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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ 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 มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ความเห็น
อาจแยกพิจารณาไดเปน ๒ ประเด็นยอยดังตอไปนี้
ประเด็นยอยที่หนึ่ง ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
ประกอบมาตรา ๒๙ หรือไม
ประเด็นยอยที่สอง ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
หรือไม
ประเด็นยอยที่หนึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน
และจะกระทบกระเทื อนสาระสําคั ญ แห ง สิท ธิแ ละเสรีภาพมิไ ด กฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบั งคั บ
เปน การทั่ว ไป มิไ ดมุง หมายใหใชบัง คับ แกกรณีใดกรณีห นึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง
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สวนมาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติวาดวยเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม
สวนประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เปนการจําแนก
เงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับ
มาตรา ๕๗ ตรี เปนการกําหนดใหการจัดเก็บภาษีเงินไดของสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่อยูรวมกัน
ตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวและตางฝายตางมีเงินได ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี
และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี สวนมาตรา ๕๗ เบญจ เปนการกําหนดให
เฉพาะภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินประเภทอื่นดวยหรือไม
สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะที่เปนเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให
ถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี
พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ เปนการจําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภท
ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตลอดจนกําหนดหนาที่และความรับผิด
ในการยื่นรายการและเสียภาษี ไมมีขอความใดอันมีลักษณะเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ บทบัญญัติของประมวลรัษฎากรมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง แมจะกระทบกระเทือน
ตอสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลผูเปน สามีหรือภริยาอยูบาง แตก็เปน ไปเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนใน
การจัดเก็บภาษีของรัฐ และมิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
จึงเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบ
มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓
ประกอบมาตรา ๒๙
ประเด็นยอยที่สอง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุม ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติวา
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“ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง... เพศ ... สถานะของบุคคล... จะกระทํามิได”
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เปนการจําแนกเงินได
พึงประเมินออกเปนเงินไดพึงประเมินประเภทตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อยางไรก็ดี การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการเก็บภาษีเงินได
จากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถา
ภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษี
ที่คางชําระนั้นดวย” ซึ่งการถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และการกําหนดใหสามี
มีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตเมื่อเกิดปญหาภาษีคางชําระกลับใหภริยา
รวมรับผิดในภาษีคางชําระดวย นั้น เห็นวาเปนการไมยุติธรรมสําหรับภริยา ในเมื่อกฎหมายกําหนดให
สามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี สามีก็ควรมีหนาที่และความรับผิดในเรื่องภาษี
คางชําระ นอกจากนั้น ไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดใหเอาเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ของภริยาเปนเงินไดข องสามี สามีและภริยา
(ชายและหญิง) มีสิทธิเทาเทียมกัน ถาภริยามีเงินไดของตนเองก็ชอบที่จะมีสิทธิยื่นรายการและเสียภาษี
ของตนเองกับรับผิดชอบปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องภาษีคางชําระของตนเอง การกําหนดเชนวานั้น เปน
การแสดงวาชายและหญิงไมมีสิทธิเทาเทียมกัน จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสอง และ
มาตรา ๓๐ วรรคสาม ที่ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องเพศ นอกจากนี้ ยังเห็นวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่ อ งสถานะของบุ ค คลระหว างหญิ ง ไม มี ส ามี ห รื อ หญิ ง โสดและหญิ ง มี ส ามี ผู มี เ งิ น ได พึ ง ประเมิ น
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) อีกดวย
สําหรับประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคสอง เปนการบังคับทางออมใหสามีและภริยา
ตองยื่นรายการเสียภาษีรวมกัน และไมประสงคใหสามีภริยาแยกยื่นรายการเสียภาษี ในกรณีคํานวณแลว
เห็นวา ถาแยกยื่นรายการจะเสียภาษีต่ํากวาการยื่นรายการรวมกัน จึงเปนการจํากัดสิทธิไมใหสามีภริยา
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แยกกันยื่นรายการ เปนการไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง โดยมุงจะใหสามีภริยารวมกัน
จายภาษีใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
สวนประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคสาม เปนการกําหนดไวในลักษณะที่ใหเจาพนักงาน
ใชดุลพินิจอนุญาตใหสามีและภริยาแยกกันยื่นรายการเสียภาษีได แตถาฝายใดคางชําระหรือไมชําระภาษี
ใหอีกฝายหนึ่งรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย ก็เปนการอาศัยความเปนสามีภริยามาบังคับ
ใหอีกฝายหนึ่งที่ไมไดกระทําผิดตองรวมรับผิดชอบ เปนการไมยุติธรรมตอฝายที่ไมไดกระทําผิด และ
ไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง อนุญาตใหภริยาแยกยื่นรายการเสียภาษีได
ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น สวนเงินไดพึงประเมินของภริยาตามมาตรา
๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แยกยื่นไมได เห็นวา ไมเปนไปตามหลักความเสมอภาค
ไมมีเหตุผลที่จะตองกําหนดใหภริยาแยกยื่นรายการไดเฉพาะเงิน ไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
เทานั้น สามีและภริยาควรมีสิทธิเลือกวาจะรวมกัน ยื่น หรือแยกกัน ยื่นรายการเสียภาษีสําหรับเงิน ได
พึงประเมินของตนทั้งหมด และเห็นวา เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคลระหวางภริยาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) กับภริยาผูมีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ ไมไดสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางชายและหญิง และเปน การเลือกปฏิบัติโ ดยไมเปน ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องเพศและสถานะของบุคคลภายหลังการสมรส ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
จึงวินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ เปนอันใชบังคับมิได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

