
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รายไดเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

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

เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปนรายไดบํารุงเทศบาล พุทธศักราช 

๒๔๗๙ และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปน

รายไดของเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕  อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการฆาสัตวในเขต

เทศบาลใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๖  บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับเนื่องในกิจการซึ่ง

เทศบาลไดรับมอบใหเปนเจาหนาที่อนุวัตการตามกฎหมายใด ใหเปนรายไดของเทศบาลนั้น 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๑๖/หนา ๔๖๖/๙ มีนาคม ๒๔๙๗ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ภาษีปายตามประมวลรัษฎากร สําหรับปายซึ่งแสดงไวในเขตเทศบาล
ใด ใหเทศบาลนั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษี ๒๔๙๘ เปน
ตนไป 

 
มาตรา ๘  ภาษีบํารุงทองที่ตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ใหเทศบาล

นั้นจัดเก็บเปนรายไดของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแตปภาษี ๒๔๙๗ เปนตนไป 
 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และ

มาตรา ๘ ใหเทศบาลมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการ และใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งมี
อํานาจและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ใหนายกเทศมนตรีมี
อํานาจเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๐๒  การจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือนที่จัดเก็บได

ในจังหวัดใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๑๑  บรรดาขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวขาว รวมตลอดถึงปลายขาว และรํา

ขาว ซึ่งตองเสียอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ผูสงออกตองเสียภาษีบํารุง
เทศบาลกอนสงออกอีกในอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) ขาวกลองและขาวขาว หนึ่งรอยกิโลกรัมตอหนึ่งบาท 
(๒) ขาวเปลือก ปลายขาว และรําขาว หนึ่งรอยกิโลกรัมตอหาสิบสตางค 
ในการคํานวณน้ําหนักเพ่ือเสียภาษีบํารุงเทศบาลตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งรอย

กิโลกรัม ถาถึงหาสิบกิโลกรัมใหนับเปนหนึ่งรอยกิโลกรัม ถาไมถึงหาสิบกิโลกรัมใหปดทิ้ง 
 
มาตรา ๑๒๓  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียม

เพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ไดทุกประเภทหรือเพียงบาง
ประเภท คือ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขต
เทศบาล 

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยู
ในเขตเทศบาล 

(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในเขตเทศบาล 

ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง 

                                                 
๒ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๔  เทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยให

กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตรา
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนยให
เทศบาลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหเทศบาล
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๓  น้ํามันเบนซินซึ่งสถานท่ีคาโภคภัณฑอยูในเขตเทศบาลใด ให

เทศบาลนั้นมีอํานาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเทศบาลไดไมเกินลิตรละหาสตางค ในการนี้ให
ถือวาภาษีดังกลาวเปนภาษีการซื้อโภคภัณฑตามประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๔๕  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และ

มาตรา ๑๒ ทวิ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
เทศบาลจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ

คาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๓ เรียกเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียมเพื่อเทศบาลก็ได ในกรณีเชนวานี้ เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแลวใหสงมอบใหแกเทศบาลนั้นๆ เวนแตภาษีบํารุงเทศบาลมาตรา ๑๑ ใหสงมอบให
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดแบงใหเทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๖  การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๑๒ (๑) และการ

จัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา ๑๒ ทวิ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรและเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการจัดเก็บภาษีดังกลาว การแตงตั้งเจาหนาที่เทศบาลใหเปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามประมวลรัษฎากร ขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวหลักเกณฑ
และวิธีการสําหรับการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม การยื่นแบบแสดง
รายการและการชําระภาษี ตลอดจนการควบคุมกํากับโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากรายไดของเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้แลว เทศบาลอาจ

ไดรับรายไดเปนเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
 

                                                 
๔ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของตน 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่เทศบาลตางๆ มี
รายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินบริการสาธารณของเทศบาลไดโดยครบถวน ตามอํานาจและหนาทีใ่น
กฎหมายวาดวยการเทศบาล ทั้งนี้เพราะขาดกําลังเงินที่จะนํามาใชจาย สมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการปนรายไดใหเทศบาล และกําหนดหลักการจัดหารายไดใหแกเทศบาลขึ้นใหม โดยปนภาษี
อากรของรัฐบางสวนใหแกเทศบาลบาง ใหภาษีอากรที่เก็บอยูแลวบางประเภทเปนรายไดของ
เทศบาลบาง และใหเทศบาลมีอํานาจออกเทศบัญญัติจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมบางประเภท 
ตามประมวลรัษฎากรและตามกฎหมายอื่นเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของภาษี อากร และ
คาธรรมเนียมนั้นๆ บาง 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๗ 

 
ขอ ๒  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุราและภาษีเครื่องดื่มตาม

กฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละสิบของภาษีประเภท
นั้นๆ 

ภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่ง
สตางคใหปดทิ้ง 

 
ขอ ๓  ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา และภาษี

เครื่องดื่มตามกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่มสงมอบเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้นรอยละสิบตามขอ ๒ ใหแก
กระทรวงมหาดไทยโดยหักคาใชจายไวรอยละหาของเงินที่เก็บได 

 
ขอ ๔  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ไดรับตามขอ ๓ ใหแกราชการสวน

ทองถ่ินทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวแกการดําเนินการเพื่อใหราชการสวนทองถ่ินไดรับเงินรายไดจากคาภาษีสุราและภาษี
เครื่องดื่ม 

 
ข อ  ๕   ให รั ฐมนตรี ว า ก า รกระทรวงมหาดไทยและรั ฐมนตรี ว า ก า ร

กระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และให รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิบัติฉบับนี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ขอ ๖  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ เปนตนไป 
 

พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๘ 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓๕/๑๓ ธันวาคม 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการ
บัญญัติเร่ืองการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือนที่ใหแกเทศบาลไวโดยเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติลอเล่ือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลอเล่ือน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ แลว สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
บัญญัติในเรื่องเดียวกันนี้เสียใหมใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๗  ในระหวางที่ เทศบาลยังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อเทศบาลตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อเทศบาลเพิ่มขึ้น
อีกเทากับอัตราภาษีตามมาตรา ๑๒ ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวาเทศบาลได
มอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเพื่อเทศบาลตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา  ๘   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและไดนํา
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะมาแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาลให
สอดคลองกับการใชภาษีดังกลาวประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับบท
กฎหมายที่ได เปลี่ยนแปลงไปแลวสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 

                                                                                                                                            
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๙๘/๒๑ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


