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ที อต ๐๐๒๓.๕/ว ^ ๔  ๐ ^ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ถนนประซานิมิตร อต ๕๓๐๐๐
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การโอนเงินภาษีม ูลค่าเพ ิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดท่ี ๑๐/ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดืตถ์ และ,นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๘๑๘

ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
ด ้วยจ ังหวัดอ ุตรด ิตถ ์ได ้ร ับแจ ้งจากกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ่นว ่า กรมสรรพากร 

ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผ่านระบบ ผ6พ 61=̂ 115 ปเาล! สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
งวดที่ ๑ ๐ / ๒๕๖๕ ประจำเด ือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ให ้แก ่องค ์กรป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น เร ียบ ร ้อยแล ้ว  
รายละเอียดปรากฏตาม (ว^ (โ๐ฝ6 ท้ายสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นาย/หวิข อภิขัยวิครุดกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราขการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดืตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ 
โทร. ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ต่อ ๕ 
ผู้ประสาน/รัตนา ๐๙๓-๑๓๒๙๓๗๑



ด่วนท่ีสุด
ที มท ๐๘0๘.๓/ว ^ ๙ 5 ๘ '

สำปักงานส่งเสริมการปกครองห้องกินจังหวัดอุดรดด^
เตชหรบ,,,. ษ*''■ โ:..

ไเไ.....
24 พ.ย. 2555

1าสา.

กรมส่งเสริมการชกครองห้องถิ่น 
ถนนนครราชสีมา เซตดุสิต กฑม- ๑๐๓๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๕:
เรื่อง การโอนเงินภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มตามพระราชบ ัญญ ัต ิกำหนดแผนและข ั้นตอนการกระจายอำนาจให ้แก ่ 

องค'กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๖๕๔๒ งวดท่ี ๑๐/ ๒๕๖๕
เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร 

เงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถน พ.ศ. ๖๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ลงวันท่ี ๖๓ กันยายน ๖๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ .  สำเนาหนังสิอกรมสรรพากร ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๗๑๑/ว ๖๗๗๕
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๖. รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีม ูลค ่าเพ ิ่มตามพระราชบัญญัต ิกำหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๔๖ งวดที่ ๑ ๐ / ๖๕๖๕ 
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตาม ป ระกาศ ค ณ ะก รรม ก ารก ารก ระจายอ ำน าจให ้แ ก ่อ งค ์ก รป ก ค รอ งส ่วน ห ้อ งถ ิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอบการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ลงวันท่ี ๖๓ กันยายน ๖๕๖๔ 
ให้จัดสรรเงินภาษีม ูลค่าเพ ิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนห้องถึน พ.ศ. ๖๕๔๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น สำหรับจงบประมาณ พ.ศ, ๖๕๖๕ 
ในอัตราร้อยละ ๖๐.๓® ของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากห้กส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว 
โดยกรมสรรพากรนำส่งเป็นรายเดือน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ ัดเก็บในเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นำส่งภายใบเดือนมกราคม ๖๕๖๕ และต่อเนื่องไปเดือนละครั้งจนกว่าจะครบสิบสองเดือน น้ัน

กรมสรรพากรแจ้ง'ว่าได้ดำเนินการบันทึก'รายการ,!อนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม่1ห้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
ในระบบ ผ6พ 68ฬ15 'ทาล! สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดท่ี ๑๐/ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 0 8  (ะ๐ถ๒ ห้ายหนังสือนี้

จิงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคืริวัฒนั บุปผาเจริญ}
รองอธิบดี ปฎบัติราชการแหน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังห้องถิ่น
กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร./โทรสาร ๐-๖๒๔๑-๘๘๙๘
ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ 53โ3ปลก@ ป๒.3๐.ปา



ต่วนทีพุ
ท กค ๐๗๑๑/ว ัฟ ่ฑ ์ง อ ั

I ^สุมง1นนโยนายิการคลั^2พั0ยXI-เรใส่เด้ 
I '.ลขรัน... ......10 5ว -

9* "  * 0 ผ  I**
เวลา .................

กรมสรรพากร
๙๐ ซอย,พหล'โย'รน ๗ ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐- ® พ.ย.

เรื่อง การถอบคนเงินรายได้แผ่นดืบประเภทภาษีม ูลค ่าเพ ิ่ม เพื่อโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งวดที่ ๑๐/ ๒๕๖๕

เรียน อธิบด้กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
ตามประกาคคณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่าหรับปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้กรมสรรพากรส่งมอบเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ในอัตราร้อยละ ๒๐.๓๑ ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนที่ต้อง 
จ่ายคนผู้เสืยภาษีแล้วโดยนำส่งเป็นรายเดือนและต่อเนื่องไปเดือนละครั้งจบกว่าจะครบสิบสองเดือน น้ัน

กรมสรรพากรได้ดำเนินการบันท้กรายการโอนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในระบบ ผรผ (3^15 าาาล] สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดท่ี ๑๐/ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
จำนวนเงิน ๑๒,๓๔๕,๓๐๘1๐๗๒.๘๕ บาท (หน่ืงหม่ืนสองพับสามร้อยสิสิบห้าล้านสามแสนแปดพันเจ็ดสิบสองบาท 
แปดสิบห้าสตางค์) เรียบร้อยแล้ว

จ็งเรียนมาเพิ่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

' ว *  ว ฝ ^ ^
(นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ) 

รองอธิบดื ปฎนัตราซการแทน 
อธิบดืกรมสรรพากร

กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๐๖๖ 
โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๕๕๘


