
 
  
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

เรื่อง 
 

ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 

เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2561 
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หลักการ 

 เพื่อก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เหตุผล 

 โดยที่  มาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 
ก าหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นรายได้และน าไปใช้ในกิจการตามอ านาจหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติน้ี 
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ข้อบญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
  โดยที่สมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ว่าด้วยการก าหนดค่าตอบแทนการ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 25๕๒ ประกอบมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา 9/1 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗      
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และนายอ าเภอแม่ริม 
จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี ้
 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทน
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561” 
 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว นับถัดจากวันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นต้นไป 
 

   ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี  
  “ท่ีดิน” หมายความว่า  พื้นที่ดินทั่วไป  และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง 
ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย 
  “ท่ีดินของรัฐ” หมายความว่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แล้ว และมีผู้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ 
  “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
  “ค่าตอบแทน” หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้รับอนุญาตต้องเสียเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

  “ทบวงการเมือง” หมายความว่า หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

  ข้อ 4 การอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ การด าเนินการ การออกใบอนุญาต   การยกเลิก และ
เพิกถอนใบอนุญาต ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ 5 ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ ดังต่อไปนี้ต้องเสียค่าตอบแทนตามอัตราท้ายข้อบัญญัติน้ี 
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 
(๒) ท าด้วยประการใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือ  ที่ทราย ใน

บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
(๓) ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน  
 
 

/ข้อ 6.ให้ผู้รบั...... 
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  ข้อ 6 ให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยเสีย
ค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี ้
 

  ข้อ 7 ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต 
  ในกรณีที่ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหนึ่ง ให้เสียค่าตอบแทนส าหรับปีต่อไป
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันครบปีที่ได้รับอนุญาต 
 

  ข้อ 8 ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐรายใดไม่ช าระค่าตอบแทนภายในเวลาที่ก าหนด   ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละสิบของจ านวนค่าตอบแทนส าหรับปีนั้น 
 

  ข้อ 9 เงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นเงินค่าตอบแทน และถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

  ข้อ 10 เงินค่าตอบแทนให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  และให้แบ่ง
ค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

 

  ข้อ 11 ผู้รับอนุญาตรายใดมีหน้าที่ต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ไม่
ช าระค่าตอบแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 

  ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

ประกาศ ณ  วันที่  27   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

                   
(นายนพดล ณ เชียงใหม)่ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
บัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เร่ือง ก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ ประเภทท่ีขออนุญาต อัตราค่าตอบแทน หมายเหต ุ
   ๑ ตามมาตรา ๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

(ก) กรณีทบวงการเมืองขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ  
เพื่อประโยชน์ในราชการ  
 
(ข) กรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  
(ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก (ก) และ (ข)  

 
- ได้รับการยกเว้น  
 
 
- ไร่ละ 200 บาทตอ่ปี       
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึง่ไร ่ 
 
 
- ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี   
เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึง่ไร ่ 

 

๒ ตามมาตรา ๙ (๒) หรือ ๙ ( ๓) แห่งประมวล  
กฎหมายที่ดิน  
(ก) กรณีการขุดหรือดูดทราย  

(ข) กรณีการขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ  

 
- ลูกบาศกเ์มตรละ 28 บาท 
  

- ลูกบาศกเ์มตรละ ๑๐ บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


