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พระราชบัญญัติ 
จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม 

และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

    
 

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

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรรายไดประเภทภาษี

การคาใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภท

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีการคา ใหแก

เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 
มาตรา ๔  ใหราชการสวนทองถ่ินทุกแหงซ่ึงไดรับภาษีมูลคาเพ่ิมและ ภาษีธุรกิจ

เฉพาะอันเปนรายไดตามกฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล กฎหมายวาดวยรายไดสุขาภิบาล 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร กฎหมายวาดวย ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และกฎหมายวาดวยราชการ
สวนทองถิ่นอื่น สงมอบภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไดรับทั้งจํานวนแก

                                                 
๑ รก.๒๕๓๔/๒๐๑/๒๑๗พ/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
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กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรแกราชการสวนทองถิ่นทุกแหงทั่ว
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อราชการสวนทองถิ่น เมื่อกรมสรรพากร   ไดหักคาใชจายตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ๆ แลว ใหกรมสรรพากรสงมอบภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะท้ังจํานวนแก
กระทรวงมหาดไทยเพื่อให กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามมาตรานี ้และใหกรมสรรพากรแจง
จํานวน ภาษีดังกลาวที่เรียกเก็บไดพรอมทั้งคาใชจายที่ไดหักไวใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบ 

การจัดสรรเงินรายไดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผู
กําหนดวงเงิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕  บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติจัดสรรรายได

ประเภทภาษีการคาใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหคง
ใชบังคับไดตอไปโดยอนุโลม  ท้ังนี้  จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทน และไดมีกฎหมายกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออก
ขอบัญญัติทองถิ่น เก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อเปนรายไดแกทองถิ่นทํานอง
เดียวกับภาษีการคา สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถิ่น  ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายได
ประเภทภาษีการคาใหแก เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พรอมกับยกเลิกพระราชบัญญัติจัดสรรเงินรายไดประเภทภาษีการคา ฯลฯ ดังกลาว  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๘ ต.ค. ๔๔ 
A+B (C) 
ทรงยศ 
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จัดทํา 
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