
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
เรื่อง  การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
หลักการ 

  เพ่ือเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๙  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.๒๔๙๗   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  
 

เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙  ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้งที่ดิน       
ที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่  และได้บัญญัติให้การจัดเก็บค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดใน       
เทศบัญญัตท้ิองถิ่นนั้น  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การ
เรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ…………….เพ่ือใช้
บังคับต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะตงนอก 

เรื่อง  การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ…………………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
  อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑   เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ............................” 
 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้   ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อได้ประกาศไว้           
โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก  แล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัติ
นี้แทน 

ข้อ ๔  ให้นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ
ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
(บททั่วไป) 

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ที่ดิน” หมายถึง  พ้ืนที่ดินทั่วไป  และให้หมายความรวมถึง  ภูเขา  ห้วย  หนอง  คลอง   บึง

บาง  ล าน้ า  ทะเลสาบ  เกาะ  และท่ีชายทะเลด้วย 
“ที่ดินของรัฐ”  หมายถึง  ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทรัพย์สินทุกชนิดของ

แผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
(๑)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย

ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
  (๒)  ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
  (๓)  ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหารส านัก
ราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

“ผู้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
“ผู้รับอนุญาต” หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๙ แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

-2- 



“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
“ทบวงการเมือง” หมายถึง  หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง

ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
“ค่าตอบแทน” หมายถึง  จ านวนเงินที่ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องเสียเป็นรายปี

ให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ข้อ ๖  ที่ดินของรัฐที่มิได้มีผู้ใดมีสิทธิครอบครองตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗  หากผู้ใดกระท าการด้วยประการใด ๆ  ในที่ดินนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายและต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ข้อ ๗  ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้  ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มี
สิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใด 

(๑)  เข้าไปยึดครอง  ครอบครอง  รวมตลอดถึงการก่อสร้าง  หรือเผาป่า 
(๒)  ท าด้วยประการใดๆ  ให้เป็นการท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน  ที่หิน  ที่กรวดหรือ ที่

ทรายในบริเวณท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
(๓)  ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในดิน 

(หมวด 2) 
อัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต 

ข้อ ๘  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุญาตให้กระท าการใด ๆ ตามเทศบัญญัตินี้
ผู้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าตอบแทนในการอนุญาตเป็นรายปีให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดังนี้ 

(๑)  เข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงก่อสร้าง หรือเผาป่า 
(ก)  ประเภทที่ดินทั่วไป  อัตราไร่ละ  ๑,๐๐๐  บาท  ต่อปี 
(ข) กรณีประชาชนได้รับอนุญาตเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ อัตราไร่ละ ๑๕ บาท ต่อป ี
(ค)  กรณีทบวงการเมืองขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ ให้ได้รับการ

ยกเว้นค่าตอบแทน 
(๒)  การอนุญาตท าการด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน

ที่กรวด หรือท่ีทราย ให้เสียค่าตอบแทน ดังนี้ 
(ก)  การขุดหรือดูดทราย อัตราลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท 
(ข)  การขุดดินหรือลูกรัง อัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท หรืออัตราไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๓)  การอนุญาตท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรที่ดินนอกจากที่ก าหนดไว้ใน

เทศบัญญัตินี้ ให้เสียค่าตอบแทนในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท หรืออัตราไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๔)  การอนุญาตให้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินโดยน าเอามูลดิน

เศษดิน  หรือทราย  ที่ขุดได้ไปจ าหน่ายหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการน าเอามูลดินเศษดินหรือทราย
ออกไปเพ่ือจ าหน่ายหรือหาผลประโยชน์จากมูลดิน เศษดิน หรือทรายนั้น ให้เสียค่าตอบแทนในอัตราลูกบาศก์
เมตรละ ๓ บาท เงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก และให้แบ่ง
ค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ 

(หมวด ๓) 

-3- 



 
 


