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พระราชบัญญัติ 
รายได�เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป0นป1ท่ี ๙ ในรัชกาลป2จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 
ให�ประกาศว7า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรให�มีกฎหมายว7าด�วยรายได�เทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู�แทนราษฎร ด่ังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติรายได�เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติป2นรายได�บํารุงเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

และบรรดากฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส7วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแย�งกับบทแห7งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตเทศบาลใด ให�เทศบาลนั้นจัดเก็บเป0นรายได�

ของเทศบาล ตามกฎหมายว7าด�วยการนั้น 
 
มาตรา ๕  อากรการฆ7าสัตว/และผลประโยชน/อ่ืนเนื่องในการฆ7าสัตว/ในเขตเทศบาล

ใด ให�เทศบาลนั้นจัดเก็บเป0นรายได�ของเทศบาล ตามกฎหมายว7าด�วยการนั้น 
 
มาตรา ๖  บรรดาค7าใบอนุญาต ค7าธรรมเนียม และค7าปรับเนื่องในกิจการซ่ึง

เทศบาลได�รับมอบให�เป0นเจ�าหน�าท่ีอนุวัตการตามกฎหมายใด ให�เป0นรายได�ของเทศบาลนั้น 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๗๑/ตอนท่ี ๑๖/หน�า ๔๖๖/๙ มีนาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  ภาษีปJายตามประมวลรัษฎากร สําหรับปJายซ่ึงแสดงไว�ในเขตเทศบาลใด 
ให�เทศบาลนั้นจัดเก็บเป0นรายได�ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ต้ังแต7ป1ภาษี ๒๔๙๘ เป0นต�นไป 

 
มาตรา ๘  ภาษีบํารุงท�องท่ีตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ให�เทศบาลนั้น

จัดเก็บเป0นรายได�ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ต้ังแต7ป1ภาษี ๒๔๙๗ เป0นต�นไป 
 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และ

มาตรา ๘ ให�เทศบาลมีอํานาจแต7งต้ังเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ และให�เจ�าหน�าท่ีซ่ึงได�รับแต7งต้ังมี
อํานาจและหน�าท่ีตามกฎหมายว7าด�วยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีค�างตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให�นายกเทศมนตรีมี
อํานาจเช7นเดียวกับผู�ว7าราชการจังหวัดตามมาตรา ๑๒ แห7งประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๐๒  การจัดสรรภาษีและค7าธรรมเนียมรถยนตร/หรือล�อเลื่อนท่ีจัดเก็บได�ใน

จังหวัดใด ให�เป0นไปตามบทบัญญัติแห7งกฎหมายว7าด�วยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑  บรรดาข�าวเปลือก ข�าวกล�อง ข�าวขาว รวมตลอดถึงปลายข�าว และรํา

ข�าว ซ่ึงต�องเสียอากรขาออกตามกฎหมายว7าด�วยพิกัดอัตราศุลกากร ผู�ส7งออกต�องเสียภาษีบํารุง
เทศบาลก7อนส7งออกอีกในอัตราด่ังต7อไปนี้ 

(๑) ข�าวกล�องและข�าวขาว หนึ่งร�อยกิโลกรัมต7อหนึ่งบาท 
(๒) ข�าวเปลือก ปลายข�าว และรําข�าว หนึ่งร�อยกิโลกรัมต7อห�าสิบสตางค/ 
ในการคํานวณน้ําหนักเพ่ือเสียภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งร�อย

กิโลกรัม ถ�าถึงห�าสิบกิโลกรัมให�นับเป0นหนึ่งร�อยกิโลกรัม ถ�าไม7ถึงห�าสิบกิโลกรัมให�ป2ดท้ิง 
 
มาตรา ๑๒๓  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและค7าธรรมเนียม

เพ่ิมข้ึนไม7เกินร�อยละสิบของภาษีอากรและค7าธรรมเนียมดังต7อไปนี้ได�ทุกประเภทหรือเพียงบาง
ประเภท คือ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยู7ในเขตเทศบาล 
(๒) ค7าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว7าด�วยสุรา ซ่ึงร�านขายสุราอยู7ใน

เขตเทศบาล 
(๓) ค7าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล7นการพนันตามกฎหมายว7าด�วยการพนัน ซ่ึง

สถานท่ีเล7นการพนันอยู7ในเขตเทศบาล 
ในการเสียภาษีอากรและค7าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให�ตัดท้ิง 
 
มาตรา ๑๒ ทวิ๔  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิม โดยให�

กําหนดเป0นอัตราภาษีมูลค7าเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตราดังต7อไปนี้ 
                                                 

๒ มาตรา ๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓ มาตรา ๑๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมในอัตราร�อยละศูนย/ให�
เทศบาลเก็บในอัตราร�อยละศูนย/ 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให�เทศบาลเก็บ
หนึ่งในเก�าของอัตราภาษีมูลค7าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๓  น้ํามันเบนซินซ่ึงสถานท่ีค�าโภคภัณฑ/อยู7ในเขตเทศบาลใด ให�เทศบาล

นั้นมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเทศบาลได�ไม7เกินลิตรละห�าสตางค/ ในการนี้ให�ถือว7าภาษีด่ัง
กล7าวเป0นภาษีการซ้ือโภคภัณฑ/ตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๔๕  ภาษีอากรและค7าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา 

๑๒ ทวิ ให�ถือเป0นภาษีอากรและค7าธรรมเนียมตามกฎหมายว7าด�วยการนั้น 
เทศบาลจะมอบให�กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน�าท่ีจัดเก็บภาษีอากรหรือ

ค7าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๓ เรียกเก็บภาษีอากรหรือ
ค7าธรรมเนียมเพ่ือเทศบาลก็ได� ในกรณีเช7นว7านี้ เม่ือได�หักค7าใช�จ7ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�ว
ให�ส7งมอบให�แก7เทศบาลนั้น ๆ เว�นแต7ภาษีบํารุงเทศบาลมาตรา ๑๑ ให�ส7งมอบให�กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือจัดแบ7งให�เทศบาลตามหลักเกณฑ/และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๖  การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๑๒ (๑) และการจัดเก็บ

ภาษีมูลค7าเพ่ิมตามมาตรา ๑๒ ทวิ ให�เป0นไปตามบทบัญญัติแห7งประมวลรัษฎากรและเพ่ือประโยชน/
ในการดําเนินการจัดเก็บภาษีดังกล7าว การแต7งต้ังเจ�าหน�าท่ีเทศบาลให�เป0นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม
ประมวลรัษฎากร ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีดังกล7าว หลักเกณฑ/และวิธีการสําหรับ
การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและทะเบียนภาษีมูลค7าเพ่ิม การยื่นแบบแสดงรายการและการชําระ
ภาษี ตลอดจนการควบคุมกํากับโดยกระทรวง ทบวง กรม ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากรายได�ของเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แล�ว เทศบาลอาจ

ได�รับรายได�เป0นเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ7นดิน 
 
มาตรา ๑๖  ให� รัฐมนตรีว7 าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว7าการ

กระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให�
เป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เท7าท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน�าท่ีของตน 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
                                                 

๕ มาตรา ๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุท่ีเทศบาลต7าง ๆ มีรายได�ไม7
เพียงพอท่ีจะดําเนินบริการสาธารณของเทศบาลได�โดยครบถ�วน ตามอํานาจและหน�าท่ีในกฎหมายว7า
ด�วยการเทศบาล ท้ังนี้เพราะขาดกําลังเงินท่ีจะนํามาใช�จ7าย สมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด�วยการป2น
รายได�ให�เทศบาล และกําหนดหลักการจัดหารายได�ให�แก7เทศบาลข้ึนใหม7 โดยป2นภาษีอากรของรัฐ
บางส7วนให�แก7เทศบาลบ�าง ให�ภาษีอากรท่ีเก็บอยู7แล�วบางประเภทเป0นรายได�ของเทศบาลบ�าง และให�
เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติจัดเก็บภาษี อากร ค7าธรรมเนียมบางประเภท ตามประมวลรัษฎากร
และตามกฎหมายอ่ืนเพ่ิมข้ึนในอัตราไม7เกินร�อยละสิบของภาษี อากร และค7าธรรมเนียมนั้น ๆ บ�าง 
       
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๗ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว7า รายได�จากภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมของราชการ
ส7วนท�องถ่ินยังไม7เหมาะสมและไม7เป0นธรรม ซ่ึงแต7เดิมกฎหมายกําหนดให�รายได�จากภาษีสุราและภาษี
เครื่องด่ืมตกเป0นรายได�ของราชการส7วนท�องถ่ินท่ีโรงงานสุราและโรงงานเครื่องด่ืมต้ังอยู7ในเขตเท7านั้น 
ซ่ึงความจริงประชาชนท่ีอยู7นอกเขตก็ได�บริโภคและเสียภาษีนี้ด�วย จึงสมควรปรับปรุงให�ราชการส7วน
ท�องถ่ินทุกแห7งได�รับส7วนแบ7งจากเงินรายได�ประเภทดังกล7าวโดยท่ัวถึง หัวหน�าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่ง 
ดังต7อไปนี้ 

 
ข�อ ๒  ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีสุราตามกฎหมายว7าด�วยสุราและภาษีเครื่องด่ืมตาม

กฎหมายว7าด�วยภาษีเครื่องด่ืม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมเพ่ิมข้ึนร�อยละสิบของภาษีประเภทนั้น ๆ 
ภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืมท่ีเสียเพ่ิมข้ึนตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางค/

ให�ป2ดท้ิง 
 
ข�อ ๓  ให�เจ�าหน�าท่ีซ่ึงมีหน�าท่ีจัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายว7าด�วยสุรา และภาษี

เครื่องด่ืมตามกฎหมายว7าด�วยภาษีเครื่องด่ืม ส7งมอบเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนร�อยละสิบตามข�อ ๒ ให�แก7
กระทรวงมหาดไทยโดยหักค7าใช�จ7ายไว�ร�อยละห�าของเงินท่ีเก็บได� 

 
ข�อ ๔  ให�กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินท่ีได�รับตามข�อ ๓ ให�แก7ราชการส7วนท�องถ่ิน

ทุกแห7ง ตามหลักเกณฑ/และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให�มีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเก่ียว
แก7การดําเนินการเพ่ือให�ราชการส7วนท�องถ่ินได�รับเงินรายได�จากค7าภาษีสุราและภาษีเครื่องด่ืม 

 
ข�อ ๕  ให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และให�รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๓๓/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๖  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เป0นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งป1นับแต7วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป0นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป2จจุบันได�มีการบัญญัติ
เรื่องการจัดสรรภาษีและค7าธรรมเนียมรถยนต/หรือล�อเลื่อนท่ีให�แก7เทศบาลไว�โดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติการขนส7งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญั ติรถยนต/ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติล�อเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติล�อเลื่อน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ แล�ว สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงบัญญัติในเรื่อง
เดียวกันนี้ เสียใหม7ให�สอดคล�องกับบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติดังกล7าว  จึงจําเป0นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรายได�เทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต7วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป0นต�น
ไป 

 
มาตรา ๗  ในระหว7างท่ีเทศบาลยังมิได�มอบให�กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิม

เพ่ือเทศบาลตามมาตรา ๑๔ แห7งพระราชบัญญัติรายได�เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให�กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมเพ่ือเทศบาลเพ่ิมข้ึนอีกเท7ากับอัตราภาษี
ตามมาตรา ๑๒ ทวิ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ให�ถือว7าเทศบาลได�มอบ
ให�กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมเพ่ือเทศบาลตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา ๘   ให� รั ฐมนตรีว7 าการกระทรวงมห าดไทยและรัฐมนตรีว7 าการ

กระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก�ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ได�ยกเลิกภาษีการค�าและได�นําภาษีมูลค7าเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช�แทน สมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด�วยรายได�เทศบาลให�สอดคล�องกับการใช�
ภาษีดังกล7าวประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการไม7สอดคล�องกับบทกฎหมายท่ีได�เปลี่ยนแปลงไป
แล�วสมควรปรับปรุงให�เหมาะสมด�วย  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๒๒/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๙๘/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษดายุทธ/จัดทํา 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
ปณตภร/ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


