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พระราชบัญญัติ 
รายไดเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปนรายไดบํารุงเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตนิี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔  ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของ

เทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕  อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นเนื่องในการฆาสัตวในเขตเทศบาลใด ให

เทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖  บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับเนื่องในกิจการซึ่งเทศบาลไดรับ

มอบใหเปนเจาหนาที่อนุวัตการตามกฎหมายใด ใหเปนรายไดของเทศบาลนั้น 
 
มาตรา ๗  ภาษีปายตามประมวลรษัฎากร สําหรับปายซึ่งแสดงไวในเขตเทศบาลใด ให

เทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษี ๒๔๙๘ เปนตนไป 

                                                           
๑ รก.๒๔๙๗/๑๖/๔๖๖/๙ มีนาคม ๒๔๙๗ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๘  ภาษีบํารุงทองท่ีตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บ

เปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษ ี๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให

เทศบาลมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาท่ีซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ีตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจ
เชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๐๒  การจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตรหรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดใน

จังหวัดใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑  บรรดาขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวขาว รวมตลอดถึงปลายขาว และรําขาว ซ่ึง

ตองเสียอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ผูสงออกตองเสียภาษีบํารุงเทศบาลกอน
สงออกอีกในอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) ขาวกลองและขาวขาว หนึ่งรอยกิโลกรัมตอหนึ่งบาท 
(๒) ขาวเปลือก ปลายขาว และรําขาว หน่ึงรอยกิโลกรัมตอหาสิบสตางค 
ในการคํานวณน้ําหนักเพื่อเสียภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งรอยกิโลกรัม 

ถาถึงหาสิบกิโลกรัมใหนับเปนหนึ่งรอยกิโลกรัม ถาไมถึงหาสิบกิโลกรัมใหปดท้ิง 
 
มาตรา ๑๒๓  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม

เกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ไดทุกประเภทหรือเพียงบางประเภท คือ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเทศบาล 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยูในเขต

เทศบาล 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่งสถานที่

เลนการพนันอยูในเขตเทศบาล 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหน่ึงบาทใหตัดท้ิง 
 
มาตรา ๑๒ ทวิ๔  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปน

อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตราดังตอไปนี้ 

                                                           
๒ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๑๒ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนยใหเทศบาล
เก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเทศบาลเก็บหนึ่ง
ในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๓  น้ํามันเบนซินซึ่งสถานที่คาโภคภัณฑอยูในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลน้ันมี

อํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเทศบาลไดไมเกินลิตรละหาสตางค ในการนี้ใหถือวาภาษีดังกลาวเปน
ภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๔๕  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒ ทวิ 

ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
เทศบาลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๓ เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อ
เทศบาลก็ได ในกรณีเชนวานี ้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหสงมอบใหแก
เทศบาลนั้นๆ เวนแตภาษีบํารุงเทศบาลมาตรา ๑๑ ใหสงมอบใหกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดแบงให
เทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๖  การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๑๒ (๑) และการจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๑๒ ทวิ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการจัดเก็บภาษีดังกลาว การแตงตั้งเจาหนาที่เทศบาลใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประมวล
รัษฎากร ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจดทะเบียน
ภาษีธุรกิจเฉพาะและทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การย่ืนแบบแสดงรายการและการชําระภาษ ีตลอดจนการ
ควบคุมกํากับโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากรายไดของเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แลว เทศบาลอาจไดรับ

รายไดเปนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

                                                           
๕ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๑๔ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นายกรัฐมนตร ี
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยเหตุที่เทศบาลตาง ๆ มีรายไดไม
เพียงพอท่ีจะดําเนินบริการสาธารณของเทศบาลไดโดยครบถวน ตามอํานาจและหนาท่ีในกฎหมายวาดวย
การเทศบาล ทั้งนี้เพราะขาดกําลังเงินที่จะนํามาใชจาย สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปนรายไดให
เทศบาล และกําหนดหลักการจัดหารายไดใหแกเทศบาลขึ้นใหม โดยปนภาษีอากรของรัฐบางสวนใหแก
เทศบาลบาง ใหภาษีอากรที่เก็บอยูแลวบางประเภทเปนรายไดของเทศบาลบาง และใหเทศบาลมีอํานาจ
ออกเทศบัญญัติจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมบางประเภทตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอื่น
เพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของภาษี อากร และคาธรรมเนียมนั้น ๆ บาง 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕๗ 
 

ขอ ๒  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเครื่องดื่ม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละสิบของภาษีประเภทนั้น ๆ 

ภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางคใหปด
ท้ิง 

 
ขอ ๓  ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และภาษีเครื่องดื่ม

ตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่มสงมอบเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นรอยละสิบตามขอ ๒ ใหแกกระทรวงมหาดไทย
โดยหักคาใชจายไวรอยละหาของเงินท่ีเก็บได 

 
ขอ ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินท่ีไดรับตามขอ ๓ ใหแกราชการสวนทองถิ่นทุก

แหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวแกการ
ดําเนินการเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดรับเงินรายไดจากคาภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม 

 
ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิบัติฉบับนี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

อัมพิกา/ แกไข 
๖/๓/๔๕ 
B+A (C) 

 
                                                           

๗ รก.๒๕๑๕/๑๖๕/๗พ/๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๘ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการบัญญัติเรื่อง
การจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตรหรือลอเลื่อนท่ีใหแกเทศบาลไวโดยเฉพาะในพระราชบญัญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบญัญัติลอเลื่อน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว สมควร
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้เสียใหมให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 
 
มาตรา ๗  ในระหวางที่เทศบาลยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อ

เทศบาลตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราภาษีตาม
มาตรา ๑๒ ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวาเทศบาลไดมอบให
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเทศบาลตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและไดนําภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะมาแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาลใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว
ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับบทกฎหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวสมควร
ปรับปรุงใหเหมาะสมดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๖/๓/๔๕ 

A+B (C) 
 

                                                           
๘ รก.๒๕๓๐/๑๓๙/๒๒พ/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
๙ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๑๙๘พ/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทํา 

๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


