
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒)  พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ.

๒๕๒๔ 
 
มาตรา ๔  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต

เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตไมเกินรอยละสิบของภาษี 
ภาษีสรรพสามิตที่จะตองเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถามีเศษของหนึ่งสตางคให

ปดทิ้ง 
มาตรา ๕  ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวย

ภาษีสรรพสามิต สงมอบเงินภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรา ๔ ใหแกกระทรวงมหาดไทยโดยหัก
คาใชจายไวรอยละหาของเงินภาษีที่เก็บได 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๘๔/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 



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 ๖  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได รับตามมาตรา ๕ ใหแก

กรุงเทพมหานครและราชการสวนทองถ่ินทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือใหกรุงเทพมหานคร
และราชการสวนทองถ่ินทุกแหงไดรับเงินคาภาษีสรรพสามิตที่เก็บเพิ่มขึ้น 

 
มาตรา ๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตาม

กฎหมายวาดวยภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราช
กําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๒ และเงินภาษี
ซีเมนตตามกฎหมายวาดวยภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราช
กําหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ.๒๕๒๔ และยังไมไดจัดสรรใหแก
กรุงเทพมหานครและราชการสวนทองถ่ินทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ ดวย 

 
มาตรา  ๘   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งและ รัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

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 เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษี
ซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต กฎหมายวาดวยการเก็บภาษีเครื่องขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณา
เขต กฎหมายวาดวยยานัตถุกฎหมายวาดวยภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร 
กฎหมายวาดวยภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร และกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่ม ไดถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งมีหลักการยกเวนภาษีการคาใหแกผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาซึ่งสินคาดังกลาวดวย เปนเหตุใหรายไดของราชการสวนทองถ่ิน
ที่ไดรับจากภาษีซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียเพิ่มขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา
และภาษีเครื่องดื่ม ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร และตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต หรือ
จากภาษีการคาตามกฎหมายวาดวยรายไดของราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ ในสวนที่เก่ียวกับสินคา
ตามที่ระบุไวในกฎหมายดังกลาวตองหมดไป สมควรจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตใหแกราชการสวน
ทองถ่ินเปนการทดแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๕ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ทรงยศ 
สราวุฒ ิ
จัดทํา 

๑๖ พ.ค. ๔๖ 
 

วาทินี/ปฐมพร/ปรับปรุง 
๑๙กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


