
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบตัรพิเศษ   

การขอประทานบัตร  และวธิีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการยื่นค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ  การยื่นค าขอประทานบัตร  และการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  ประกอบมาตรา  46  วรรคสามและวรรคห้า  และมาตรา  54  
วรรคสอง  (3)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ  การขอประทานบัตร  และวิธีการจัดสรร
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รฐั 

กรณีการขออาชญาบตัรพิเศษและการขอประทานบัตร 
 
 

ข้อ 3 กรณีขออาชญาบัตรพิเศษ  ผู้ยื่นค าขอต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 
(1) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกอาชญาบัตรพิเศษ  ในอัตราแปลงละหนึ่งแสนบาท  และ 
(2) เงินตอบแทนแก่รัฐตามจ านวนพื้นที่  ในอัตราไร่ละยี่สิบบาท 
ข้อ 4 กรณีที่มีการเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  ให้ผลประโยชน์พิเศษ

แก่รัฐดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ได้รับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษ
นั้นด้วย   

ข้อ 5 ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 
(1) เงินตอบแทนแก่รั ฐเ พ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่   ๑  มอบให้แก ่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่  ๒  มอบให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(3) เงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตร  
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดเก็บได้ตามประกาศนี้  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแร่  หรือเพ่ือใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   

ข้อ 7 การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหมวดนี้  ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การจดัเก็บผลประโยชน์พิเศษแก่รฐั 

 
 

ข้อ 8 กรณีผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกันยื่นค าขอประทานบัตรหลายค าขอ  ไม่ว่าการยื่น  
ค าขอนั้นจะยื่นในคราวเดียวกันหรือไม่  และเป็นการยื่นค าขอครอบคลุมพื้นที่แหล่งแร่เดียวกันไม่ว่าพื้นที่
ตามค าขอนั้นจะมีเขตติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม  ให้ใช้มูลค่าแหล่งแร่ทุกค าขอประทานบัตรและทุกประทานบัตร  
(ถ้ามี)  ในการค านวณเพื่อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีผู้ขอประทานบัตรหลายรายยื่นค าขอประทานบัตรครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งแร่เดียวกัน 
ไม่ว่าพื้นที่ตามค าขอนั้นจะมีเขตติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม  หากปรากฏว่าผู้ขอประทานบัตรนั้นเป็นนิติบุคคล
และมีหุ้นส่วนร่วมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้นของนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดแล้วแต่กรณี   
และได้น าแร่ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอประทานบัตรนั้นเสมือนเป็น  
ผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกันในการค านวณเพื่อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   

ข้อ 9 การค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรจะต้อง
เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่  ทั้งนี้  อัตราร้อยละ  
ของมูลค่าแร่ส าหรับใช้ในการค านวณเพ่ือเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้ อ  5  (3)  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  การค านวณอัตราร้อยละเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่แนบท้าย
ประกาศนี้   

ในการค านวณอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามวรรคหนึ่ง  นอกเหนือจากส่วนลดตามประเภท  
ของพ้ืนที่  ส่วนลดตามประเภทของวิสาหกิจ  ส่วนลดตามประเภทของการท า เหมือง  และส่วนลด 
ตามวิธีการท าเหมือง  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก่ าหนดส่วนลดส าหรับใช้ในการ
ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  และให้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ทุกห้าปี   

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรซึ่งได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐไว้ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์  
พิเศษแก่รัฐ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถ้าปรากฏว่าผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
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ตามข้อ  5  (3)  ซึ่งค านวณตามหลักเกณฑ์ของข้อ  9  ได้มากกว่าจ านวนที่ได้ช าระไว้แล้ว  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรรายดังกล่าวช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพิ่ม 

ข้อ 11 การค านวณมูลค่าแร่ให้ใช้ราคาประกาศของแร่  ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ค าขอประทานบัตรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแร่
เจ็ดวัน 

ข้อ 12 วิธีการช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
(1) ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  และข้อ  5  (1)  และ  (2)  ให้ช าระให้ครบถ้วน  

ในคราวเดียวกัน  และให้ช าระก่อนรับอาชญาบัตรพิเศษหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  และ   
(2) ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๓)  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้ช าระทั้งหมดในคราวเดียวกันก่อนได้รับ  

ประทานบัตร  โดยให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ     
 (2.2) จ านวนเงินเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปถึงสิบล้านบาท  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
   (2.2.1) ปลอดการช าระหนี้ในช่วงสองปีแรกนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
   (2.2.2) ให้เริ่มผ่อนช าระงวดแรกในปีที่สามนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตรโดยให้

ช าระหนึ่งล้านบาทแรกก่อน  ส่วนที่ เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวด  ๆ  (รายปี)  งวดละเท่า ๆ  กัน   
ในแต่ละงวดต้องช าระไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่องวดภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของทุกปี   

   (2.2.3) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี 
   (2.2.4) ระยะเวลาการผ่อนช าระต้องไม่เกินสิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรนั้น 

มีอายุเหลืออยู่น้อยกว่าสิบปี  ก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่นั้นแทน 
   (2.2.5) กรณีผิดนัดช าระงวดใดงวดหนึ่ง  ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระจริง  และให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือ
ประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ 

 (2.3) จ านวนเกินสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (2.3.1) ปลอดการช าระหนี้ ในช่วงสองปีแรกนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
   (2.3.2) ให้เริ่มผ่อนช าระงวดแรกในปีที่สามนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยช าระในส่วนแรกร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐทั้งหมดก่อน  ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระ  
เป็นงวด ๆ  (รายปี)  งวดละเท่า ๆ  กัน  ในแต่ละงวดต้องช าระไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐทั้งหมดต่องวดภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของทุกปี 

   (2.3.3) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี 
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   (2.3.4) ระยะเวลาการผ่อนช าระต้องไม่เกินยี่สิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรนั้น   
มีอายุเหลืออยู่น้อยกว่ายี่สบิปี  ก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่นั้นแทน 

   (2.3.5) กรณีผิดนัดช าระงวดใดงวดหนึ่ง  ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระจริง  และให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิเรียกให้  
ผู้ถือประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ 

 (2.4) ผลประโยชน์ พิเศษแก่รัฐตาม  (2.2)  หรือ  (2.3)  หากช าระทั้ งหมด 
ในคราวเดียวกันให้ได้รับสิทธิลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ 

 (2.๕) ในระหว่ างการผ่อนช าระ เงินผลประโยชน์ พิ เศษแก่ รั ฐ   ถ้ ามี เหตุ ใด  ๆ   
ตามกฎหมาย  อันมีผลให้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนอายุประทานบัตร  ให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกให้ผู้ถือประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่
ทั้งหมดทันที 

ข้อ 13 ในระหว่างการผ่อนช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ถ้าผู้ถือประทานบัตร 
ได้รับอนุญาตให้หยุดการท าเหมืองไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  ไม่ให้น าเหตุแห่งการได้รับอนุญาตให้หยุด 
การท าเหมืองมาเป็นข้ออ้างเพ่ือไม่ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

ข้อ 14 ประทานบัตรที่ได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐครบถ้วนแล้ว  หรืออยู่ในระหว่าง 
การผ่อนช าระ  ถ้าในระหว่างการท าเหมืองแร่ได้มีการส ารวจหรือประเมินในภายหลัง  และพบว่า  
มีปริมาณส ารองแร่ซึ่งใช้ในการค านวณมูลค่าแร่ตามประทานบัตรนั้นเกินกว่าปริมาณส ารองแร่ที่แจ้งไว้  
ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร  ให้ผู้ถือประทานบัตรยื่นเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วนและช าระให้เสร็จสิ้นภายในงวดเดียว  โดยให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ  โดยให้ใช้ราคาประกาศของแร่ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
ในวันที่ค านวณ  เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าแร่ 

ข้อ 15 การขอเพ่ิมชนิดแร่ในระหว่างการท าเหมืองแร่  โดยในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร 
ได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐครบถ้วนแล้ว  หรืออยู่ในระหว่างการผ่อนช าระ  ต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษ   
แก่รัฐเพ่ิมให้ครบถ้วนด้วย  โดยให้ใช้ราคาประกาศของแร่ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
ในวันที่ค านวณเป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าแร่  ทั้งนี้  ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่ต้องช าระเพ่ิม 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีช าระในคราวเดียว  ให้ได้รับสิทธิลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ที่ต้องช าระ 

(2) หากประสงค์จะผ่อนช าระ  ต้องผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาการผ่อนช าระ  
ที่เหลืออยู่ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร
โดยไม่ได้รับการปลอดช าระหนี้  
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(3) ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติมจากบันทึกข้อตกลง  
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ได้จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตรด้วย   

ข้อ 16 กรณีตามข้อ  1๔  หากผู้ถือประทานบัตรมิได้ยื่นเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิม  
และปรากฏว่ามีการผลิตแร่จากประทานบัตรรวมกันเกินปริมาณแร่ส ารองที่แจ้งไว้ในชั้นการยื่นค าขอ
ประทานบัตร  จะต้องช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพ่ิมนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี  
นับแต่วันที่ไดร้ับประทานบตัร  และยังต้องจ่ายเบี้ยปรับอีกร้อยละสิบห้าของจ านวนเงนิผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐในส่วนที่เพ่ิม   

เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพ่ิมตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใดต้องช าระ  
ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวโดยไม่ให้ได้รับการลดหย่อน  แล้วให้ผู้ถือประทานบัตรไปด าเนินการประเมิน
ปริมาณส ารองแร่ใหม่ 

การประเมินปริมาณส ารองแร่ใหม่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสนอผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  และให้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 

(1) กรณีจ านวนเงินเข้าหลักเกณฑ์ต้องช าระในคราวเดียวตามข้อ  12  (2.1)  ไม่ให้ได้รับ 
การลดหย่อน 

(2) กรณีจ านวนเงินเข้าหลักเกณฑ์ผ่อนช าระได้ตามข้อ  12  (2.2)  หรือข้อ  12  (2.3)   
หากประสงค์จะผ่อนช าระให้ผ่อนช าระได้แตต่้องไม่เกินสิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรมีอายุเหลืออยู่น้อยกว่า
สิบปีก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่แทน   

(3) ไม่ให้ได้รับการปลอดช าระหนี้ 

หมวด  3 
วิธีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณกีารขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ 

 
 

ข้อ 17 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  (1)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษ   

กรณีอาชญาบัตรพิเศษตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า  1  แห่ง  ให้จัดสรร
ตามสัดส่วนของพ้ืนที่   

ข้อ 18 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  (2)  ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในการส ารวจ  หรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่  หรือเพ่ือใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  2 
การจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณกีารขออนุญาตประทานบตัร 

 
 

ข้อ 19 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๒)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง  และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง   
ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเห็นสมควร  ตามหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง  จัดสรรให้ในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ  ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่
การท าเหมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตาม  (2) 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การท าเหมือง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด 
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมอืงใดได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืง  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องอยู่ภายในรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากแนวเขตประทานบัตร   
โดยอาจใช้ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา   

ข้อ 20 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๓)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
จัดสรรตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เหมืองประเภทที่  ๑  จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ  19   

(๒) เหมืองประเภทที่  ๒  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หักไว้ร้อยละห้าสิบ  
ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในข้อ  19 

(๓) เหมืองประเภทท่ี  ๓  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หักไว้รอ้ยละเจ็ดสบิหา้  
ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในข้อ  19 

หมวด  4 
การรบัเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ 21 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎและระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตร 
ตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 256๑ 
    

ล าดับที่ ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ 

1 เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน 
การออกประทานบัตร ส่วนที ่๑  
มอบให้แกก่รมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ตามข้อ 5 (1)  

1.1 เหมืองประเภทที่ 2 เฉพาะแร่โลหะ  
ห้าแสนบาทต่อแปลง 

1.2 เหมืองประเภทที่ ๓ ทุกชนิดแร่ ยกเว้นแร่โพแทช 
หนึ่งล้านบาทต่อแปลง 

1.3 เหมืองแร่โพแทช  
สิบห้าล้านบาทต่อแปลง 

2 เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน                 
การออกประทานบัตร ส่วนที่ ๒  
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามข้อ 5 (2) 

2.1 เหมืองประเภทที่ 1 ทุกชนิดแร่  
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อแปลง 

2.2 เหมืองประเภทที่ 2 ทุกชนิดแร่ 
สามแสนบาทต่อแปลง 

2.3 เหมืองประเภทที่ 3 ทุกชนิดแร่ 
ห้าแสนบาทต่อแปลง 

3 เงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ตามข้อ 5 (3) 
 

 

ร้อยละของมูลค่าแร่รวมทุกชนิดในแปลงค าขอ โดยใช้
อัตราร้อยละในการค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
การค านวณอัตราร้อยละเพ่ือค านวณผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 

 
 



 
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ 
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ซอย..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต……………………….……….
จงัหวัด……………...........................…รหัสไปรษณีย์……….….........โทรศัพท…์…......................โทรสาร……….….....….......
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................…….........…..............................................................................................
ขออาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแร่................................................... .....ในท้องที่ต าบล............................................
อ าเภอ............................................. จังหวัด...................................................ตามค าขอที่........................................... 
ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............... จ านวนเนื้อที่................ไร่.................งาน................ตารางวา 
ได้ท าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

  ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)............................. ..................... 
.................................................. ..................................................ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแร่แล้ว 
ข้าพเจ้าจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

(๑) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกอาชญาบัตรพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
................................................บาท (.....................................................................................................)  

(๒) เงินตอบแทนแก่รัฐตามจ านวนพ้ืนที่ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น......................................บาท 
(........................................................................................................)  

  ข้อ ๒ ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจ่ายให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ให้เสร็จสิ้นก่อนรับอาชญาบัตรพิเศษภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ         
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ให้ข้าพเจ้าไปรับอาชญาบัตรพิเศษ และให้ถือว่าข้อตกลงนี้  
เป็นเงื่อนไขแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษ  

  ข้อ ๓ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัต ิ
ผิดเงื่อนไขแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษ ยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกร้องจ านวนเงิน 
ที่จะต้องจ่ายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ทั้งหมด และข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนอาชญาบัตร
พิเศษที่ออกตามค าขอที่.......................................................ซึ่งออกให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้าน
หรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษ  
        (.............................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)............................................................... เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
        (..............................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
        (.............................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน 
        (..............................................................) 

 
               กรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลธรรมดาและมีคู่สมรส ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษของผู้ขออาชญาบัตรพิเศษ ดังนี้ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................. ...........
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................ ..................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
ได้ตกลงยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงนี้  
 
 

(ลงชื่อ).................................................................คู่สมรส 
(..............……………………………………………..) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน   (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
        (.................................................................)               (.......................................... .......................) 



 
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขอประทานบัตร 

เลขที่ ชื่อย่อจังหวัดตามด้วยหมายเลขท่อเหล็ก/ครั้งที่ท าบันทึก           ท าท่ี............................................................ 

วันที่................เดือน................................. พ.ศ. ............... 
 
  ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)........................... . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .... 
เลขประจ าตัวประชาชน ---- สัญชาติ.........................อายุ…......…..ปี ที่
อยู่/ส านักงานเลขที่..............หมู่ที่………....หมู่บ้าน/อาคาร..............................................ถนน…..........................ซอย
..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต…………………………..…….จังหวัด 
……………...............…รหัสไปรษณีย์………….......โทรศัพท์……...........……..…….........โทรสาร………….….......ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................…….........….............................................................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่................................................ในท้องที่ต าบล...... .................................. 
อ าเภอ.................................... จังหวัด................................ ...ตามค าขอที่................................./..............................
ลงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............... จ านวนเนื้อที่...............ไร่................งาน................ตารางวา 
ได้ท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตรฉบับนี้ให้ไว้แก่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

  ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ตามค าขอดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้า 
จะจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และให้ถือว่าข้อตกลงนี้  
เป็นเงื่อนไขในการออกประทานบัตร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณี  
การขอประทานบัตรแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ จ านวนเงิน (บาท) 

     1. เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน
การออกประทานบัตรส่วนที่ ๑ มอบให้แก่    
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
ตามข้อ 5 (1)   

 เหมืองประเภทที่ 2 เฉพาะแร่โลหะ  
      ห้าแสนบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ ๓ ทุกชนิดแร่  
 ยกเว้นแร่โพแทช หนึ่งล้านบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองแร่โพแทช  
      สิบห้าล้านบาทต่อแปลง 

 

 
2. เงินตอบแทน ... 
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ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ จ านวนเงิน (บาท) 

     2.  เงินตอบแทนแก่รัฐ เ พ่ือตอบแทน 
การออกประทานบัตรส่วนที่ ๒ มอบให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 5 (2) 
  

 เหมืองประเภทที่ 1 ทุกชนิดแร่   
      หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ 2 ทุกชนิดแร่  
      สามแสนบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ 3 ทุกชนิดแร่  
      ห้าแสนบาทต่อแปลง 

 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ 

     3 .  เงินตอบแทนแก่ รั ฐตามมูลค่ า แร่   
ตามข้อ 5 (3)  
รายละเอียดประกอบการขอประทานบัตร 
 ม ีช น ิด แ ร ่ใ น ค า ข อป ร ะท า น บ ัต ร นี้ 
จ านวน... . . . . . .ชนิด ได้แก่ . . . . . . . . .. . .. . ...... 
............................................................... 
............................................................... 
 ยื่นค าขอแปลงเดียว เท่านั้น 
 ยื่นค าขอพร้อมกันหลายค าขอ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..............................  
.............................................................. 

ร้อยละของมูลค่าแร่รวมทุกชนิดในแปลงค าขอ โดยใช้อัตรา 
ร้อยละในการค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณอัตรา
ร้อยละเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่  
 
 
หมายเหตุ 

- รายละเอียดในการค านวณแสดงเป็นเอกสารแนบ 

ผลรวมเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ (บาท)  

รวมผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตาม 1. ตาม 2. และตาม 3.  
จ านวนทั้งสิ้น 

 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร  

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
  ๒.๑ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่ ๑ มอบให้แก่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในคราวเดียว จ านวนเงิน.................................................................. บาท  
(.....................................................................................................)        
  ๒.๒ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่ ๒ มอบให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน................................... บาท (........................................................................)  
 

2.3 ช าระเงิน ... 
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  ๒.๓ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ ดังนี้ 
        ๒.๓.๑ ช าระในคราวเดียว  
    ไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนร้อยละสิบ  ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนร้อยละสิบ 
    คงเหลือจ านวนเงินที่จะต้องช าระทั้งสิ้นจ านวน ...................................บาท 
(............................................................... ........................................) 
        ๒.๓.๒ ขอผ่อนช าระเป็นงวด ๆ (รายปี) โดยยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสองจุดห้าต่อปี โดยมีรายละเอียดการช าระเงิน ดังนี้ 

      ช าระงวดแรกจ านวนเงิน .....................................................................บาท 
(.......................................................................................................)  ภายในวันที่....................................................... 
   คงเหลือเป็นจ านวนเงิน........................................................... ...บาท 
(...........................................................................................................) ข้าพเจ้าขอผ่อนเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็น
จ านวนเงิน ..................................... บาท/ต่องวด (...................................... ........................................................) 
เป็นระยะเวลา ...................... ปี และงวดต่อไปจะช าระภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของทุกปีจนครบถ้วน     

 ข้อ ๓ การช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ซึ่งได้แจ้งให้ข้าพเจ้าไปรับประทานบัตร 

ข้อ ๔ หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระงวดหนึ่งงวดใด ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดค่าปรับนับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันช าระจริงในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ใช้สิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ทันที 

ข้อ 5 ในระหว่างการผ่อนช าระเงินผลประโยชน์พิเศษตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หรือฉบับ 
ที่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) หากสิทธิตามประทานบัตรของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงตามกฎหมายก่อนครบอายุประทานบัตร  
ข้าพเจ้ายินยอมช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐหรือยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ใช้สิทธิ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ทันท ี

  ข้อ 6 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติ  
ผิดเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และข้าพเจ้ายินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกร้องจ านวน
เงินผลประโยชน์พิเศษที่จะต้องจ่ายให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทั้งหมด และยินยอมให้เพิกถอน
สิทธิตามประทานบัตรซึ่งออกให้กับข้าพเจ้าตามค าขอประทานบัตรเลขที่..................................../.................................
โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
ข้าพเจ้า ... 



-4- 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าขอประทานบัตร 
        (.............................................................) 

 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
        (..............................................................) 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน   (ลงชื่อ)...................................... ..........................พยาน 
        (.................................................................)               (...... ...........................................................) 

             กรณีผู้ขอประทานบัตรเป็นบุคคลธรรมดาและมีคู่สมรส ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตรของผู้ขอประทานบัตรดังนี้ 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................. ..........

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
ได้ตกลงยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. .......ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงนี้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................คู่สมรส 
(.................................................................) 

 
 
 
(ลงชื่อ)............................................................ ....พยาน   (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
        (.................................................................)               (.......................................... .......................) 



หลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณอัตราร้อยละเพื่อค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ตามข้อ 9 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 256๑ 
    

     ข้อ 1 ก าหนดอัตราสูงสุดในการค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ โดยพิจารณาจากมูลค่าแหล่ง
แร่รวมทุกประทานบัตรของแร่ชนิดเดียวกันในทุก ๆ แปลงที่เป็นผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกัน ดังนี้ 
             (1) ร้อยละ ๑ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 
              (2) ร้อยละ ๑.๕0 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า 10,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๑5,000 ล้านบาท 
              (3) ร้อยละ ๑.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๑5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๒0,000 ล้านบาท 
  (๔) ร้อยละ ๒ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า  ๒0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๒5,000 ล้านบาท 
              (๕) ร้อยละ ๒.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๒5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๓0,000 ล้านบาท 
  (๖) ร้อยละ ๒.๕0 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๓0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๓5,000 ล้านบาท 
              (7) ร้อยละ ๒.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๓5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
  (๘) ร้อยละ 3 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า  ๔0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๒,๕00 ล้านบาท 
              (๙) ร้อยละ ๓.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๒,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๕,000 ล้านบาท 
  (๑๐) ร้อยละ 3.๕๐ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๕,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๗,๕00 ล้านบาท 
  (๑๑) ร้อยละ ๓.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๗,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕0,000 ล้านบาท 
              (๑๒) ร้อยละ ๔ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕๒,๕๐๐ ล้านบาท 
  (๑๓) ร้อยละ ๔.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕๒,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕๕,000 ล้านบาท 
              (๑๔) ร้อยละ ๔.๕๐ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕๕,๐00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๗๕,000 ล้านบาท 
  (๑๕) ร้อยละ ๔.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๗๕,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๑00,000 ล้านบาท 
             (๑๖) ร้อยละ 5 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า 100,000 ล้านบาท ขึ้นไป 



  ข้อ 2 น าอัตราสูงสุดตามข้อ 1 มาหักส่วนลดตามตารางดังต่อไปนี้ เพ่ือค านวณอัตราร้อยละส าหรับใช้
ค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ โดยให้ค านวณส่วนลดเรียงตามล าดับจากล าดับที่ ๑ – ๕ 
 

ล าดับที่ ส่วนลด หลักเกณฑ์  ร้อยละ 

1 ตามประเภทของพ้ืนที่ 1.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 0 

1.2 พ้ืนที่ของรัฐ ๕๐ 

1.3 พ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ ๗๕ 

2 ตามประเภทของวิสาหกิจ 2.1 วิสาหกิจต่างประเทศ 0 

2.2 วิสาหกิจขนาดใหญ่ ๑๕ 

2.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓0 

2.๔ วิสาหกิจของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 75 

3 ตามประเภทการท าเหมือง 3.1 การท าเหมืองประเภทที่ ๑ 50 

3.2 การท าเหมืองประเภทที่ 2 25 

3.3 การท าเหมืองประเภทที่ 3 0 

4 ตามวิธีการท าเหมือง 4.1 เหมืองใต้ดิน ๑๐ 

4.2 เหมืองเปิด 25 

4.๓ เหมืองละลายแร่ 75 

4.4 การท าเหมืองชนิดอ่ืน ๆ/ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
 พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  

0 

5 ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

   
 ข้อ 3 หากอัตราร้อยละที่ค านวณได้ตามข้อ ๒ มีค่าน้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง ให้ใช้ อัตรา 
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่แทน 
  ข้อ 4 อัตราร้อยละส าหรับใช้ค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ให้ใช้จ านวนทศนิยมสี่หลัก โดย
ให้ปัดค่าในหลักที่ห้าขึ้นทุกกรณี เช่น อัตราร้อยละ 1.12341305 ให้ใช้เป็น 1.1235 แทน 


