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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๓๕/๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน ยอมไดรับ ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิแ ละการจํากัด สิทธิเชน วานี้ยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ” และวรรคสอง บัญญัติวา “การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคล
ในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อประกันความมั่นคง
ในการถือครองทรัพยสิน กลาวคือ บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยโดยชอบรวมถึงการรับมรดกยอมไดรับความคุมครอง
ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอน
ซึ่งสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น เชน การอายัด การยึด
หรือการริบทรัพยสินจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอํานาจ เปนตน
สวนพระราชบัญญัติภาษีปา ย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติวา “ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวน
ปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึง่ ตองไมเกินอัตราที่กาํ หนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้
การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้
ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยู
ของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับยกเวน
ภาษีปายตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง”

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี การกําหนดอัตราภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับชําระภาษีคาง การคืนเงินคาภาษี
อัต ราเงิน เพิ่ม และการอุทธรณ ตลอดจนปรับ ปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับ สภาพการณแ ละ
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔ มีวา ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป เวนแตปายที่เริ่มติดตั้งหรือ
แสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด
โดยเริ่มเสียภาษีปายตัง้ แตงวดทีต่ ิดตัง้ ปายจนถึงงวดสุดทายของป โดยในกรณีนไี้ ดกําหนดใหสําหรับปายที่ติดตั้ง
หรือแสดงในปแรกเทานั้น ที่ตองเสียภาษีเปนรายงวด ซึ่งในหนึ่งปมีทั้งหมด ๔ งวด หรือ ๔ ไตรมาส
โดยแตละงวดมีสามเดือน ฉะนั้น เมื่อติดตั้งปายในงวดใด หรือในระหวางงวดใด ก็ตองเริ่มเสียภาษี
ในงวดนั้น ไปจนถึงสิ้นป สวนในปตอไปก็จะเสียภาษีเปนรายป พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
เปน บทบัญ ญัติใหราชการบริห ารสว นทองถิ่น เปน ผูจัด เก็บ ภาษีจึง ควรแยกออกจากประมวลรั ษฎากร
การกําหนดใหราชการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บภาษีปายก็เพื่อนําเงินภาษีที่จัดเก็บนั้นไปพัฒนาทองถิ่น
ของตน ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ที่บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในท อ งถิ่ น และมี ค วามเป น อิ ส ระในการกํ า หนดนโยบาย การบริ ห าร การจั ด บริ ก ารสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย จึงใหมีกฎหมายรายไดทองถิ่น
เพื่ อ กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละรายได อื่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยมี
หลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแ ตละชนิด ดังนั้น การจัด เก็บภาษีปายจึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของการจัดเก็บภาษีที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองภารกิจของรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดใหกับรัฐเพื่อเสริมการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
โดยผูรับภาระเสียภาษีคือประชาชนในทองถิ่นนั่นเองที่ยอมสละเงินทรัพยสินสวนตัวเพื่อใหรัฐนําเงินภาษี
ไปจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
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พิจารณาแลวเห็นวา ในการจัดเก็บภาษีของทองถิ่นเพื่ออํานวยรายไดใหกับรัฐนั้น แมวารัฐจะใช
อํานาจฝายเดียวในการกําหนดอัตราและจัดเก็บภาษี แตก็ตองคํานึงถึงความสามารถ ความเหมาะสม
ความเปน ธรรมทางภาษี รวมทั้ง หลักของภาษีอากรที่ดีดว ย โดยอัตราในการจัด เก็บ อาจแตกตางกัน
เนื่องจากผูเสียภาษีแตละรายมิไดเสียภาษีเปนจํานวนที่เทากันทุกคน ซึ่งฐานในการคํานวณจะพิจารณา
จากกําลังความสามารถของเอกชนหรือบุคคลแตละราย กลาวคือเปนการพิจารณาจากความสามารถ
ทางเศรษฐกิจโดยรวม สวนการกําหนดฐานภาษี คือ การกําหนดสิ่งที่เปนมูลเหตุใหตองมีการเสียภาษี
และการกําหนดผูมีหนาที่เสียภาษีตองตั้งอยูบนหลักความชอบดวยกฎหมายหรือหลักความยินยอมนั่นเอง
กรณีของภาษีปายไดกําหนดใหฐานภาษี คือ ขนาดพื้นที่ของปายใหคํานวณโดยนําพื้นที่กวางคูณยาว
โดยคํานวณเปนตารางเซนติเมตรหารดวยหารอยคูณดวยอัตราภาษีปายประเภทนั้น ๆ ซึ่งปายที่มีขอบเขต
กําหนดได ใหคํานวณจากสวนที่กวางที่สุดคูณสวนที่ยาวที่สุด ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนด ใหถือเอาตัวอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตของสวนที่กวางและยาวที่สุด โดยพระราชบัญญัติภาษีปาย
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๖ กําหนดให ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใช
ในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได
และกําหนดผูมีหนาที่เสียภาษีปายและอัตราภาษีไวในมาตรา ๗ โดยใหคิดอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่ง ตองไมเกิน อัต ราที่กํา หนดในบัญชีอัต ราภาษีปา ยทายพระราชบัญ ญัติ โดยในการคํานวณภาษีนั้ น
ใหนําฐานภาษีและอัตราภาษีคํานวณจากพื้นที่ของปายและประเภทของปายรวมกัน การที่พระราชบัญญัติ
ภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติวา “ใหเจาของปาย
มีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแต
วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่ม
เสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ตดิ ตัง้ ปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งตอง
ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีทายพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งบทบัญญัติของมาตรา ๗ ดังกลาว
เปนการกําหนดใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายเปนรายป โดยมีขอยกเวนสําหรับปายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปแรก ใหมีการกําหนดใหคํานวณภาษีโดยแบงระยะเวลาเปน ๔ งวด คือ งวดที่ ๑
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม งวดที่ ๒ เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน งวดที่ ๔ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ยอมเปนการปรับปรุงกฎหมายและผอนปรน
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูเสียภาษีแลว
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กรณีที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ในสวนที่ใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปาย จนถึงงวดสุดทายของป
ทําใหผูรองตองเสียภาษีเกินกวาภาระภาษีที่มีอยูจริง เพราะปายติดตั้งเพียง ๒๐ วัน แตตองเสียภาษี
ถึงสามเดือน เปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคล จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิ
ของบุคคลในทรัพยสิน วา สิทธิของบุค คลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง นี้
ภายใตเงื่อนไขที่วา ขอบเขตแหง สิทธิแ ละการจํากัด สิทธิในทรัพยสิน อาจมีไ ดต ามที่กฎหมายบัญ ญัติ
ซึ่งหมายความวา รัฐธรรมนูญยอมใหมีการกําหนดขอบเขตแหงสิทธิ โดยจํากัดสิทธิในทรัพยสินไดโดยตองตรา
เปนกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกลาวก็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งดวย สวนพระราชบัญญัตภิ าษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ เปนบทบัญญัตทิ ี่กําหนดใหบคุ คล
มีหนาที่จะตองเสียภาษีอากรตามกฎหมาย โดยบัญญัติใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป
ยกเวนปายที่ติดตั้งในปแรกโดยใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของปนั้น
บทบัญญัติมาตรา ๗ ดังกลาว กําหนดใหปแรกที่ติดตั้งปายใหเสียภาษีเปนรายงวด ถือวาเปนการแบงเบาภาระ
ของผูประกอบการคาหรือเจาของปายที่เริ่มติดตั้งปายในปแรก ที่ไมตองรับภาระเสียภาษีปายทั้งปและ
เนื่องจากการคํานวณภาษีปายนั้น ใหคํานวณจากฐานภาษีคือพื้นที่ของปายและประเภทของปาย ดังนั้น
ผูประกอบการคาหรือเจาของปายสามารถที่จะกําหนดขนาดของปายใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ
และกิจการของตน และสามารถเลือกที่จะติดตั้งปายในระยะเวลาเริ่มตนของแตละไตรมาสตามที่กฎหมาย
กําหนดได การเสียภาษีดังกลาวยังสอดคลองกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ที่มีความเปนธรรมตอ
การเสี ย ภาษี ที่ ต อ งมี ค วามแน น อน สะดวก ประหยั ด และเป น กลางด ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๓ ที่บัญ ญัติใหบุคคลมีหนาที่เสียภาษีอากร โดยมีเจตนารมณเพื่อกําหนดให
ประชาชนชาวไทยมีหนาที่เสียสละ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตภิ าษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังมีการกําหนดมาตรการบรรเทาความเดือดรอน
และสรางความเปนธรรมใหกับผูประกอบการคาหรือเจาของปายโดยกําหนดใหมีการขอผอนชําระภาษีปาย
ไดถึง ๓ งวด ตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแต
สามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กัน ก็ได โดยแจง
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ราชกิจจานุเบกษา

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง”
วิธีการดังกลาวไดคํานึงถึงภาระของผูประกอบการคาที่ตองรับภาระเสียภาษีเปนสําคัญ การที่เจาของปาย
เสียภาษีในระหวางงวด อาจเปนการเสียภาษีเกินกวาวันที่ติดตั้งปายจริง แตก็ถือเปนสวนนอยเมื่อนํามา
พิจารณาถึงประโยชนที่ทองถิ่น จะไดรับจากการเสียภาษีดังกลาว จึงเปน ความรวมมือของประชาชน
ที่ยอมสละประโยชนข องตนเพื่อประโยชนสว นรวม โดยองคกรปกครองสว นทองถิ่นจะไดนําภาษีไ ป
พัฒ นาทองถิ่น ที่ผูป ระกอบการคาหรือ เจาของปายอาศัย อยู ให ป ระชาชนในทองถิ่น ไดรับ ประโยชน
ในลักษณะของสาธารณะสวนรวม
จึงเห็นไดวา การจัดเก็บภาษีปายเปนมาตรการที่รัฐกําหนดใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
แตเมื่อพิจารณาถึงผลของการที่ประชาชนตองเสียภาษี และรัฐไดนําเงินภาษีไปสรางประโยชนสาธารณะ
ใหทองถิ่นแลว แมวาประชาชนจะถูกกระทบสิทธิในทรัพยสินบาง แตประชาชนก็ไดรับประโยชนตอบแทน
ในรูปของประโยชนสาธารณะที่ทองถิ่นไดจัดทําให และยังไดรับประโยชนจากการโฆษณาปายแสดงการคา
ของตนอีกดวย พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการคิด
อัตราภาษีปาย เพื่อประโยชนในการบริหารการจัดเก็บภาษีและประโยชนของสาธารณะหรือประโยชน
ของประเทศโดยรวม แมจะมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินอยูบางแตก็เปนการจํากัดสิทธิของบุคคล
ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และพอสมควรแกเหตุ ทั้งมีผลบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีห นึ่ง หรือแกบุคคลใดบุค คลหนึ่งเปน การเจาะจง ถือเปน การกระทําเทาที่จําเปน เพื่ อ
ความเปน ธรรมแกทุก ฝา ยที่เ กี่ย วข องอยา งเสมอภาค โดยไมกระทบกระเทือ นสาระสํา คัญ แหง สิท ธิ
และเสรีภาพและสิทธิในทรัพยสินตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ แตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

