ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรแรทองคํา
ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑการเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ กรณีการยื่นคําขอ
อาชญาบัตรพิเศษและการยื่นคําขอประทานบัตรแรทองคํา
อาศัยอํานาจตามความใน 2.1 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเสนอ
ผลประโยชนพิเศษแกรัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรแรทองคํา ตามกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา”
หมวด 1
ผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
----------------ขอ 2 ผูยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแรทองคําตองเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ มอบใหแก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ตามจํานวนพื้นที่ ในอัตราไรละยี่สบิ บาท
ดังนี้

ขอ 3 ผูยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรทองคําตองเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐตามหลักเกณฑ

3.๑ เงินตอบแทนแกรัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร มอบใหแกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ในอัตราหนึ่งลานบาทตอแปลง
3.2 เงินตอบแทนแกรัฐ ตามมูลคาแหลงแร ในอัตราดังตอไปนี้
3.2.1 มูลคาแหลงแรหาสิบลานบาทแรกไมเรียกเก็บผลประโยชนพิเศษสวนนี้
3.2.2 มูลคาแหลงแรสวนที่เกินหาสิบลานบาท แตไมเกินสองพันหารอยลานบาท
ใหชําระในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่ง
3.2.3 มูลคาแหลงแรสวนที่เกินสองพันหารอยลานบาท แตไมเกินเจ็ดพันหารอย
ลานบาท ใหชําระในอัตรารอยละศูนยจุดสอง

3.2.4 มูลคา…

-23.2.4 มูล ค าแหลงแร ส ว นที่ เกิน เจ็ ด พัน หาร อยล านบาท แต ไม เกิน สองหมื่ น
ลานบาท ใหชําระในอัตรารอยละศูนยจุดหา
3.2.5 มูลคาแหลงแรสวนที่เกินสองหมื่นลานบาท แตไมเกินหาหมื่นลานบาท
ใหชําระในอัตรารอยละหนึ่ง
3.2.6 มูลคาแหลงแรสวนที่เกินหาหมื่นลานบาท ใหชําระในอัตรารอยละสอง
เงินตอบแทนแกรัฐตามความในวรรค 1 ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
รอยละเจ็ดสิบหา และสวนที่เหลือรอยละยี่สิบหาจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ที่ประทานบัตรตั้งอยู
และองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่อยูติดกันตามหลักเกณฑที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กําหนด
3.3 เงิ น ตอบแทนแก รั ฐ ตามมู ล ค า ผลผลิ ต ให แ ก ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแร รอยละศูนยจุดสามของมูลคาผลผลิตรวม แตไมนอยกวาสามลานบาทตอปตอกลุมประทานบัตร
ตลอดอายุประทานบัตร
ขอ 4 ผลประโยชนพิเศษแกรัฐที่จัดเก็บไดตามหมวดนี้ เพื่อเปนคาใชจายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ในการสํารวจ หรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร หรือเพื่อใชในการฟนฟูสิ่งแวดลอม
ขอ 5 การเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐตามหมวดนี้ ผูยื่นคําขอตองจัดทําเปนบันทึกขอตกลง
การจายผลประโยชนพิเศษแกรัฐและผลประโยชนตอบแทนแกทองถิ่น ตามแบบแนบทายประกาศนี้
หมวด ๒
การจัดเก็บผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
----------------------------ขอ 6 การยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ตองเสนอผลประโยชนพิเศษ
แกรัฐในจํานวนสองเทาของหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 3.2
ขอ 7 เพื่อประโยชนในการคํานวณผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
(1) การยื่น คํา ขอประทานบัตรหลายแปลงครอบคลุมแหลงแรเดียวกัน ใหใชมูลคา
แหลงแรจากคําขอประทานบัตรทุกแปลงรวมกันในการคํานวณเพื่อเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ ไมวาผูยื่น
คําขอประทานบัต รนั้น ๆ จะยื่น ขอประทานบัต รแปลงตาง ๆ พร อมกัน หรือไม ก็ต าม หากเปน ผู ยื่น คํา ขอ
ประทานบัตรรายเดียวกัน หรือมีหุนสวนรวมกัน หรือกรณีเปนนิติบุคคลมีหุนสวนรวมกันเกินกวาอัตรารอยละหา
ของมูลคาหุนของนิติบุคคลรายหนึ่งรายใด ถาไดนําแรในประทานบัตรสงเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานเดียวกัน ให
ถือวาผูยื่นคําขอประทานบัตรดังกลาวเปนเสมือนผูย ื่นคําขอประทานบัตรรายเดียวกัน
(2) กรณีการขอตออายุประทานบัตร การจัดเก็บผลประโยชนพิเศษขอ 3.3 ใหคํานวณ
จากมูลคาผลผลิตเฉพาะแปลงที่ไดรับการตออายุประทานบัตร
ทั้ง นี้ ใหใ ช ร าคาประกาศของแรเ พื่ อใช เป น เกณฑใ นการเรี ย กเก็บ ค าภาคหลวงแร
ที่บังคับใชอยูกอนวันที่คําขอประทานบัตรหรือคําขอตออายุประทานบัตรตามขอ 7 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
นําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแรตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 เจ็ดวันเปนหลักเกณฑใน
การคํานวณมูลคาแหลงแร
ขอ 8 การชําระ...

-3ขอ 8 การชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
8.1 การชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐตาม ขอ 3.1 ใหชําระ ณ วันที่ไดรับประทานบัตร
8.2 การชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐตาม ขอ 3.2 ใหดําเนินการโดย
(1) จํานวนหนึ่งลานบาทลงมาใหชําระงวดเดียว โดยใหไดรับการลดหยอนในอัตรา
รอยละสิบของผลประโยชนพิเศษแกรัฐที่ตองชําระ
(2) จํา นวนเกิน หนึ่ง ลา นบาทถึง สิบ ล านบาท ให ผอ นชํ า ระได ต ามหลัก เกณฑ
ดังตอไปนี้
(2.1) ใหชําระหนึ่งลานบาทแรกกอน สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนงวด (รายป)
งวดละเทา ๆ กัน แตตองชําระไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตองวด และใหชําระภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของทุกป
(2.2) ปลอดการชําระหนี้ในชวงสองปแรกนับแตปที่ไดรับประทานบัตรโดย
ไมคิดดอกเบี้ย
(๒.3) ใหเริ่มผอนชําระงวดแรกในปที่สามนับแตปที่ไดรับประทานบัตร
(2.4) อัตราดอกเบี้ยรอยละสองจุดหาตอป
(2.5) ระยะเวลาการผอนชําระตองไมเกินสิบป เวนแตประทานบัตรมีอายุ
เหลืออยูนอยกวาสิบปใหใชอายุประทานบัตรแทน
(2.๖) กรณีผิดนัดชําระงวดใดงวดหนึ่ง ใหคิดคาปรับในอัตรารอยละสิบหา
ตอป นับแตวันผิดนัดจนถึงวันชําระจริง และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีสิทธิเรียกใหผูถือ
ประทานบัตรชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐสําหรับงวดที่เหลืออยูทั้งหมดไดทันที
(3) จํานวนเกินสิบลานบาทขึ้นไป ใหผอนชําระไดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(3.1) ชําระในสวนแรกรอยละสิบของผลประโยชนพิเศษแกรัฐทั้งหมดกอน
สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนงวด (รายป) งวดละเทา ๆ กัน แตตองชําระไมนอยกวารอยละสิบของผลประโยชนพิเศษ
แกรัฐทั้งหมดตองวด และใหชําระภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของทุกป
(3.2) ระยะเวลาการผอนชําระตองไมเกินยี่สิบป เวนแตประทานบัตรมีอายุ
เหลือนอยกวายี่สิบป ใหใชอายุประทานบัตรแทน
(3.3) ใหนําหลักเกณฑตามขอ 8.2 (2.2) (2.3) (2.4) และ (2.6) มาใช
บังคับกับการขอผอนชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐจํานวนเกินสิบลานขึ้นไปโดยอนุโลม
(๔) ผูถือประทานบัตรที่ประสงคจะชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐตามขอ 8.2
(2) หรือ 8.2 (3) ทั้งหมดในงวดเดียว ใหไดรับสิทธิลดหยอนตาม 8.2 (1)
(๕) ในระหวางการผอนชําระเงินผลประโยชนพิเศษแกรัฐ และมีเหตุใด ๆ ตามกฎหมาย
ที่ทําใหสิทธิของผูถือประทานบัต รสิ้น สุดลง ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีสิทธิเรียกเงิน
ผลประโยชนพิเศษแกรัฐสําหรับงวดที่เหลืออยูทั้งหมดไดทันที
8.3 การชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐตาม ขอ 3.3 ใหชําระพรอมกับการชําระ
คาภาคหลวงแรในแตละครั้ง
ขอ 9 ในระหวางการผอนชําระเงินผลประโยชนพิเศษแกรัฐ หากไดรับอนุญาตใหหยุดการทําเหมือง
ไมวาดวยสาเหตุใด ๆ ไมใหนํามาเปนเหตุในการอางเพื่อไมชําระเงินผลประโยชนพิเศษแกรัฐที่อยูในระหวาง
การผอนชําระ
ขอ 10 ในระหวาง...

-4ขอ 10 ในระหวางการทําเหมืองแรตามประทานบัตรที่ไดชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐแลวหรือ
อยูระหวางการผอนชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐ หากมีการสํารวจหรือประเมินในภายหลังพบวามีปริมาณสํารองแร
ซึ่งใชในการคํานวณมูลคาแหลงแรในประทานบัตรนั้นเกินกวาปริมาณสํารองแรที่แจงไวในชั้นยื่นคําขอประทานบัตร
ใหผูถือประทานบัตรยื่นเสนอใหผลประโยชนพิเศษแกรัฐเพิ่มเติมใหครบถวนและชําระใหเสร็จสิ้นภายในงวดเดียว
โดยใหไดรับสิทธิลดหยอนตามหลักเกณฑของขอ 8.2 (1)
ทั้งนี้ ใหใชราคาประกาศของแรเพื่อใชเปนเกณฑในการเรียกเก็บคาภาคหลวงแร ในวันทําการ
วันสุดทายของปนั้น เปนหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาแหลงแรตามวรรคหนึ่ง
ขอ 11 ผูถือประทานบัตรที่ขอเพิ่มชนิดแรระหวางการทําเหมืองแรตามประทานบัตรที่ได
ชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐแลวหรือยังอยูในระหวางการผอนชําระ ใหเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐเพิ่มให
ครบถว นดว ย โดยใหใชราคาประกาศของแรเพื่อใชเปน เกณฑในการเรีย กเก็บคาภาคหลวงแร ในวันทําการ
วันสุดทายของปนั้นเปนหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาแหลงแร
การชํา ระผลประโยชนพิเ ศษแกรั ฐ ในสว นที่ เพิ่ม ตามวรรคหนึ่ง ใหเป น ไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) กรณีชําระในงวดเดียว ใหไดรับสิทธิลดหยอนตามหลักเกณฑของขอ 8.2 (1)
(2) กรณี อ ยู ใ นระหว า งการผ อ นชํ า ระเงิ น ผลประโยชน พิ เ ศษแก รั ฐ ที่ เ สนอมาใน
ชั้นยื่นคําขอประทานบัตร และผลประโยชนพิเศษแกรัฐในสวนที่เพิ่มนี้ ถาประสงคจะผอนชําระ จะตองผอนชําระ
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการผอนชําระครั้งแรกที่เหลืออยู โดยไมปลอดการชําระหนี้
(3) ให จัด ทําบัน ทึกขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษแกรัฐ เพิ่มเติมจากบัน ทึก
ขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษแกรัฐที่ไดจัดทําไวในคราวการยื่นคําขอประทานบัตรดวย
ขอ 12 ในกรณีผูถือประทานบัตรมิไดดําเนินการยื่นเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐเพิ่มตาม
ขอ 10 และปรากฏวามีการผลิตแรจากประทานบัตรรวมกันเกินปริมาณแรสํารองที่แจงไวในชั้นการยื่นคําขอ
ประทานบัตร จะตองชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐในสวนที่เพิ่มนี้พรอมดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละสองจุดหาตอป
นับแตวันที่ไดรับประทานบัตร และตองจายเบี้ยปรับอีกรอยละสิบหาของจํานวนเงินในสวนที่เพิ่ม
เงินผลประโยชนพิเศษแกรัฐในสวนที่เพิ่มตามวรรคหนึ่ง ผูถือประทานบัตรตองชําระใหแลว
เสร็จในคราวเดียว โดยไมไดรับการลดหยอนตามหลักเกณฑของขอ 8.2 (1) แลวใหผูถือประทานบัตรไปดําเนินการ
ประเมินปริมาณสํารองแรใหม
การประเมินปริมาณสํารองแรใหมตามวรรคสอง ใหผูถือประทานบัตรเสนอผลประโยชนพิเศษ
แกรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ และใหชําระผลประโยชนพิเศษแกรัฐ ดังนี้
(1) กรณีจํานวนเงินเขาหลักเกณฑตองชําระในคราวเดียวตามขอ 8.2 (1) ไมใหไดรับ
สิทธิลดหยอน
(2) กรณีจํานวนเงินเขาหลักเกณฑตองชําระในคราวเดียวตามขอ 8.2 (2) หรือ
8.2 (3) หากประสงคจะผอนชําระใหผอนชําระไดไมเกินสิบป เวนแตประทานบัตรมีอายุเหลืออยูนอยกวาสิบปใหใช
อายุประทานบัตรที่เหลืออยูแทน
ขอ ๑3 กรณีทมี่ ีการเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐตามอาชญาบัตรพิเศษแลวใหผลประโยชนพิเศษ
แกรัฐดังกลาวมีผลผูกพันผูไดรับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ไดรับอาชญาบัตรพิเศษนั้นดวย

หมวด 3 ...

-5หมวด 3
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงิน
ขอ 14 การรับ เงิน การเก็บ รักษาเงิน การเบิกจายเงิน ตามประกาศนี้ ใหถือ ปฏิบัติ ต าม
กฎระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

xxxx พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

