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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดสภาตําบลซ่ึงไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดสภา
ตําบล 
ซึ่งไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๓๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
๕   
และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
ประกอบกับมาตรา  ๔๕ (๕)  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดสภาตําบล
ซ่ึงได 
รับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๓" 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายไดสภาตําบลซึ่งไดรับ
จัด 
สรรจากองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
  บรรดาระเบียบ  ของบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบ 
น้ีแทน 
  ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ   
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ความ 
ในระเบียบนี้  ใหผูวาราชการจังหวัดไดตามท่ีเห็นสมควร  และใหแสดงเหตุผลและความจําเปนไว
ดวย 
  ขอ  ๕  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวน
จังหวัด 
จัดสรรให  ดังตอไปนี ้
   (๑)  ภาษีบํารงุทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  อากรการฆา
สัตว 



   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    

และผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว  ท่ีจัดเก็บไดในตําบลท้ังหมด 
   (๒)  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาต  และคาปรับ  ที่จัดเก็บไดในตําบล
น้ันท้ังหมด 
   (๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามขอบัญญัติ
จังหวัด   
ในตําบลน้ันท้ังหมด 
   (๔)  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีธุรกิจเฉพาะ  รอยละหาของภาษีท่ีองค
การ 
บริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภา
ตําบล 
แตละแหงไดรับจัดสรรเทา ๆ กัน  โดยใหไดรับจัดสรรปละสามงวด  ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนธันวาคม 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนเมษายน 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนสิงหาคม 
   (๕)  ภาษีสุรา  และภาษีสรรพสามิต  รองละหาของภาษีท่ีองคการ
บริการ 
สวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภาตําบลแต
ละ 
แหงไดรับจัดสรรตามอัตราสวนแหงยอดจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนในวันส้ินป 
งบประมาณกอนปงบประมาณท่ีลวงมาแลว  โดยใหไดรับจัดสรรปละสามงวด ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนพฤศจิกายน 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนมีนาคม 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนกรกฎาคม 
   (๖)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  รอยละหาของภาษีท่ี
องค 
การบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรรจากจังหวัด  หากจังหวัดใดมีหลายสภาตําบลใหสภาตําบลแต
ละ 
แหงไดรับจัดสรรตามอัตราสวนแหงยอดจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตาม (๕) 
โดย 
ใหไดรับจัดสรรปละสี่งวด  ดังน้ี 
    งวดท่ีหน่ึง  ภายในเดือนพฤศจิกายน 
    งวดท่ีสอง  ภายในเดือนกุมภาพันธ 
    งวดท่ีสาม  ภายในเดือนพฤษภาคม 
    งวดท่ีส่ี  ภายในเดือนสิงหาคม 
  ขอ  ๖  เงินรายไดที่สภาตําบลไดรับจัดสรรจากองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ  



   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    

๕   
ใหถือวาเปนเงินท่ีไดรับตามขอผูกพันหรือตามกฎหมายหรือตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
ไว  โดยนาํสงใหสภาตําบล ดังน้ี 
   (๑)  เงินภาษีอากร  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาต  และคาปรับตามขอ 
๕  
(๑) (๒) และ (๓)  เมื่อไดจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว  ใหสงมอบใหแกสภาตําบลทุก
ส้ิน 
เดือนโดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาตําลบลพรอมกับแจงใหสภาตําบลทราบ  หากสภา
ตําบล 
ใดยังไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใหสงมอบใหแกสภาตําบลนั้นโดยตรง 
   (๒)  เงินภาษีตามขอ  ๕ (๔) (๕) และ (๖)  ใหองคการบริหารสวน
จังหวัด 
สงมอบใหแกสภาตําบลโดยนําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสภาตําบลพรอมกับแจงใหสภาตําบล
ทราบ   
หากสภาตําบลยังไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงมอบใหสภาตําบลนั้น
โดย 
ตรง 
  หากงวดใดมีเหตุอันสมควร  หรือเพื่อประโยชนของสภาตําบล  อาจใหสภาตําบล
ได 
รับจัดสรรเร็วกวากําหนด  ขยายเวลางวดการไดรับจัดสรร  หรือเพิ่มงวดการไดรับจัดสรร  โดยได
รับ 
ความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด 
  ในการจัดสรรหากมีเงินเหลือเทาใด  ใหนําไปสมทบกับเงินที่จัดสรรในงวดถัดไป 
 
 
          ประกาศ  ณ  วันที ่ ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  
๒๕๔๓ 
                 ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
                        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการ
แทน 
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๑๒๗ง/๑๔/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓] 
 



   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    

 
 
 
 


