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  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยรายไดองคกรปกครองทองถ่ิน 
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  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เปนตนไป 
 
  มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

  “รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เงินหรือส่ิงที่มีคาเปนเงินที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับโดยไมมีเงื่อนไขตองชําระคืน  



 
 

๒ 

  “ภาษีทองถ่ิน” หมายความวา ภาษีที่มีกฎหมายกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บจากบุคคลที่
มีถ่ินที่อยูในทองถ่ินนั้น หรือจากกิจกรรมหรือธุรกรรมที่ประกอบในทองถ่ินนั้น หรือจากทรัพยสินที่ตั้งใน
ทองถ่ินนั้น และรายไดภาษีนั้นตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดเก็บนั้น 

  “ภาษีที่ใชฐานรวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ภาษีที่รัฐ
จัดเก็บขณะเดียวกันก็มีกฎหมายใหอํานาจทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มเติมหรือเสริมจากภาษีของรัฐ โดยใชฐานภาษี
เดียวกันกับรัฐ 

  “ภาษีที่รัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ภาษีที่รัฐจัดเก็บอยูและมี
กฎหมายกําหนดใหแบงรายไดจากการจัดเก็บภาษีนั้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสัดสวนที่แนนอน 

“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินที่รัฐจัดสรรอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
ประกอบดวยเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

  “เงินอุดหนุนทั่วไป” หมายความวา เงินอุดหนุนโดยไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชจายเพื่อการใดก็ไดตามกระบวนการใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และหากใชไมหมดเงินที่เหลือไมตองสงคืนกระทรวงการคลัง 

“เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” หมายความวา เงินอุดหนุนที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการใชจายเงิน 
และหากใชไมหมดเงินสวนที่เหลือตองสงคืนกระทรวงการคลัง 

 
  มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน 
  กฎกระทรวง กฎ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
โครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

______________ 

  มาตรา ๖ รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑) รายไดประเภทภาษีอากร 

(ก) ภาษีทองถ่ิน 
(ข) ภาษีที่ใชฐานรวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ค) ภาษีที่รัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ง) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนด 



 
 

๓ 

(๒) รายไดที่มิใชภาษีอากร 
(ก) รายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
(ข) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ 
(ค) รายไดจากทรัพยสิน  
(ง) รายไดจากการพาณิชยหรือวิสาหกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(จ) คาตอบแทนหรือคาบริการ  
(ฉ) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 
(ช) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(ซ) รายไดจากทรัพยสินของแผนดินหรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ             

ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฌ) รายไดอ่ืนๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนด 

 
มาตรา ๗  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บภาษีทองถ่ินดังนี้ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจจัดเก็บภาษีตอไปนี้ 
 (ก) ภาษีรถยนต ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (ข) ภาษีคาปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน        

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซ่ึงเก็บจากการคาปลีกในเขตจงัหวัด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
 (ค) ภาษีคาปลีกยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคาปลีกในเขตจังหวัด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (ง) ภาษีการเขาพักโรงแรมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (จ) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
 (ฉ) ภาษีส่ิงแวดลอมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (ช) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (ซ) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) กรุงเทพมหานคร มีอํานาจจัดเก็บภาษีตอไปนี้ 
 (ก) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
 (ข) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
 (ค) ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย 
 (ง) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
 (จ) ภาษีรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (ฉ) ภาษีคาปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน                     

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซ่ึงเก็บจากการคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  



 
 

๔

 (ช) ภาษีคาปลีกยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการคาปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติ 

 (ซ) ภาษีการเขาพักโรงแรมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (ฌ) ภาษีการพนัน 
 (ญ) อากรฆาสัตว ตามกฎหมายวาดวยการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว  
 (ฎ) ภาษีส่ิงแวดลอมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (ฏ) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (ฐ) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยามีอํานาจจัดเก็บภาษีตอไปนี้ 
 (ก) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน และที่ดิน 
 (ข) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 
 (ค) ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย 
 (ง) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
 (จ) ภาษีการพนัน 
 (ฉ) อากรฆาสัตว ตามกฎหมายวาดวยการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว  
 (ช) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
 (ซ) ภาษีส่ิงแวดลอมตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 
 (ฌ) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (ญ) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๘ ภาษีที่ใชฐานรวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 
(๑) ภาษีมูลคาเพิ่ม 
(๒) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๓) ภาษีสรรพสามิต 
(๔) ภาษีสุรา 
(๕) ภาษียาสูบ 
(๖) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๙ ภาษีที่รัฐจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 
(๑) คาภาคหลวงปโตรเลียม 
(๒) คาภาคหลวงแร 
(๓) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

 



 
 

๕

  มาตรา ๑๐ ภาษีที่ใชฐานรวมตามมาตรา ๘ และภาษีที่รัฐจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๙ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีอํานาจจัดเก็บภาษีดังกลาว โดยใหแบงรายไดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามสัดสวน และใหถือวาเปนภาษีตามกฎหมายวาดวยการนั้นดังนี้  
 (๑) สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มใหจัดเก็บเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามในเจ็ดสวน
ของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร  
 (๒) สําหรับภาษีธุรกิจเฉพาะใหจัดเก็บเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตรา          
รอยละสามสิบของภาษีที่รัฐเก็บ   

(๓) สําหรับภาษีสรรพสามิตใหจัดเก็บเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตรา          
รอยละสามสิบของภาษีที่รัฐเก็บ  

(๔) สําหรับภาษีสุราใหจัดเก็บเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละสามสิบ 
ของภาษีที่รัฐเก็บ 

(๕) สําหรับภาษียาสูบใหจัดเก็บเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละ
สามสิบ ของภาษีที่รัฐเก็บ 

(๖) สําหรับคาภาคหลวงปโตรเลียม ใหจัดแบงรายไดใหกับรัฐรอยละสี่สิบของรายได             
ที่จัดเก็บได และแบงใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงปโตรเลียมนั้นรอยละยี่สิบ ในกรณีที่
มีหลายองคการบริหารสวนจังหวัดใหแบงใหองคการบริหารสวนจังหวัดตางๆ ที่เกี่ยวของตามสัดสวนของ
พื้นที่ และแบงใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงปโตรเลียมนั้นรอยละสี่สิบ      
หากมีหลายองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลใหแบงตามสัดสวนของพื้นที่ 

(๗) สําหรับคาภาคหลวงแร ใหจัดแบงรายไดใหกับรัฐรอยละสี่สิบของรายไดที่จัดเก็บได 
และแบงใหองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงแรนั้นรอยละยี่สิบ ในกรณีที่มีหลายองคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหแบงใหองคการบริหารสวนจังหวัดตางๆ ที่เกี่ยวของตามสัดสวนของพื้นที่ และแบงให
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงแรนั้นรอยละส่ีสิบ หากมีหลายองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาล ใหแบงตามสัดสวนของพื้นที่ 

 ภาษีที่ใชฐานรวมตามวรรคหนึ่งใหหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจจัดเก็บสงมอบเงินภาษี          
ที่จัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ตามหมวดสี่โดยหักคาใชจายรอยละหนึ่ง
ของเงินภาษีที่จัดเก็บไดหรือตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว 

 
มาตรา ๑๑ กรณีที่รัฐเห็นสมควร รัฐจะจัดสรรภาษีอ่ืนๆ ของรัฐใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกไ็ด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 
มาตรา ๑๒ ในการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีและ

รายไดประเภทใหม ตองดําเนินการตามหลักการดังตอไปนี้ 
(๑) มีกฎหมายกําหนดใหเปนรายไดของทองถ่ินแตละประเภทใหชัดเจน 
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(๒) ภาษีที่กําหนดขึ้นไมจําเปนตองเหมือนกันทุกประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) คํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  
(๔) การจัดเก็บภาษีไมเปนการสรางภาระใหกับรัฐหรือทองถ่ินอื่น 
(๕) คํานึงถึงผลกระทบตอสวนราชการสวนรวมของประเทศ 
(๖) สะทอนตนทุนหรือภาระคาใชจายดวย 
 
มาตรา ๑๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดประเภทอื่นที่เปนฐานรวม โดยออก

ขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
ดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
(๔) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหคนตางดาวทํางานในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายวา

ดวยการทํางานของคนตางดาว 
(๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
 
มาตรา ๑๔ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บคาธรรมเนียมในกิจการหรือ

บริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นจากผูใชบริการ โดยออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 
 

  มาตรา ๑๕ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพียงพอกับการบริหารตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํา
แผนพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมุงที่การพัฒนาภาษีทองถ่ิน รายไดที่มิใชภาษีอากร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีรายไดเปนสัดสวนที่สูงขึ้นของรายไดทั้งหมดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขณะเดียวกันใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงเปาหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพิ่มขึ้นทุกป โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐในอัตราไมนอยกวา
รอยละสามสิบหาภายในระยะเวลาสิบปนับแตกฎหมายนี้มีผลใชบังคับ 
   ใหคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนเวลาที่ชัดเจนและมีมาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรม ซ่ึงจะทําทั้งในดานการ
เพิ่มภาษีทองถ่ิน การเพิ่มรายไดที่มิใชภาษีอากร การเพิ่มภาษีที่ใชฐานรวม การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินอุดหนุน 
และการถายโอนภารกิจที่รัฐบาลทําอยูใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพิ่มมากขึ้นอยางสอดคลองเหมาะสมกัน  
  เมื่อคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนพัฒนารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแลวใหนําเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให        



 
 

๗

ความเห็นชอบ และนําไปบรรจุในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประกาศ          
ในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป 
 

หมวด ๒ 
อํานาจหนาที่ในการจัดเก็บรายได 

______________ 

 มาตรา ๑๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดภาษีอากรและ
รายไดที่มิใชภาษีอากรตามที่กฎหมายกําหนด  

อํานาจดังกลาวตามวรรคหนึ่งในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวา ประชาชน
จะไดรับประโยชนมากขึ้นหรือการจัดเก็บรายไดนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็
อาจมอบอํานาจใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น หรือองคกร
ภาคเอกชนทําการจัดเก็บแทนก็ได ทั้งนี้ จะมีคาตอบแทนการจัดเก็บดวยก็ได 
 หลักเกณฑการมอบอํานาจและการจายคาตอบแทนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
 
 มาตรา ๑๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจกําหนดอัตรา ยกเวนหรือลดหยอน หรือ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ และรายไดอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ  
 
 มาตรา ๑๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติกําหนดอัตรา ยกเวน 
ลดหยอน คาธรรมเนียม คาบํารุง หรือคาบริการอื่น ในการใหบริการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจจัดเก็บ เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมอื่นๆ ได  
 การออกขอบัญญัติเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ อัตรา 
และวิธีการที่คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

______________ 

  มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” ประกอบดวย 
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  (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ  

  (๒)  ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมสรรพากร  อธิบดีกรมสรรพสามิต            
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  (๓) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารทองถ่ินแตละประเภทเลือกกันเอง  
  (๔) ผูทรงคุณวุฒิดานการภาษีอากร ผูทรงคุณวุฒิดานการคลัง ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน 
ผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร ดานละหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา  

หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๓) และการ
สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาตาม (๔) ใหเปนไปตามระเบียบที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด 
  ให เลขาธิการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูแทนกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน เปนผูชวยเลขานุการ 

  มาตรา ๒๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือ

ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๗) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ หนวยงาน

ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ 
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ

หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่       
พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อพนจากการเปนผูบริหาร

ทองถ่ินหรือยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
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  มาตรา ๒๒ กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการไดอีก แตไมเกินสองวาระติดตอกัน  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา อาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมากกวาสองวาระได 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง  
 

มาตรา ๒๓ ถากรรมการตามมาตรา ๑๙ (๓) หรือ (๔) วางลง ใหดําเนินการเลือกหรือแตงตั้ง
กรรมการแทนภายในสามสิบวัน เวนแตกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน            
จะไมแตงตั้งก็ได โดยใหกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) ซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคหนึ่ง และยังมีกรรมการ
เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

 
มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกเปนหนังสือตอประธานกรรมการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ 
(๔) คณะรัฐมนตรีใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ 
 
มาตรา ๒๕ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน       

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

  มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา ๑๕ 
(๒) เสนอแนะหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินอุดหนุนตอคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) เสนอแนะสัดสวนของรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 
 

๑๐

(๔) พิจารณารายไดประเภทใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งที่เปนภาษีอากรและ
มิใชภาษีอากร และเสนอแนะตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) พัฒนาศักยภาพ และเสนอแนะการบริหารจัดเก็บ จัดหา และพัฒนารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๖) ประเมินประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) พิจารณา และเสนอแนะการพัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาวะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสังคม 

(๘) ศึกษา วิเคราะห และรายงานฐานะทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนประจําทุกป 

(๙) พิจารณา และใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา ในเรื่องการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

(๑๐) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมายนี้หรือตามที่คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อดําเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการแตงตั้ง            

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการรายไดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเจาหนาที่ของรัฐ สงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของมาใชเพื่อประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจ
เรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงดวยก็ได 

 
หมวด ๔ 

การจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
______________ 

  มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 



 
 

๑๑ 

 มาตรา ๓๐ รายไดที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ตองจัดสรรตามมาตรา ๒๙ ประกอบดวย  
  (๑) รายไดจากภาษี 
  (๒) รายไดจากเงินอุดหนุน 
 
  มาตรา ๓๑ รายไดจากภาษีประกอบดวย 
  (๑) ภาษีมูลคาเพิ่ม  
  (๒) ภาษีธุรกจิเฉพาะ  
  (๓) ภาษีสรรพสามิต 
  (๔) ภาษยีาสูบ 
  (๕) ภาษีสุรา 
  (๖) ภาษีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 
  มาตรา ๓๒ รายไดจากเงินอุดหนุนที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
  มาตรา ๓๓ ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๘ (๑) ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการจัดสรรดังนี้  
  (๑)  จัดสรรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละสิบ  
  (๒)  จัดสรรใหกรุงเทพมหานครรอยละสิบเจ็ด  
  (๓)  จัดสรรใหเมืองพัทยารอยละศูนยจุดเจ็ด  
  (๔)  สวนที่เหลือจากการจัดสรร ตาม (๑) (๒) และ (๓) แลว ใหจัดสรรใหเทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  
  ใหคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนสัดสวนการจัดสรรรายไดใหม
ทุกระยะเวลาสามปนับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหรือเมื่อมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประเภทใหมหรือมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนเดิม
กอนทบทวน ความเหมาะสมกับการเกิดขึ้นของรายไดและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทและความเปนธรรมในการจัดสรรภาษี 
  เมื่อไดมีการทบทวนตามวรรคสองแลว หากมีการแกไขสัดสวนการจัดสรรใหคณะกรรมการ
รายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อใหความเห็นชอบ 
 
 
 



 
 

๑๒ 

  มาตรา ๓๔ การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๓๒ (๔) ในวาระเริ่มแรก ใหแกแตละ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมสรรพากรจัดเก็บเอง ใหกรมสรรพากรจัดแบงตามแหลงที่เกิดของ
รายไดเปนรายจังหวัด หลังจากนั้นใหจัดสรรไปใหแตละเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นั้นๆ ตามเกณฑประชากร 
  (๒) ภาษีมูลคาเพิ่มที่กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บเพื่อกรมสรรพากร ใหกรมที่
จัดเก็บสงรายไดที่จัดเก็บไดใหกรมสรรพากรเพื่อจัดสรรใหเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตามเกณฑ
ประชากร 
 
  มาตรา ๓๕ การจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๓๒ (๑) ใหแกแตละองคการบริหารสวน
จังหวัดใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สวนที่หนึ่ง รอยละหาสิบแบงใหแตละองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับเทากัน 
  (๒) สวนที่สอง รอยละยี่สิบแบงใหแตละองคการบริหารสวนจังหวัดตามสัดสวนของการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรในแตละจังหวัดในปที่ผานมา 
  (๓) สวนที่สาม รอยละสิบหาแบงใหแตละองคการบริหารสวนจังหวัดตามสัดสวนของขนาด
พื้นที่ 
  (๔) สวนที่ส่ี รอยละสิบหาแบงใหแตละองคการบริหารสวนจังหวัดตามสัดสวนของประชากร 
 
  มาตรา ๓๖ การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะใหดําเนินการ ดังนี้  
  (๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะที่เก็บไดในจังหวัดใด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ใหเปนของจังหวัดนั้น  
  (๒) การจัดสรรใหแตละองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา ภายในจังหวัด
ใหจัดสรรตามแหลงที่เกิดของภาษี  
 
  มาตรา ๓๗ การจัดสรรภาษีสรรพสามิตใหดําเนินการ ดังนี้  
  (๑) สําหรับภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินคา ใหจัดสรรใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเกณฑประชากร 
  (๒) สําหรับภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากบริการ ใหจัดสรรใหเทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามแหลงที่เกิดของภาษีนั้น  

  มาตรา ๓๘ การจัดสรรภาษีสุราใหจัดสรรใหกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเกณฑประชากร 
 



 
 

๑๓

  มาตรา ๓๙ การจัดสรรภาษียาสูบใหจัดสรรใหกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามเกณฑประชากร 
 
  มาตรา ๔๐ การจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ดําเนินการภายใตหลักการ ดังตอไปนี้   
  (๑) เพื่อเพิ่มรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง และ
ความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ รวมทั้งระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
  (๒) เพื่อกอใหเกิดความเทาเทียมกันในทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๓) เพื่อลดชองวางทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๔) เพื่อดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๔๑  การจัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา ๔๐ ใหจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังนี้ 

 (๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 
 (๓) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ 

 การจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ในสัดสวน
เทาใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

หมวด ๕ 
การคาํนวณสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

______________ 

 มาตรา ๔๒ ในการคํานวณสัดสวนของรายไดตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหนําเอารายไดจากภาษีทองถ่ิน ภาษีที่ใชฐาน
รวมระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาษีที่รัฐจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไปที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกแหงไดรับรวมกัน แลวนําไปเปรียบเทียบกับรายไดสุทธิของรัฐบาลในปนั้น ๆ. 

บทเฉพาะกาล 
______________ 

 มาตรา ๔๓ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีหรือแกไขกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อ
อนุวัตรใหเปนไปตามกฎหมายนี้ ภายในสองปนับแตวันที่กฎหมายนี้มีผลใชบังคับ ดังนี้ 

 (๑) กฎหมายวาดวยภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 



 
 

๑๔ 

 (๒) กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
 (๓) กฎหมายวาดวยภาษีคาปลีกน้ํามัน  
 (๔) กฎหมายวาดวยภาษีคาปลีกยาสูบ  
 (๕) กฎหมายวาดวยภาษีการเขาพักโรงแรม  
 (๖) ประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม 
 (๗) กฎหมายวาดวยจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 (๘) ประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 (๙) กฎหมายวาดวยจัดสรรภาษียาสูบ  
 (๑๐) กฎหมายวาดวยการจัดสรรภาษสุีรา  
 (๑๑) กฎหมายวาดวยการจัดสรรภาษีสรรพสามิต  
 (๑๒) ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
 (๑๓) กฎหมายวาดวยภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย  
 (๑๔) กฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๑๕) กฎหมายวาดวยรายไดเทศบาล 
 (๑๖) กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 (๑๗) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๑๘) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 (๑๙) กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  
 (๒๐) กฎหมายอื่นเพื่ออนุวัตรตามกฎหมายนี้ 
 หากมิไดมีการดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจเสนอกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ 
 
 มาตรา ๔๔ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการรายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหการ

จัดสรรรายไดเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

................................. 
นายกรัฐมนตร ี


