เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๓
วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มีหลักวา การจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได กฎหมายเชนนีต้ องมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ มีหลักวา บุคคลยอมเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแ หงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ มีหลักวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
สําหรับประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) นั้น เห็นวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหเงินได
ประเภทตาง ๆ รวม ๘ ประเภท เปนเงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีประจําป จึงเปนบทบัญญัติที่จําเปน
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีของรัฐ และมิไดกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพทั้งสวนบุคคล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก
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ครอบครั ว และทรั พ ย สิ น ตลอดจนความเสมอกั น ตามกฎหมาย และมิ ไ ด ก ระทบต อ เสรี ภ าพ
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓
แตอยางใด
ในสวนของประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ เห็นสมควรวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เสียกอนวามีขอขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
เห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ กําหนดใหการเก็บภาษีเงินได
ของสามีภริยาโดยชอบดว ยกฎหมายที่อยูรวมกัน ตลอดปภาษีที่ลว งมาแลว โดยตางฝายตางมีร ายได
ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการยื่น
แบบแสดงรายการและเสียภาษี แตถากรณีมีภาษีคางชํา ระและภริยาไดรับ แจง ลว งหนาไมนอยกว า
๗ วันแลว ใหภริยารว มรับ ผิด ในการเสียภาษีที่คางชําระนั้น ดว ย จากบทบัญ ญัติดัง กลาวมีผลทําให
หญิงมีสามีตองรับภาระในการเสียภาษีสูงกวาหญิงโสด เนื่องจากตามหลักการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เปนการจัดเก็บภาษีเงินไดในอัตรากาวหนา คือ อัตรารอยละ ๕ รอยละ ๑๐ รอยละ ๒๐ รอยละ ๓๐
และรอยละ ๓๗ ของเงินไดสุทธิตามลําดับ แลวแตจํานวนเงินไดสุทธิของบุคคลนั้นจะสูงไปถึงอัตราใด
ดังนั้น การที่กําหนดใหนํารายไดของภริยามารวมกับรายไดของสามีจึงทําใหเงินไดพึงประเมินของสามีมากขึ้น
และมีฐานในการคํานวณภาษีสูงขึ้น ยอมตองเสียภาษีสูงกวาในกรณีที่เปน หญิงโสดหรือหญิงที่สมรส
โดยมิไดจดทะเบียนสมรส ผลของบทบัญญัติดังกลาว ทําใหเกิดความแตกตางระหวางหญิงมีสามีกับหญิงโสด
จึงถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางหญิงที่มีสถานะแตกตางกัน แมประมวลรัษฎากร
มาตรา ๕๗ เบญจ เปน บทบัญญัติที่อนุญ าตใหภริยาแยกยื่น รายการเสียภาษีไ ด ถ าภริยามีเงิน ได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) ไดแก เงินไดเนือ่ งจากการจางแรงงาน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได
เนื่ องจากการจ างแรงงาน ภริ ยาสามารถแยกยื่ น รายการเสี ยภาษีไ ด เฉพาะเงิน ไดป ระเภทนี้ เ ทา นั้ น
สวนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) ไดแก เงินไดเนื่องจากหนาที่ หรือตําแหนงงานที่ทํา
คาแหงลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยพันธบัตร เงินปนผล คาเชาทรัพยสิน เงินไดจากวิชาชีพอิสระ การรับเหมา
เงินไดจากธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร อุตสาหกรรม การขนสง ภริยาที่มีรายไดดังกลาวไมสามารถ
แยกยื่นรายการเสียภาษีเองได และถูกบังคับใหนําไปรวมกับเงินไดของสามีเพื่อเสียภาษี ซึ่งทําใหสามี
ภริยาตองรับผิดชอบในภาระการเสียภาษีแตกตางจากกรณีภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๖๗
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๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดยตองเสียภาษี ในอัต ราที่สูง กวา เนื่องจากตอ งคํานวณจากเงิน ไดข องทั้งสองฝา ย บทบัญ ญัติข อง
มาตรา ๕๗ เบญจ จึงเปนบทบัญญัติที่กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่ อ งเพศและสถานะของบุ ค คล ในประเด็ น ที่ วิ นิ จ ฉั ย ข อ นี้ เ ป น คนละประเด็ น กั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕ ที่วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
ไม ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ เพราะคํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล า ววิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น การเสี ย ภาษี ร ะหว า งสามี กั บ ภริ ย า
หาไดวินิจฉัยในประเด็นความแตกตางในการเสียภาษีระหวางหญิงโสดกับหญิงมีสามีไม ทั้งมิไดวินิจฉัย
ประเด็ น ความแตกต า งของเงิ น ได พึ ง ประเมิ น ของภริ ย าตามประมวลรั ษ ฎากร มาตรา ๔๐ (๑)
กับมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) แตอยางใด
กลาวโดยสรุป ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัด หรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และเปนอันใชบังคับมิได กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาว
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ ดวยหรือไม เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตน จึงมีความเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และ
มาตรา ๕๗ เบญจ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
และเปนอันใชบังคับมิได ตามมาตรา ๖
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

