
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ 

ว่าด้วยการทาํไม้  แร่  และทรัพยากรธรรมชาตอิื"น 

ในนิคมสร้างตนเอง  พ.ศ. ๒๕๓๗  

 

 โดยที�พิจารณาเห็นว่ากรมประชาสงเคราะห์ไดมี้คาํสั�งและระเบียบว่าดว้ยการทาํไม ้แร่ 
และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง ซึ� งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในเรื� องดงักล่าวไว้
นานแลว้ ปัจจุบนัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
และต่อเนื�อง มีแนวโน้มของความตอ้งการสูงในการใชท้รัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาทาํการแปรรูป 
และเป็นวตัถุดิบเพื�อประกอบการในดา้นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม รวมทั5งในดา้น
ปริมาณและมูลค่า ราคาก็เพิ�มขึ5นตามลาํดบั  จึงสมควรแกไ้ขปรับปรุงคาํสั�งและระเบียบการเดิมเสีย
ใหม่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ดงักล่าว 
 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๔  มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖  และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัจดั
ที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปนี5  
 ขอ้  ๑. ระเบียบนี5 เรียกว่า  “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าดว้ยการทาํไม ้แร่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 ขอ้  ๒.  ระเบียบนี5 ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที�ประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓.  ระเบียบ  คาํสั�ง  ขอ้บงัคบั  หรือหนงัสือสั�งการใด ๆ  ซึ�งขดัหรือแยง้ในส่วนที�กาํหนด
ไวแ้ลว้ในระเบียบนี5   ใหใ้ชร้ะเบียบนี5แทน 
 ขอ้  ๔.  ใหย้กเลิกคาํสั�งและระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ที�ออกไวแ้ลว้ดงัต่อไปนี5  

(๑) คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์  ที�  ๕/๒๕๑๓  ลงวนัที�  ๗  มกราคม  ๒๕๑๓  
เรื�องระเบียบการทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๑๓ 

(๒) คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์  ที�  ๕๓๒/๒๕๒๑  ลงวนัที�  ๒๘  เมษายน  ๒๕๒๑  
เรื�อง  ระเบียบการทาํไม ้แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๓) คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์ ที�  ๑๕๙๔/๒๕๒๒  ลงวนัที�  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๒๒  
เรื�องระเบียบการทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง  (ฉบบัที�  ๓)  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔) คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์ ที�  ๔๑๒/๒๕๒๖  ลงวนัที�  ๒๒  เมษายน ๒๕๒๖  
เรื�องระเบียบการทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง  (ฉบบัที� ๔)  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๕) คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์ ที�  ๘๓๒/๒๕๒๖  ลงวนัที�  ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๒๖  
เรื�องระเบียบการเกบ็เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมประเภทค่ารถผา่นทางในนิคมสร้างตนเอง (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ. 
๒๕๒๖ 



(๖) ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการทาํแร่ในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๒๙ 
(๗) ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขต

นิคมสร้างตนเอง  พ.ศ. ๒๕๓๔  ขอ้  ๓๐ 

 ∗ขอ้  ๕.  ใหอ้ธิบดีกรมประชาสงเคราะห์รักษาการตามระเบียบนี5  
   ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี5   หรือกรณีจาํตอ้งประนีประนอม
เพื�อใหที้�ดินในเขตนิคมสร้างตนเองไดใ้ชป้ระโยชน์และเกิดผลตอบแทนแก่ราชการตามสมควร  ใหอ้ธิบดีมี
อาํนาจกาํหนดอายุสัญญาการใช้ประโยชน์และค่าบาํรุงกิจการนิคม ตามความเหมาะสมแห่งการใช้
ประโยชน์ในเรื�องนั5น 

หมวด  ๑ 

บททั"วไป 

 ขอ้  ๖.  ในระเบียบนี5  
   “ที�ดินสงวนของนิคม” หมายความถึง ที�ดินสงวนเพื�อการดาํเนินงานนิคมที�ยงัไม่
นาํไปจดัสรรใหก้บัสมาชิกนิคม รวมทั5งที�ดินที�มีผูอ้า้งการครอบครองและทาํประโยชน์โดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย ยกเวน้บริเวณที�ปลกูสร้างอาคารสถานที�ราชการและบา้นพกัเจา้หนา้ที�นิคม 
   “ถนนนิคม” หมายความถึง ถนนที�ก่อสร้างขึ5นดว้ยเงินงบประมาณแผ่นดินของ
นิคมสร้างตนเอง หรือถนนที�มีผูก่้อสร้างขึ5นและมอบใหนิ้คมสร้างตนเอง 
   “การทาํไม”้ ใหมี้ความหมายตามคาํจาํกดัความหรือนิยามศพัทใ์นพระราชบญัญติัป่าไม ้
   “แร่ การสาํรวจแร่ การทาํเหมือง การขุดหาแร่รายยอ่ย การร่อนแร่ รวมทั5งประทาน
บตัร อาชญาบตัรประเภทต่าง ๆ ตลอดจนใบอนุญาต” ใหห้มายความตามคาํจาํกดัความหรือคาํนิยามศพัทใ์น
พระราชบญัญติัแร่ 
   “ทรัพยากรธรรมชาติอื�น” หมายความถึง ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากไมแ้ละแร่
ซึ�งจะตอ้งขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที�ดินหรือกฎหมายอื�น 
   “คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการพิจารณาขอใชป้ระโยชน์ที�ดินใน
เขตนิคมสร้างตนเองซึ�งแต่งตั5งโดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
   “พื5นที�ป่าไมส่้วนกลาง” หมายความถึง บริเวณพื5นที�สงวนไวร้้อยละยี�สิบของพื5นที�
นิคมทั5งหมดเพื�ออนุรักษค์วามชุ่มชื5นของดินและตน้นํ5 าลาํธารตามมติของคณะกรรมการจดัที�ดินแห่งชาติ
 ขอ้  ๗.  ที�ดินที�จะอนุญาตให้ทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นตอ้งเป็นที�ดินสงวนของ

                                                           

∗
 ขอ้ ๕  แกไ้ขโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการทาํไม ้แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในเขตนิคมสร้างตนเอง (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕    

   ขอ้  ๓ 



นิคมแต่ไม่รวมถึงที�สาธารณประโยชน์ที�ประชาชนใชร่้วมกนัที�มีก่อนออกพระราชกฤษฎีกาจดัตั5งนิคมสร้าง
ตนเอง  โดยใหผู้ป้กครองนิคมตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรายงานผลให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบก่อนการ
อนุญาต 
 ขอ้  ๘.  ที�ดินสงวนของนิคมที�จะอนุญาตให้ทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นถา้อยู่
ในบริเวณพื5นที�ป่าไมส่้วนกลาง  กรมประชาสงเคราะห์จะขออนุมติัต่อคณะกรรมการจดัที�ดินแห่งชาติ
ก่อนการทาํสญัญาผกูพนักบัผูไ้ดรั้บอนุญาต 
   ที�ดินของผูที้�มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิK โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือของ
สมาชิกนิคมไม่อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของระเบียบนี5  
 ขอ้  ๙.  ผูที้�จะขออนุญาตทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในเขตนิคมสร้างตนเอง
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ โดยยื�นเรื�องขออนุญาตต่อผูป้กครองนิคมมา
ตามลาํดบัและใหผู้ป้กครองนิคมปฏิบติัภายในกาํหนดเวลาตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการ
กาํหนดขั5นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพื�อประชาชน  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
   ในกรณีการทาํไมผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไมใ้นนาม
กรมประชาสงเคราะห์ โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นผูข้ออนุญาตการทาํไมแ้ละมอบหมายให ้        
ผูไ้ดรั้บอนุญาตดาํเนินการทาํไมแ้ทน 
   ส่วนในกรณีการทาํแร่และทรัพยากรธรรมชาติอื�นผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งยื�นคาํ
ร้องขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั5นดว้ยตนเอง 
 ขอ้  ๑๐.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตเมื�อไดรั้บการแจง้อนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
จะต้องทาํสัญญากบักรมประชาสงเคราะห์ภายในกาํหนด โดยให้นําเงินสดหรือหนังสือคํ5 าประกนัของ
ธนาคารภายในประเทศมาเป็นหลกัประกนัในวนัที�ทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินตามอตัราที�อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์กาํหนดไวใ้นแต่ละประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ขอ้  ๑๑. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งออกค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียม  ค่าภาคหลวง  ค่าภาษี
อากร  และค่าใชจ่้ายอื�นอนัพึงมีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั5น 
 ขอ้  ๑๒.  ก่อนทาํสญัญาตามขอ้  ๑๐  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการ
ใชพ้ื5นที�สงวนของนิคมก่อนเป็นการล่วงหนา้ให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ตามจาํนวนเงินที�อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์กาํหนดไวใ้นแต่ละประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตทาํบนัทึก
ขอ้ตกลงไวเ้ป็นหลกัฐาน  และกรณีไดมี้การทาํสัญญาให้ชาํระค่าบาํรุงกิจการนิคมตามเงื�อนไขสัญญา  
ณ ที�ทาํการนิคมสร้างตนเองก่อนทาํการเคลื�อนยา้ยไม ้แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื�นออกจากเขต
นิคมสร้างตนเอง 



   ให้นิคมสร้างตนเองนําเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมที�รับไวต้ามวรรคหนึ� งนําส่งกรม
ประชาสงเคราะห์ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
 ขอ้  ๑๓. เมื�อกรมประชาสงเคราะห์อนุญาตให้ผูข้ออนุญาตรายใดแลว้ให้มีหนงัสือแจง้ผูว้่า
ราชการจังหวัดหรือส่วนราชการที�มีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการนั5นไดท้ราบเพื �อ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือประทานบตัรหรืออาชญาบตัรต่อไป 
 ขอ้  ๑๔. ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื�นไม่ได ้ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
   ในกรณีจะสิ5นกาํหนดอายุสัญญาถา้หากประสงค์จะต่ออายุสัญญาผูไ้ด ้รับ
อนุญาตจะตอ้งยื�นคาํร้องต่ออธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ภายในเกา้สิบวนัก่อนสิ5นกาํหนดอายสุญัญา 

 ∗ขอ้  ๑๕. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามสัญญา  และรายงานผลการดาํเนินกิจการต่อ
ผูป้กครองนิคมเป็นประจาํทุกเดือน และใหผู้ป้กครองนิคมมีหนา้ที�ควบคุมและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการ
ที�ขออนุญาต 
   หากผูรั้บอนุญาตฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามสญัญาใหผู้ป้กครองนิคมรายงานอธิบดี
เพื�อพิจารณาสั�งการ 
 ขอ้  ๑๖.ให้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้มูล  เพื�อประกอบการพิจารณาการอนุญาตของ
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และรายงานผลการดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บอนุญาตให้อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ทราบ 

หมวด  ๒ 

การทาํไม้หวงห้ามและไม้ชนิดอื"น 

 ขอ้  ๑๗.  การทาํไมใ้หด้าํเนินการโดยวิธีเปิดประมูลและการดาํเนินการทาํไมอ้อกจากเขต
พื5นที�นิคมให้ปฏิบติัตามระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ยการสาํรวจและการทาํไมใ้นบริเวณป่าที�เปิดใชที้�ดิน
เพื�อทาํประโยชน์  พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยแต่งตั5งคณะกรรมการดาํเนินการซึ� งประกอบด้วยผูแ้ทนจาก
ส่วนกลางกรมประชาสงเคราะห์และจากส่วนภูมิภาคในทอ้งที�จงัหวดัที�ตั5งนิคมสร้างตนเอง 
 ขอ้  ๑๘.  ผูมี้สิทธิจะยื�นประมูลการทาํไมต้อ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี5  

(๑)  เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนและมีสาํนักงานใหญ่ตั5งอยูใ่นประเทศไทย โดย   
ผูมี้สญัชาติไทยเป็นหุน้ส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ 

                                                           

∗
 ขอ้ ๑๕ แกไ้ขโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการทาํไม ้แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในเขตนิคมสร้างตนเอง  (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

    ขอ้ ๔ 

 



(๒) มีทุนทรัพยเ์พื�อดาํเนินกิจการทาํไมต้ามวงเงินที�จะไดก้าํหนดไวใ้นประกาศ
การประมูลทาํไมเ้ป็นคราว ๆ ไป 

(๓) มีวตัถุประสงคป์ระกอบธุรกิจในการทาํไม ้
(๔) ไม่เคยเป็นผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้จนถูกยกเลิกและไม่ได้รับ

ใบอนุญาตการทาํไม ้ ทาํฟืน  ทาํถ่าน  หรือเกบ็หาของป่า 
(๕) มีเครื�องมือทุ่นแรงและอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน 

 ขอ้  ๑๙. ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินชี5ขาดผลการประมูลทาํไม้
ตามหลกัฐานของคณะกรรมการตามขอ้  ๑๗ 
 ขอ้  ๒๐. การชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการทาํไมต้ามสัญญาให้แบ่งงวดการทาํไม้
ออกเป็นงวด ๆ  ไม่เกินสามงวดตามบญัชีตีตราคดัเลือกไมข้องกรมป่าไม ้ และให้เรียกเก็บเงินค่าบาํรุง
กิจการนิคมตามอตัราที�ผูป้ระมูลการทาํไมเ้สนอในการประมูลการทาํไมโ้ดยให้ชาํระงวดแรกในวนัทาํ
สญัญา 
   สาํหรับวงเงินคํ5าประกนัสัญญาตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละยี�สิบห้าของเงินค่าภาคหลวง    
ค่าบาํรุงป่า  และค่าบาํรุงกิจการนิคมในงวดที�เหลือรวมกนัทั5งหมด 
   ระยะเวลาการทาํไมอ้อกมีกาํหนดคราวละไม่เกินสองปี 
 ขอ้  ๒๑.  เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการทาํไมใ้ห้เป็นไปตามอตัราที�ผูป้ระมูลทาํไมไ้ดเ้สนอ
และไม่ตํ�ากวา่อตัราปานกลางดงัต่อไปนี5  

(๑) ไมซุ้งประเภทไมส้กั-ไมย้าง   ลกูบาศกเ์มตรละ   ๕๐๐ บาท 
(๒) ไมซุ้งประเภทไมก้ระยาเลย  รวมทั5งไมเ้นื5อแขง็และไมเ้นื5อออ่น  

     ลกูบาศกเ์มตรละ ๔๐๐ บาท 
(๓) ไมเ้สาไฟฟ้าหรือไมเ้สาถาก ตนัละ   ๑๐๐ บาท 
(๔) ไมเ้สาเขม็   ท่อนละ    ๕๐ บาท 
(๕) ไมห้มอนรางรถไฟ  ท่อนละ    ๕๐ บาท 
(๖) ไมฟื้น   ลกูบาศกเ์มตรละ  ๒๐ บาท 
(๗) ถ่าน    ลกูบาศกเ์มตรละ  ๒๕ บาท 

หมวด ๓ 

การทาํแร่ 

 ขอ้  ๒๒.  ผูข้ออนุญาตทาํการสาํรวจแร่  ทาํเหมืองแร่  ขดุหาแร่รายยอ่ย  และร่อนแร่   ถา้หาก
กรณีการกระทําเกี� ยวข้องกับไม้หวงห้ามก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้โดยกรม
ประชาสงเคราะห์เป็น ผูป้ระสานงานเรื�องการขออนุญาตตามกฎหมาย 



 
   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัดงันี5  

(ก)   สาํหรับผูข้ออนุญาตขดุหาแร่รายยอ่ยและร่อนแร่ 
(๑) บรรลุนิติภาวะ  มีสญัชาติไทยและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นคน

ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เคยถูกยกเลิกการอนุญาตหรือถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตทาํแร่ใน

นิคมสร้างตนเอง  เวน้แต่ระยะเวลาไดล่้วงพน้ไปแลว้หนึ�งปีนบัตั5งแต่วนัยกเลิกหรือบอกเลิกการทาํแร่ 
(๕) มีหนงัสือคาํยินยอมของราษฎรที�ครอบครองและทาํประโยชน์ในที�ดิน

อยูเ่ดิม  (กรณีถา้มี)  ในเขตพื5นที�ที�ขออนุญาต 
(๖) มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการดาํเนินกิจการที�ขออนุญาตตามขอ้  ๒๓  (๔) 
(๗) กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  (ข) 

(ข)   สาํหรับผูข้ออนุญาตสาํรวจแร่และทาํเหมืองแร่ 
(๑) เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียน  และมีสํานักงานใหญ่ตั5งอยูใ่นประเทศ

ไทยโดยผูมี้สัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าสิบเอด็กบัจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตามขอ้ (ก) (๔)  และ  (๕) 

(๒) มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการดาํเนินกิจการที�ขออนุญาตตามที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้ ๒๓ (๔) 
 ขอ้  ๒๓.  ในการยื�นขออนุญาตเพื�อสาํรวจแร่หรือทาํเหมืองแร่หรือขุดหาแร่รายยอ่ย หรือ
ร่อนแร่จะตอ้งแสดงและแนบหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตดงันี5  
    (๑)  โครงการ  แผนการดาํเนินงาน  แผนผงั  แผนที�และภาพถ่ายทางอากาศ
ของกรมแผนที�ทหารหรือกรมที�ดิน  ระบุมาตราส่วนอยา่งตํ�า  ๑:๕๐,๐๐๐  หรือ  ๑:๒๕,๐๐๐  หรือใหญ่กวา่  
มีทิศทางและระยะกาํกบัทุกดา้นพร้อมพิกดัฉากสากลของมุมใดมุมหนึ�งของแผนที� 
    (๒)  สาํเนาทะเบียนบา้น  บตัรประจาํตวัประชาชน  ทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  กรณี
เป็นนิติบุคคลตอ้งนาํหลกัฐานหนงัสือบริคณห์สนธิ  ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือบริษทั
และหนงัสือมอบอาํนาจ 

(๓)  หนังสืออนุญาตเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มของ 
สาํนักงานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้ม 
 



           (๔) ใหแ้นบหลกัฐานแสดงวา่มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการดาํเนินงานที�ขออนุญาต 
โดยธนาคารรับรอง  ดงันี5  

  (๔.๑)  การสาํรวจแร่และทาํเหมืองแร่ตั5งแต่หา้ลา้นบาทขึ5นไป 
  (๔.๒)  การทาํแร่ทองคาํตั5งแต่สิบลา้นบาทขึ5นไป 
  (๔.๓)  การขดุหาแร่รายยอ่ยและการร่อนแร่ตั5งแต่หนึ�งแสนบาทขึ5นไป 

 ขอ้  ๒๔.  พื5นที�สงวนของนิคมมีกาํหนดระยะเวลาใหใ้ชป้ระโยชน์ที�ดินดงันี5  
(๑)  เพื�อสาํรวจแร่    คราวละไม่เกินหนึ�งปี 
(๒) เพื�อทาํเหมืองแร่   คราวละไม่เกินสามปี 
(๓) เพื�อขดุหาแร่รายยอ่ยและร่อนแร่ คราวละไม่เกินหนึ�งปี 

 ขอ้  ๒๕.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมตามอตัราดงัต่อไปนี5  
(๑) การใชพ้ื5นที�สาํรวจแร่  อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่     ๓๐๐ บาทต่อปี 
(๒) การทาํเหมืองแร่หินออ่น 

 (๒.๑)  การใชพ้ื5นที�     อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่  ๓,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๒.๒)  การทาํแร่หินอ่อนออกให้เรียกเก็บในอตัราลูกบาศก์เมตรละไม่

น้อยกวา่ ๓๒๐ บาท หรือเมตริกตนัละไม่นอ้ยกวา่ ๑๒๘ บาท ของปริมาณแร่ที�ทาํออกทั5งหมด โดยมี
หลกัฐานแสดงเกี�ยวกบัการชาํระหนี5 เงินค่าภาคหลวง รายงานผลการขนแร่และจาํหน่ายแร่รายเดือน
ต่อกรมทรัพยากรธรณี 

(๓) การทาํเหมืองแร่ทองคาํ 
    (๓.๑)  การใชพ้ื5นที� อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่ ๓,๕๐๐ บาทต่อปี 
    (๓.๒) การทาํแร่ทองคาํออกให้เรียกเกบ็ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
มูลค่าแร่ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีหลกัฐานแสดงเกี�ยวกบัการชาํระเงิน
ค่าภาคหลวง รายงานผลการขนแร่และจาํหน่ายแร่รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี 

(๔) การทาํเหมืองแร่นอกจากขอ้  (๒)  และ  (๓) 
    (๔.๑)  การใชพ้ื5นที� อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ บาทต่อปี 
    (๔.๒) การนาํแร่ออกให้เรียกเก็บในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละสี�ของมูลค่าแร่
ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหลกัฐานแสดงเกี�ยวกบัการชาํระเงิน ค่าภาคหลวง 
รายงานผลการขนแร่และจาํหน่ายแร่รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี 

(๕) การขดุหาแร่รายยอ่ยและร่อนแร่ 
    (๕.๑)  การใชพ้ื5นที� อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ บาทต่อปี 



    (๕.๒)  การทาํแร่ออกใหเ้รียกเกบ็ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของมูลค่าแร่
ตามราคาประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม   โดยมีหลกัฐานแสดงเกี�ยวกบัการชาํระเงินค่าภาคหลวง   
รายงานผลการขนแร่และจาํหน่ายแร่รายเดือนต่อกรมทรัพยากรธรณี 
 ขอ้  ๒๖.  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตนาํเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการใชพ้ื5นที�เป็นการล่วงหนา้ตาม
ขอ้  ๑๒  มาชาํระดงันี5  

(๑)   การสาํรวจแร่ใหช้าํระครั5 งเดียวของพื5นที�ทั5งหมดที�ขออนุญาต 
(๒) การทาํแร่หินอ่อนให้ชาํระในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื5นที�

ทั5งหมดที�ขออนุญาตต่อปี 
(๓) การทาํเหมืองแร่ทองคาํให้ชาํระในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ

พื5นที�ทั5งหมดที�ขออนุญาตต่อปี 
(๔) การทาํเหมืองแร่นอกจากขอ้  (๒)  และ  (๓)  ให้ชาํระในอตัราไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละหกสิบของพื5นที�ทั5งหมดที�ขออนุญาตต่อปี 
(๕) การขุดหาแร่รายย่อยและร่อนแร่ให้ชาํระครั5 งเดียวของพื5นที�ทั5งหมดที�ขอ

อนุญาต 
 ขอ้  ๒๗.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตรายใดไม่นาํเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมตามขอ้ ๒๖ มาชาํระภายใน
กาํหนด  ใหถื้อวา่การอนุญาตเป็นการระงบัไป 
   ในกรณีได้มีการทาํสัญญาให้ถือว่าเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการขอใช้พื5นที�
ล่วงหนา้เป็นส่วนหนึ�งของเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมที�ตอ้งชาํระตามเงื�อนไขในสญัญาที�จะทาํกนัต่อไป 
   ในกรณีไม่วา่จะเป็นประการใดภายในหนึ�งปีนบัตั5งแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การอนุญาต
จากกรมประชาสงเคราะห์  ถา้หากผูไ้ดรั้บอนุญาตรายใดไม่ไดท้าํสัญญาต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้
เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมที�ชาํระล่วงหนา้ตกเป็นกรรมสิทธิK ของกรมประชาสงเคราะห์ 
 ขอ้  ๒๘.  ภายในหนึ�งปีนบัตั5งแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ หากผู ้
ไดรั้บอนุญาตในการสาํรวจแร่หรือการทาํแร่แต่ไม่ไดรั้บประทานบตัรชั�วคราว สัมปทานบตัร อาชญาบตัร
ประเภทต่าง ๆ  และใบอนุญาตตามกฎหมายแร่ ใหถื้อวา่การอนุญาตของกรมประชาสงเคราะห์เป็นอนัระงบั 
   ในกรณีได้รับการอนุญาตตามกฎหมายแ ร่ให้ผู ้ได้รับอนุญาตจากกรม
ประชาสงเคราะห์ตอ้งมาทาํสัญญาต่อกรมประชาสงเคราะห์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บตาม
กฎหมายแร่ หากพน้กาํหนดดังกล่าว โดยไม่แจ้งเหตุขัดขอ้งอนัสมควรเป็นหนังสือให้อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ทราบก่อนครบกาํหนดดงักล่าวให้ถือวา่การอนุญาตของกรมประชาสงเคราะห์เป็น
อนัระงบัเช่นเดียวกนักบัความในวรรคหนึ�ง 



 ขอ้  ๒๙. ในกรณีไดมี้การทาํสญัญาใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์นาํเงินสด
หรือหนงัสือคํ5าประกนัของธนาคารภายในประเทศมาเป็นหลกัประกนัสญัญาในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละหา้ของเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมทั5งหมด 
 ขอ้  ๓๐.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งเริ�มลงมือดาํเนินการตามสัญญาภายในกาํหนดหกสิบวนั
นบัตั5งแต่วนัที�ลงนามในสญัญาเป็นตน้ไป 

หมวด  ๔ 

ทรัพยากรธรรมชาตอิื"น 

 ขอ้  ๓๑.  ผูข้ออนุญาตระเบิดและยอ่ยหิน ขดุดินหรือดินลกูรัง หิน กรวด ทราย จะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูข้ออนุญาตทาํแร่ตามขอ้ ๒๒  ขอ้  (ก)  (๔) (๕) (๖) และ ขอ้ (ข) (๑) (๒) 
 ขอ้  ๓๒. ในการยื�นขออนุญาตตามขอ้ ๓๑  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกนักบั  
ผูข้ออนุญาตทาํแร่ตามขอ้  ๒๓ 
 ขอ้  ๓๓.  ระยะเวลาการอนุญาตระเบิดและยอ่ยหิน  ขดุดิน  หรือดินลกูรัง  หิน  กรวด  ทราย  ใหมี้
กาํหนดคราวละไม่เกินหนึ�งปี 
 ขอ้  ๓๔. ปริมาตรการระเบิดและย่อยหินในการขออนุญาตครั5 งแรกอยา่งตํ�าไม่น้อยกว่า 
สามหมื�นลกูบาศกเ์มตรต่อปี  และกาํหนดเนื5อที�ตั5งแต่หา้ถึงสิบไร่ 
   กรณีที�การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกี�ยวขอ้งกบัไมห้วงห้ามตอ้งดาํเนินการขอ
อนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ โดยกรมประชาสงเคราะห์เป็นผูป้ระสานงานขออนุญาต 
 ขอ้  ๓๕.  กาํหนดใหเ้รียกเกบ็เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในอตัราดงัต่อไปนี5  
   (๑)  การนาํทรัพยากรธรรมชาติออก  

(ก)  การระเบิดและยอ่ยหิน อตัราลกูบาศกเ์มตรละไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ บาท 
(ข)  การขดุดินหรือดินลกูรัง  อตัราลกูบาศกเ์มตรละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ บาท 
(ค)  การขดุทราย  อตัราลกูบาศกเ์มตรละไม่นอ้ยกวา่    ๘ บาท 
(ง)  กรวด หรือหิน ขนาดเลก็  อตัราลกูบาศกเ์มตรละไม่นอ้ยกวา่    ๕ บาท 

    (จ) หินกอ้นขนาดใหญ่ตั5งแต่  ๑๐ นิ5วขึ5นไป   
   อตัราลกูบาศกเ์มตรละไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ บาท 

    (๒) การใชพ้ื5นที�ตามขอ้ (๑) (ก) และ (จ) อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่ ๑,๕๐๐ บาทต่อปี 
ส่วนการใชพ้ื5นที�ตามขอ้ (๑) (ข) (ค) และ (ง) อตัราไร่ละไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 
 ขอ้  ๓๖. ในกรณีไดมี้การทาํสัญญาให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์นาํเงินสด  
หรือหนงัสือคํ5าประกนัของธนาคารภายในประเทศมาเป็นหลกัประกนัสญัญาในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า
ของเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมทั5งหมด 



 ขอ้  ๓๗. ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งมีทุนทรัพยใ์นการดาํเนินกิจการที�ขออนุญาตโดยธนาคาร
รับรอง  ดงันี5  
   (๑)  การระเบิดและยอ่ยหินในวงเงินตั5งแต่หา้ลา้นบาทขึ5นไป 
   (๒)  การขดุดิน ดินลกูรัง หิน กรวด ทราย ในวงเงินตั5งแต่หนึ�งลา้นบาทขึ5นไป 
 ขอ้  ๓๘. การชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมกรณีเป็นค่าใชพ้ื5นที�ล่วงหนา้และกรณีทาํสัญญา
กนัต่อมากดี็ การทาํสญัญาภายในกาํหนดเวลากดี็ หรือการไม่ไดท้าํสัญญาในกรณีใด ๆ เกี�ยวกบัการทาํและ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติอื�นในหมวดนี5กดี็  ใหน้าํความในหมวด ๓ วา่ดว้ยการทาํแร่ในขอ้ ๒๗  ขอ้  ๒๘  
ขอ้ ๒๙  และขอ้  ๓๐   มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 

การใช้ประโยชน์ที"ดนิและถนนของนิคม 
 ขอ้  ๓๙. การใชป้ระโยชน์ที�ดินและถนนของนิคม จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์โดยยื�นคาํร้องต่อผูป้กครองนิคมมาตามลาํดบั  และผูข้ออนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัดงันี5  

(๑)   มีสญัชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย 
(๓) ไม่เป็นผูวิ้กลจริตหรือจิตฟั�นเฟือนหรือไม่สมประกอบ  หรือเป็นบุคคล

ลม้ละลาย 
(๔) กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งจดทะเบียนและมีสาํนกังานใหญ่ตั5งอยูใ่นประเทศไทย  

โดยผูมี้สญัชาติไทยเป็นหุน้ส่วนหรือถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ 
(๕) มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการดาํเนินกิจการที�ขออนุญาต 
(๖) ไม่เคยถูกยกเลิกการอนุญาตหรือบอกเลิกสัญญาการอนุญาตการใช้

ประโยชน์ที�ดินและถนนของนิคม  เวน้แต่พน้กาํหนดหนึ�งปีนบัตั5งแต่วนัที�ยกเลิกหรือบอกเลิกสญัญา 
(๗) มีหนงัสือยนิยอมของราษฎรที�อา้งการครอบครองและทาํประโยชน์ในที�ดิน

อยูเ่ดิม (กรณีถา้หากมี) ในเขตพื5นที�ที�ขออนุญาต 
 ขอ้  ๔๐.  ผูข้ออนุญาตใชป้ระโยชน์ที�ดินสงวนของนิคมจะตอ้งยื�นหลกัฐานประกอบคาํขอ
อนุญาต ไดแ้ก่ โครงการ แผนการดาํเนินงาน และแผนผงัการใชป้ระโยชน์ที�ดิน 

 ∗ขอ้  ๔๑.  การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดินมีกาํหนดระยะเวลา ดงันี5  
(ก) การอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ที�ดินเกี�ยวกบัการทาํเหมืองแร่ให้มีอายุตามอายุ

ประทานบตัร 

                                                           

∗
 ขอ้ ๔๑  แกไ้ขโดยระเบียบกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการวา่ดว้ยการทาํไม ้แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื�นในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ้ ๓. 



(ข) การอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ในที�ดินเพื�อกิจการอื�นนอกจากขอ้ ๔๑ (ก) ให้มี
กาํหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละสามปี ส่วนการอนุญาตให้ใชถ้นนของนิคมมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน
คราวละหนึ�งปี 
 ขอ้  ๔๒.  ใหเ้รียกเกบ็เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในอตัราดงัต่อไปนี5  

(ก)   การใชที้�ดินเพื�อปลกูสร้างอาคารร้านคา้ 
(๑)  ประเภทอาคารและสิ�งปลกูสร้างเป็นส่วนควบกบัที�ดิน 
  - ชนิดอาคารชั5นเดียวตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่   ๑๒ บาทต่อเดือน 
  - ชนิดอาคารสองชั5นตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่   ๑๕ บาทต่อเดือน 
  - ชนิดอาคารสองชั5นครึ� งตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่   ๑๘ บาทต่อเดือน 
  - ชนิดอาคารสามชั5นขึ5นไปตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่   ๒๐ บาทต่อเดือน 
(๒)  ประเภทอาคารและสิ�งปลกูสร้างเป็นกรรมสิทธิK ของผูรั้บอนุญาต 
  - ชนิดอาคารชั5นเดียวตารางวาละ  ไม่นอ้ยกวา่     ๕ บาทต่อเดือน 
  - ชนิดอาคารสองชั5นตารางวาละ  ไม่นอ้ยกวา่     ๘ บาทต่อเดือน 
  - ชนิดอาคารสองชั5นครึ� งตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่   ๑๐ บาทต่อเดือน 

      - ชนิดอาคารสามชั5นขึ5นไปตารางวาละ ไม่นอ้ยกวา่  ๑๕ บาทต่อเดือน 
(ข)   การใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อการพาณิชยอื์�นให้เรียกเก็บตารางวาละ  ไม่นอ้ยกว่า  

๑๐ บาท  หรือไร่ละไม่นอ้ยกวา่  ๔,๐๐๐  บาทต่อปี 
(ค)   การใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อการอื�น 

  (๑)  ประเภทที�อยูอ่าศยัอตัราไร่ละ  ไม่นอ้ยกวา่  ๑๐๐  บาทต่อปี 
  (๒)  ประเภททาํการเกษตรอตัราไร่ละ  ไม่นอ้ยกวา่  ๒๐๐  บาทต่อปี 

(ง)   ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตชาํระค่าใชป้ระโยชน์ที�ดินก่อนปลูกสร้างอาคารร้านคา้
ขึ5นใหม่ในอตัราตารางวาละไม่นอ้ยกวา่  ๓๕๐  บาท  โดยคิดตามจาํนวนเนื5อที�ใชส้อยและให้ชาํระ
ทั5งหมดครั5 งเดียวในวนัทาํสญัญา 
 ขอ้  ๔๓.  การใชถ้นนของนิคมเพื�อกิจการคา้จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
โดยยื�นคาํร้องต่อผูป้กครองนิคมพร้อมดว้ยแผนที�แสดงการใช้เส้นทางและกาํหนดเวลาที�ขอใช ้
 ขอ้  ๔๔.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งมาทาํสัญญากบักรมประชาสงเคราะห์ ภายในกาํหนด
ตามหนงัสือแจง้อนุญาตให้ทราบและตอ้งมีหลกัประกนัสัญญาเช่นเดียวกบัการทาํแร่ในหมวด ๓ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติอื�นในหมวด  ๔  ยกเวน้การใชป้ระโยชน์ที�ดินประเภทอาคารร้านคา้ตามขอ้  
๔๒  (ก)  และเพื�อการอื�นตามขอ้ ๔๒ (ค) ให้อยูใ่นดุลพินิจของอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณา
เป็นรายกรณีไป 



   สาํหรับวงเงินคํ5าประกนัสัญญาการใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อการพาณิชยแ์ละการใช้
ถนนของนิคมในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยี�สิบหา้ของเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมทั5งหมดตามสญัญา 
   การชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการใชถ้นนตามสัญญาให้ชาํระทั5งหมดครั5 ง
เดียวในวนัทาํสญัญา 
   การชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการใชถ้นนใหค้าํนวณจาํนวนเที�ยวที�ใชต่้อวนั
หรือต่อเดือนหรือต่อปี  รวมกนัตามอตัราที�กาํหนดในขอ้  ๔๖ 
 ขอ้  ๔๕. ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ที�ดินและถนนของนิคมเมื�อไดรั้บหนงัสือแจง้
การอนุญาตจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะตอ้งมาทาํสัญญาภายในกาํหนดสามสิบวนันับตั5งแต่
วนัที�ไดรั้บแจง้ 
 ขอ้  ๔๖.  ใหเ้รียกเกบ็เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมในการใชถ้นนของนิคมตามอตัรา ดงัต่อไปนี5  
   (ก)  ประเภทรถยนตโ์ดยสารหรือรถบรรทุกขนาดเลก็ ให้เรียกเกบ็อตัรากิโลเมตรแรก
ไม่นอ้ยกวา่ ๒๕ บาทต่อเที�ยวรถ และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป อตัรากิโลเมตรละไม่นอ้ยกวา่ ๕ บาทต่อเที�ยวรถ 
   (ข) ประเภทรถยนต์ขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกขนาดหกลอ้ขึ5นไป ให้เรียกเก็บอตัรา
กิโลเมตรแรกไม่นอ้ยกว่า ๓๕ บาทต่อเที�ยวรถ และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป อตัรากิโลเมตรละไม่น้อยกว่า 
๑๐ บาท ต่อเที�ยวรถ 

หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้  ๔๗.  การอนุญาตที�ดาํเนินการไปก่อนหรือในวนัที�ระเบียบนี5 ใชบ้งัคบัให้เป็นไปตาม
เงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้ตกลงหรือสญัญาต่อไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๑   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๓๗ 

                                ทวีป  ทวีพาณิชย ์
                (นายทวีป ทวีพาณิชย)์ 

        อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
 

 


