ระเบียบกรมธนารักษ
วาดวยการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๗
_____________________
อาศัยอํานาจตามขอ ๑๖ ตรี แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ราช
พัสดุ จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการระเบิดและยอยหินในที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหา หรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด หรือพิจารณาสั่งการ
หมวด ๑
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ
ประกอบดวย
(๑) อธิบดีกรมธนารักษ
(๒) ผูแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ
ปกครองทองถิ่นที่ครอบครองที่ราชพัสดุ
ซึ่งมีการขออนุญาตตามระเบียบนี้
(๓) ผูแทนจังหวัดซึ่งมีการขออนุญาตตามระเบียบนี้
(๔) ผูแทนกรมปาไม
(๕) ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน
(๖) ผูแทนกรมตํารวจ
(๗) ผูแทนกรมที่ดิน
(๘) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
(๙) ผูแทนกรมศิลปากร

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

๒

(๑๐) ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี
(๑๑) ผูแ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๑๒) ผูอ ํานวยการกองจัดประโยชน กรมธนารักษ

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการมหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับการขออนุญาตระเบิดและ
ยอยหินในที่ราชพัสดุ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การขออนุญาต
ขอ ๕ การขออนุญาต ใหผูขอยื่นคําขอพรอมดวยแผนที่สังเขป ซึ่งแสดงวาในรัศมีหารอย
เมตรมีถาวรวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงประวัติศาสตร หรือสิ่งปลูกสรางหรือพืชพันธุไม
หรือทรัพยากรอันมีคา อยางไรบางหรือไม และตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกะทบตามแบบทาย
ระเบียบนี้ รวมทั้งเสนอแผนการปรับปรุงพื้นทีแ่ ละฟนฟูสภาพแวดลอมในระหวางดําเนินการและหรือ
ภายหลังเลิกกิจการแลว รวม ๑๗ ชุด ตอราชพัสดุจังหวัด ณ ทองที่ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูดวย
ขอ ๖ แผนการปรับปรุงพื้นที่และฟนฟูสภาพแวดลอมในระหวางดําเนินการและหรือ
ภายหลังเลิกกิจการที่จะยืน่ ตามขอ ๕ ใหแสดงแผนการทํางานและการลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และ
ฟนฟูสภาพแวดลอมเพื่อลดผลกระทบทางดานทัศนียภาพ ความสวยงามและการใชประโยชนในที่ดิน
โดยรอบ เชน การจํากัดความลาดชัน หรือการปลูกตนไมโตเร็วในบริเวณขางเคียง เปนตน
หมวด ๓
การดําเนินการ
ขอ ๗ เมื่อไดรับคํารองขอแลว ใหราชพัสดุจังหวัดประสานงานกับหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงาน ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ครอบครองที่ราชพัสดุ (ถามี) เพื่อทําการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ขอเท็จจริง โดยสงชางสํารวจไปทํา
การสํารวจจัดทําแผนที่ที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต โดยใหผูขอเปนผูนําทําการสํารวจ
ขอ ๘ ผูขอ หรือผูไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูขอ มีหนาที่ในการนําเจาหนาที่ของ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ ไปทําการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามกําหนดนัดที่เจาหนาที่แจงใหทราบ
ขอ ๙ การสํารวจและทําแผนที่ตามขอ ๗ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีสํานักงานที่ดินจังหวัดมีระวางแผนที่รูปถายทางอากาศเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือ
ระวางรูปถายทางอากาศเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก) ใหขอจําลองระวางแผนที่

๓

หรือระวางรูปถายดังกลาว มาใชทําการสํารวจกําหนดตําแหนงลงไป และใหวัดระยะโดยรอบแปลงไว
สําหรับตรวจสอบและคํานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร หรือโดยมาตราสวนกอน จึงจะจําลองรูปแผน
ที่มาใชได
(๒) กรณีสํานักงานที่ดินจังหวัดไมมรี ะวางแผนที่รูปถายทางอากาศ และระวางรูปถาย
ทางอากาศตามขอ (๑) ใหทําการสํารวจเฉพาะแปลง และคํานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร แสดง
ตําแหนงถาวรวัตถุหรือสิ่งสําคัญอยางอื่นในรัศมีหารอยเมตร โดยระบุวา ถาวรวัตถุหรือสิ่งสําคัญนั้นอยู
หางจากที่ดินที่ขออนุญาตเปนระยะเทาใด ใหปรากฏในแผนที่ดวย
(๓) ทุกมุมเขตที่ดินที่ขออนุญาต ใหผูขอปกหลักคอนกรีต โดยใหปกสูงจากพื้นที่ดิน
ประมาณหาสิบเซนติเมตร ทาสีแดงมีหมายเลขกํากับและใหเห็นไดงาย
กรณีมุมเขตที่ดินที่ขออนุญาตไมอาจปกหลักได ใหปกหลักพยานตามระเบียบของกรม
ที่ดินโดยอนุโลม
(๔) ใหชางสํารวจลงที่หมายรูปแผนที่ที่ดินที่ขออนุญาตและเสนทางที่ใชลําเลียงออกสู
ทางหลวงในแผนที่ภูมิประเทศ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และใหแสดงรายละเอียดในแผนที่ดวย ดังนี้
ก. ชื่อ หมายเลขชุด และหมายเลขระวางแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑ :
๕๐,๐๐๐
ข. ตารางเสนกริดและคาพิกัดฉาก ระบบ ยู ที เอ็ม (จากขอบระวางแผนที่ภูมิ
ประเทศ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐)
ค. ที่ดินที่ตั้งอยูหมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด ในรัศมีหารอยเมตร มีสิ่งปลูกสราง
ถาวรวัตถุ วัด สํานักสงฆ ปูชนียสถาน ถ้ํา ทางสาธารณประโยชน หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคลายคลึงกับ
ที่กลาวขางตนหรือไม และในรัศมีสองพันเมตรมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงประวัติศาสตร
หรือไม
ง. หางจากทางหลวงสายประธานเทาใด
จ. ลงลายมือชื่อผูขออนุญาตและชางสํารวจรับรองวา แผนที่นั้นถูกตองตรงกับ
ความจริงและตรงกับความประสงคตามคําขออนุญาต
ขอ ๑๐ ในการออกไปตรวจสภาพที่ราชพัสดุ ใหชางสํารวจเก็บตัวอยางหินจากจุด ตาง ๆ
ที่อาจมองเห็นไดวา มีลักษณะแตกตางกันและอยูหางกันตามสมควรภายในเขตที่ขออนุญาตอยางนอยสี่
จุดและแสดงุจดที่เก็บหินใหปรากฏในรูปแผนที่และทําหลักฐานรับรองวา เปนหินที่เก็บจากจุดที่เก็บหิน
ในรูปแผนที่นั้น หินที่เก็บแตละจุดใหเก็บสองกอน โดยมีขนาดโตประมาณ หนาสองนิ้ว กวางสามนิ้ว
ยาวสี่นิ้ว สงมอบใหราชพัสดุจังหวัด เพื่อบรรจุหีบหอสงใหกรมทรัพยากรธรณีตรวจวิเคราะห โดยให
ระบุในหนังสือนําสงดวยวา ขอใหกรมทรัพยากรธรณีแจงผลการตรวจวิเคราะหใหกรมธนารักษทราบ
โดยตรง

๔

ขอ ๑๑ เมื่อไดมีการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุและจัดทํารูปแผนที่แลว ใหราชพัสดุ
จังหวัดปดประกาศแสดงการขออนุญาตระเบิดและยอยหินในบริเวณที่ขออนุญาต โดยปดไวในที่
เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันและบริเวณที่ดินที่ขอ
อนุญาต มีกําหนดสามสิบวันไมวาจะมีผูคัดคานหรือไม
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดภายในเจ็ดวัน โดยชี้แจง
เหตุผลวาสมควรจะอนุญาตหรือไม หรือสมควรจะอนุญาตภายในเขตกวางยาวเนื้อที่เทาใด เนื่องจาก
เหตุผลประการใด เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดแจงความเห็นในเรื่องผลกระทบที่มีตอประชาชนในทองที่
สภาพแวดลอมและการพัฒนาของจังหวัด ตลอดจนขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอทางราชการและ
ประชาชนโดยสวนรวม
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นตามวรรคสองแลว ใหสงคํารองพรอมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๕ ชุด ใหกรมธนารักษพิจารณา
ขอ ๑๒ เมื่อกรมธนารักษไดรับเรื่องจากผูวาราชการจังหวัด และปรากฏวากระทรวง
ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นทีเ่ กี่ยวของ หรือที่ครอบครองที่ราชพัสดุนั้น ยังมิไดใหความ
ยินยอมก็ใหกรมธนารักษแจงกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นดังกลาว เพื่อใหความ
ยินยอมในการนําที่ราชพัสดุดังกลาวมาจัดหาประโยชน
เมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ไดใหความยินยอม
แลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) สงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมพิจารณา
(๒) สงเรื่องราวการขออนุญาตและการดําเนินการใหกรรมการคนละหนึ่งชุดเพื่อทําการ
ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับสวนราชการ แลวนําผลการตรวจสอบและความเห็นเสนอตอคณะ
กรรมการฯ ในวันประชุม
(๓) นัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยกําหนดวันประชุมตองหางจากวันที่ดําเนินการตาม
(๑) และ (๒) ไมนอยกวาสี่สิบหาวันและไมเกินกวาหกสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติแลว ใหกรมธนารักษเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลัง
เพื่อพิจารณาอนุญาต การอนุญาต หรือไมอนุญาต ใหแจงใหสวนราชการเจาสังกัดกรรมการทราบดวย

๕

หมวด ๔
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต
ขอ ๑๓ การอนุญาตตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับอนุญาตตองเปนบุคคล หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย และประกอบกิจการดวย
ตนเอง
(๒) ไมเปนอันตรายตอทรัพยสินของแผนดินและของเอกชนอันตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียง
(๓) จํานวนเนื้อที่ที่พึงอนุญาตในจังหวัดหนึ่ง ๆ ใหอนุญาตไดรายละไมเกินสิบไร ถาผู
ไดรับอนุญาตรายใดเปนคูสมรสของผูไดรับอนุญาตอีกรายหนึ่ง เนื้อที่ที่จะอนุญาตเมื่อรวมกันแลวไม
ควรเกินสิบไร
(๔) ในบริเวณรัศมีสองพันเมตร ตองไมมีสิ่งปลูกสราง หมูบาน วัด สํานักสงฆ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงประวัติศาสตร หรือปูชนียสถาน
(๕) การอนุญาตในบริเวณที่มองไมเห็นจากทางหลวงสายประธาน ตองอยูหางจากทาง
หลวงสายประธานไมนอยกวาหนึง่ กิโลเมตร สําหรับพื้นที่ที่มองเห็นจากทางหลวงสายประธาน ตองอยู
หางไมนอยกวาหากิโลเมตร และใหพิจารณาดวยวา จะสมควรกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูไดรับอนุญาตทํา
การระเบิดและยอยหินในระดับต่ํา เพื่อไมใหกระทบตอทัศนียภาพหรือไมดวย
(๖) ตองไมเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพ
ลุมน้ํา
กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีจะอนุญาต
ไดเมื่อปรากฏวา
ก. เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยาง
แทจริง และไมสามารถหลีกเลี่ยง หรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได และ
ข. เปนกิจกรรมที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงวา มีลักษณะ
ของกิจกรรมตาม ก. และมีความจําเปนตองดําเนินการอยางแทจริง
(๗) ตองไมอยูในรัศมีสองพันเมตร ของโบราณสถานตามบัญชีรายชื่อโบราณสถาน
แนบทายระเบียบนี้ และบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่จะไดประกาศเพิ่มเติม
(๘) ตองไมเปนพื้นที่สงวนหรือหวงหามตามหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙ คือ
ก. บริเวณที่มีแรธาตุที่มีคาในปริมาณที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
ข. พื้นที่ปาตนน้ําลําธาร
ค. ภูเขาที่มีถ้ําที่มีคางคาวอาศัยอยูเปนจํานวนมาก

๖

ง.
จ.

บริเวณที่เปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณของทองถิ่น
บริเวณที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและที่พักผอนหยอนใจของประชาชน

โดยทั่วไป
ฉ. บริเวณที่มีความสัมพันธกับประวัติศาสตร นิทานพื้นบาน หรือมีชื่อปรากฏ
อยูในตํานานที่เลาสืบทอดกันมา
ช. บริเวณที่อยูใกลถ้ําที่ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน หรือถ้ําซึ่งเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือโบราณวัตถุอันเปนที่เคารพของชาวบาน ในรัศมีไมต่ํากวาสองพันเมตร
ซ. สถานที่อันเปนที่เคารพบูชาของประชาชนในทองที่
ฌ. แหลงที่มีคุณคาทางวิชาการที่สมควรสงวนไวเพื่อใชประโยชน
๑) ทางธรรมชาติวิทยา เชน บริเวณที่มีพืชพันธุที่หายากและมีคุณคาทาง
พฤกษศาสตร หรือมีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญและหายาก
๒) ทางนิเวศนวิทยาของสัตวปา เชน บริเวณที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและอยู
อาศัยของสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
๒๕๐๓
๓) ทางวิชาการปาไม เชน บริเวณที่เปนพื้นที่ปาที่มีคุณคายิ่งสําหรับการ
ศึกษาวิจัย
๔) ทางโบราณคดีและศิลปกรรม เชน ถ้ําที่มีการพบเครื่องมือและเครื่องใช
สมัยโบราณ หรือมีภาพเขียนฝาผนัง
ญ. บริเวณที่อยูรอบ ๆ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําทีม่ นุษยสรางขึ้นในรัศมี
ไมต่ํากวาหนึ่งรอยเมตรจากขอบแหลงน้ํา
ฎ. บริเวณที่มีความงามของธรรมชาติ
(๙) ใหอนุญาตตามกําหนดเวลาที่สมควร แตทั้งนี้ไมใหเกิน ๕ ป
(๑๐) ผูไดรับอนุญาตตองไมกระทําใหที่ราชพัสดุบริเวณที่ไดรับอนุญาตและพื้นที่ที่
ติดตอกันเสียสภาพเกินสมควร เชน ขุดพื้นดิน หรือทําการระเบิดหินลึกกวาพื้นดินทั่วไปเกินกวา ๕
เมตร เปนตน
(๑๑) ผูไดรับอนุญาตตองไมทํากิจการอันเปนการรบกวนผูอื่น เชน ไมทําใหเกิดเสียงดัง
เกินสมควร ทําใหมีฝุนละอองมากเกินสมควร ทํากิจการในเวลาวิกาล หรือวาง หรือตั้งอุปกรณในการทํา
หรือวัตถุตาง ๆ เปนการกีดขวางแกสาธารณะ เปนตน
(๑๒) ผูไดรับอนุญาตจะใหผูอื่นทําการแทน หรือโอนสิทธิใหแกผูอื่นไมได ทั้งนี้เวนแต
จะเปนการโอนใหแกทายาท หรือตกทอดทางมรดก
(๑๓) การดําเนินกิจการ ควรจางแรงงานจากราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
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(๑๔) ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ ความเดือดรอน หรือผลเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจการ เชน การใชวัตถุระเบิด การปรับ
ความลาดชันของหนาผา การชํารุดของถนนจากการขนสงหินแกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณที่การขนสง
หินจะตองผาน การฉีดน้ําตามทางที่ใชขนสงหิน การจัดหาวัสดุคลุมกระบะรถบรรทุก การใชความเร็ว
ของรถบรรทุกไมควรเกิน ๓๐ กิโลเมตร ตอชั่วโมง การบรรทุกหินจะตองไมเกินอัตราที่ทางราชการ
กําหนด และการซอมแซมปรับปรุงทางที่ใชขนสงใหมีสภาพการใชงานไดดีอยูเสมอ เปนตน
(๑๕) ในระหวางดําเนินการและหรือเมื่อเลิกกิจการระเบิดและยอยหิน ตองปรับปรุง
พื้นที่และฟนฟูสภาพแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางดานทัศนียภาพ ความสวยงามและการใชประโยชน
ในที่ดินโดยรอบ ตามแผนงานที่เสนอและกรมธนารักษไดใหความเห็นชอบไวแลว โดยในวันจัดทํา
สัญญาจะตองวางหลักประกันตามจํานวนที่กรมธนารักษกําหนด
(๑๖) ในการดําเนินกิจการระเบิดหินและยอยหิน ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ
(๑๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษกําหนด
ในกรณีที่กรมธนารักษพิจารณาเห็นวา การขออนุญาตรายใดเปนการขัดแยงตอหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในหมวดนี้ ก็อาจแจงไมอนุญาตใหทําการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ โดยไม
จําเปนตองสงเรื่องให กระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นผูครอบครองที่ราชพัสดุ หรือ
คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขอ ๑๒ ก็ได
หมวด ๕
การประมูลและการคิดคาตอบแทน
ขอ ๑๔ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิจารณาอนุญาตใหทําการระเบิดและยอย
หินในที่ราชพัสดุ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้แลว ใหกรมธนารักษสงหลักเกณฑเงือ่ นไข
และคาตอบแทนขั้นต่ํา ใหจังหวัดดําเนินการเปดประมูลการจัดหาประโยชน โดยอนุโลมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยจัดใหมีการประมูลเพื่อเสนอ
เงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนใหแกทางราชการ ในอัตราไมต่ํากวาการคิดคาตอบแทนการ
อนุญาตตามขอ ๑๕
ในกรณีที่กรมธนารักษพิจารณาเห็นวา การอนุญาตใหระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุราย
ใดโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล ใหเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอยกเวนการประมูลตอ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุ และการยกเวนการประมูลใหคิดเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตาม
ความในวรรคหนึ่งดวย

๘

ขอ ๑๕ คาตอบแทนการอนุญาตใหเรียกเก็บลวงหนาในวันจัดทําสัญญา ตามปริมาณหินที่
อนุญาตใหทําการระเบิด ในอัตราไมต่ํากวาลูกบาศกเมตรละ ๒๐ บาท บวกดวยคาตอบแทนการใชพื้นที่
ที่มิไดทําการระเบิดหิน ในอัตราไมต่ํากวาตารางวาละ ๖ บาทตอป
ถาผูไดรับอนุญาตขอผอนผันระยะเวลาการชําระคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหกรม ธนา
รักษพิจารณาอนุญาตใหผอนผันชําระเปนงวด ๆ ไดตามความเหมาะสม โดยใหผูไดรับอนุญาตนํา
หลักประกันการชําระคาตอบแทน เทากับจํานวนที่คางชําระมาวางไวเปนประกันดวย เมื่อผูไดรับ
อนุญาตชําระคาตอบแทนในงวดใดแลวก็ใหคืนหลักประกันตามสวนที่ไดมีการชําระคาตอบแทนนั้นได
และผูไดรับอนุญาตตองชําระเงินที่เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ ๑.๕ ตอเดือน ของเงินที่คางชําระ เศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
หมวด ๖
การจัดทําสัญญาและการบอกเลิกสัญญา
ขอ ๑๖ เมื่อกรมธนารักษเห็นชอบดวยกับผลการประมูลตามหมวด ๕ ใหมอบอํานาจให
จังหวัดเปนผูจัดทําสัญญาอนุญาตใหทําการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุไดตามแบบสัญญาที่แนบ
ทายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตขอผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา และกรมธนารักษ
เห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผอนผันได ก็ใหเสนอขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ หลักประกันตามขอ ๑๓ (๑๕) และขอ ๑๕ วรรคสอง ใหใชหลักประกันดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบทายระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ถาผูไดรับอนุญาตเห็นวา จะทําการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุไมแลวเสร็จ
ตามสัญญา และประสงคจะขอตออายุสัญญา เพื่อทําการระเบิดและยอยหินภายใตเงื่อนไขเดิมทุก
ประการใหยื่นคํารองขอตออายุสัญญาตอราชพัสดุจังหวัด กอนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดไมนอยกวา ๙๐ วัน
เวนแตมีเหตุอันสมควร กรมธนารักษอาจผอนผันกําหนดเวลายื่นคํารองดังกลาวใหไดตามความ
เหมาะสม
เมื่อราชพัสดุจังหวัดไดรับคํารองขอตออายุสัญญาไวแลว ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหราชพัสดุจังหวัดดําเนินการตามขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๐ แลวรายงานผูวาราชการ
จังหวัดภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อเสนอความเห็นวาสมควรอนุญาตใหตอ
อายุสัญญาตอไปหรือไมประการใด แลวสงใหกรมธนารักษพิจารณา
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(๒) เมื่อกรมธนารักษไดรับเรื่องราวและไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือองคการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือที่ครอบครองที่ราชพัสดุ (ถามี) แลว ใหดําเนินการตามขอ
๑๒
(๓) การตออายุสัญญาใหอนุญาตไดคราวละไมเกิน ๕ ป และอาจพิจารณากําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชนของทางราชการได
(๔) สําหรับการตอสัญญาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาตอบแทนไวลวงหนาดังนี้
(๔.๑) คาธรรมเนียมการตอสัญญา ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละสองของราคา
ประเมินที่ดินทั้งแปลงที่อนุญาตใหระเบิดหิน คูณดวยจํานวนปที่อนุญาต และ
(๔.๒) คาตอบแทนการใชพื้นที่ ใหคิดเฉพาะบริเวณที่มิไดทําการระเบิดหินโดย
ใหเรียกเก็บคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๑๕ ของอัตราคาตอบแทนตอตารางวาตอปที่เรียกเก็บอยูตาม
สัญญาเดิม
ขอ ๑๙ ถาผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา หรือปฏิบัติผิด
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหอธิบดีกรมธนารักษมีอํานาจบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตาม
สัญญาทั้งหมด หรือบางสวนได
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ การทําการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุรายใด ที่ไดมีการดําเนินการโดยไดรับ
ความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการปกครองทองถิ่นผูครอบครองที่ราชพัสดุ ไปกอน
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ เมื่อคณะกรรมการฯ ตามระเบียบนี้ ไดพิจารณาเสนอความเห็นและไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว ใหกรมธนารักษดําเนินการเพื่อจัดทําสัญญาอนุญาต
ใหทําการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ ตามระเบียบนี้ตอไปไดโดยไมตองประมูล
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

