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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดอัตราการจ่ายเงินบารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินบารุงพิเศษ
พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
กาหนดอัตราการจ่ายเงินบารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินบารุงพิเศษ
ข้อ ๑ ให้ผู้ถือประทานบัตรสาหรับทาเหมืองแร่ทุกชนิด เสียเงินบารุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สาหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้
ข้อ ๒ ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบารุงพิเศษตามข้อ ๑ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ที่
ประทานบัตรตั้งอยู่ พร้อมกับการชาระค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิด
ในกรณีที่มีการขอผัดชาระค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิด ให้ผู้ถือประทานบัต รเสียเงินบารุงพิเศษพร้อมกับการ
ชาระค่าภาคหลวงแร่ชนิดนั้นที่ขอผัดชาระค่าภาคหลวงแร่ไว้
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีการชาระค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิดไว้บางส่วน และจะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มให้
ครบถ้วนในภายหลัง ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบารุงพิเศษที่ต้องเสียเพิ่มพร้อมกับการชาระค่าภาคหลวงแร่นั้น
ส่วนที่เพิ่ม
ข้อ ๔ เมื่อได้รับเงินบารุงพิเศษแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕ ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่นั้นที่ได้รับชาระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร ให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ได้รับชาระไว้นั้น จ่ายคืนเงินบารุงพิเศษส่วนที่เกิน โดยจ่ายจากเงิน
บารุงพิเศษที่ได้รับชาระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน ในกรณีที่ไม่มีเงินบารุงพิเศษที่ได้รับชาระไว้ในขณะนั้น
พอที่จะจ่ายคืน ให้เบิกเงินบารุงพิเศษที่นาฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน การจ่ายเงินบารุงพิเศษคืนต้องให้ผู้รับเงินลงนาม
ไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย
ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษาและการนาฝากเงินบารุงพิเศษ ดังนี้
(1) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่เรียกเก็บเงินบารุงพิเศษจากผู้ถือประทานบัตร
สาหรับทาเหมืองแร่ทุกชนิด พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบารุงพิเศษดังกล่าวไว้ในบัญชีการ
เรียกเก็บเงินบารุงพิเศษสาหรับจังหวัดนั้น และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่นาเงินบารุงพิเศษที่
เรียกเก็บ ได้โอนเงิน บารุงพิเศษเข้าบัญ ชีเงินฝากประเภทเงินบารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ โดยการรับ เงิน การเก็บ รักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตามประกาศนี้ ให้ ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
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(2) ในกรณีที่มีการชาระค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิดไว้บางส่วน และจะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่นั้น
เพิ่มให้ครบถ้วนในภายหลัง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่แสดงรายละเอีย ดการเรียกเก็บเงินบารุง
พิเศษเพิ่มดังกล่าวไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบารุงพิเศษเพิ่มสาหรับจังหวัดนั้น และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้ องที่น าเงิน บ ารุ งพิ เศษที่ เรี ย กเก็บ เพิ่ ม จานวนดั งกล่ าว โอนเงิน บ ารุงพิ เศษเข้าบั ญ ชี เงิน ฝากประเภท
เงินบารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(3) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ตรวจสอบยอดเงินบารุงพิเศษ ซึ่งได้รวมยอดเงิน
ที่ ได้ เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม หรื อ หั ก เงิน ที่ ต้ อ งจ่ ายคื น เป็ น ยอดเงิน บ ารุงพิ เศษสุ ท ธิ ที่ เรีย กเก็ บ ได้ จ ริ งของแต่ ล ะจั ง หวั ด
โดยให้ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจ าท้ อ งที่ ด าเนิ น การจั ด ท าสรุ ป รายงานการจั ด เก็ บ เงิน บ ารุ งพิ เศษ
ให้ กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่ท ราบ เมื่อสิ้ นงวดที่จะต้องจัดสรรเงินบ ารุงพิ เศษ คือวันที่ 31
มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
(4) ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บเงินบารุงพิเศษ
ของแต่ละจังหวัดตามข้อ 6 (3) เพื่อตรวจสอบกับจานวนเงินที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ได้โอนเงิน
บารุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามข้อ 6 (1)
และ (2) ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน เมื่อยอดเงินบารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ถูกต้องแล้วให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ดาเนินการจัดสรรเงินบารุงพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่ การ
ปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หมวด 2
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบารุงพิเศษ
ข้อ 7 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบารุงพิเศษ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรเงินบารุง
พิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้ องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่ การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้ว
ตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
และให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เป็นประธาน และอย่างน้อยมีกรรมการอื่นอีกประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
วิศ วกรเหมื อ งแร่ เชี่ ย วชาญ ผู้ อ านวยการส านั ก กฎหมาย ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ศ วกรรมและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ และ
ผู้ อานวยการส านั กบริห ารสิ่ งแวดล้ อมเป็ น กรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้ าที่ ในการกาหนดอนุมั ติ
แผนงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่ การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้ว
ตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ข้อ 8 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสรร ควบคุม กากับดูแลการใช้จ่ายเงินบารุงพิเศษ
โดยให้จัดสรรเงินบารุงพิเศษปีละ 2 งวด งวดที่หนึ่งในเดือนเมษายน และงวดที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 9 การใช้จ่ายเงินบารุงพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

