ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เรื่อง หลักเกณฑในการบริหารจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ
ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
อาศัยอํานาจตามขอ 3.3 (2) ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงออก
ประกาศหลักเกณฑในการบริหารจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรใน
การบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคําไว ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 กองทุนนี้มีชื่อวา “กองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา”
ขอ 2 สํานักงานของกองทุนมีที่ตั้งตามทีอ่ ยูของบริษัทที่ประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา
ขอ 3 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ในประกาศนี้
กองทุน หมายถึง กองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
คณะกรรมการกองทุน หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
บริษัท หมายถึง บริษัทที่ประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา
หลักเกณฑ หมายถึง หลักเกณฑในการบริหารจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
ผูจัดการกองทุน หมายถึง ผูจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ ตามกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
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-2หมวดที่ 2
การจัดตั้งกองทุน
ขอ 5 บริ ษั ท ใดที่ มี การจั ด ตั้ง กองทุ น เดิ มหรื อ การดํ าเนิ น การใดในลั ก ษณะกองทุ น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเหมือนกันหรือสอดคลองกับกองทุนนี้ และมีผลใชบังคับอยูเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปกอน
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหบริษัทดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอบังคับตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการกองทุนเดิม รวมถึงใหคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนเดิมดําเนินการตอไป โดยไมตองตั้งกองทุน
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นมาใหม การจัดเก็บเงินเขากองทุนตองไมนอยกวาตามที่ประกาศฉบับนี้
กําหนด
ขอ 6 กรณีที่ยังไมมีการจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงคเหมือนกันหรือสอดคลองกับกองทุนนี้
ใหจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนตามหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้
หมวดที่ 3
วัตถุประสงคของกองทุน
ขอ 7 วัตถุประสงคของกองทุน เพื่อใชเปนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ที่เกี่ยวของกับการเฝาระวังและการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแรของบริษัท ทั้งในชวง
ระหวางการทําเหมือง และภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง
หมวดที่ 4
ทรัพยสิน การไดมาซึ่งทรัพยสิน และรูปแบบการใช
ขอ 8 ที่มาของเงินกองทุน
8.1 เงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอยละ 3 ของคาภาคหลวงแรที่บริษัทชําระในแต
ละป แตตองไมนอยกวา 10 ลานบาทตอปตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบการ เวนแตบริษัทยุติการทําเหมือง
และเวนคืนประทานบัตร
8.2 ดอกผลอันเกิดจากเงินสมทบตามขอ 7.1
ในการนําเงินเขากองทุนใหบริษัททําสัญ ญาผูกพันกับ ผูจัดการกองทุน โดยนําเงิน
สมทบตาม ขอ 8.1 เขาบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ใหดําเนินการชําระเงินสมทบ
ของปกอน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปถัดไป
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คณะกรรมการกองทุน
ขอ 9 กองทุนนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ
ดังนี้
1. ผูวาราชการจังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู
เปนประธานกรรมการ
2. ผูแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เปนกรรมการ
3. ผูแทนกรมควบคุมโรค
เปนกรรมการ
4. ผูแทนกรมอนามัย
เปนกรรมการ
5. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู
เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนกรรมการ
จังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู
6. นายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการ
หรือนายกเทศมนตรีที่ประทานบัตรตั้งอยู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู
เปนกรรมการและเลขานุการ
8. ผูจัดการกองทุน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีพื้นที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู ครอบคลุมมากกวา 1 พื้นที่ ใหผูแทนแตละพื้นที่
เปนคณะกรรมการรวมกัน โดยใหแตละพื้นที่มีผูแทนจํานวน 1 คนในแตละตําแหนง
หมวดที่ 6
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
ขอ 10 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการบริหารงานใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ดังนี้
10.1 แตงตั้งผูจัดการกองทุน ซึ่งเปนเจาหนาที่ของบริษัท
10.2 ควบคุมและดูแลการนําเงินเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑใน
หมวดที่ 4
10.3 พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบคาใชจายในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
10.4 ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตามที่ไดอนุมัติ
10.5 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการกองทุนมอบหมายไดตามความเหมาะสม
10.6 เชิญ บุคคลที่เห็น สมควรเขารว มประชุมเปน ครั้งคราวได เพื่อให
ขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ
ขอ 11 ประธาน...
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11.1 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุน
11.2 เปนประธานการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
11.3 ลงนามอนุ มั ติ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น
ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ขอ 12 ผูจัดการกองทุน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
12.1 ดําเนินการติดตอประสานงานทั่วไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกองทุน
12.2 จัด การประชุ มคณะกรรมการกองทุ น ตามคํ า สั่ งของประธานกรรมการ
กองทุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม
12.3 จัดทํารายงานสรุปคาใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
แตละครั้ง เพื่อเสนอใหคณะกรรมการกองทุน และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทราบทุกสิ้นป
12.4 จัดทํารายงานสถานะทางการเงินของกองทุน ใหคณะกรรมการกองทุน และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทราบทุกสิ้นป
12.5 เปนตัวแทนของกองทุน ในการติดตอกับบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย
หมวดที่ 7
การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
ขอ 13 คณะกรรมการกองทุน จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป และตองมี
กรรมการกองทุนเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือวาครบองคประชุม
ขอ 14 มติเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ใหถือเสี ยงขางมากของที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุน
หมวดที่ 8
การเงิน
ขอ 15 การเก็บรักษาเงินกองทุน ใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี
สํานักงานสาขาตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู
ขอ 16 ประธานกรรมการกองทุน หรือกรรมการกองทุนที่ไดรับมอบหมายจากประธานกองทุน
รวมกับผูจัดการกองทุน มีอํานาจสั่งจายเงินตามแผนงานไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยใหลงชื่อ
รวมกันในการสั่งจาย
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การเลิกกองทุน
ขอ 17 กองทุนจะเลิกไดก็ตอเมื่อ
(1) ไดดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคเสร็จสิ้นตามแผนงานที่กําหนดไว
(2) กรณีเงินกองทุนที่เหลืออยูหลังจากขอ 17 (1) ใหคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการ
เงินกองทุนตอไป จนกวาเงินกองทุนจะหมด
(3) เงินกองทุนหมด โดยที่ไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนแลว

ประกาศ ณ วันที่

xxxx พ.ศ. ๒๕๖๐

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

