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  การขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐมีหลายวิธี 
ซึ่งการด าเนินงานตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งการด าเนินงาน
เป็นของเอกชนต้องเป็นผู้ด าเนินงานขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จะต้องพิจารณาจากสถานะของท่ีดิน และวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมในการด าเนินการตาม มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 
  1. เอกชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เป็นการขอใช้ในลักษณะช่ัวคราวไม่ถาวร โดยสถานะของท่ีดิน
ยังคงเดิม เช่น การขออนุญาตเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์ การขุดดินลูกรัง เป็นต้น ผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติ
บุคคล สัญชาติไทย ยื่นค าขอตามแบบต่อนายอ าเภอท้องท่ี หากท้องท่ีใดยกเลิกอ านาจหน้าท่ีนายอ าเภอแล้ว ให้ยื่น
ต่อเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  แล้วแต่ท่ีดินต้ังอยู่ในท้องท่ีใด  โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐในส่วนจังหวัดได้  ในการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของ
รัฐจะอนุญาตให้เนื้อท่ีไม่เกิน  10  ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันควร  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  5  ปี โดยเสียค่าตอบแทน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกิน
อัตราตามบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายท่ีดินก าหนด หากเป็นการอนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ การอนุญาต
จะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับราษฎร และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน 
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งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

        053 – 121585 ต่อ 43      053 - 121573 

 

 

                     กฎหมายน่ารู ้

บังคับใช้แล้ว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   



 
 

 
 

  2.  เอกชนขออนุญาตดูดทรายในที่ดินสาธารณประโยชน์  เช่น แม่น้ า เป็นต้น ผู้ขอเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ยื่นค าขอตามแบบฟอร์มกรณีเช่นเดียวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ดูดทรายในจังหวัด ในการขอ
อนุญาตได้เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี และเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกินบัญชีท้ายประมวลกฎหมายท่ีดินก าหนด 
หากเป็นการด าเนินการในแม่น้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ าโขง เป็นต้น จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) พิจารณาก่อน 

  ภายใต้กฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) ประกอบ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2551 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547  โดยความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และนายอ าเภอแม่ริม ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2561  เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 
2561 มีใจความดังนี้  

  โดยท่ีสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยการก าหนดค่าตอบแทนการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) ประกอบ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ 
พ.ศ. 2547  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และนายอ าเภอแม่ริม จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง ก าหนด
ค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2561” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว นับถัดจากวันท่ีได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้  
  “ที่ดิน”  หมายความว่า พื้นท่ีดินท่ัวไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง 
ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย 
  “ที่ดินของรัฐ”  หมายความว่า ท่ีดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์
ร่วมกันแล้ว และมีผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ 
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  “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า จ านวนเงินท่ีผู้รับอนุญาตต้องเสียเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน
และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตารีแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  “ทบวงการเมือง” หมายความว่า หน่วยงานราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

  ข้อ 4 การอนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ การด าเนินการ การออกใบอนุญาต การยกเลิกและ
เพิกถอนใบอนุญาต ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดินและตามกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อ 5 ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐ ดังต่อไปนี้ต้องเสียค่าตอบแทนตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
  (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า  
  (2) ท าด้วยประการใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เส่ือมสภาพที่ดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ใน
บริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
  (3) ท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน  

  ข้อ 6 ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เสีย
ค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท่ีก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ 7 ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ภายในสิบห้าวันแต่
ได้รับอนุญาต 
  ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตมีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี ให้เสียค่าตอบแทนส าหรับปี
ต่อไปภายในสิบห้าวัน นับแต่วันครบปีท่ีได้รับอนุญาต 

  ข้อ 8 ผู้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐรายใดไม่ช าระค่าตอบแทนภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละสิบของจ านวนค่าตอบแทนส าหรับปีนั้น 

  ข้อ 9 เงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นเงินค่าตอบแทน และถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

  ข้อ 10 เงินค่าตอบแทนให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และให้แบ่ง
ค่าตอบแทนท่ีได้รับดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในอัตราร้อยละส่ีสิบของค่าตอบแทนภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ 
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  ข้อ 11 ผู้รับอนุญาตรายใดมีหน้าท่ีต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ไม่ช าระค่าตอบแทนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 27 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

นพดล  ณ เชียงใหม่ 
(นายนพดล  ณ เชียงใหม่)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เร่ือง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2561 

 
ล าดับ ประเภทท่ีขออนุญาต อัตราค่าตอบแทน หมายเหตุ 

1 ตามมาตรา 9 (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ก) กรณีทบวงการเมืองขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ 
(ข) กรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 
(ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก (ก) และ (ข) 

 
-ได้รับการยกเว้น 
 
-ไร่ละ 200 บาทต่อปี  
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
- ไร่ละ 1,000 บาทต่อปี 
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

 

2 ตามมาตรา 9 (2) หรือ 9 (3) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ก) กรณีการขุดหรือดูดทราย 
(ข) กรณีการขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่นๆ  

 
- ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท 
- ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท 

 

 
    

 
ท่ีมา: www.dol.go.th 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง บังคับใช้ข้อบัญญัติ เรื่องก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาต 
             ใช้ประโยชนใ์นท่ีดินของรฐั พ.ศ. 2561 
       ข้อบัญญติัองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ เรือ่ง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนญุาตใช้ประโยชนใ์นท่ีดินของรฐั  
             พ.ศ. 2561 
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