
(ส ำเนำ) 

ข้อบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

เร่ือง 
 

ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์

ในที่ดนิของรัฐ พ.ศ. 2557 

 

 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

อ ำเภอสันป่ำตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 



บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2557 

......................................................... 

หลักกำร 

 เพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จำกผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินของรัฐ      

ในเขตองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เหตุผล 

 โดยที่มำตรำ 9/1 แห่งพระรำชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยที่ดิน (ฉบับที่ 11)     

พ.ศ. 2551 ก ำหนดวิธีกำรและอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ที่ดินของรัฐ จำกผู้ที่ ได้รับอนุญ ำต             

ตำมมำตรำ 9/1 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดินไว้ในข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือเป็นรำยได้

และน ำไปใช้ในกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จึงจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัติน้ี 
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ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2557 

 

  โดยที่สมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว ว่ำด้วยกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนกำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (  ฉบับที่ ๖ )  พ.ศ. 25๕๒  ประกอบมำตรำ ๙      

แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน  และมำตรำ 9/1 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน   ซึ่งแก้ไขเ พ่ิมเติม               

โดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมำยที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ประชำชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗      

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว  โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

และนำยอ ำเภอสันป่ำตอง จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ น้ี เ รียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว         

เร่ือง ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2557” 
 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตท้องที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  

นับถัดจำกวันที่ไดป้ระกำศโดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว เป็นต้นไป 
 

   ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี  

  “ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมำยควำมรวมถึง ภูเขำ ห้วย หนอง 

คลอง บึง บำง ล ำน้ ำ ทะเลสำบ เกำะ และที่ชำยทะเลด้วย 

  “ที่ดินของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ที่ดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองได้          

เลกิใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และมีผู้เข้ำครอบครองใช้ประโยชน์ 

  “ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ  ผู้ที่ได้รับกำรอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่         

ตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน 

  “ค่ำตอบแทน” หมำยควำมว่ำ จ ำนวนเงินที่ผู้ รับอนุญำตต้องเสียเป็นรำยปี          

ให้แก่องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๙ แห่งประมวล

กฎหมำยที่ดินและพนักงำนอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

 

/-2- “ทบวงกำรเมือง” ... 

(ร่ำง) 
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  “ทบวงกำรเมือง” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลของ

รำชกำรสว่นกลำง รำชกำรสว่นภูมภิำค หรือรำชกำรสว่นท้องถิ่น 
 

  ข้อ 4 กำรอนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กำรด ำเนินกำร กำรออกใบอนุญำต     

กำรยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญำต ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในประมวล

กฎหมำยที่ดินและตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ 5 ให้ผู้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินของรัฐ ดังต่อไปนี้ต้องเสียค่ำตอบแทนตำมอัตรำ      

ท้ำยข้อบัญญัติน้ี 

(1) เข้ำไปยดึถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงกำรก่นสร้ำงหรือเผำป่ำ 

(๒) ท ำด้วยประกำรใด ให้เป็นกำรท ำลำย หรือท ำให้เสื่อมสภำพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือ  

ที่ทรำย ในบรเิวณที่รัฐมนตรีประกำศหวงห้ำมในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือ 

(๓) ท ำสิ่งหน่ึงส่ิงใดอันเป็นอันตรำยแก่ทรัพยำกรในที่ดิน  
 

  ข้อ 6 ให้ผู้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

ท่ำวังพร้ำว เสียค่ำตอบแทนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  ตำมบัญชีอัตรำค่ำตอบแทน        

ที่ก ำหนดทำ้ยข้อบัญญัติน้ี 
 

  ข้อ 7 ให้ผู้รับอนุญำตเสียค่ำตอบแทนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ไดรั้บอนุญำต 

  ในก รณี ที่ ร ะ ย ะ เ ว ล ำที่ ไ ด้ รั บ อ นุญำตมี ก ำห นดระยะ เ ว ล ำ เ กิ นก ว่ ำ ห น่ึ ง ปี                      

ให้เสยีค่ำตอบแทนส ำหรับปีต่อไปภำยในสบิห้ำวัน  นับแต่วันครบปีที่ไดรั้บอนุญำต 
 

  ข้อ 8 ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐรำยใดไม่ช ำระค่ำตอบแทนภำยในเวลำที่ก ำหนด     

ให้เสยีเงินเพ่ิมร้อยละสบิของจ ำนวนค่ำตอบแทนส ำหรับปีน้ัน 
 

  ข้อ 9 เงินเพ่ิมให้ถือว่ำเป็นเงินค่ำตอบแทน และถือเป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำร      

สว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 
 

  ข้อ 10 เงินค่ำตอบแทนให้ตกเป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว      

และให้แบ่งค่ำตอบแทนที่ได้รับดังกล่ำวให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในอัตรำร้อยละสี่สิบ

ของค่ำตอบแทนภำยในก ำหนดสำมสบิวันนับแต่วันที่ไดรั้บ 

 

/-3- ข้อ 11 ... 
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  ข้อ 11 ผู้รับอนุญำตรำยใดมีหน้ำที่ ต้องช ำระค่ำตอบแทนให้แก่องค์กำรบริหำร          

ส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  ไม่ช ำระค่ำตอบแทนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 7 ต้องระวำงโทษปรับ   

ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บำท 
 

  ข้อ  12  ให้นำยกองค์ กำรบ ริหำรส่วนต ำบล ท่ ำวั งพ ร้ำว   เป็นผู้ รั กษำกำร                

ตำมข้อบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่ง เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม

ข้อบัญญัติน้ี 

ประกำศ ณ  วันที่  16 เดอืน  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ 
                                                            (นำยธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

                                                 นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

             อนุมัติ 

      ศักด์ิชำย  วงศก์นิษฐ ์

  (นำยศักด์ิชำย  วงศก์นิษฐ์) 

     นำยอ ำเภอสันป่ำตอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชอีัตรำค่ำตอบแทนท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดนิของรฐั พ.ศ.2557 

 

ล ำดับ ประเภทที่ขออนุญำต อัตรำค่ำตอบแทน หมำยเหต ุ

   ๑ ตำมมำตรำ ๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน  

(ก) กรณีทบวงกำรเมืองขออนุญำตใช้ที่ดินของรัฐ  

เพ่ือประโยชน์ในรำชกำร  

(ข) กรณีผู้ รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน    

ขอ ง รัฐ ตำมระ เบี ยบกระทรว งมห ำด ไทย           

ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ประชำชนใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(ค) กรณีอื่น ๆ นอกจำก (ก) และ (ข)  

 

- ได้รับกำรยกเว้น  

 

- ไร่ละ 200 บำทต่อปี       

เศษของไร่ให้คิดเป็นหน่ึงไร่  

 

 

- ไร่ละ ๑,๐๐๐ บำทต่อปี  

เศษของไร่ให้คิดเป็นหน่ึงไร่  

 

๒ ตำมมำตรำ ๙ (๒) หรือ ๙( ๓) แห่งประมวล  

กฎหมำยที่ดิน  

(ก) กรณีกำรขุดหรือดูดทรำย  

(ข) กรณีกำรขุดดนิหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ  

 
- ลูกบำศก์เมตรละ 28 บำท 
  

- ลูกบำศก์เมตรละ ๑๐ บำท  

 

 

 

 

 

 


