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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๓
วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารอง ดังนี้
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗
เบญจ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓
ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๓ เปนบทบัญ ญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิแ ละเสรีภาพของชนชาวไทย โดยรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับ รองไว จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เฉพาะเพื่ อ การที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาว จะกระทบ
กระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติ
รับรองบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได แตมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบ
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กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
สวนประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการหารายไดเขารัฐสําหรับใชในการบริหารประเทศ
โดยกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีหนาที่เสียภาษี วิธีการคํานวณภาษี อัตราภาษี วิธีการชําระภาษี
รวมถึงหนวยงานที่จัดเก็บภาษี ในสวนของภาษีเงินไดจัดแบงเปนหลายประเภท เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีแ ต ละประเภทแตกตา งกัน โดยในสว นของภาษีเงิน ไดบุค คลธรรมดา มาตรา ๔๐ บั ญ ญัติว า
เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่น
ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(๑) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา เงินที่นายจางชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ
บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(๒) เงิ น ได เ นื่ อ งจากหน า ที่ ห รื อ ตํ า แหน ง งานที่ ทํ า หรื อ จากการรั บ ทํ า งานให ไม ว า จะเป น
คาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน
เงิน ที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงิน ไดใหอยูโ ดยไมเสียคาเชา เงิน ที่ผูจายเงิน ได
จายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได
เนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงาน หรือ
งานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
(๓) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายป
อันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
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(๔) ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชนที่ไดจาก
การที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันหรือรับชวงกันหรือ เลิกกัน และผลประโยชนที่ไดจาก
การโอนหุน ฯลฯ เปนตน
(๕) เงิ น ได จากการให เ ช า ทรั พ ย สิ น เงิ น หรือ ประโยชน อ ย างอื่ น ที่ไ ด เ นื่ องจากการให เ ช า
ทรัพ ยสิ น การผิ ด สั ญญาเชาซื้ อทรัพ ยสิ น การผิ ด สั ญ ญาซื้อ ขายเงิน ผอนซึ่ง ผูข ายไดรั บ คื น ทรัพ ยสิ น
ที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
(๖) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(๗) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระ ในสวนสําคัญนอกจาก
เครื่องมือ และ
(๘) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๗) แลว
มาตรา ๕๗ ตรี บัญญัติวา ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยา
อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามี
มีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมิน
ทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้นไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลง
อยางใด
ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมิน อาจแบงภาษีออกตามสว นของเงินไดพึงประเมินที่สามี
และภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวนของฝายใด
คางชําระ และอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดใน
การเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว ยังคงถือวาอยูรวมกัน
มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ถาภริยามีเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑)
ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
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ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามี
ตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได
มี ป ระเด็ น พิ จ ารณาเบื้ อ งต น ว า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจรั บ คํ า ร อ งนี้ ไ ว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) หรือไม เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๕
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ วา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๘๐ เห็นวา ประเด็นตามคํารองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ นั้น มีขอเท็จจริงและขอกฎหมายบางประเด็นตามคํารองนี้แตกตางจากเรื่องหรือประเด็น
ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยไวแลว และเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ ที่บัญญัติวา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาในเรื่องใดหรือประเด็นใดที่มีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องหรือ
ประเด็น ที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐ ธรรมนูญ จะไมรับ เรื่องหรือประเด็น ดัง กลา ว
ไวพิจารณาก็ได ซึ่งจะเห็นไดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดัง กลาว มิไดบัญ ญัติหามศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องหรือประเด็น ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลวอยางเด็ดขาด หากมี
ขอเท็จ จริง หรื อขอกฎหมายหรือสภาพแวดล อมดานเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมือง เปลี่ ยนแปลง
ไปจากเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไวแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณาเรื่อง
หรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวแลวดังกลาวได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัย
ประเด็น ที่ตองพิจารณาตอไปวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบ
มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม เห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗
เบญจ เปนการที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีและภริยารวมเปนหนึ่งหนวยภาษีดวยการนําเงินได
ของภริยาไปรวมกับเงินไดของสามียอมทําใหฐานภาษีมีขนาดใหญขึ้นและตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
เนื่องจากระบบการจัดเก็บ ภาษีข องประเทศไทยเปน แบบการจัด เก็บ ภาษีอัต รากาวหนาอัน ทําใหสามี
และหญิงที่เปนภริยาตองรับภาระเสียภาษีเพิ่มขึ้น ในขณะที่หญิงที่มีสถานภาพโสดที่มีเงินไดเทากับหญิง
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ที่มีสามีจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวาเนื่องจากไมไดถูกนําเงินไดไปรวมกับบุคคลใด การกําหนดใหสามีและภริยา
เปน หนวยภาษีเดียวกันนั้น ในทางทฤษฎีนั้น ไมใชเรื่องสากล ในหลายประเทศไดยกเลิกไปแลว เชน
ในสหรัฐอเมริกาไดเคยมีคําพิพากษาของศาลสูงของสหรัฐวินิจฉัยวา บทบัญญัติที่บังคับใหนําเงินไดของ
ภริยาไปรวมกับเงินไดของสามีและใหสามีเปนผูเสียภาษี ซึ่งทําใหอัตราภาษีสูงขึ้นกวาหญิงโสดซึ่งมีเงินได
ในระดับเดียวกันกับหญิงที่ทําการสมรสหากไมนํารายไดไปรวมกับของสามี แมบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวเกิดขึ้นในขณะที่กฎหมายถือวาทรัพยสินของภริยาเปนทรัพยสินของสามี และสามีมีอํานาจจัดการ
ทรัพยสินนั้นบทบัญญัติดังกลาวก็ใชบังคับไมได เนื่องจากขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่หามรัฐกระทํา
การใด ๆ ที่เปนการเอาไปซึ่งชีวิต เสรีภาพ ทรัพยสินของประชาชนโดยไมเปนธรรม และประชาชน
ตองไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Hoeper v. Tax Commission
of Wisconsin Et A1., 284 U.S. 206 (1931)
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น ในขณะที่ เ ริ่ ม ใช ป ระมวลรั ษ ฎากร กฎหมายดั ง กล า วมี บ ทบั ญ ญั ติ
ที่สอดคลองกับหลักการในกฎหมายครอบครัวและในทางปฏิบัติ เนื่องจากสามีเปนหัวหนาครอบครัวและ
หัวหนาหนวยภาษี กลาวคือ ในดานกฎหมายครอบครัวประเทศไทยมีพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ
บรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดใหสามี
เปนหัวหนาครอบครัวและมีอํานาจจัดการทรัพยสินของสามีภริยาตลอดจนฟองคดีที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
เหลานั้น เชน มาตรา ๑๔๕๔ บัญญัติใหสามีเปนหัวหนาในคูครอง เปนผูเลือกที่อยู และเปนผูอํานวยการ
ในเรื่องชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดู มาตรา ๑๔๖๘ บัญญัติใหสามีเปนผูจัดการสินบริคณห เวนแตในสัญญา
กอนสมรสจะไดกําหนดใหภริยาเปนผูจัดการหรือใหจัดการรวมกัน มาตรา ๑๔๖๙ บัญญัติใหสามีมีสิทธิ
ฟองคดีเกี่ยวกับการสงวนบํารุงรักษา หรือการใด ๆ เพื่อประโยชนแกสินบริคณหและถาภริยาจะฟองคดี
เชนนี้ ตองไดรับอนุญาตจากสามีกอน เวนแตสัญญากอนสมรสกําหนดไวเปนอยางอื่น และหนี้อันเกิดแต
การฟองคดีนั้นตองใชจากสินบริคณห และมาตรา ๑๔๗๓ บัญญัติวา นอกจากจะมีสัญญากอนสมรสไว
เปน อยางอื่น สามีมีอํานาจจําหนายสินบริคณหไ ด ซึ่งก็สอดคลองกับ บทบัญญัติในประมวลรัษฎากร
ซึ่งใหสามีเปนหัวหนาหนวยภาษีของสามีและภริยาและเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการยื่นรายการภาษีของ
ครอบครัว ตอมาไดมีพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งไดเปลี่ยนบทบาทหรือความสัมพันธระหวางสามีภริยาที่สามีเคยเปน
หัวหนาครอบครัวใหแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ สามีมิไดมีอํานาจจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา
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โดยลําพังอีกตอไป แตเปนการจัดการทรัพยสินที่เปนสินสมรสรวมกันโดยตัดบทบัญญัติตาง ๆ ที่ใหสามี
เปนหัวหนาครอบครัวและอํานาจในการจัดการทรัพยสินรวมกันของสามีภริยาและอํานาจในการฟองคดี
ออกไป ดังนั้น ในปจจุบันกฎหมายครอบครัวของประเทศไทยการเปนสามีภริยาเพียงแตเปนการอยูรวมกัน
ฉันสามีภริยา โดยสามีและภริยามีอํานาจจัดการทรัพยสินที่เปนสินสมรสรวมกัน แตในทางความเปนจริง
สามีและภริยาไมจําเปนตองทํามาหากินดวยกันเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อทั้งสองฝายไมไดประกอบกิจการ
รวมกัน สามีและภริยาจึงไมจําตองรวมเปนหนวยภาษีเดียวกัน สามารถแยกกันเสียภาษีไดโดยแตละคน
เปนคนละหนวยภาษี ประมวลรัษฎากรยังคงระบุใหตองนําเงินไดของภริยามารวมคิดคํานวณกับเงินได
ของสามีนั้น เปนการปฏิบัติตอหญิงที่เปนภริยาหรือหญิงมีสามีเสมือนเปนทรัพยสมบัติของสามี หรือ
ทรัพยสมบัติของภริยาเปน ทรัพยสมบัติของสามีซึ่งไมสอดคลองกับ สภาพความเปน จริงและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ จึงเปนเหตุใหในทางปฏิบัติมีหญิงที่มีสามีและมีเงินไดสูงสวนหนึ่งไดหยากับสามีของตนเพื่อ
ไมใหตองเสียภาษีเงิน ไดในอัตราที่สูง เกิน กวาที่ควรจะเปน เพราะจะไดมีสถานภาพโสดและเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ํากวาหญิงที่สมรส เนื่องจากรายไดของตนไมถูกนําไปรวมกับบุคคลอื่นอีกตอไป
นอกจากนี้ ในปจจุบัน หญิง มีส ามีจํานวนไมน อยที่ป ระกอบอาชีพและมีเงิน ไดที่สูง กวาสามี
และหญิงอาจเปนหลักในการประกอบธุรกิจเพื่อเลี้ยงครอบครัว และการที่ประมวลรัษฎากรใหนําเงินได
ไปรวมกับเงินไดของสามี ตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี มาตรา ๕๗ เบญจ นั้น
ในบางกรณีเห็นไดชัดเจนวาเปนเงินไดที่เกิดจากการทํางานของหญิงเพียงฝายเดียวเชนเดียวกับเงินได
ตามมาตรา ๔๐ (๑) เชน มาตรา ๔๐ (๒) คือ เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา หรือ
จากการรับทํางานให มาตรา ๔๐ (๓) เชน คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป
หรือเงินไดที่มีลักษณะเปนเงินรายป ซึ่งอาจเกิดจากการทํางานที่กอใหเกิดเงินไดของฝายหญิงเพียงลําพัง
ไดเชนกัน และมาตรา ๔๐ (๖) คือ เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป
วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่ งจะไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดชนิดไว และเงินไดประเภทอื่น ๆ ก็มิไดบัญญัติไวชัดเจนวาเกิดจากการประกอบกิจการรวมกัน
ระหวางหญิงภริยาและชายซึ่งเปนสามี อีกทั้งเงินไดบางกรณีที่เกิดขึ้นก็อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจของ
ฝายหญิงเพียงลําพังก็ได เชน มาตรา ๔๐ (๔) เงินประเภท ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร
อาจเกิดจากการที่ฝายหญิงไปลงทุนไวดวยตนเอง หรือเงินใน มาตรา ๔๐ (๕) เงินคาเชาทรัพยสิน
อาจเปนคาเชาทรัพยสินของฝายหญิงเพียงฝายเดียว มาตรา ๔๐ (๗) เงินไดจากการรับเหมา ก็อาจเกิดจาก
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การที่หญิงประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาเพียงลําพัง และมาตรา ๔๐ (๘) คือ เงินไดจากการธุรกิจ
การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไวในประเภทที่หนึ่ง
ถึงประเภทที่เจ็ดซึ่งอาจเกิดจากการประกอบธุรกิจของฝายหญิงโดยลําพังก็ไดเชนกัน
แมวารัฐจะมีอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชนของสวนรวม แตก็ตองไมเปน
การกอภาระหนาที่ใหแกผูจะไดรับผลกระทบมากจนเกินไป ดังนั้น รัฐจะกําหนดมาตรการในการเก็บภาษีกับ
บุคคลธรรมดาที่มีรายไดในระดับเดียวกันใหแตกตางกันโดยไมเปนธรรมมิได เพราะประมวลรัษฎากร
เปนกฎหมายมหาชนที่กําหนดภาระหนาที่ใหประชาชนที่ตองปฏิบัติตอรัฐ อันมีผลกระทบกระเทือนตอ
สิทธิและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งตองมีความเปนธรรมและหากตองมีการตีความกฎหมายก็ตองตีความ
โดยเครงครัด ในทางที่จะไมกอใหเกิดภาระหนาที่หรือกระทบกระเทือนตอสิทธิของประชาชนผูซึ่งเปนฝาย
จะตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๘/๒๕๓๘)
ดังนั้น การที่บทบัญญัตขิ องประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗
ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ที่บัญญัติใหในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยา
อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดถึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามีและใหสามี
มีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตองนําเงินไดของภริยา ตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘)
ไปรวมกับเงินไดของตนและเอาไปคํานวณภาษีเงินไดของสามีอันทําใหตองเสียภาษีในอัตราที่สูงกวา หญิงที่มี
สถานภาพโสดที่มีเงินไดในระดับเดียวกันกับหญิงที่มีสามี นั้น เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงที่มี
สถานภาพสมรสที่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพและเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานการณสมรสของบุคคลซึ่งขัดตอหลักความเสมอภาคและไมได
สัดสวนระหวางผลประโยชนของรัฐกับผูไดรับผลกระทบ คือ หญิงที่สมรสและสามีที่อาจทําใหผูไดรับ
ผลกระทบไมมีสิทธิเสรีภาพและตองเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ อาจทําใหมีการหยารางกัน
เพื่อไมใหตองเสียภาษีในอัตราที่สูงเกินไป
การจัด เก็บ ภาษีข องรัฐ ที่ใหร วมเงิน ไดพึง ประเมิน บางอยางของภริยารวมกับ ของสามี และ
การนําเงินไดของหญิงมีสามีไปรวมกับเงินไดของสามีและถูกนําไปยื่นเปนรายการที่ตองเสียภาษีรวมกับ
เงินไดของสามี อาจทําใหหญิงมีสามีไมประสงคจะประกอบอาชีพเหลานั้น เพราะหากมีเงินไดสูงและตองนํา
รายไดเหลานั้นไปรวมกับเงินไดของสามีก็จะทําใหฐานภาษีสูงขึ้นมาก และอาจกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได ดังจะเห็นไดจากในหลายประเทศนั้นการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงมีสวนทําใหเศรษฐกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชะลอตัวลงหรือเติบโตชาเพราะทําใหประชาชนไมมีแรงจูงใจหรือไมมีความตองการทํางานและลงทุน
เนื่องจากประชาชนโดยทั่วไปมักทํางานนอยลงเมื่อมีการขึ้นอัตราภาษี และในบางประเทศมีงานวิจัย
จํานวนมากที่แ สดงใหเห็นวา การเก็บภาษีในอัตราที่สูง ขึ้นจะทําใหปริมาณการทํางานของประชาชน
ลดนอยลง บทบัญญัติดังกลาวยอมกอใหเกิดผลในทางจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได และมิได
เปนไปเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือการรักษาความสงบ
เรี ยบร อยหรื อ ศีล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน ตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ และเป น การเลือ กปฏิ บั ติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะการสมรสของหญิงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบ
มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

