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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจัดเก็บค่ำตอบแทนในกำรอนุญำตใช้ที่ดนิของรัฐ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดนิของรัฐ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร เร่ืองการจดัเก็บค่าตอบแทนในการอนญุาตใช้ที่ดินของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร เร่ือง การ
จดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดนิของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดนิของรัฐ 
01/09/2558 17:37  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ข้อบญัญัต ิองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
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เร่ืองการจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
 
บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
 
ประกอบข้อบญัญัต ิองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
เร่ือง การจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดินของรัฐ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
----------------------------------------- 
 
หลกัการ 
 
เพ่ือให้การเรียกเก็บคา่ตอบแทนรายปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถกูต้องตามประมวลกฎหมายท่ีดนิและเพ่ือจดัเก็บ
คา่ตอบแทนเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
เหตผุล 
 
ด้วยได้มีพระราชบญัญัต ิแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๓ แหง่
พระราชบญัญตัฉิบบันี ้ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ ทวิ และให้ใช้ความใน มาตรา ๙/๑ แทน ซึง่ในมาตราดงักลา่ว ระบใุห้
ผู้ รับอนญุาตมาตรา ๙ แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ เสียคา่ตอบแทน ให้แก่ เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายจดัตัง้ท่ีดนิ ได้รับอนญุาตตัง้อยู ่และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการอนญุาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ด้วยการอนญุาตให้ดดูทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ดงันัน้เพ่ือให้องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร สามารถจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียม ตามบทบญัญัตขิองกฎหมายได้ จงึจ าเป็นต้องตราข้อบญัญัตนีิ ้
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ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
เร่ือง การจดัเก็บคา่ตอบแทนในการอนญุาตใช้ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
----------------------       
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดย พระราชบญัญัติ
แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีผู้ ท่ีได้รับอนญุาตตามความในมาตรา ๙ แหง่
ประมวลกฎหมายท่ีดนิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนญุาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนญุาตให้ดดูทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องเสียคา่ธรรมเนียมเป็นรายปีให้แก่
องค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร และนายอ าเภอขามสะแกแสง จงึตราข้อบญัญตัิองค์การ
บริหารสว่นต าบลไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อ ๑ ข้อบญัญตันีิเ้รียกว่า &ldquo; ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร เร่ือง การจดัเก็บคา่ตอบแทนใน
การอนญุาตใช้ท่ีดนิของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ &rdquo; 
 
 ข้อ ๒ ข้อบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบญัญัต ิข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีตราไว้แล้วในข้อบญัญตัินี ้หรือขดัหรือ
แย้งกบัข้อบญัญัตนีิใ้ห้ใช้ข้อบญัญตันีิแ้ทน 
 
 ข้อ ๔ ในข้อบญัญัตนีิ ้
 
 &ldquo; ท่ีดนิ&rdquo; หมายความวา่ พืน้ท่ีดนิทัว่ไป และให้หมายความรวมถึง ภเูขา ห้วย หนอง 
 
คลอง บงึ บาง ล าน า้ ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย 
 
 &ldquo; ท่ีดนิในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร &rdquo; หมายความวา่ ท่ีดนิตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 &ldquo; นายกองค์การบริหารสว่นต าบล &rdquo; หมายความวา่ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
 &ldquo; เจ้าพนกังานท้องถ่ิน &rdquo; หมายความว่า นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
 &ldquo; พนกังานเจ้าหน้าท่ี &rdquo; หมายความวา่ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และพนกังานสว่นต าบลท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินแตง่ตัง้ 
 
 &ldquo; คา่ตอบแทนในการอนญุาต &rdquo; หมายความวา่ คา่ตอบแทนตามบญัชีท้ายประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
 
 &ldquo; ผู้ได้รับอนญุาต &rdquo; หมายความว่า ผู้ ได้รับอนญุาตตามความในมาตรา ๙ แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
 
ข้อ ๕ ผู้ ท่ีได้รับอนญุาต ภายใต้บงัคบัวา่ด้วยการเหมืองแร่การป่าไม้ตามความในมาตรา ๙ แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
เสียคา่ตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงันี ้
 
 ๕.๑ ผู้ได้รับอนญุาต ตามความในมาตรา ๙ (๑) แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิซึง่ท่ีดนิ 
 
ดงักลา่วตัง้อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร ให้เสียคา่ธรรมเนียมในอตัรา ไร่ละ ๑,๐๐๐.- บาท 
 
 ๕.๒ ผู้ได้รับอนญุาต ตามความในมาตรา ๙ (๒) หรือ มาตรา ๙ (๓) แหง่ประมวลกฎหมาย 
 
ท่ีดนิ ให้เสียคา่ตอบแทนในอตัราดงันี ้
 
 ๕.๒.๑ การขดุหรือดดูทราย ลกูบาศก์เมตรละ ๒๘.- บาท  
 
 ๕.๒.๒ การขดุดนิหรือลกูรัง หรืออ่ืน ๆ ลกูบาศก์เมตรละ ๑๐.- บาท หรือไร่ละ ๑๐,๐๐๐บาทตอ่ปี 
 
   ๕.๒.๓ การอนญุาตให้ด าเนินการขดุลอกแหลง่น า้สาธารณประโยชน์ท่ีตืน้เขินโดยน าเอามลูดนิ เศษดนิ หรือทราย ท่ีขดุ
ได้ไปจ าหนา่ยหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการน าเอามลูดนิเศษดนิ หรือทราย ออกไปเพ่ือจ าหน่ายหรือหา
ผลประโยชน์จากมลูดิน เศษดนิ หรือทราย นัน้ ให้เสียคา่ตอบแทนในอตัราลกูบาศก์เมตรละ ๓ บาท 
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  ๕.๒.๔ กรณีประชาชน ได้รับอนญุาตเข้าไปยึดถือครอบครองท่ีดนิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการอนญุาต
ให้ประชาชนใช้ท่ีดนิของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสียคา่ตอบแทนโดยอนโุลมตามนยัมาตรา ๙ ทวิ แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
ตามวิธีการและอตัราท่ีก าหนดไว้ในข้อบญัญัตจิงัหวดันครราชสีมาแตไ่มเ่กินอตัราตามบญัชีท้ายประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
 
 ข้อ ๖ ให้ผู้ ท่ีได้รับอนญุาต ตาม มาตรา ๙ แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิเสียคา่ตอบแทนรายปีให้กบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเกษตร ภายในก าหนด ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอนญุาต 
 
 ข้อ ๗ การช าระคา่ตอบแทนในการอนญุาตนัน้ ให้ถือวา่สมบรูณ์เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ออกใบเสร็จรับเงินและลงช่ือไว้
เป็นการถกูต้องแล้ว 
 
 ข้อ ๘ ผู้ ได้รับอนญุาต รายใด มีหน้าท่ีต้องช าระคา่ตอบแทนในการอนญุาตให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
ถ้ามิได้ช าระคา่ตอบแทนในเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๖ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน ๑,๐๐๐.- บาท 
 
 ข้อ ๙ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร แบง่คา่ตอบแทนในการอนญุาตท่ีได้รับตามข้อ ๕ 
 
ให้แก่องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมาในอตัราร้อยละ ๔๐ ของคา่ตอบแทนท่ีได้รับ ภายในก าหนด ๓๐ วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับ เพ่ือเป็นรายได้ขององค์การบริการสว่นจงัหวดันครราชสีมา และให้คา่ตอบแทนในการอนญุาตสว่นท่ีเหลือตก
เป็นรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร ตามท่ี ท่ีดนิท่ีได้รับอนญุาตตัง้อยู่ ในกรณีท่ี ท่ีดนิดงักลา่ว ไม่ได้
ตัง้อยูใ่นเขตขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา ให้คา่ตอบแทนในการอนญุาตท่ีได้รับตามข้อ ๕ ตกเป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ทัง้หมด 
 
  ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร รักษาการตามข้อบญัญตันีิ ้และให้มี 
 
อ านาจออกประกาศ หรือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามข้อบญัญตันีิ ้                      
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  
 
 (ลงนาม) 
 
  (นายเสนอ เกีย้วกลาง) 
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 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
 
........./................/......... 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

๑.ย่ืนค าร้อง 
๒.ตรวจสอบเอกสาร 
๓.ตรวจสอบสถานท่ี 
๔.เสนอพิจารณาออก
ใบอนญุาต 
 

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
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ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 02/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลเมือง

เกษตร อ าเภอขามสะแกแสง 
จงัหวดันครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


