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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  136  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงิน
บํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษ” 

หมวด  1 
กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขในการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ 
 

 

ข้อ 4 ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร 

ข้อ 5 เงินบํารุงพิเศษตามข้อ  4  ให้เสียพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษ
พร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ที่ขอผัดการชําระไว้   

ข้อ 7 ในกรณีที่มีชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  ถ้าได้มีการประเมินในภายหลังและต้อง
ชําระค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่ต้อง 
เสียเพิ่มพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ในส่วนที่ต้องชําระเพิ่ม   

ข้อ 8 เม่ือได้รับเงินบํารุงพิเศษแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับชําระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จ่ายคืนเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่เกิน  โดยจ่ายจากเงินบํารุงพิเศษ 
ที่ได้รับชําระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน  ถ้าไม่มีเงินบํารุงพิเศษที่ได้รับชําระไว้ในขณะนั้นพอที่จะ
จ่ายคืนได้  ให้เบิกเงินบํารุงพิเศษที่นําฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน   
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การจ่ายเงินบํารุงพิเศษคืน  ให้ผู้รับเงินลงนามไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย 
ข้อ 10 วิธีการเก็บรักษาและการนําฝากเงินบํารุงพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ

สําหรับจังหวัดนั้น  และให้นําเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(2) ในกรณีผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  และจะต้องเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มให้ครบถ้วนในภายหลัง  ให้แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เพิ่มไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วย  และให้โอนเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เรียกเก็บเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

(3) ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษเป็นยอดสุทธิของแต่ละจังหวัด  ได้แก่  
จํานวนเงินที่เรียกเก็บได้  จํานวนเงินที่ เรียกเก็บเพิ่ม  หรือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน  และแจ้งให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบในวันที่  31  มีนาคม  และวันที่  30  กันยายนของทุกปี 

ข้อ 11 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษ
ของแต่ละจังหวัดตามข้อ  10  (3)  เพื่อตรวจสอบกับจํานวนเงินที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน  เม่ือยอดเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ถูกต้องแล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

 
 

ข้อ 12 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้ว 
ตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
โดยให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร  
จัดการเงินบํารุงพิเศษ”  ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ผู้อํานวยการ 
กองวิศวกรรมบริการ  วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   
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ให้ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการ 
กองบริการงานอนุญาต  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ 
(1) จัดสรรเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด   
(2) อนุมัติแผนงานโครงการ  เพื่อการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่กฎหมายกําหนด 
(3) ควบคุม  กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่อนุมัติ   
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษและพิจารณาแผนงานโครงการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหน่ึงตามที่กฎหมายกําหนด  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษก็ได้   

กรรมการผู้ทรงวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัย  

ด้านแร่  การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  หรือการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   

(2) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษตามวัตถุประสงค์   

(3) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ  12  และตามข้อ  14  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
กระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมถึงกระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษ  
หรือมีมติให้ความเห็นชอบในโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 16 ในการประชุมของคณะกรรมการ  กรณีที่มีคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในเร่ืองที่พิจารณาอยู่ให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  และให้
ประธานกรรมการกําหนดให้ผู้นั้นงดออกเสียงหรืองดเข้าร่วมประชุม  จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการ 
จะมีมติชี้ขาดในเร่ืองนั้น 

หมวด  3 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑7 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรเงินบํารุงพิเศษปีละ  2  งวด   
งวดที่หนึ่งในเดือนเมษายน  และงวดที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ข้อ ๑8 การใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 19 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินบํารุงพิเศษตามประกาศนี้   
ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


