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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด 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 มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะคุมครอง สงเสริม
ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเกิดขึ้นอยางเต็มที่ ลดการผูกขาดการใชอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจ
ใหกับประชาชน วางโครงสรางทางการเมืองใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และทําให
องคกรตรวจสอบในภาคตาง ๆ มีความเปนอิสระ เขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีการจัดเก็บภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรของรัฐที่ปจจุบันยึดหลักการจัดเก็บภาษีใหไดผล
จากการจัดเก็บที่แนนอนและสรางความสะดวกแกเจาหนาที่ของรัฐในการจัดเก็บมากกวาความเปนธรรม
ใหกับผูมีเงินได เชน การถือวาครอบครัวเปนหนวยภาษีเดียวกันก็เพื่อเห็นแกความสะดวกในการจัดเก็บ
และการคาดหวังวาจะไดภาษีมากขึ้นถาเก็บในอัตรากาวหนา โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมและการสรางภาระ
ใหแกครอบครัว ทําใหเกิดการหลบเลี่ยงภาษีมากขึ้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ ที่บัญญัติ
ใหภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
๔๐ (๑) เปนบทยกเวนของมาตรา ๕๗ ตรี เมื่อพิจารณาเงินไดพึงประเมินประเภทอื่น ๆ แลว ยังมีเงินได
ที่ไดมาจากน้ําพักน้ําแรงของหญิงผูเปนภริยาเชนกันไมวาเงินไดจากวิชาชีพอิสระ เชน วิชากฎหมาย
การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น
แตกลับถือวาเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) ที่ถือวาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่
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และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี เปนตน ซึ่งถือวาบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรดังกลาว
ยังมิไดมุงที่จะคุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเกิดขึ้นไดอยางเต็มที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน”
และวรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแ หงความแตกตาง
ในเรื่อง...สถานะของบุคคล...จะกระทํามิได”
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี บัญญัติวา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น
ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของ
สามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถามีภาษีคางชําระและภริยา
ไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกัน ก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมิน
ทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้นไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลง
อยางใด
ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมิน อาจแบงภาษีออกตามสว นของเงินไดพึงประเมินที่ สามี
และภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนกันได แตถาภาษีสวนของ
ฝายใดคางชําระ และอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิด
ในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว ยังคงถือวาอยูรวมกัน”
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติวา “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามี
ตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได
ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้
(๑) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก)
(๒) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ (๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ)
คนละกึ่งหนึ่ง
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(๓) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา ๔๗ (๑) (ง) วรรคหนึ่ง
(๔) สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ฌ)
(๕) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา ๔๗ (๑) (ช)
(๖) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา ๔๗ (๑) (ซ) กึ่งหนึ่ง
(๗) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา ๔๗ (๗)
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (๒) ใหหักไดเฉพาะบุตร
ที่อยูในประเทศไทย
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา ๔๐ (๑) ประเภท
เดียวรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา ๕๖ (๔) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและ
ภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน”
พิจารณาในสวนของประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ที่จําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ ไว เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ถึงแมจะไมมีขอความใด ๆ อันมีลักษณะเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ก็ตาม แตการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา
ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอา
เงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและ
เสียภาษี แตถามีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันแลว ใหภริยารวมรับผิด
ในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย ซึ่งการถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และ
การกําหนดใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตเมื่อมีปญหาภาษีคางชําระ
กลับใหภริยารวมรับผิดในเรื่องภาษีคางชําระดวยนั้น เปนกรณีที่สรางใหเกิดความไมยุติธรรมสําหรับภริยา
และไมมีความจําเปนที่จะกําหนดใหนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ของภริยาเปนเงินไดของสามีเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บภาษีเทานั้น ดังนั้น เมื่อสามี
และภริยามีสิทธิเทาเทียมกัน ถาภริยามีรายไดของตัวเองยอมตองมีสิทธิที่จะยื่นรายการและเสียภาษีของ
ตัวเองและรับผิดชอบปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องภาษีคางชําระดวยตนเอง บทบัญญัติของมาตรา ๕๗ ตรี
วรรคหนึ่ง ยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะ
ของบุคคลระหวางหญิงโสดและหญิงมีสามี เพราะทําใหหญิงมีสามีซึ่งมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐
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(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองเสียภาษีสูงกวาหญิงโสดที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) อีกดวย เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปจจุบัน
เปนการจัดเก็บในอัตรากาวหนา
สวนมาตรา ๕๗ ตรี วรรคสอง เปนการบังคับใหสามีและภริยาตองยื่นรายการเสียภาษีรวมกัน
ทางออม และไมตองการใหสามีภริยาแยกยื่นรายการเสียภาษีในกรณีคํานวณแลว เห็นวาแยกกัน ยื่น
รายการจะเสียภาษีต่ํากวาหรือนอยกวาการรวมกันยื่น ดวยเหตุวาแมจะมีการแยกกันยื่นรายการ ก็ไมทําให
ภาษีที่เสียตองเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด กรณีจึงเปน การจํากัด สิทธิไ มใหสามีแ ละภริยาแยกกัน ยื่ น
และถือไดวาไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง โดยมุงจะใหสามีและภริยารวมกัน จายภาษี
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได มาตรา ๕๗ ตรี วรรคสาม เปนการกําหนดไวในลักษณะที่ใหเจาพนักงาน
ใชดุลพินิจอนุญาตใหสามีและภริยาแยกกันยื่นรายการเสียภาษีได แตถาฝายใดคางชําระหรือไมชําระภาษี
ใหอีกฝายหนึ่งรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย เปนบทบัญญัติที่อาศัยความเปนสามีและภริยา
มาบังคับใหอีกฝายที่ไมมีความผิดตองรวมรับผิดชอบซึ่งไมเปนธรรมสําหรับสามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่ง
ที่ไมไดกระทําผิด ถือวาไมยุติธรรมกับฝายที่ไมไดกระทําผิดและไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
สําหรับประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง ที่อนุญาตใหภริยาแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีไดถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แตเงินไดพึงประเมินที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ซึ่งถือวาเปนรายไดที่เกิดจากการทํางานและตําแหนงงานของ
ภริยา กลับบังคับใหตองถือเอาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษี เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ รับรองใหสามีและภริยามีสิทธิเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน
และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเทาเทียมกัน จึงควรใหสามีและภริยามีสิทธิเลือกวาจะรวมกัน
หรือแยกกันยื่นรายการเสียภาษีในสวนของตนอยางชัดเจนและทั้งหมด ไมมีเหตุผลใดที่จะตองกําหนดให
ภริยาแยกยื่น รายการไดเฉพาะมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น ทั้ง ยังเปนการเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปนธรรม
ตอ บุค คลเพราะเหตุ แ หง ความแตกต างในเรื่อ งสถานะของบุ ค คลระหว างภริ ยาที่ มีเ งิน ได พึง ประเมิ น
ตามมาตรา ๔๐ (๑) กับ ภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ดวย
พิจารณาแลวจึงเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ที่กําหนดใหการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามี
มีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี และกําหนดใหเฉพาะภริยาที่มีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินประเภทอื่นดวยหรือไม สามารถแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินได
ของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี นั้น เปนบทบัญญัติที่ทําใหสามีภริยาในกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองเสียภาษีสูงกวากรณีของสามีภริยาที่ภริยา
มีรายไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และยังทําใหหญิงมีสามีซึ่งมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองเสียภาษีสูงกวาหญิงโสดที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ทั้งยังไมเปน การมุงสรางความมั่น คงของสถาบัน ครอบครัว
ชายและหญิงจึงไมนิยมจดทะเบียนสมรสกันเพราะไมตองการแบกรับภาระภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ที่สมรส
กันอยูแลวก็ตองวางแผนภาษีโดยการจดทะเบียนหยาเพื่อที่จะไมตองนําเอาเงินไดพึงประเมินของทั้งสองฝาย
มารวมกันใหตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวจึงขัดตอหลักความเสมอภาค
และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล และมิได
เป น มาตรการที่ รั ฐ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคหรื อ ส ง เสริ ม ให บุ ค คลสามารถใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ และเมื่อไดวินิจฉัยดังนี้แลว
จึงไมจําตองวินิจฉัยวาประมวลรัษฎากรทั้งสองมาตราดังกลาว มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม อีกตอไป
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

