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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง กําหนดวิธีการและอัตราการเรียกเก็บคาตอบแทนในการอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------------------

หลักการ
เพื่อกําหนดวิธีการและอัตราการเรียกเก็บคาตอบแทนในการอนุญาต ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดินและเพื่อจัดเก็บคาตอบแทนในการอนุญาตเปนรายไดของเทศบาลนคร
เชียงราย

เหตุผล
ดวยไดมีพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม
ความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ ทวิ และใหใชความในมาตรา ๙/๑
แทน ซึ่งในมาตราดังกลาว ระบุใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เสียคาตอบแทน
ใหแกเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินไดรับอนุญาตตั้งอยู ดังนั้นเพื่อใหเทศบาลนครเชียงรายสามารถจัดเก็บคาตอบแทน
ในการอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายได จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง กําหนดวิธีการและอัตราการเรียกเก็บคาตอบแทนในการอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๙/๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให
ผูที่ไดรับอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินตองเสียคาตอบแทนในการอนุญาต
ใหแ กเทศบาล และมาตรา ๖ แห งพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดให บรรดา
ใบอนุ ญ าต คา ธรรมเนี ย ม ต าง ๆ เป น รายได ของเทศบาลนั้น เทศบาลนครเชี ย งรายจึ งอาศั ย อํา นาจ
ตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลนครเชี ย งราย และผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งราย
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง กําหนดวิธีการและ
อัตราการเรียกเก็บคาตอบแทนในการอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับ
สํานักงานเทศบาลนครเชียงรายแลวเจ็ดวัน

ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ

ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่
ตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง
บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย
“ที่ดินในเขตเทศบาล” หมายความวา ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตเทศบาล
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลนครเชียงราย
“นายกเทศมนตรี” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

๑๘๐
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ปลั ด เทศบาล หรื อ พนั ก งานเทศบาลอื่ น ที่
นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
“ค า ตอบแทนในการอนุ ญ าต” หมายความว า ค า ตอบแทนตามบั ญ ชี ท า ยประมวล
กฎหมายที่ดิน
“ผูไดรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ขอ ๕ ใหผูไดรับอนุญาต ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ตาม
ความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้
๕.๑ ผูไดรับอนุญาต ตามความในมาตรา ๙(๑) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหเสีย
คาตอบแทนในการอนุญาตในอัตรา ไรละ ๑,๐๐๐ .- บาทตอป
๕.๒ ผูไดรับอนุญาต ตามความในมาตรา ๙(๒) หรือ มาตรา ๙(๓) แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ใหเสียคาตอบแทนในการอนุญาตในอัตรา ดังนี้
๕.๒.๑ การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ ๒๘.- บาท
๕.๒.๒ การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่นๆ ลูกบาศกเมตรละ ๑๐ บาท
ขอ ๖ ใหผูไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินเสียคาตอบแทนใน
การอนุญาตใหกับเทศบาลนครเชียงราย ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๗ การชําระคาตอบแทนในการอนุญาตนั้น ใหถือวาสมบูรณเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดออกใบเสร็จรับเงินและลงชื่อไวเปนการถูกตองแลว
ข อ ๘ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตรายใด มี ห น า ที่ ต อ งชํ า ระค า ตอบแทนในการอนุ ญ าตให แ ก
เทศบาลนครเชียงราย ไมชําระคาตอบแทนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
ขอ ๙ ใหเทศบาลนครเชียงรายแบงคาตอบแทนในการอนุญาตที่ไดรับตามขอ ๕ ใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในอัตรารอยละสี่สิบของคาตอบแทนที่ไดรับ ภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับ เพื่อเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และใหคาตอบแทนในการ
อนุญาตสวนที่เหลือตกเปนรายไดของเทศบาลนครเชียงรายตามที่ที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู ในกรณีที่
ที่ดินดังกลาวไมไดตั้งอยูในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใหคาตอบแทนในการอนุญาตที่
ไดรับตามขอ ๕ ตกเปนรายไดของเทศบาลนครเชียงรายทั้งหมด
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ขอ ๑๐ ใหนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงนาม)

ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง
(นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

สมพงษ กูลวงค
(นายสมพงษ กูลวงค)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

