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พระราชบัญญัติ 
จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  โปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําใน

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

๒๕๒๔ 
 
มาตรา ๔  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต

เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา แตไมเกิน รอยละสิบของภาษี 
ภาษีสรรพสามิตท่ีจะตองเสียเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ถามีเศษของหนึ่งสตางคให

ปดท้ิง 

                                                 
๑ รก.๒๕๒๗/๑๒๗/๘๔พ/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 
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มาตรา ๕  ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวย
ภาษีสรรพสามิต สงมอบเงินภาษีท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรา ๔  ใหแกกระทรวงมหาดไทยโดยหัก
คาใชจายไวรอยละหาของเงินภาษีที่เก็บได 

 
มาตรา ๖  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินท่ีไดรับตามมาตรา ๕ ใหแก

กรุงเทพมหานครและราชการสวนทองถิ่นทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหกรุงเทพมหานคร
และราชการสวนทองถิ่นทุกแหงไดรับเงินคาภาษีสรรพสามิตที่เก็บเพิ่มขึ้น 

 
มาตรา ๗  ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันตาม

กฎหมายวาดวยภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราช
กําหนดจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๒ และเงินภาษี
ซีเมนตตามกฎหมายวาดวยภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต ที่เก็บเพิ่มขึ้นตามพระราช
กําหนดจัดสรรเงินภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต พ.ศ.๒๕๒๔ และยังไมไดจัดสรรใหแก
กรุงเทพมหานครและราชการสวนทองถิ่นทุกแหง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ ดวย 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ป. ติณสูลานนท 
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 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยภาษี
ซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต กฎหมายวาดวยการเก็บภาษีเครื่องขีดไฟซึ่งทําในพระราชอาณา
เขต กฎหมายวาดวยยานัตถุกฎหมายวาดวยภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําในราชอาณาจักร 
กฎหมายวาดวยภาษีไมขีดไฟซึ่งทําในราชอาณาจักร และกฎหมายวาดวยภาษีเครื่องดื่มไดถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งมีหลักการยกเวนภาษีการคาใหแกผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาซึ่งสินคาดังกลาวดวย เปนเหตุใหรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ที่ไดรับจากภาษีซึ่งผูมีหนาที่เสียภาษีตองเสียเพิ่มขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา
และภาษีเครื่องดื่ม ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันซึ่งทําใน
ราชอาณาจักร และตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีซีเมนตซึ่งทําในพระราชอาณาเขต หรอื
จากภาษีการคาตามกฎหมายวาดวยรายไดของราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับสินคา
ตามที่ระบุไวในกฎหมายดังกลาวตองหมดไป สมควรจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตใหแกราชการสวน
ทองถิ่นเปนการทดแทน  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
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