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พระราชบัญญตั ิ
จัดสรรรายไดประเภทภาษมีูลคาเพ่ิม 

และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรรายไดประเภทภาษี

การคาใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภท

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีการคา ใหแก

เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา  ๔   ใหราชการสวนทอง ถ่ินทุกแหงซึ่ งได รับภาษีมูลค า เ พ่ิมและ  

ภาษีธุรกิจเฉพาะอันเปนรายไดตามกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล กฎหมายวาดวยรายได
สุขาภิบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และกฎหมายวาดวย
ราชการสวนทองถ่ินอื่น สงมอบภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได รับทั้งจํานวนแก
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรแกราชการสวนทองถ่ินทุกแหงทั่ว
ราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราขกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/หนา ๒๑๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อราชการสวนทองถ่ิน เมื่อกรมสรรพากรไดหักคาใชจายตามกฎหมายวาดวย
การนั้นๆ แลว ใหกรมสรรพากรสงมอบภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งจํานวนแก
กระทรวงมหาดไทยเพื่อให กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามมาตรานี้ และใหกรมสรรพากรแจง
จํานวน ภาษีดังกลาวที่เรียกเก็บไดพรอมทั้งคาใชจายที่ไดหักไวใหราชการสวนทองถ่ินนั้นทราบ 

การจัดสรรเงินรายไดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผู
กําหนดวงเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดสรรรายได

ประเภทภาษีการคาใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหคง
ใชบังคับไดตอไปโดยอนุโลม ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๖   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทน และไดมีกฎหมายกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออก
ขอบัญญัติทองถ่ิน เก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อเปนรายไดแกทองถ่ินทํานอง
เดียวกับภาษีการคา สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถ่ิน ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายได
ประเภทภาษีการคาใหแก เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พรอมกับยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายไดประเภทภาษีการคา ฯลฯ ดังกลาว จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๘ ต.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
ทรงยศ 
สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๑๙ พ.ค. ๔๖ 
 

วาทินี/นนัทพล/ปรับปรุง 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


