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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
เพื่อดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการทาเหมืองใต้ดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๖ (๒) เพื่อดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ อดาเนินการศึกษารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทาเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิ น ผู้มีสิทธิทากิน
ในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ยื่นคาขอประทานบัตรทาเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันคัดเลือกตัวแทน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม
“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้
“การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการทาเหมืองใต้ดินตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ผู้ขอประทานบัตรจ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดาเนิน
การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทาเหมืองใต้ดิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมวด ๑
เงินอุดหนุน
ข้อ ๔ การจ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทาเหมืองใต้ดิน
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ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ แ ล้ ว
ก่อนจะนาเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ เมื่ อกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ได้ รับ แจ้ งความเห็ น ชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้อธิบดีแจ้งผู้ขอประทานบัต รทาเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๖ การรับและการจ่ายเงินอุดหนุนให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ดาเนินการเก็บรักษาเงิน จัดทาระบบบัญชี
ตามระบบบัญชีสากล และจัดทางบรายรับรายจ่ายประจาเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
(๒) การจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อ ๗ การปิ ด บั ญ ชี ให้ ก ระท าปี ล ะครั้ ง ตามปี ป ฏิ ทิ น โดยให้ ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
และการเหมืองแร่ทางบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันปิดบัญชีแล้วเสร็จ และให้นาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ ๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาเนินการชาระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว
ถ้ามีเงินอุดหนุนคงเหลืออยู่ในบัญชี ให้โอนคืนผู้ขอประทานบัตรทาเหมืองใต้ดิน กรณีที่ผู้ขอ
ไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ เงิ น คื น หรื อ ไม่ ติ ด ต่ อ ขอรั บ เงิ น คื น ภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
ได้ชาระบัญชีเสร็จสิ้น ให้ถือว่าจานวนเงินคงเหลือในบัญชี ผู้ขอบริจาคให้กั บกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
ข้อ ๙ การเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตร ให้คานวณตามพื้นที่ของโครงการ
ทาเหมืองใต้ดิน
พื้นที่ไม่เกินหนึ่งพันไร่หรือหนึ่งพันไร่แรก ให้เรียกเก็บโครงการละสองล้านบาท
พื้นที่ส่วนที่เกินจากหนึ่งพันไร่แรก ให้เรียกเก็บในอัตราห้าร้อยบาทต่อไร่ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน”
ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเหมืองแร่
และด้านสิ่งแวดล้ อมด้านละหนึ่ งคน ตั วแทนของผู้มี ส่วนได้ เสี ยจ านวนสองคน ผู้ ขอประทานบั ต ร
ทาเหมืองใต้ดินหรือผู้แทนจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผู้ขอประทานบัตรทาเหมืองใต้ดนิ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้ ตั ว แทนของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ที่ จ ะเป็ น กรรมการตามข้ อ ๑๐
ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบข้ อเสนอการด าเนิ นการศึ กษารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(๒) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศนี้
(๓) กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก การจ่าย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาส่ง
เงินอุดหนุน
(๔) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๓ กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อธิบดีมีคาสั่งให้ออก
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และมีจานวนกรรมการเหลือไม่ถึงสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้ครบตามจานวนที่ว่างลง
ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่ อยู่ ในที่ ป ระชุ ม ให้ กรรมการซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการเสนอและการรับรอง
การดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของกลุ่มผู้มีสว่ นได้เสีย

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๑๖ การเสนอและการรับรองการดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งที่ประชุมตัวแทน
ผู้มีส่วนได้เสียมีมติเลือกแล้วให้ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้รับหนังสือแจ้งจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าได้รับเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตรแล้ว
(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาตาม (๑) ยื่นข้อเสนอการดาเนินการศึกษารายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ โดยให้ ครอบคลุมเนื้ อหาตามที่ ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียได้มีหนังสือเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการ
(๓) ข้อเสนอการดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น ข้อ ขัด แย้งในรายงานดั งกล่ าว เพื่ อ เป็ น การยื น ยัน ข้ อมู ล และตรวจสอบข้อ เท็ จจริง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
(๔) ข้อเสนอการดาเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีรายละเอียด
สมบูรณ์ครบถ้วน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ข้อมูลประเด็นปัญหา วิธีหรือแนวทางการศึกษาวิจัย
ผู้ทาการศึกษาวิจัย เวลาดาเนิ นการ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาข้อ เสนอการดาเนิ น การศึ กษาตามที่ ผู้เชี่ยวชาญหรือ บริษั ท
ที่ ป รึ ก ษาได้ เสนอให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ เรื่ อ ง และให้ แ จ้งผ ลการพิ จารณา
ต่อตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การพิจารณาเป็นที่ยุติ
(๖) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียต้องดาเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา ให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
(๗) ผู้เชี่ ยวชาญหรือบริษั ท ที่ ป รึกษาที่ ได้ รับ การว่าจ้างตาม (๖) จะต้ องด าเนิ น การศึ กษา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

