
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัต ิ
รายไดเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------ 
               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันที ่๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
        เปนปที ่๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๗" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๔๙๗/๑๖/๔๖๖/๙ มีนาคม ๒๔๙๗] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปนรายไดบํารุงเทศบาล พุทธศักราช 
๒๔๗๙ และบรรดากฎหมาย กฏ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
นี ้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๔  ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปน 
รายไดของเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๕  อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นเนื่องในการฆาสัตว 
ในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๖  บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับเนื่องในกิจการซึ่ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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    

เทศบาลไดรับมอบใหเปนเจาหนาที่อนุวัตการตามกฎหมายใดใหเปนรายไดของเทศบาลนั้น 
 
  มาตรา ๗  ภาษีปายตามประมวลรษัฎากร สําหรับปายซึ่งแสดงไวในเขต 
เทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษี 
๒๔๙๘  
เปนตนไป 
 
  มาตรา ๘  ภาษีบํารุงทองท่ีตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาล 
นั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษี ๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
  มาตรา ๙  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และ 
มาตรา ๘ ใหเทศบาลมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งมี 
อํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ใหนายกเทศมนตรี 
มีอํานาจเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร 
 
  มาตรา ๑๐*การจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตรหรือลอเลื่อนที่จัดเก็บได 
ในจังหวัดใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น  
  *[มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๐] 
 
  มาตรา ๑๑  บรรดาขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวขาว รวมตลอดถึงปลายขาว และ 
รําขาว ซึ่งตองเสียอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ผูสงออกตองเสียภาษีบํารุง 
เทศบาลกอนสงออกอีกในอัตราดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาวกลองและขาวขาว หนึ่งรอยกิโลกรัมตอหนึ่งบาท 
  (๒) ขาวเปลือก ปลายขาว และรําขาว หนึ่งรอยกิโลกรัมตอหาสิบสตางค 
  ในการคํานวณน้ําหนักเพื่อเสียภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งรอย 
กิโลกรัม ถาถึงหาสิบกิโลกรัมใหนับเปนหนึ่งรอยกิโลกรัม ถาไมถึงหาสิบกิโลกรัมใหปดท้ิง 
 
  มาตรา ๑๒  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียม  
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากร และคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ไดทุกประเภท หรือเพียงบาง 
ประเภท คือ 
  (๑) ภาษีการคาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานการคาอยูในเขตเทศบาล 
  (๒) ภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานที่คาโภคภัณฑอยูใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

เขตเทศบาล เวนแตน้ํามันเบนซิน 
          *(๓)  
  (๔) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ซึ่งรานขายสุราอยูในเขตเทศบาล 
          *(๕)  
  (๖) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่งสถานที่ 
เลนการพนันอยูในเขตเทศบาล 
  (๗) อากรมหรสพ ตามประมวลรษัฎากร ซึ่งสถานที่มหรสพอยูในเขตเทศบาล 
  ในการเสียภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง 
  *[มาตรา ๑๒ (๓) และ (๕) ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ 
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๑๓  น้ํามันเบนซินซึ่งสถานที่คาโภคภัณฑอยูในเขตเทศบาลใด 
ใหเทศบาลนั้นมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเทศบาลไดไมเกินลิตรละหาสตางค ในการนี้ 
ใหถือวาภาษีดังกลาวเปนภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากร 
 
  มาตรา ๑๔  ภาษี อากร และคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
ใหถือเปนภาษี อากร และคาธรรมเนียมตามกฎหมายน้ัน ๆ 
  เทศบาลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษี อากร 
หรือคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ เรียกเก็บภาษี อากร หรือคา 
ธรรมเนียมเพื่อเทศบาลก็ได ในกรณีเชนวานี ้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว  
ใหสงมอบใหแกเทศบาลนั้น ๆ เวนแตภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรา ๑๑ ใหสงมอบใหกระทรวง 
มหาดไทยเพื่อจัดแบงใหเทศบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๑๕  นอกจากรายไดของเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แลว เทศบาล 
อาจไดรับรายไดเปนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 
  มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปน
ไป 
ตามพระราชบัญญัตินี ้เทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 



   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 ี
 
---------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุท่ีเทศบาลตาง ๆ มี
รายได 
ไมเพียงพอที่จะดําเนินบริการสาธารณของเทศบาลไดโดยครบถวน ตามอํานาจและหนาท่ีใน 
กฎหมายวาดวยการเทศบาล ทั้งนี้เพราะขาดกําลังเงินที่จะนํามาใชจาย สมควรปรับปรุงกฎหมาย 
วาดวยการปนรายไดใหเทศบาล และกําหนดหลักการจัดหารายไดใหแกเทศบาลขึ้นใหม โดยปน 
ภาษีอากรของรัฐบางสวนใหแกเทศบาลบาง ใหภาษีอากรที่เก็บอยูแลวบางประเภทเปนรายไดของ 
เทศบาลบาง และใหเทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมบางประเภท  
ตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอื่นเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของภาษี อากร และ 
คาธรรมเนียมนั้น ๆ บาง 
 
____________________________  
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๓๒ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขวิธีการปนภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 
และลอเลื่อนใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัดเสียใหม เพื่อใหเทศบาล  
สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับเงินภาษีและคาธรรมเนียมประเภทนี้ไปใชให 
บังเกิดประโยชนแกทองถิ่นโดยรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ขอ ๑  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัด 
ใด ใหแบงใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดนั้น ดังนี้ 
  (๑)  เทศบาลรอยละหาสิบ ถาจังหวัดใดมีเทศบาลหลายเทศบาล ใหแบง 
ใหเทศบาลละเทา ๆ กัน 
  (๒)  สุขาภิบาลรอยละย่ีสิบหา ถาจังหวัดใดมีสุขาภิบาลหลายสุขาภิบาล 
ใหแบงใหสุขาภิบาลละเทา ๆ กัน 
  (๓)  องคการบริหารสวนจังหวัดรอยละยี่สิบหา 
 
  ขอ ๒ ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดเก็บหรือรับเงินภาษีและคาธรรมเนียม 
รถยนตและลอเลื่อนในแตละจังหวัด สงเงินที่เก็บไดใหแกจังหวัดนั้นโดยตรง และใหจังหวัดแบง 
ใหเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ตามสวนที่กําหนดไวในขอ ๑ 
 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ท่ีมีกําหนดไว 
แลวในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้  
และใหใชประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน 



   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    

 
  ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติฉบับนี ้
 
  ขอ ๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม 
๒๕๑๖ เปนตนไป 
  [รก. ๒๕๑๕/๑๖๕/๗พ/๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕] 
 
________________________   
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา รายไดจากภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มของ 
ราชการสวนทองถิ่นยังไมเหมาะสมและไมเปนธรรม ซ่ึงแตเดิมกฎหมายกําหนดใหรายไดจากภาษี 
สุราและภาษีเครื่องดื่มตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นที่โรงงานสุราและโรงงานเครื่องดื่ม 
ตั้งอยูในเขตเทานั้น ซึ่งความจริงประชาชนที่อยูนอกเขตก็ไดบริโภคและเสียภาษีนี้ดวย จึงสมควร 
ปรับปรุงใหราชการสวนทองถิ่นทุกแหงไดรับสวนแบงจากเงินรายไดประเภทดังกลาวโดยทั่วถึง  
   ขอ ๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายไดเทศ 
บาล พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๘ ทวิ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึง 
ไดแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรายไดสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓  
และมาตรา ๔ (๓) (๕) แหงพระราชกฤษฎีการายไดจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกตามความใน 
มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
  ขอ ๒  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเคร่ืองด่ืมตาม 
กฎหมายวาดวยภาษีเคร่ืองด่ืม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละสิบของภาษีประเภท 
นั้น ๆ 
  ภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่ง 
สตางคใหปดท้ิง 
 
  ขอ ๓  ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และ 
ภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่มสงมอบเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นรอยละสิบตามขอ ๒  
ใหแกกระทรวงมหาดไทยโดยหักคาใชจายไวรอยละหาของเงินที่เก็บได 
 
  ขอ ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ไดรับตามขอ ๓ ใหแกราชการสวน 
ทองถิ่นทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบ 



   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    

ปฏิบัติเกี่ยวแกการดําเนินการเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดรับเงินรายไดจากคาภาษีสุราและภาษี 
เครื่องดื่ม 
 
  ขอ ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
คลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิบัติฉบับนี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  ขอ ๖  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที ่๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนตนไป 
  [รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๑๓๓พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕] 
 
_____________________________  
พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการ
บัญญัติ 
เรื่องการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตรหรือลอเลื่อนที่ใหแกเทศบาลไวโดยเฉพาะในพระ
ราช 
บัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ 
ลอเล่ือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๓๐ 
แลว สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งบัญญัติในเรื่องเดียวกัน
นี ้
เสียใหมใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี ้
  [รก.๒๕๓๐/๑๓๙/๒๒พ/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐] 
 
             ไพรินทร/แกไข 
                ๕ มี.ค. ๔๕ 
 
 


