เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๕

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เรื่อง ผู ต รวจการแผ น ดิ น เสนอเรื่ อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) วา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิ จฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา
ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
ที่มีขอสรุปจากการเสวนาเรื่อง “การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกรณีหญิงมีสามี” วา ประมวล
รัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ซึ่งบัญญัติใหการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยา
ที่อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงิน ไดของสามี และ
ให ส ามีมี ห น าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการยื่น รายการและเสี ย ภาษี และบั ญ ญั ติใ ห เ ฉพาะภริ ย าที่ มี
เงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินประเภทอื่นดวยหรือไม สามารถ
แยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี นั้น เปนบทบัญญัติที่ทําใหสามีภริยาในกรณีที่ภริยา
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มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองเสียภาษีสูงกวากรณีของ
สามีภริยาที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) และยังทําใหหญิงมีสามีซึ่งมีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ตองเสียภาษีสูงกวาหญิงโสดที่มีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เชนเดียวกัน เนื่องจากอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในปจจุบันเปน อัต รากาวหนา บทบัญ ญัติทั้งสองมาตราจึงมีปญ หาเกี่ยวกับ ความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ และเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของ
บุคคลภายหลังการสมรสตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และไมมีเหตุจําเปนที่จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ผูรองเรียนจึงสงเรื่องใหผูรองเสนอเรื่อง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
ผูรองไดมีหนังสือถึงกรมสรรพากรเพื่อขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานประกอบ
การพิจารณาเรื่องรองเรียน ซึ่งกรมสรรพากรชี้แจงสรุปความไดวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมี คําวินิจฉัยที่
๔๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ วา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
และมาตรา ๘๐ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันองคกรอื่นของรัฐ ตามที่
บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ อยางไรก็ตาม ปจจุบันกรมสรรพากรอยูระหวางการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากสามีภริยา
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมอันเปนเจตนารมณในการบังคับใชประมวลรัษฎากร ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑
ผูรองเห็นวา การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี บัญญัติใหนําเงินไดพึงประเมินของภริยา
เปนเงินไดของสามีนั้น ทําใหสามีภริยาตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น จากตอนที่ตางฝายตางแยกยื่น เมื่อยังไมมี
การสมรส ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติใหเฉพาะภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี
ทําใหสามีภริยาที่ภริยาประกอบอาชีพที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๕๗ เบญจ ทําใหสามีภริยาที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ไมไดรับความเปนธรรม ถือเปนการกระทบกระเทือนหรือ
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จํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของหญิงมีสามี และยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง
หญิงโสดและหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
และระหวางภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) กับภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา
๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) อีกดว ย ซึ่งการที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี
และมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติใหนําเงิน ไดข องภริยาเปน เงิน ไดข องสามี และใหสามีมีห นาที่แ ละ
ความรับ ผิด ชอบในการยื่น รายการและเสียภาษีนั้น เปน แนวคิด ที่อยูบนหลักแหงความเปน ใหญแ ละ
เปนหัวหนาครอบครัวของสามีในอดีต แนวความคิดนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยในปจจุบันหญิงหรือภริยา
มีบทบาทในการประกอบวิชาชีพอิสระและมีบ ทบาทในครอบครัวมากขึ้น เงินไดพึง ประเมินที่ไดจาก
การประกอบวิชาชีพอิสระของภริยา เชน วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) ที่ไดมา
จากน้ําพักน้ําแรงและความรูความสามารถของภริยาเชนเดียวกับเงินได พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑)
จึงไมมีเหตุผลใดที่จะตองบัญญัติใหภริยาแยกยื่นรายการและแยกเสียภาษีไดแตเฉพาะเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น ดังนั้น ผูรองเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ โดยสรางความไมเปนธรรมดานภาระภาษีและเปนการกระทบกระเทือน
หรือจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของหญิงมีสามี รวมทั้งเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รฐั ธรรมนูญรับรองไวโดยไมจําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล โดยมิไดเปนมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุป สรรคหรือส ง เสริ ม ใหบุค คลสามารถใชสิ ทธิ แ ละเสรีภ าพไดเ ชน เดี ยวกับ บุ คคลอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๐ วรรคสี่ ผูรองจึงเสนอเรือ่ งพรอมความเห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ประเด็น ที่ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตองพิจารณาเบื้องตน มีวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มีอํา นาจรับ คํารองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) หรือไม เห็นวา การที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี
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และมาตรา ๕๗ เบญจ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๘๐
โดยใหถือเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ วรรคหา แตคําวินิจฉัยดังกลาวไมมีผลผูกพันศาลรัฐธรรมนูญ หากมีผูยื่นคํารองกลับมา
ใหพิจารณาใหม โดยมีขอเท็จจริงและประเด็นที่เปนสาระสําคัญเพิ่มเติมจากเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คําวินิจฉัยไว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาอีกไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๕ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม สําหรับคํารองนี้เปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดิน
เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม โดยเนื้อความ
ในคํารองมีขอเท็จจริงและประเด็นแตกตางไปจากประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคําวินิจฉัยไว กรณี
จึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณา
วินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ เปนบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองและ
รับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเทาที่จําเปน และ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได โดยกฎหมาย
ดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เป น บทบัญ ญั ติ ใ ห บุ ค คลมี ค วามเสมอกั น ในกฎหมายและได รั บ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
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ตอบุค คลเพราะเหตุแ ห ง ความแตกตางในเรื่ องถิ่น กําเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
แต ม าตรการที่ 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
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๓ เป น บทบั ญ ญั ติ ใ ห บุ ค คลมี เ สรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อหารายไดเขาสูรัฐสําหรับใชในการบริหารประเทศ
โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหประชาชนที่เปนผูมีหนาที่เสียภาษีใหแกรัฐตองปฏิบัติ แตการเสียภาษี
มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและทรัพยสินของประชาชน รัฐจึงตองกําหนดมาตรการที่เปนธรรมและ
หากตองมีการตีความกฎหมายก็ตองตีความโดยเครงครัดในทางที่จะไมกอใหเกิดภาระหนาที่หรือกระทบ
ตอสิทธิของประชาชนผูเสียภาษีเพิ่มขึ้น โดยประมวลรัษฎากรบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไวในมาตรา ๔๐ วา “เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากร
ที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(๑) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา เงินที่นายจางจายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ
บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
(๒) เงินไดเนือ่ งจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปนคาธรรมเนียม
ค า นายหน า ค า ส ว นลด เงิ น อุ ด หนุ น ในงานที่ ทํ า เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส เงิ น ค า เช า บ า น
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เงิน ที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงิน ไดใหอยูโ ดยไมเสียคาเชา เงิน ที่ผูจายเงิน ได
จายชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาที่ได
เนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหนั้น ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงานหรือ
งานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
(๓) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายป
อันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(๔) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ไมวาจะมีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือ
ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เปนผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้ง เงินได
ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือ
จากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงิ น ป น ผล เงิ น ส ว นแบ ง ของกํ า ไร หรื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ ไ ด จ ากบริ ษั ท หรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบง
ของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียมเฉพาะสวน
ที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหถือวาเงินได
ของบุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษี
ใหถือวาเงินไดของบุต รดังกลาวเปนเงินไดข องบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิด า
ในกรณีบิดามารดาใชอํานาจปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม
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(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ง) เงิน ลดทุน ของบริษัทหรือหางหุน สว นนิติบุคคลเฉพาะสว นที่จายไมเกิน กวากําไร
และเงินที่กันไวรวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไว
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไ ดจากการที่บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล ควบเขากัน หรือ
รับชวงกัน หรือเลิกกัน ซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน
หรื อ ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น เป น ผู อ อก ทั้ ง นี้
เฉพาะซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(๕) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงิน
หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไปไมถูกตอง
ตามความเปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควร
ใหเชาไดตามปกติ และใหถือวา จํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้
จะอุทธรณการประเมินก็ได ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ให ถื อ ว า เงิ น หรื อ ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ไว แ ล ว แต วั น ทํ า สั ญ ญาจนถึ ง
วันผิดสัญญาทั้งสิ้น เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(๖) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๗) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจาก
เครื่องมือ
(๘) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ถึง (๗) แลว
เงิน คาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงิน หรือผูอื่น ออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด
ไมวาทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น”
สวนประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของสามีและภริยา วา “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดป
ภาษีที่ลวงมาแลว ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปน เงินไดข องสามี และใหสามีมีหนาที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา
๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมิน
ทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้นไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลง
อยางใด
ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่สามีและ
ภริยาแตละฝายไดรับ และแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวนของฝายใดคางชําระ
และอีกฝายหนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดในการเสียภาษี
ที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราว ยังคงถือวาอยูรวมกัน”
และมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติวา “ถาภริยามีเงิน ไดพึง ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑)
ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามี
ตามมาตรา ๕๗ ตรี ก็ได
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ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้
(๑) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา ๔๗ (๑) (ก)
(๒) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ (๑) (ค) (ฉ) และ (ฎ)
คนละกึ่งหนึ่ง
(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”
เห็นวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เปนบทบัญญัติ
ที่จําแนกเงินไดพึงประเมินออกเปนประเภทตาง ๆ ไว เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หากพิจารณาบทบัญญัติเฉพาะประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ไมมีขอความใด ๆ อันมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนหรือจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพของบุคคล และมิไดกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว อีกทั้ง มิไ ดเปน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมตอบุคคล จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
แตการที่ป ระมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี วรรคหนึ่ง บั ญ ญัติวา ในการเก็บ ภาษีเงิน ได
จากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมิน
ของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แตถา
มีภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษี
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ที่คางชําระนั้นดวย ซึ่งการถือเอาเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ของภริยาเปนเงินไดของสามี และการกําหนดใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษี แตเมื่อมีปญหาภาษีคางชําระกลับใหภริยารวมรับ ผิดชอบในเรื่องภาษีคางชําระดวยนั้น
เปนการไมยุติธรรมสําหรับภริยาเพราะกฎหมายกําหนดใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษี สามีควรรับผิดในเรื่องภาษีคางชําระทั้งหมด ภริยาอาจไมมีสวนรูเห็นในเรื่องการยื่นรายการ
เสียภาษีดวย และไมมีความจําเปนที่กําหนดใหเอาเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ของภริยาเปนเงินไดของสามี ในเมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ บัญญัติไววา
บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
จะกระทํามิได ดังนั้น สามีและภริยาจึงมีสิทธิเทาเทียมกัน ถาภริยามีรายไดของตัวเอง ยอมตองมีสิทธิ
ที่จะยื่นรายการและเสียภาษีของตัวเองไดและรับผิดชอบปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องภาษีคางชําระดวยตนเอง
รวมทั้งยังเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของ
บุคคลระหวางหญิงโสดกับหญิงมีสามีที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) สวนมาตรา ๕๗ ตรี วรรคสอง เปนการบัง คับใหสามีและภริยาตองยื่นรายการเสียภาษี
ร ว มกั น ทางอ อ ม และไม ต อ งการให ส ามี ภ ริ ย าแยกยื่ น รายการเสี ย ภาษี ใ นกรณี คํ า นวณแล ว เห็ น ว า
การแยกกันยื่นรายการจะเสียภาษีต่ํากวาหรือนอยกวาการรวมกันยื่น กรณีจึงเปนการจํากัดสิทธิไมใหสามี
และภริยาแยกกันยื่น รายการและเสียภาษี และถือไดวาไมสง เสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
โดยมุงจะใหสามีและภริยารวมกันจายภาษีใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และมาตรา ๕๗ ตรี วรรคสาม
เปนการกําหนดไวในลักษณะที่ใหเจาพนักงานใชดุลพินิจอนุญ าตใหสามีและภริยาแยกกันยื่น รายการ
เสียภาษีได แตถาฝายใดคางชําระหรือไมชําระภาษี ใหอีกฝายหนึ่งรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระ
นั้นดวย เห็นวาเปนบทบัญญัติที่อาศัยความเปนสามีและภริยามาบังคับใหอีกฝายที่ไมมีความผิดตองรวม
รับ ผิด ชอบ ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับ สามีห รือภริยาฝายใดฝายหนึ่งที่ไมไดกระทําผิด ถือวาไมยุติธรรม
กับฝายที่ไมไดกระทําผิด และไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
สําหรับประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ เบญจ วรรคหนึ่ง อนุญาตใหภริยาแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีไดเฉพาะกรณีที่ภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) เทานั้น แตเงินไดที่เกิดขึ้น
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ตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ซึ่งถือวาเปนเงินไดที่เกิดจากการทํางานและ
ตําแหนง งานของภริยาไมไดรับ ยกเวน เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ รับรองใหชายและหญิง มีสิทธิ
เทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน และไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเทาเทียมกัน จึงควรใหสามี
และภริยามีสิทธิเลือกวาจะรวมกันหรือแยกกันยื่นรายการและเสียภาษีในสวนของตนอยางชัดเจนและ
ทั้งหมด ไมมีความจําเปนหรือเหตุผลใดที่จะตองกําหนดใหภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีไดเฉพาะสวน
ที่ เ ป น เงิ น ได พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๑) เท า นั้ น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายดั ง กล า วจึ ง เป น
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลระหวางภริยา
ที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) กับภริยาที่มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) และ (๘) และมิไดเปนมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ทั้งยังไมเปนการมุงสรางความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว ชายหญิง ที่สมรสกัน ตองรับ ผลกระทบตอสิทธิแ ละทรัพยสินที่ตองรับ ภาระในการเสียภาษี
ในอัตราที่สูงขึ้น ทําใหตองวางแผนภาษีโดยการจดทะเบียนหยาเพื่อที่จะไมตองนําเอาเงินไดพึงประเมิน
ของทั้งสองฝายมารวมกันใหตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี ที่บัญญัติใหสามีและภริยาที่ไดอยูรวมกันตลอดป
ภาษีที่ลวงมาแลว ตองถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามี และใหสามีมีหนาที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีนั้น ทําใหสามีภริยาตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ตางฝาย
ตางแยกยื่นเมื่อยังไมมีการสมรส ประกอบกับมาตรา ๕๗ เบญจ บัญญัติใหแตเฉพาะภริยาที่มีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี โดยมิใหถือวา
เปนเงินไดของสามีตามมาตรา ๕๗ ตรี จึงถือวาเปนการไมสงเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
และยังเปนการเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ภายหลังจากการสมรสตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๗ คน คือ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
นายจรัญ ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายบุญสง กุลบุปผา นายสุพจน
ไขมกุ ด และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๗ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน คือ นายชัช ชลวร และนายนุรักษ มาประณีต
วินิจฉัยวา ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ประกอบมาตรา ๕๗ ตรี
และมาตรา ๕๗ เบญจ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า ประมวลรั ษ ฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และ
มาตรา ๕๗ เบญจ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ เมื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว า ประมวลรั ษ ฎากร
มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แลว จึงไมจําตอง
วินิจฉัยวาประมวลรัษฎากร มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ ขัด หรือแยง ตอรัฐธรรมนูญ
มาตราอื่นอีก เพราะไมทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

