สาระสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว โดยไม ป รากฏข อ ที่ แ สดงให เ ห็ น ได ว า
เปนบทบัญญัติที่กระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคลมากเกินควรอันทําใหบุคคลไมสามารถประกอบการคา
หรือประกอบกิจการได ทั้งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ดังนั้น พระราชบัญญั ติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗
วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

