ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่ าด้ วยการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอนื"
ในนิคมสร้ างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๗
โดยที พิจารณาเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ได้มีคาํ สังและระเบียบว่าด้วยการทําไม้ แร่
และทรั พยากรธรรมชาติ อืน ในนิ ค มสร้ างตนเอง ซึ ง ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ในเรื องดัง กล่าวไว้
นานแล้ว ปัจจุบนั สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
และต่อเนื อง มีแนวโน้มของความต้องการสู งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาทําการแปรรู ป
และเป็ นวัตถุดิบเพือประกอบการในด้านอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม และเกษตรกรรม รวมทั5งในด้าน
ปริ มาณและมูลค่า ราคาก็เพิมขึ5นตามลําดับ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุ งคําสังและระเบียบการเดิมเสี ย
ใหม่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ดงั กล่าว
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติจดั
ทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จึงออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี5
ข้อ ๑. ระเบี ย บนี5 เ รี ย กว่า “ระเบี ย บกรมประชาสงเคราะห์ว่า ด้ว ยการทํา ไม้ แร่ และ
ทรั พยากรธรรมชาติ อืนในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๗”
ข้อ ๒. ระเบียบนี5ให้ใช้บงั คับตั5งแต่วนั ทีประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ระเบียบ คําสัง ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสัง การใด ๆ ซึงขัดหรื อแย้งในส่ วนทีกาํ หนด
ไว้แล้วในระเบียบนี5 ให้ใช้ระเบียบนี5แทน
ข้อ ๔. ให้ยกเลิกคําสัง และระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ทีออกไว้แล้วดังต่อไปนี5
(๑) คําสัง กรมประชาสงเคราะห์ ที ๕/๒๕๑๓ ลงวันที ๗ มกราคม ๒๕๑๓
เรื องระเบียบการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๑๓
(๒) คําสัง กรมประชาสงเคราะห์ ที ๕๓๒/๒๕๒๑ ลงวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๒๑
เรื อง ระเบียบการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๓) คําสัง กรมประชาสงเคราะห์ ที ๑๕๙๔/๒๕๒๒ ลงวันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒
เรื องระเบียบการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) คําสัง กรมประชาสงเคราะห์ ที ๔๑๒/๒๕๒๖ ลงวันที ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖
เรื องระเบียบการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๕) คําสัง กรมประชาสงเคราะห์ ที ๘๓๒/๒๕๒๖ ลงวันที ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๒๖
เรื องระเบียบการเก็บเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมประเภทค่ารถผ่านทางในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๒๖

(๖) ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการทําแร่ ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๒๙
(๗) ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทีดินในเขต
นิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๐
∗
ข้อ ๕. ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์รักษาการตามระเบียบนี5
ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี5 หรื อกรณี จาํ ต้องประนี ประนอม
เพือให้ทีดินในเขตนิคมสร้างตนเองได้ใช้ประโยชน์และเกิดผลตอบแทนแก่ราชการตามสมควร ให้อธิบดีมี
อํานาจกําหนดอายุสัญญาการใช้ประโยชน์ และค่ าบํารุ งกิ จการนิ คม ตามความเหมาะสมแห่ งการใช้
ประโยชน์ในเรื องนั5น
หมวด ๑
บททัว" ไป
ข้อ ๖. ในระเบียบนี5
“ทีดินสงวนของนิ คม” หมายความถึง ทีดินสงวนเพือการดําเนิ นงานนิ คมทียงั ไม่
นําไปจัดสรรให้กบั สมาชิ กนิ คม รวมทั5งทีดินทีมีผอู้ า้ งการครอบครองและทําประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ยกเว้นบริ เวณทีปลูกสร้างอาคารสถานทีราชการและบ้านพักเจ้าหน้าทีนิคม
“ถนนนิ คม” หมายความถึง ถนนทีก่อสร้างขึ5นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินของ
นิคมสร้างตนเอง หรื อถนนทีมีผกู้ ่อสร้างขึ5นและมอบให้นิคมสร้างตนเอง
“การทําไม้” ให้มีความหมายตามคําจํากัดความหรื อนิยามศัพท์ในพระราชบัญญัติป่าไม้
“แร่ การสํารวจแร่ การทําเหมือง การขุดหาแร่ รายย่อย การร่ อนแร่ รวมทั5งประทาน
บัตร อาชญาบัตรประเภทต่าง ๆ ตลอดจนใบอนุญาต” ให้หมายความตามคําจํากัดความหรื อคํานิยามศัพท์ใน
พระราชบัญญัติแร่
“ทรัพยากรธรรมชาติอืน” หมายความถึง ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากไม้และแร่
ซึงจะต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายทีดินหรื อกฎหมายอืน
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ประโยชน์ทีดินใน
เขตนิคมสร้างตนเองซึงแต่งตั5งโดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
“พื5นทีป่าไม้ส่วนกลาง” หมายความถึง บริ เวณพื5นทีสงวนไว้ร้อยละยีสิบของพื5นที
นิ คมทั5งหมดเพืออนุรักษ์ความชุ่มชื5นของดินและต้นนํ5าลําธารตามมติของคณะกรรมการจัดทีดินแห่ งชาติ
ข้อ ๗. ทีดินทีจะอนุญาตให้ทาํ ไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนต้องเป็ นทีดินสงวนของ
∗

ข้อ ๕ แก้ไขโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในเขตนิ คมสร้างตนเอง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๓

นิคมแต่ไม่รวมถึงทีสาธารณประโยชน์ทีประชาชนใช้ร่วมกันทีมีก่อนออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั5งนิคมสร้าง
ตนเอง โดยให้ผปู้ กครองนิคมตรวจสอบข้อเท็จจริ งและรายงานผลให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบก่อนการ
อนุญาต
ข้อ ๘. ทีดินสงวนของนิ คมทีจะอนุญาตให้ทาํ ไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนถ้าอยู่
ในบริ เวณพื5นทีป่าไม้ส่วนกลาง กรมประชาสงเคราะห์จะขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการจัดทีดินแห่ งชาติ
ก่อนการทําสัญญาผูกพันกับผูไ้ ด้รับอนุญาต
ทีดินของผูท้ ีมีสิทธิ ครอบครองหรื อกรรมสิ ทธิK โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อของ
สมาชิกนิคมไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของระเบียบนี5
ข้อ ๙. ผูท้ ีจะขออนุ ญาตทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในเขตนิ คมสร้างตนเอง
จะต้องได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์ โดยยืนเรื องขออนุ ญาตต่อผูป้ กครองนิ คมมา
ตามลําดับและให้ผปู้ กครองนิคมปฏิบตั ิภายในกําหนดเวลาตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการ
กําหนดขั5นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพือประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒
ในกรณี การทําไม้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ในนาม
กรมประชาสงเคราะห์ โดยอธิ บดี กรมประชาสงเคราะห์เป็ นผูข้ ออนุ ญาตการทําไม้และมอบหมายให้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตดําเนินการทําไม้แทน
ส่ วนในกรณี การทําแร่ และทรั พยากรธรรมชาติ อืนผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องยืนคํา
ร้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั5นด้วยตนเอง
ข้อ ๑๐. ผูไ้ ด้รับอนุญาตเมือได้รับการแจ้งอนุญาตเป็ นหนังสื อจากอธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์
จะต้องทําสัญญากับกรมประชาสงเคราะห์ ภายในกําหนด โดยให้นําเงิ นสดหรื อหนังสื อคํ5าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศมาเป็ นหลักประกันในวันทีทาํ สัญญาเป็ นจํานวนเงินตามอัตราทีอธิ บดีกรม
ประชาสงเคราะห์กาํ หนดไว้ในแต่ละประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๑๑. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องออกค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าธรรมเนี ยม ค่าภาคหลวง ค่าภาษี
อากร และค่าใช้จ่ายอืนอันพึงมีตามกฎหมายว่าด้วยการนั5น
ข้อ ๑๒. ก่อนทําสัญญาตามข้อ ๑๐ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมในการ
ใช้พ5นื ทีสงวนของนิ คมก่อนเป็ นการล่วงหน้าให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ตามจํานวนเงินทีอธิ บดีกรม
ประชาสงเคราะห์กาํ หนดไว้ในแต่ละประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ผไู้ ด้รับอนุญาตทําบันทึก
ข้อตกลงไว้เป็ นหลักฐาน และกรณี ได้มีการทําสัญญาให้ชาํ ระค่าบํารุ งกิจการนิ คมตามเงือนไขสัญญา
ณ ทีทาํ การนิ คมสร้างตนเองก่อนทําการเคลือนย้ายไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนออกจากเขต
นิคมสร้างตนเอง

ให้นิ คมสร้ างตนเองนําเงิ นค่ าบํารุ งกิ จการนิ คมที รั บไว้ตามวรรคหนึ งนําส่ งกรม
ประชาสงเคราะห์ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผไู้ ด้รับอนุญาต
ข้อ ๑๓. เมือกรมประชาสงเคราะห์อนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตรายใดแล้วให้มีหนังสื อแจ้งผูว้ ่า
ราชการจัง หวัด หรื อ ส่ ว นราชการที ม ีอ าํ นาจอนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั5 น ได้ท ราบเพื อ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรื อประทานบัตรหรื ออาชญาบัตรต่อไป
ข้อ ๑๔. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะโอนสิ ทธิ ให้แก่บุค คลอืนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก
อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์
ในกรณี จ ะสิ 5 น กํา หนดอายุส ัญ ญาถ้า หากประสงค์จ ะต่ อ อายุส ัญ ญาผู ไ้ ด้รั บ
อนุ ญาตจะต้องยืน คําร้องต่ออธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ภายในเก้าสิ บวันก่อนสิ5นกําหนดอายุสญ
ั ญา
∗
ข้อ ๑๕. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิ ตามสัญญา และรายงานผลการดําเนิ นกิจการต่อ
ผูป้ กครองนิคมเป็ นประจําทุกเดือน และให้ผปู้ กครองนิคมมีหน้าทีควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
ทีขออนุญาต
หากผูร้ ับอนุญาตฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ผปู้ กครองนิคมรายงานอธิบดี
เพือพิจารณาสัง การ
ข้อ ๑๖.ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เพือประกอบการพิจารณาการอนุ ญาตของ
อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์และรายงานผลการดําเนิ นงานของกิจการทีได้รับอนุ ญาตให้อธิ บดีกรม
ประชาสงเคราะห์ทราบ
หมวด ๒
การทําไม้ หวงห้ ามและไม้ ชนิดอืน"
ข้อ ๑๗. การทําไม้ให้ดาํ เนินการโดยวิธีเปิ ดประมูลและการดําเนิ นการทําไม้ออกจากเขต
พื5นทีนิคมให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมป่ าไม้ว่าด้วยการสํารวจและการทําไม้ในบริ เวณป่ าทีเปิ ดใช้ทีดิน
เพือทําประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยแต่ง ตั5ง คณะกรรมการดําเนิ นการซึ ง ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
ส่วนกลางกรมประชาสงเคราะห์และจากส่วนภูมิภาคในท้องทีจงั หวัดทีต5 งั นิคมสร้างตนเอง
ข้อ ๑๘. ผูม้ ีสิทธิจะยืน ประมูลการทําไม้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี5
(๑) เป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนและมีสาํ นักงานใหญ่ต5 งั อยูใ่ นประเทศไทย โดย
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยเป็ นหุน้ ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ด

∗

ข้อ ๑๕ แก้ไขโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในเขตนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔

(๒) มีทุนทรัพย์เพือดําเนินกิจการทําไม้ตามวงเงินทีจะได้กาํ หนดไว้ในประกาศ
การประมูลทําไม้เป็ นคราว ๆ ไป
(๓) มีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิจในการทําไม้
(๔) ไม่ เคยเป็ นผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายป่ าไม้จ นถูกยกเลิ ก และไม่ ได้รั บ
ใบอนุญาตการทําไม้ ทําฟื น ทําถ่าน หรื อเก็บหาของป่ า
(๕) มีเครื องมือทุ่นแรงและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ข้อ ๑๙. ให้อธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์เป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นชี5ขาดผลการประมูลทําไม้
ตามหลักฐานของคณะกรรมการตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๐. การชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมในการทําไม้ตามสัญญาให้แบ่งงวดการทําไม้
ออกเป็ นงวด ๆ ไม่เกิ นสามงวดตามบัญชี ตีตราคัดเลือกไม้ของกรมป่ าไม้ และให้เรี ยกเก็บเงิ นค่าบํารุ ง
กิจการนิ คมตามอัตราที ผูป้ ระมูลการทําไม้เสนอในการประมูลการทําไม้โดยให้ชาํ ระงวดแรกในวันทํา
สัญญา
สําหรั บวงเงิ นคํ5าประกันสัญญาต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละยีสิบห้าของเงิ นค่าภาคหลวง
ค่าบํารุ งป่ า และค่าบํารุ งกิจการนิคมในงวดทีเหลือรวมกันทั5งหมด
ระยะเวลาการทําไม้ออกมีกาํ หนดคราวละไม่เกินสองปี
ข้อ ๒๑. เงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมในการทําไม้ให้เป็ นไปตามอัตราทีผปู้ ระมูลทําไม้ได้เสนอ
และไม่ตาํ กว่าอัตราปานกลางดังต่อไปนี5
(๑) ไม้ซุงประเภทไม้สกั -ไม้ยาง ลูกบาศก์เมตรละ
๕๐๐ บาท
(๒) ไม้ซุงประเภทไม้กระยาเลย รวมทั5งไม้เนื5อแข็งและไม้เนื5ออ่อน
ลูกบาศก์เมตรละ
๔๐๐ บาท
(๓) ไม้เสาไฟฟ้ าหรื อไม้เสาถาก ตันละ
๑๐๐ บาท
(๔) ไม้เสาเข็ม
ท่อนละ
๕๐ บาท
(๕) ไม้หมอนรางรถไฟ
ท่อนละ
๕๐ บาท
(๖) ไม้ฟืน
ลูกบาศก์เมตรละ
๒๐ บาท
(๗) ถ่าน
ลูกบาศก์เมตรละ
๒๕ บาท
หมวด ๓
การทําแร่
ข้อ ๒๒. ผูข้ ออนุญาตทําการสํารวจแร่ ทําเหมืองแร่ ขุดหาแร่ รายย่อย และร่ อนแร่ ถ้าหาก
กรณี การกระทํา เกี ย วข้ อ งกั บ ไม้ ห วงห้ า มก็ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ าไม้ โ ดยกรม
ประชาสงเคราะห์เป็ น ผูป้ ระสานงานเรื องการขออนุญาตตามกฎหมาย

ผูข้ ออนุญาตต้องมีคุณสมบัติดงั นี5
(ก) สําหรับผูข้ ออนุญาตขุดหาแร่ รายย่อยและร่ อนแร่
(๑) บรรลุนิติภาวะ มีสญ
ั ชาติไทยและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
(๒) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อไม่เป็ นคน
ไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เคยถูกยกเลิกการอนุ ญาตหรื อถู ก บอกเลิ ก สั ญ ญาอนุ ญ าตทํา แร่ ใน
นิ คมสร้างตนเอง เว้นแต่ระยะเวลาได้ลว่ งพ้นไปแล้วหนึงปี นับตั5งแต่วนั ยกเลิกหรื อบอกเลิกการทําแร่
(๕) มีหนังสื อคํายินยอมของราษฎรทีครอบครองและทําประโยชน์ในทีดิน
อยูเ่ ดิม (กรณี ถา้ มี) ในเขตพื5นทีทีขออนุญาต
(๖) มีทุนทรัพย์เพียงพอในการดําเนินกิจการทีขออนุญาตตามข้อ ๒๓ (๔)
(๗) กรณี เป็ นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (ข)
(ข) สําหรับผูข้ ออนุญาตสํารวจแร่ และทําเหมืองแร่
(๑) เป็ นนิ ติบุค คลทีจ ดทะเบีย น และมีสํา นักงานใหญ่ต5 ัง อยูใ่ นประเทศ
ไทยโดยผูม้ ีสัญชาติไทยเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดกับจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ (ก) (๔) และ (๕)
(๒) มีทุนทรั พย์เพียงพอในการดําเนิ นกิ จการที ขออนุ ญาตตามทีกาํ หนดไว้ใน
ข้อ ๒๓ (๔)
ข้อ ๒๓. ในการยืน ขออนุญาตเพือสํารวจแร่ หรื อทําเหมืองแร่ หรื อขุดหาแร่ รายย่อย หรื อ
ร่ อนแร่ จะต้องแสดงและแนบหลักฐานประกอบคําขออนุญาตดังนี5
(๑) โครงการ แผนการดําเนิ นงาน แผนผัง แผนทีและภาพถ่ายทางอากาศ
ของกรมแผนทีทหารหรื อกรมทีดิน ระบุมาตราส่ วนอย่างตํา ๑:๕๐,๐๐๐ หรื อ ๑:๒๕,๐๐๐ หรื อใหญ่กว่า
มีทิศทางและระยะกํากับทุกด้านพร้อมพิกดั ฉากสากลของมุมใดมุมหนึงของแผนที
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณี
เป็ นนิติบุคคลต้องนําหลักฐานหนังสื อบริ คณห์สนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั
และหนังสื อมอบอํานาจ
(๓) หนังสื ออนุ ญาตเกี ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของ
สํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม

(๔) ให้แนบหลักฐานแสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอในการดําเนินงานทีขออนุญาต
โดยธนาคารรับรอง ดังนี5
(๔.๑) การสํารวจแร่ และทําเหมืองแร่ ต5 งั แต่หา้ ล้านบาทขึ5นไป
(๔.๒) การทําแร่ ทองคําตั5งแต่สิบล้านบาทขึ5นไป
(๔.๓) การขุดหาแร่ รายย่อยและการร่ อนแร่ ต5 งั แต่หนึงแสนบาทขึ5นไป
ข้อ ๒๔. พื5นทีสงวนของนิคมมีกาํ หนดระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ทีดินดังนี5
(๑) เพือสํารวจแร่
คราวละไม่เกินหนึงปี
(๒) เพือทําเหมืองแร่
คราวละไม่เกินสามปี
(๓) เพือขุดหาแร่ รายย่อยและร่ อนแร่
คราวละไม่เกินหนึงปี
ข้อ ๒๕. ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมตามอัตราดังต่อไปนี5
(๑) การใช้พ5นื ทีสาํ รวจแร่ อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า
๓๐๐ บาทต่อปี
(๒) การทําเหมืองแร่ หินอ่อน
(๒.๑) การใช้พ5นื ที อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า
๓,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒.๒) การทําแร่ หิ น อ่อ นออกให้เ รี ย กเก็บ ในอัต ราลูก บาศก์เ มตรละไม่
น้อยกว่า ๓๒๐ บาท หรื อเมตริ กตันละไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๘ บาท ของปริ มาณแร่ ทีทาํ ออกทั5งหมด โดยมี
หลักฐานแสดงเกี ยวกับการชําระหนี5 เงินค่าภาคหลวง รายงานผลการขนแร่ และจําหน่ ายแร่ รายเดือน
ต่อกรมทรัพยากรธรณี
(๓) การทําเหมืองแร่ ทองคํา
(๓.๑) การใช้พ5นื ที อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๓,๕๐๐ บาทต่อปี
(๓.๒) การทําแร่ ทองคําออกให้เรี ยกเก็บในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของ
มูลค่าแร่ ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมี หลักฐานแสดงเกี ย วกับการชําระเงิ น
ค่าภาคหลวง รายงานผลการขนแร่ และจําหน่ายแร่ รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี
(๔) การทําเหมืองแร่ นอกจากข้อ (๒) และ (๓)
(๔.๑) การใช้พ5นื ที อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐ บาทต่อปี
(๔.๒) การนําแร่ ออกให้เรี ยกเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี ของมูลค่าแร่
ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหลักฐานแสดงเกียวกับการชําระเงิน ค่าภาคหลวง
รายงานผลการขนแร่ และจําหน่ายแร่ รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี
(๕) การขุดหาแร่ รายย่อยและร่ อนแร่
(๕.๑) การใช้พ5นื ที อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐ บาทต่อปี

(๕.๒) การทําแร่ ออกให้เรี ยกเก็บในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของมูลค่าแร่
ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหลักฐานแสดงเกียวกับการชําระเงินค่าภาคหลวง
รายงานผลการขนแร่ และจําหน่ายแร่ รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี
ข้อ ๒๖. ให้ผไู้ ด้รับอนุญาตนําเงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมในการใช้พ5ืนทีเป็ นการล่วงหน้าตาม
ข้อ ๑๒ มาชําระดังนี5
(๑) การสํารวจแร่ ให้ชาํ ระครั5งเดียวของพื5นทีท5 งั หมดทีขออนุญาต
(๒) การทําแร่ หินอ่อนให้ชาํ ระในอัต ราไม่น ้อ ยกว่า ร้ อ ยละเจ็ด สิ บ ของพื5นที
ทั5งหมดทีขออนุญาตต่อปี
(๓) การทําเหมื องแร่ ทองคําให้ชาํ ระในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละแปดสิ บของ
พื5นที ท5 งั หมดทีขออนุญาตต่อปี
(๔) การทําเหมืองแร่ นอกจากข้อ (๒) และ (๓) ให้ชาํ ระในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละหกสิ บของพื5นทีท5 งั หมดทีขออนุญาตต่อปี
(๕) การขุดหาแร่ รายย่อยและร่ อนแร่ ให้ชาํ ระครั5งเดียวของพื5นทีท5 งั หมดทีขอ
อนุญาต
ข้อ ๒๗. ผูไ้ ด้รับอนุญาตรายใดไม่นาํ เงินค่าบํารุ งกิจการนิคมตามข้อ ๒๖ มาชําระภายใน
กําหนด ให้ถือว่าการอนุญาตเป็ นการระงับไป
ในกรณี ไ ด้มี ก ารทําสัญ ญาให้ถื อว่า เงิ น ค่ าบํารุ ง กิ จ การนิ ค มในการขอใช้พ5ืน ที
ล่วงหน้าเป็ นส่วนหนึงของเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมทีตอ้ งชําระตามเงือนไขในสัญญาทีจะทํากันต่อไป
ในกรณี ไม่วา่ จะเป็ นประการใดภายในหนึ งปี นับตั5งแต่วนั ทีได้รับแจ้งการอนุญาต
จากกรมประชาสงเคราะห์ ถ้าหากผูไ้ ด้รับอนุญาตรายใดไม่ได้ทาํ สัญญาต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้
เงินค่าบํารุ งกิจการนิคมทีชาํ ระล่วงหน้าตกเป็ นกรรมสิ ทธิKของกรมประชาสงเคราะห์
ข้อ ๒๘. ภายในหนึงปี นับตั5งแต่วนั ทีได้รับแจ้งการอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ หากผู้
ได้รับอนุญาตในการสํารวจแร่ หรื อการทําแร่ แต่ไม่ได้รับประทานบัตรชัว คราว สัมปทานบัตร อาชญาบัตร
ประเภทต่าง ๆ และใบอนุญาตตามกฎหมายแร่ ให้ถือว่าการอนุญาตของกรมประชาสงเคราะห์เป็ นอันระงับ
ในกรณี ได้ รั บ การอนุ ญ าตตามกฎหมายแร่ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรม
ประชาสงเคราะห์ตอ้ งมาทําสัญญาต่อกรมประชาสงเคราะห์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับตาม
กฎหมายแร่ หากพ้นกําหนดดังกล่าว โดยไม่ แจ้งเหตุข ัดข้องอันสมควรเป็ นหนังสื อให้อธิ บดี กรม
ประชาสงเคราะห์ทราบก่อนครบกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าการอนุญาตของกรมประชาสงเคราะห์เป็ น
อันระงับเช่นเดียวกันกับความในวรรคหนึง

ข้อ ๒๙. ในกรณี ได้มีการทําสัญญาให้ผไู้ ด้รับอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์นาํ เงินสด
หรื อหนังสื อคํ5าประกันของธนาคารภายในประเทศมาเป็ นหลักประกันสัญญาในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละห้าของเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมทั5งหมด
ข้อ ๓๐. ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องเริ มลงมือดําเนิ นการตามสัญญาภายในกําหนดหกสิ บวัน
นับตั5งแต่วนั ทีลงนามในสัญญาเป็ นต้นไป
หมวด ๔
ทรัพยากรธรรมชาติอนื"
ข้อ ๓๑. ผูข้ ออนุญาตระเบิดและย่อยหิ น ขุดดินหรื อดินลูกรัง หิ น กรวด ทราย จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับผูข้ ออนุญาตทําแร่ ตามข้อ ๒๒ ข้อ (ก) (๔) (๕) (๖) และ ข้อ (ข) (๑) (๒)
ข้อ ๓๒. ในการยืน ขออนุญาตตามข้อ ๓๑ ผูข้ ออนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานเช่นเดียวกันกับ
ผูข้ ออนุญาตทําแร่ ตามข้อ ๒๓
ข้อ ๓๓. ระยะเวลาการอนุญาตระเบิดและย่อยหิ น ขุดดิน หรื อดินลูกรัง หิ น กรวด ทราย ให้มี
กําหนดคราวละไม่เกินหนึงปี
ข้อ ๓๔. ปริ มาตรการระเบิ ดและย่อยหิ นในการขออนุญาตครั5 งแรกอย่างตําไม่น้อยกว่า
สามหมืนลูกบาศก์เมตรต่อปี และกําหนดเนื5อทีต5 งั แต่หา้ ถึงสิ บไร่
กรณี ทีการใช้ทรั พยากรธรรมชาติเ กีย วข้อ งกับ ไม้ห วงห้า มต้อ งดํา เนิ น การขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ โดยกรมประชาสงเคราะห์เป็ นผูป้ ระสานงานขออนุญาต
ข้อ ๓๕. กําหนดให้เรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมในอัตราดังต่อไปนี5
(๑) การนําทรัพยากรธรรมชาติออก
(ก) การระเบิดและย่อยหิ น อัตราลูกบาศก์เมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ บาท
(ข) การขุดดินหรื อดินลูกรัง อัตราลูกบาศก์เมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ บาท
(ค) การขุดทราย
อัตราลูกบาศก์เมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๘ บาท
(ง) กรวด หรื อหิ น ขนาดเล็ก อัตราลูกบาศก์เมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๕ บาท
(จ) หิ นก้อนขนาดใหญ่ต5 งั แต่ ๑๐ นิ5วขึ5นไป
อัตราลูกบาศก์เมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ บาท
(๒) การใช้พ5นื ทีตามข้อ (๑) (ก) และ (จ) อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๑,๕๐๐ บาทต่อปี
ส่วนการใช้พ5นื ทีตามข้อ (๑) (ข) (ค) และ (ง) อัตราไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อปี
ข้อ ๓๖. ในกรณี ได้มีการทําสัญญาให้ผไู้ ด้รับอนุ ญาตจากกรมประชาสงเคราะห์นาํ เงินสด
หรื อหนังสื อคํ5าประกันของธนาคารภายในประเทศมาเป็ นหลักประกันสัญญาในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมทั5งหมด

ข้อ ๓๗. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องมีทุนทรัพย์ในการดําเนิ นกิจการทีขออนุ ญาตโดยธนาคาร
รับรอง ดังนี5
(๑) การระเบิดและย่อยหิ นในวงเงินตั5งแต่หา้ ล้านบาทขึ5นไป
(๒) การขุดดิน ดินลูกรัง หิ น กรวด ทราย ในวงเงินตั5งแต่หนึงล้านบาทขึ5นไป
ข้อ ๓๘. การชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมกรณี เป็ นค่าใช้พ5ืนทีล่วงหน้าและกรณี ทาํ สัญญา
กันต่อมาก็ดี การทําสัญญาภายในกําหนดเวลาก็ดี หรื อการไม่ได้ทาํ สัญญาในกรณี ใด ๆ เกียวกับการทําและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอืนในหมวดนี5กด็ ี ให้นาํ ความในหมวด ๓ ว่าด้วยการทําแร่ ในข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘
ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การใช้ ประโยชน์ ทดี" นิ และถนนของนิคม
ข้อ ๓๙. การใช้ประโยชน์ทีดินและถนนของนิ คม จะต้องได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดีกรม
ประชาสงเคราะห์โดยยืน คําร้องต่อผูป้ กครองนิคมมาตามลําดับ และผูข้ ออนุญาตต้องมีคุณสมบัติดงั นี5
(๑) มีสญ
ั ชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
(๒) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย
(๓) ไม่ เป็ นผูว้ ิกลจริ ตหรื อจิ ตฟั นเฟื อนหรื อไม่ สมประกอบ หรื อเป็ นบุ ค คล
ล้มละลาย
(๔) กรณี เป็ นนิ ติบุคคลต้องจดทะเบียนและมีสาํ นักงานใหญ่ต5 งั อยูใ่ นประเทศไทย
โดยผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยเป็ นหุน้ ส่วนหรื อถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ด
(๕) มีทุนทรัพย์เพียงพอในการดําเนินกิจการทีขออนุญาต
(๖) ไม่ เ คยถู ก ยกเลิ ก การอนุ ญ าตหรื อบอกเลิ ก สั ญ ญาการอนุ ญ าตการใช้
ประโยชน์ทีดินและถนนของนิคม เว้นแต่พน้ กําหนดหนึงปี นับตั5งแต่วนั ทียกเลิกหรื อบอกเลิกสัญญา
(๗) มีหนังสื อยินยอมของราษฎรทีอา้ งการครอบครองและทําประโยชน์ในทีดิน
อยูเ่ ดิม (กรณี ถา้ หากมี) ในเขตพื5นทีทีขออนุญาต
ข้อ ๔๐. ผูข้ ออนุ ญาตใช้ประโยชน์ทีดินสงวนของนิ คมจะต้องยืนหลักฐานประกอบคําขอ
อนุญาต ได้แก่ โครงการ แผนการดําเนินงาน และแผนผังการใช้ประโยชน์ทีดิน
∗
ข้อ ๔๑. การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทีดินมีกาํ หนดระยะเวลา ดังนี5
(ก) การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทีดินเกียวกับการทําเหมืองแร่ ให้มีอายุตามอายุ
ประทานบัตร
∗

ข้อ ๔๑ แก้ไขโดยระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการทําไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอืนในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓.

(ข) การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทีดินเพือกิจการอืนนอกจากข้อ ๔๑ (ก) ให้มี
กําหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละสามปี ส่ วนการอนุ ญาตให้ใช้ถนนของนิ คมมีกาํ หนดระยะเวลาไม่เกิน
คราวละหนึงปี
ข้อ ๔๒. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมในอัตราดังต่อไปนี5
(ก) การใช้ทีดินเพือปลูกสร้างอาคารร้านค้า
(๑) ประเภทอาคารและสิ งปลูกสร้างเป็ นส่วนควบกับทีดิน
- ชนิดอาคารชั5นเดียวตารางวาละ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสองชั5นตารางวาละ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสองชั5นครึ งตารางวาละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสามชั5นขึ5นไปตารางวาละ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ บาทต่อเดือน
(๒) ประเภทอาคารและสิ งปลูกสร้างเป็ นกรรมสิ ทธิKของผูร้ ับอนุญาต
- ชนิดอาคารชั5นเดียวตารางวาละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสองชั5นตารางวาละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๘ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสองชั5นครึ งตารางวาละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ บาทต่อเดือน
- ชนิดอาคารสามชั5นขึ5นไปตารางวาละ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ บาทต่อเดือน
(ข) การใช้ประโยชน์ทีดินเพือการพาณิ ชย์อืนให้เรี ยกเก็บตารางวาละ ไม่นอ้ ยกว่า
๑๐ บาท หรื อไร่ ละไม่นอ้ ยกว่า ๔,๐๐๐ บาทต่อปี
(ค) การใช้ประโยชน์ทีดินเพือการอืน
(๑) ประเภททีอยูอ่ าศัยอัตราไร่ ละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี
(๒) ประเภททําการเกษตรอัตราไร่ ละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ บาทต่อปี
(ง) ให้ผไู้ ด้รับอนุ ญาตชําระค่าใช้ประโยชน์ทีดินก่อนปลูกสร้างอาคารร้านค้า
ขึ5นใหม่ในอัตราตารางวาละไม่นอ้ ยกว่า ๓๕๐ บาท โดยคิดตามจํานวนเนื5 อทีใช้สอยและให้ชาํ ระ
ทั5งหมดครั5งเดียวในวันทําสัญญา
ข้อ ๔๓. การใช้ถนนของนิคมเพือกิจการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์
โดยยืนคําร้ องต่อผูป้ กครองนิ คมพร้ อมด้วยแผนที แสดงการใช้เส้นทางและกําหนดเวลาที ขอใช้
ข้อ ๔๔. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะต้องมาทําสัญญากับกรมประชาสงเคราะห์ ภายในกําหนด
ตามหนังสื อแจ้ง อนุ ญาตให้ทราบและต้องมี หลักประกันสัญญาเช่ นเดี ย วกับการทําแร่ ในหมวด ๓
หรื อ ทรัพยากรธรรมชาติอืนในหมวด ๔ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทอาคารร้านค้าตามข้อ
๔๒ (ก) และเพือการอืนตามข้อ ๔๒ (ค) ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอธิ บดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณา
เป็ นรายกรณี ไป

สําหรับวงเงินคํ5าประกันสัญญาการใช้ประโยชน์ทีดินเพือการพาณิ ชย์และการใช้
ถนนของนิคมในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส ิ บห้าของเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมทั5งหมดตามสัญญา
การชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิ คมในการใช้ถนนตามสัญญาให้ชาํ ระทั5งหมดครั5ง
เดียวในวันทําสัญญา
การชําระเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมในการใช้ถนนให้คาํ นวณจํานวนเทียวทีใช้ต่อวัน
หรื อต่อเดือนหรื อต่อปี รวมกันตามอัตราทีกาํ หนดในข้อ ๔๖
ข้อ ๔๕. ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทีดินและถนนของนิ คมเมือได้รับหนังสื อแจ้ง
การอนุ ญาตจากอธิ บดี กรมประชาสงเคราะห์จะต้องมาทําสัญญาภายในกําหนดสามสิ บวันนับตั5งแต่
วันทีได้รับแจ้ง
ข้อ ๔๖. ให้เรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งกิจการนิคมในการใช้ถนนของนิคมตามอัตรา ดังต่อไปนี5
(ก) ประเภทรถยนต์โดยสารหรื อรถบรรทุกขนาดเล็ก ให้เรี ยกเก็บอัตรากิโลเมตรแรก
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ บาทต่อเทียวรถ และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป อัตรากิโลเมตรละไม่นอ้ ยกว่า ๕ บาทต่อเทียวรถ
(ข) ประเภทรถยนต์ขนาดใหญ่หรื อรถบรรทุกขนาดหกล้อขึ5นไป ให้เรี ยกเก็บอัตรา
กิโลเมตรแรกไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ บาทต่อเทียวรถ และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป อัตรากิโลเมตรละไม่น้อยกว่า
๑๐ บาท ต่อเทียวรถ
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗. การอนุญาตทีดาํ เนิ นการไปก่อนหรื อในวันทีระเบียบนี5 ใช้บงั คับให้เป็ นไปตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในข้อตกลงหรื อสัญญาต่อไป
ประกาศ ณ วันที ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗
ทวีป ทวีพาณิ ชย์
(นายทวีป ทวีพาณิ ชย์)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

