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อนุญาตให้โอนประทานบัตร พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการ   
โอนสิทธิทำเหมือง พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจสำหรับ
การอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจสำหรับ
การอนุญาตประทานบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ  
ทำเหมือง พ.ศ. 2561 

หมวด 6 
การทำเหมืองใต้ดิน 

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมือง 
ใต้ดิน พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื ่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื ้องต้นกับผู ้มีส่วนได้เสียของผู ้ประสงค์จะ 
ขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียเพ่ือดำเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองใต้ดิน 
พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ วาระการทำงาน เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนผู้มี
สิทธิตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบ และการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้าง พ.ศ. 2561 

หน้า เรื่อง

ประกาศ อก. เรื ่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการ
จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับการทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 2562

หมวด 7
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร

พ.ศ. 2560 

หมวด 8
การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

ประกาศ กพร. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พ.ศ. 2563

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพ้ืนที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับ
การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. 2560

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตซื้อแร่ ตั ้งสถานที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู ่ในความควบคุมตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร
การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. 2561 

ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดให้ผูใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
เขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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เรื่อง 

ประกาศ อก. เรื ่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการ
จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับการทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 2562 

หมวด 7 
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร 

พ.ศ. 2560 

หมวด 8 
การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

ประกาศ กพร. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย 
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พ.ศ. 2563  

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพ้ืนที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับ
การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตซื้อแร่ ตั ้งสถานที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู ่ในความควบคุมตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 

 ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร
การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. 2561 

 ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดให้ผูใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ          
เขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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เรื่อง 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2561  

ประกาศ กพร. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่       
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ พ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ 
แต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2560 

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม 
พ.ศ. 2562 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
ประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
และการเลิกประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560  

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุ ใบอนุญาต 
ซื้อแร่ ใบอนุญาตครอบครองแร่และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน ใบอนุญาต    

แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมพ.ศ. 2560 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน ใบอนุญาต    

แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ประกาศ กพร. เร ื ่อง หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

หน้า 
หมวด 9 
การรังวัด

เรื่อง

ประกาศ กพร. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562

หมวด 10
การยกคำขอ การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาการอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต
พ.ศ. 2562

หมวด 11
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม และเงินบำรุงพิเศษ

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561

ประกาศ อก. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่
การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. 2560

แก้คำผิด ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกําหนดราคาตลาดแร 
การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. 2561

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสำรวจแร่ตาม
อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. 2561

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. 2560

หน้า

หมวด 14
การควบคุมและการตรวจสอบ

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560
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หมวด 9 
การรังวัด

เรื่อง 

ประกาศ กพร. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 

หมวด 10 
การยกคำขอ การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณี  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาการอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต 
พ.ศ. 2562 

หมวด 11 
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม และเงินบำรุงพิเศษ

กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ 
การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ. 2560 

แก้คำผิด  ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกําหนดราคาตลาดแร 
การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสำรวจแร่ตาม  
อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. 2560 

หน้า 

หมวด 14 
การควบคุมและการตรวจสอบ

ประกาศ อก. เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 
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440



ประกาศ กพร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ  การผูกมัดประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง 
การจัดทำบัญชีของกลาง และการจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดในคดีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ประกาศ อก. เรื่อง การขาย การนำไปใช้ประโยชน์ ในทางราชการ และการเก็บรักษาซึ่ง 
ทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 

ประกาศ กพร. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขั้นต่ำของทรัพย์สินหรือของกลางตาม 
มาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 

หมวด 15 
บทกำหนดโทษ

ระเบียบ อก. ว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 

ระเบียบ กพร. วาดวยการนําทรัพยสินหรือของกลางไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ 

พ.ศ. 2562 

เรื่อง หน้า 
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457
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461



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560



หน้า ๑
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
แร่

พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

พระราชบัญญัติ 
แร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
(๓) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
(๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๖) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๗) พระราชบัญญัติแร่  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 3



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๘) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
(๙) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร่”  หมายความว่า  ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ  มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะ 

ทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่  และหมายความรวม
ตลอดถึงถ่านหิน  หนิน้ํามัน  หนิอ่อน  โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม  น้ําเกลือใต้ดิน  หินตามที่กฎกระทรวง
กําหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม  และดินหรือทรายตามที่กฎกระทรวงกําหนดเป็นดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงน้ํา  หรือเกลือสนิเธาว์ 

“น้ําเกลือใต้ดิน”  หมายความว่า  น้ําเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ  และมีความเข้มข้นของเกลือ
ในปริมาณมากกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“การบริหารจัดการแร่”  หมายความว่า  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
การสํารวจแร่  การทําเหมือง  การทําเหมืองใต้ดิน  การขุดหาแร่รายย่อย  การร่อนแร่  การประกอบธุรกิจแร่  
การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  รวมทั้งการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 

“สํารวจแร่”  หมายความว่า  การเจาะหรือขุดหรือกระทําด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด 

“พื้นที่เขตปลอดภัยและความม่ันคงแห่งชาติ”  หมายความว่า  เขตปลอดภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร  เขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ  
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๕  หรือพื้นที่บริเวณชายแดนที่จําเป็นต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 

“ทําเหมือง”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 
ด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 

“ทําเหมืองใต้ดิน”  หมายความว่า  การทําเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไป 
ใต้ผิวดิน  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน 

“ขุดหาแร่รายย่อย”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือทีน่้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า  ภายในท้องที่  ขนาดพื้นที่  วิธีการขุดหาแร่  
และชนิดแร่  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ร่อนแร่”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 
โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่  ภายในท้องที่  และวิธีการร่อนแร่  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ประกอบธุรกิจแร่”  หมายความว่า  การซ้ือแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  
การขนแร่  การนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  และการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

“ซื้อแร่”  หมายความว่า  การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่น  นอกจากการตกทอดทางมรดก 

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

“ขายแร่”  หมายความว่า  การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น  นอกจากการตกทอดทางมรดก 
“ครอบครองแร่”  หมายความว่า  การมีไว้  การยึดถือ  หรือการรับไว้ด้วยประการใดซ่ึงแร่  เพื่อตนเอง

หรือผู้อื่น  และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย  เพื่อขนส่ง  เพื่อใช้  หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งไว้
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย  เว้นแต่แร่นั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือโดยลักษณะ
การปรากฏอยู่ของแร่นั้นผู้ครอบครองไม่อาจทราบได้ 

“แต่งแร่”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อทําให้แร่หรือวัสดุที่มีสิ่งเจือปนสะอาดหรือเพื่อให้แร่
หรือวัสดุที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน  และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร่   
คัดขนาด  หรือการนําแร่ไปผ่านกระบวนการแล้วได้สสารชนิดใหม่ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“โลหกรรม”  หมายความว่า  การทําแร่หรือวัตถุดิบที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบให้เป็นโลหะ 
หรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีการถลุงแร่หรือวิธีอื่นใด  และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะให้บริสุทธ์ิ  
การผสมโลหะ  การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ  โดยวิธีหลอม  หล่อ  รีด  หรือวิธีอื่นใด 

“เขตควบคุมแร่”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่ 
“เขตประทานบัตร”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่กําหนดในประทานบัตร 
“เขตเหมืองแร่”  หมายความว่า  เขตประทานบัตร  และให้รวมถึงเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งแร่  

หรือประกอบโลหกรรม  หรือที่ทิ้งมูลดินทราย  ซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตร 
“เขตแต่งแร่”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตแต่งแร่ 
“เขตโลหกรรม”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
“สถานที่เก็บแร่”  หมายความว่า  สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
“อาชญาบัตรสํารวจแร่”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อสํารวจแร่เบื้องต้น  ภายในท้องที่

ที่ระบุในหนังสือสําคัญนั้น  แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล 
“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่

ภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น  แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล 
“อาชญาบัตรพิเศษ”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่ภายในเขต 

ที่ กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น  และผู้ยื่นคําขอต้องเสนอข้อผูกพันสําหรับการสํารวจและต้องเสนอ 
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   

“ประทานบัตร”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อทําเหมืองภายในเขตที่กําหนด 
ในหนังสือสําคัญนั้น 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เขตไหล่ทวีป”  หมายความว่า  เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลงที่ได้ทํากับต่างประเทศ 
“มูลดินทราย”  หมายความว่า  เปลือกดิน  ทราย  กรวด  หรือหินที่เกิดจากการทําเหมือง   

และให้หมายความรวมถึงน้ําขุ่นข้นด้วย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐4
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(๘) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
(๙) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๑๐) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร่”  หมายความว่า  ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ  มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะ 

ทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่  และหมายความรวม
ตลอดถึงถ่านหิน  หนิน้ํามัน  หนิอ่อน  โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม  น้ําเกลือใต้ดิน  หินตามที่กฎกระทรวง
กําหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม  และดินหรือทรายตามที่กฎกระทรวงกําหนดเป็นดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงน้ํา  หรือเกลือสนิเธาว์ 

“น้ําเกลือใต้ดิน”  หมายความว่า  น้ําเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ  และมีความเข้มข้นของเกลือ
ในปริมาณมากกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“การบริหารจัดการแร่”  หมายความว่า  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
การสํารวจแร่  การทําเหมือง  การทําเหมืองใต้ดิน  การขุดหาแร่รายย่อย  การร่อนแร่  การประกอบธุรกิจแร่  
การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  รวมทั้งการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 

“สํารวจแร่”  หมายความว่า  การเจาะหรือขุดหรือกระทําด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด 

“พื้นที่เขตปลอดภัยและความม่ันคงแห่งชาติ”  หมายความว่า  เขตปลอดภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร  เขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ  
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๕  หรือพื้นที่บริเวณชายแดนที่จําเป็นต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 

“ทําเหมือง”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 
ด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 

“ทําเหมืองใต้ดิน”  หมายความว่า  การทําเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไป 
ใต้ผิวดิน  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน 

“ขุดหาแร่รายย่อย”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือทีน่้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า  ภายในท้องที่  ขนาดพื้นที่  วิธีการขุดหาแร่  
และชนิดแร่  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ร่อนแร่”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 
โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่  ภายในท้องที่  และวิธีการร่อนแร่  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ประกอบธุรกิจแร่”  หมายความว่า  การซ้ือแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  
การขนแร่  การนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  และการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

“ซื้อแร่”  หมายความว่า  การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่น  นอกจากการตกทอดทางมรดก 
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“ขายแร่”  หมายความว่า  การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น  นอกจากการตกทอดทางมรดก 
“ครอบครองแร่”  หมายความว่า  การมีไว้  การยึดถือ  หรือการรับไว้ด้วยประการใดซ่ึงแร่  เพื่อตนเอง

หรือผู้อื่น  และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย  เพื่อขนส่ง  เพื่อใช้  หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งไว้
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย  เว้นแต่แร่นั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือโดยลักษณะ
การปรากฏอยู่ของแร่นั้นผู้ครอบครองไม่อาจทราบได้ 

“แต่งแร่”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อทําให้แร่หรือวัสดุที่มีสิ่งเจือปนสะอาดหรือเพื่อให้แร่
หรือวัสดุที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน  และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร่   
คัดขนาด  หรือการนําแร่ไปผ่านกระบวนการแล้วได้สสารชนิดใหม่ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“โลหกรรม”  หมายความว่า  การทําแร่หรือวัตถุดิบที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบให้เป็นโลหะ 
หรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีการถลุงแร่หรือวิธีอื่นใด  และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะให้บริสุทธิ์  
การผสมโลหะ  การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ  โดยวิธีหลอม  หล่อ  รีด  หรือวิธีอื่นใด 

“เขตควบคุมแร่”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่ 
“เขตประทานบัตร”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่กําหนดในประทานบัตร 
“เขตเหมืองแร่”  หมายความว่า  เขตประทานบัตร  และให้รวมถึงเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งแร่  

หรือประกอบโลหกรรม  หรือที่ทิ้งมูลดินทราย  ซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตร 
“เขตแต่งแร่”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตแต่งแร่ 
“เขตโลหกรรม”  หมายความว่า  เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
“สถานที่เก็บแร่”  หมายความว่า  สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
“อาชญาบัตรสํารวจแร่”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อสํารวจแร่เบื้องต้น  ภายในท้องที่

ที่ระบุในหนังสือสําคัญนั้น  แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล 
“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่

ภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น  แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล 
“อาชญาบัตรพิเศษ”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่ภายในเขต 

ที่ กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น  และผู้ยื่นคําขอต้องเสนอข้อผูกพันสําหรับการสํารวจและต้องเสนอ 
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   

“ประทานบัตร”  หมายความว่า  หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อทําเหมืองภายในเขตที่กําหนด 
ในหนังสือสําคัญนั้น 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เขตไหล่ทวีป”  หมายความว่า  เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลงท่ีได้ทํากับต่างประเทศ 
“มูลดินทราย”  หมายความว่า  เปลือกดิน  ทราย  กรวด  หรือหินที่เกิดจากการทําเหมือง   

และให้หมายความรวมถึงน้ําขุ่นข้นด้วย 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 5



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

“ตะกรัน”  หมายความว่า  สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดท่ีเกิดจากการประกอบโลหกรรม
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ออกประทานบัตร”  หมายความว่า 
(๑) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๑ 
(๒) อธิบดี  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ทั้งนี้  ในเขตพื้นที่ของตน 
“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  เทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วนตําบล 
“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ   
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มีอํานาจออกกฎกระทรวง  ตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๘ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา  ๒๐ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง

กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  กําหนดพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่  และกําหนดกิจการอื่น  หรือออกประกาศ  และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หน้า   ๕ 
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มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่การบริหารจัดการแร่ทั่วราชอาณาจักร 
และเขตไหล่ทวีป 

หมวด  ๑ 
นโยบายในการบริหารจัดการแร่ 

มาตรา ๗ รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยต้องคํานึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน  รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ  
ผู้ประกอบการ  และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  

คนที่หนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สาม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สี่ 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมศิลปากร  
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 
 (ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวนหนึ่งคน 
 (ข) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนหนึ่งคน 
 (ค) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์  ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรม

เหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน 
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
ให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ  และรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐6
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“ตะกรัน”  หมายความว่า  สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดท่ีเกิดจากการประกอบโลหกรรม
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ออกประทานบัตร”  หมายความว่า 
(๑) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๑ 
(๒) อธิบดี  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ทั้งนี้  ในเขตพื้นที่ของตน 
“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  เทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วนตําบล 
“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ   
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มีอํานาจออกกฎกระทรวง  ตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๘ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา  ๒๐ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง

กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  กําหนดพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่  และกําหนดกิจการอื่น  หรือออกประกาศ  และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่การบริหารจัดการแร่ทั่วราชอาณาจักร 
และเขตไหล่ทวีป 

หมวด  ๑ 
นโยบายในการบริหารจัดการแร่ 

มาตรา ๗ รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยต้องคํานึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน  รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ  
ผู้ประกอบการ  และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นรองประธานกรรมการ  

คนที่หนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สอง  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สาม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่สี่ 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมศิลปากร  
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 
 (ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวนหนึ่งคน 
 (ข) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนหนึ่งคน 
 (ค) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์  ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรม

เหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสี่คน 
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
ให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ  และรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  (๔)  ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่ งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง   
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๕) เป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  (ก) 

 (๖) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 (๗) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ 

 (๘) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสีย   

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี   

เพื่อให้การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด  ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
(๒) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๓) กํากับดูแล  ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
(๔) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  

ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกําหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการแร่ 
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บท

การบริหารจัดการแร่  รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองประธานกรรมการตามลําดับเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐8



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  (๔)  ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  หรือทํางานในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่ งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง   
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 (๕) เป็นผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  (ก) 

 (๖) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 (๗) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแร่ 

 (๘) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่ มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง 
แทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสีย   

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี   

เพื่อให้การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด  ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
(๒) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๓) กํากับดูแล  ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
(๔) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  

ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกําหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการแร่ 
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บท

การบริหารจัดการแร่  รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองประธานกรรมการตามลําดับเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

สภาการเหมืองแร่
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม  ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  อธิบาย  ให้ความเห็น  ให้คําแนะนํา  หรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๖ ให้กรมทรัพยากรธรณี  เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   
(๒) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้มี 

การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่

ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองของประเทศ  การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่   
การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจํากัด  รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อการทําเหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ตามมาตรา  ๑๒  (๑) 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การสํารวจทรัพยากรแร่  แหล่งแร่สํารอง  การจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่  พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควร
สงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้  และพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะกําหนดให้เป็น
เขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของประชาชน  โดยการจัดทําต้องมี 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ  เว้นแต่ข้อมูลของแร่
ประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  และให้มีการจัดทําหรือปรับปรุงแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี 

ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
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เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติการ
ตามอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

พื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
เขตโบราณสถานท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ  เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด  พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคง
แห่งชาติ  หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึม 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ที่แผนแม่บทบริหารจัดการแร่กําหนดให้มี
การสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่  การอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณา
อนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง   
มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ  และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่  และในกรณีที่แหล่งแร่ใดมีศักยภาพในการพัฒนา  แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทําเหมือง
และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม  ให้สงวน
แหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยี  และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่เหมาะสม  ในกรณีการทําเหมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนสูง  ในการอนุญาตต้องกําหนดให้มีการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง  และจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้การอนุญาตและการกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ  ในการออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่และชนิดแร่ใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการอนุญาต  เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการทําเหมือง  มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
รวมทั้งผลกระทบสะสมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัย
เก่ียวกับแร่  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดพื้นที่ใด ๆ  เว้นแต่พื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา  ๑๗  วรรคสี่  ให้เป็นเขตสําหรับ
ดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่ได้ 

ภายในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้ใดจะย่ืนคําขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรไม่ได้ 
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับไม่เกินห้าปี  โดยให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้

อีกสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสองปี 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐10
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม  ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  อธิบาย  ให้ความเห็น  ให้คําแนะนํา  หรือส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๖ ให้กรมทรัพยากรธรณี  เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   
(๒) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มี 

การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่

ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองของประเทศ  การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่   
การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจํากัด  รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว 
เพื่อการทําเหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์  นโยบาย  และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ตามมาตรา  ๑๒  (๑) 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การสํารวจทรัพยากรแร่  แหล่งแร่สํารอง  การจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่  พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควร
สงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้  และพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะกําหนดให้เป็น
เขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของประชาชน  โดยการจัดทําต้องมี 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ  เว้นแต่ข้อมูลของแร่
ประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  และให้มีการจัดทําหรือปรับปรุงแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี 

ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

หน้า   ๙ 
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เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติการ
ตามอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

พื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
เขตโบราณสถานท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ  เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด  พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคง
แห่งชาติ  หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึม 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ที่แผนแม่บทบริหารจัดการแร่กําหนดให้มี
การสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่  การอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณา
อนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง   
มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ  และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่  และในกรณีที่แหล่งแร่ใดมีศักยภาพในการพัฒนา  แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทําเหมือง
และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม  ให้สงวน
แหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยี  และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่เหมาะสม  ในกรณีการทําเหมืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนสูง  ในการอนุญาตต้องกําหนดให้มีการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง  และจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้การอนุญาตและการกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ  ในการออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่และชนิดแร่ใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการอนุญาต  เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการทําเหมือง  มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
รวมทั้งผลกระทบสะสมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัย
เก่ียวกับแร่  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดพื้นที่ใด ๆ  เว้นแต่พื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา  ๑๗  วรรคสี่  ให้เป็นเขตสําหรับ
ดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่ได้ 

ภายในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้ใดจะย่ืนคําขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรไม่ได้ 
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับไม่เกินห้าปี  โดยให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้

อีกสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสองปี 

สภาการเหมืองแร่
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ในกรณีที่หมดความจําเป็นในการใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยกเลิกประกาศ 
ตามวรรคหนึ่ง  ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มีอํานาจนําพื้นที่ที่แผนแม่บทกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองและได้มีการสํารวจเบ้ืองต้นแล้ว
ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง  มาประกาศให้มีการประมูลแหล่งแร่ 
ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลได้สิทธิในการสํารวจแร่และทําเหมืองในพื้นที่นั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการประมูล  และการยกเลิกการประมูล  ตลอดจนการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่รัฐ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม  
สัดส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนหรือการแบ่งปันผลผลิตแก่รัฐ  และสัดส่วนที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่
การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองด้วย  โดยต้องพิจารณากําหนดให้เหมาะสม 
ตามชนิดของแหล่งแร่ที่จะนํามาประมูล 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคหนึ่งต้องขออนุญาตและดําเนินการสํารวจแร่หรือทําเหมืองตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งมีคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ได้ยื่นไว้แล้ว  ให้ถือว่า 
เป็นคําขอท่ีไม่อาจอนุญาตได้  และให้จําหน่ายคําขอดังกล่าวออกจากทะเบียนคําขอ  เว้นแต่ในกรณีที่คําขอน้ัน
ทับซ้อนพื้นที่ตามวรรคหนึ่งบางส่วน  ให้ส่วนที่ไม่ทับซ้อนยังคงดําเนินการเพื่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
คําขอน้ันต่อไปได้ 

มาตรา ๒๒ เม่ือมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมการทําเหมือง  การซื้อแร่  การขายแร่  
การครอบครองแร่  การเก็บแร่  การขนแร่  การแต่งแร่  หรือการประกอบโลหกรรม  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบการทําเหมือง  การลักลอบนําแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
หรือเพื่อประโยชน์เก่ียวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
ความปลอดภัยของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับการบริหารจัดการแร่
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเขตควบคุมแร่  โดยจะกําหนดเป็นเขตควบคุมแร่สําหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรการต่าง ๆ  ที่ผู้ถืออาชญาบัตร  
ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ต้องปฏิบัติ  รวมทั้งระยะเวลาในการใช้หลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือมาตรการดังกล่าว 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

การขยายระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้กระทําได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือหมดความจําเป็นที่จะต้องมีเขตควบคุมแร่ตามวรรคหน่ึงให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศยกเลิกโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการแร่ 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการแร่”  ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมศิลปากร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจํานวนไม่เกินแปดคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการสํารวจและการทําเหมือง   

ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ด้านละหนึ่งคน   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการแร่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่ 
(๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุ  การโอน  การเพิกถอน   

และกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐12
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ในกรณีที่หมดความจําเป็นในการใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยกเลิกประกาศ 
ตามวรรคหนึ่ง  ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มีอํานาจนําพื้นที่ที่แผนแม่บทกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองและได้มีการสํารวจเบ้ืองต้นแล้ว
ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง  มาประกาศให้มีการประมูลแหล่งแร่ 
ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลได้สิทธิในการสํารวจแร่และทําเหมืองในพื้นที่นั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการประมูล  และการยกเลิกการประมูล  ตลอดจนการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่รัฐ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม  
สัดส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนหรือการแบ่งปันผลผลิตแก่รัฐ  และสัดส่วนที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่
การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองด้วย  โดยต้องพิจารณากําหนดให้เหมาะสม 
ตามชนิดของแหล่งแร่ที่จะนํามาประมูล 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคหนึ่งต้องขออนุญาตและดําเนินการสํารวจแร่หรือทําเหมืองตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งมีคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ได้ยื่นไว้แล้ว  ให้ถือว่า 
เป็นคําขอท่ีไม่อาจอนุญาตได้  และให้จําหน่ายคําขอดังกล่าวออกจากทะเบียนคําขอ  เว้นแต่ในกรณีที่คําขอน้ัน
ทับซ้อนพื้นที่ตามวรรคหนึ่งบางส่วน  ให้ส่วนที่ไม่ทับซ้อนยังคงดําเนินการเพื่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
คําขอน้ันต่อไปได้ 

มาตรา ๒๒ เม่ือมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมการทําเหมือง  การซื้อแร่  การขายแร่  
การครอบครองแร่  การเก็บแร่  การขนแร่  การแต่งแร่  หรือการประกอบโลหกรรม  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบการทําเหมือง  การลักลอบนําแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
หรือเพื่อประโยชน์เก่ียวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
ความปลอดภัยของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับการบริหารจัดการแร่
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเขตควบคุมแร่  โดยจะกําหนดเป็นเขตควบคุมแร่สําหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรการต่าง ๆ  ที่ผู้ถืออาชญาบัตร  
ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ต้องปฏิบัติ  รวมทั้งระยะเวลาในการใช้หลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือมาตรการดังกล่าว 
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การขยายระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้กระทําได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือหมดความจําเป็นที่จะต้องมีเขตควบคุมแร่ตามวรรคหน่ึงให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศยกเลิกโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการแร่ 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการแร่”  ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมศิลปากร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจํานวนไม่เกินแปดคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการสํารวจและการทําเหมือง   

ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ด้านละหนึ่งคน   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการแร่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่ 
(๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุ  การโอน  การเพิกถอน   

และกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๔) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การเพิกถอน  และการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
เก่ียวกับอาชญาบัตรพิเศษ 

(๕) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทท่ี  ๓  
ตามมาตรา  ๖๙ 

(๖) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

มาตรา ๒๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  หรือทํางาน
ในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในมาตรา  ๙ 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการแร่มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการแร่มอบหมายได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕   
มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการแร่จังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๘ ในจังหวัดที่จะมีการออกประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทท่ี  ๑   
ให้มีคณะกรรมการแร่จังหวัด  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  ผู้แทนกรมศิลปากร  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทานบัตร  และผู้แทน
สภาการเหมืองแร่  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวน 
ไม่เกินแปดคน  เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  

ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ด้านละหนึ่งคน   

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการแร่จังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุ  การโอน  การเพิกถอน  

หรือการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมอืงประเภทที่  ๑ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทที่  ๑  ตามมาตรา  ๖๙ 
(๓) ให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการแร่ 

ในจังหวัดนั้น 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดมอบหมาย   
มาตรา ๓๐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  

และมาตรา  ๒๖  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่จังหวัดโดยอนุโลม 
หมวด  ๓ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๓๑ การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่  กรมทรัพยากรธรณี  และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ในการกระทําเพื่อประโยชน์แก่ 
การสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่  แต่การดําเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการทําเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง  การจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ  
หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทําเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  
และหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 

การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้  
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างน้อย 
ต้องกําหนดให้มีการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเก่ียวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารพิษ  และการเจ็บป่วย
ที่อาจเกิดจากสารเคมีหรือมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองของประชาชนในพื้นที่ก่อนและหลังการทําเหมือง 

มาตรา ๓๓ ในเขตเหมืองแร่ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต  
เข้าไปยึดถือหรือครอบครองพื้นที่ในเขตน้ัน  เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐14



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๔) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การเพิกถอน  และการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
เกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษ 

(๕) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทท่ี  ๓  
ตามมาตรา  ๖๙ 

(๖) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

มาตรา ๒๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  หรือทํางาน
ในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในมาตรา  ๙ 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการแร่มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการแร่มอบหมายได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕   
มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการแร่จังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๘ ในจังหวัดที่จะมีการออกประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทท่ี  ๑   
ให้มีคณะกรรมการแร่จังหวัด  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  ผู้แทนกรมศิลปากร  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทานบัตร  และผู้แทน
สภาการเหมืองแร่  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวน 
ไม่เกินแปดคน  เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน  จํานวนไม่เกินสองคน   
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  

ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ด้านละหนึ่งคน   

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการแร่จังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  การต่ออายุ  การโอน  การเพิกถอน  

หรือการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมอืงประเภทที่  ๑ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทที่  ๑  ตามมาตรา  ๖๙ 
(๓) ให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการแร่ 

ในจังหวัดนั้น 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดมอบหมาย   
มาตรา ๓๐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  

และมาตรา  ๒๖  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่จังหวัดโดยอนุโลม 
หมวด  ๓ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๓๑ การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่  กรมทรัพยากรธรณี  และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ในการกระทําเพื่อประโยชน์แก่ 
การสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่  แต่การดําเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการทําเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง  การจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ  
หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทําเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  
และหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 

การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งน้ี  
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างน้อย 
ต้องกําหนดให้มีการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเก่ียวกับการปนเป้ือนของโลหะหนักหรือสารพิษ  และการเจ็บป่วย
ที่อาจเกิดจากสารเคมีหรือมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองของประชาชนในพื้นที่ก่อนและหลังการทําเหมือง 

มาตรา ๓๓ ในเขตเหมืองแร่ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต  
เข้าไปยึดถือหรือครอบครองพื้นที่ในเขตน้ัน  เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ ง   นอกจากเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืนแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาตด้วย  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ในการสํารวจแร่หรือการทําเหมือง  ถ้าได้พบโบราณวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ์  แร่
หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา   
วิจัยหรืออนุรักษ์  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์แล้ว  ผู้ถืออาชญาบัตร  
หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยพลัน 

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดย่ืนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  คําขออาชญาบัตรพิเศษ  
หรือคําขอประทานบัตรเหลื่อมลํ้าทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน  รวมถึงห้ามย่ืนคําขอดังกล่าวเหลื่อมล้ําทับซ้อนกับ
เขตเนื้อที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  เว้นแต่ 

(๑) ผู้ยื่นคําขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ในเขตพื้นที่ 
ตามคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  คําขออาชญาบัตรพิเศษ  เขตพ้ืนที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  
หรือเขตพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ 

(๒) ผู้ซึ่งได้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  
หรือผู้ถือประทานบัตร  ให้ยื่นคําขอประทานบัตรในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นได้ 

มาตรา ๓๖ การส่งหนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ  หรือรู้ตัว 
แต่ไม่รู้ภูมิลําเนา  หรือรู้ตัวและภูมิลําเนาแต่มีผู้รับเกินหน่ึงร้อยคน  การแจ้งจะกระทําโดยการประกาศใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นหรือโดยการประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สื่อประเภทอื่นก็ได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวนันับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  แบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  
แบบใบอนุญาต  รวมทั้งแบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การสํารวจแร่ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดสํารวจแร่ในที่ใด  ไม่ว่าที่ซึ่งสํารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่  เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอและการออกอาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  หรืออาชญาบัตรพิเศษ  
และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ อาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  และอาชญาบัตรพิเศษ 
ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตร  และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
อาชญาบัตรสํารวจแร่ 

 
 

มาตรา ๔๐ ผู้ ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรสํารวจแร่ในท้องที่ ใด   ให้ยื่น คําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินในท้องที่นั้น 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรสํารวจแร่ไว้แล้วในท้องที่ใด  ไม่ตัดสิทธิบุคคลอื่นในการย่ืนคําขอ
อาชญาบัตรสํารวจแร่ในท้องที่เดียวกัน  และเม่ือได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ผู้ใดในท้องที่ใดแล้ว 
อาจออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ยื่นคําขอรายอื่นในท้องที่เดียวกันอีกได้ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรสํารวจแร่มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรสํารวจแร่ 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ใดให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกอาชญาบัตร 
ส่วนที่  ๓ 

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
 

 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ในท้องที่ใด  ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น 

คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่แต่ละคําขอให้ขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่   
มาตรา ๔๓ ให้อธิบดีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยของบุคคล  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  

อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ก็ได้ 
ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับ 

การสํารวจแร่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐16



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ ง   นอกจากเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่นแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาตด้วย  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ในการสํารวจแร่หรือการทําเหมือง  ถ้าได้พบโบราณวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ์  แร่
หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา   
วิจัยหรืออนุรักษ์  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์แล้ว  ผู้ถืออาชญาบัตร  
หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยพลัน 

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดย่ืนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  คําขออาชญาบัตรพิเศษ  
หรือคําขอประทานบัตรเหลื่อมล้ําทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน  รวมถึงห้ามย่ืนคําขอดังกล่าวเหลื่อมล้ําทับซ้อนกับ
เขตเนื้อที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  เว้นแต่ 

(๑) ผู้ยื่นคําขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ในเขตพื้นที่ 
ตามคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  คําขออาชญาบัตรพิเศษ  เขตพ้ืนที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  
หรือเขตพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ 

(๒) ผู้ซึ่งได้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  
หรือผู้ถือประทานบัตร  ให้ยื่นคําขอประทานบัตรในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นได้ 

มาตรา ๓๖ การส่งหนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ  หรือรู้ตัว 
แต่ไม่รู้ภูมิลําเนา  หรือรู้ตัวและภูมิลําเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน  การแจ้งจะกระทําโดยการประกาศใน
หนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นหรือโดยการประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สื่อประเภทอืน่ก็ได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  แบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  
แบบใบอนุญาต  รวมทั้งแบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การสํารวจแร่ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดสํารวจแร่ในที่ใด  ไม่ว่าที่ซึ่งสํารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่  เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอและการออกอาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  หรืออาชญาบัตรพิเศษ  
และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ อาชญาบัตรสํารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  และอาชญาบัตรพิเศษ 
ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตร  และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
อาชญาบัตรสํารวจแร่ 

 
 

มาตรา ๔๐ ผู้ ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรสํารวจแร่ในท้องที่ ใด   ให้ยื่น คําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่นั้น 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรสํารวจแร่ไว้แล้วในท้องท่ีใด  ไม่ตัดสิทธิบุคคลอื่นในการย่ืนคําขอ
อาชญาบัตรสํารวจแร่ในท้องที่เดียวกัน  และเม่ือได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้ผู้ใดในท้องที่ใดแล้ว 
อาจออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ยื่นคําขอรายอื่นในท้องที่เดียวกันอีกได้ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรสํารวจแร่มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรสํารวจแร่ 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ใดให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกอาชญาบัตร 
ส่วนที่  ๓ 

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
 

 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ในท้องท่ีใด  ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น 

คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่แต่ละคําขอให้ขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่   
มาตรา ๔๓ ให้อธิบดีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยของบุคคล  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  

อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ก็ได้ 
ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับ 

การสํารวจแร่ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจ
ที่กระทําไปในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต่อ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่ได้กระทําไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นอายุ  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๔๕ ให้อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ 
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไป 

ในรอบระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๔ 
(๕) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขอยกเลิกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  โดยให้มีผลนับแต่

วันที่ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง

เพิกถอนนั้น 
ส่วนที่  ๔ 

อาชญาบัตรพิเศษ 
 

 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น 

คําขออาชญาบัตรพิเศษให้ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถดําเนินการสํารวจจนแล้วเสร็จครบถ้วนได้
ภายในห้าปี  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินคําขอละหนึ่งหม่ืนไร่  เว้นแต่คําขออาชญาบัตรพิเศษในทะเล  ให้ขอได้ไม่เกิน
คําขอละห้าแสนไร่ 

ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษต้องเสนอข้อผูกพันสําหรับการสํารวจโดยระบุจํานวนเงินที่จะใช้จ่าย
เพื่อการสํารวจในแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ  และต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ท้ังนี้  ให้ผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต่อไป 
เม่ือผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษนั้นได้รับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 

ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นคําขอประทานบัตร 
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  ๓๕  (๒)  ให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม   
มีผลผูกพันแก่ผู้ขอประทานบตัรดังกล่าวด้วย 

หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม  ให้กําหนดวิธีการ 
ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่ 
ตามคําขออาชญาบัตรพิเศษด้วย 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามที่กําหนดในวรรคสาม  ให้ใช้ในการสํารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่  
หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๔๗ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ 
อาชญาบัตรพิเศษมีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยของบุคคล  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน   

ในการอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรพิเศษก็ได้ 
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  เก่ียวกับการสํารวจแร่

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ   
มาตรา ๔๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี 

ที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ 
ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีหรือเง่ือนไขที่กําหนด 

ตามมาตรา  ๔๗  และข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งของแต่ละปีแล้ว  ปรากฏว่าผลการสํารวจในปีที่ผ่านมา 
บ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ 
ที่จะเปิดการทําเหมืองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษ  
หรือขอคืนพื้นที่บางส่วนก็ได้  โดยย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และให้อาชญาบัตร
พิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่บางส่วนนั้นมีผลนับแต่วันที่ยื่นคําขอ  และให้ข้อผูกพันสําหรับปีที่เหลืออยู่
หรือข้อผูกพันสําหรับพื้นที่ส่วนที่คืนนั้นสิ้นผลไปด้วย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๙ เม่ือสิ้นรอบปีข้อผูกพันใด  ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ตามมาตรา  ๔๘  สําหรับการสํารวจในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องจ่ายเงินเท่ากับ
จํานวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่าว 

ในการสํารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อผูกพัน
ที่กําหนดไว้สําหรับรอบปีข้อผูกพันนั้น  ให้มีสิทธิหักจํานวนเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสําหรับการสํารวจ
ในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได้ 

มาตรา ๕๐ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องย่ืนรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไป
ในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงาน
และการสํารวจท่ีได้กระทําไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในสามสิบวัน 
ก่อนอาชญาบัตรพิเศษสิ้นอายุ  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐18



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจ
ที่กระทําไปในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต่อ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่ได้กระทําไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นอายุ  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๔๕ ให้อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ 
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไป 

ในรอบระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๔ 
(๕) ผูถ้ืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขอยกเลิกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  โดยให้มีผลนับแต่

วันที่ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง

เพิกถอนนั้น 
ส่วนที่  ๔ 

อาชญาบัตรพิเศษ 
 

 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น 

คําขออาชญาบัตรพิเศษให้ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถดําเนินการสํารวจจนแล้วเสร็จครบถ้วนได้
ภายในห้าปี  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินคําขอละหนึ่งหม่ืนไร่  เว้นแต่คําขออาชญาบัตรพิเศษในทะเล  ให้ขอได้ไม่เกิน
คําขอละห้าแสนไร่ 

ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษต้องเสนอข้อผูกพันสําหรับการสํารวจโดยระบุจํานวนเงินที่จะใช้จ่าย
เพื่อการสํารวจในแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ  และต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต่อไป 
เม่ือผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษนัน้ได้รับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 

ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นคําขอประทานบัตร 
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  ๓๕  (๒)  ให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม   
มีผลผูกพันแก่ผู้ขอประทานบัตรดังกล่าวด้วย 

หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม  ให้กําหนดวิธีการ 
ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่ 
ตามคําขออาชญาบัตรพิเศษด้วย 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามที่กําหนดในวรรคสาม  ให้ใช้ในการสํารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่  
หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

มาตรา ๔๗ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ 
อาชญาบัตรพิเศษมีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัยของบุคคล  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน   

ในการอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรพิเศษก็ได้ 
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  เก่ียวกับการสํารวจแร่

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รวมทั้งเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ   
มาตรา ๔๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี 

ที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ 
ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีหรือเง่ือนไขที่กําหนด 

ตามมาตรา  ๔๗  และข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งของแต่ละปีแล้ว  ปรากฏว่าผลการสํารวจในปีที่ผ่านมา 
บ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ 
ที่จะเปิดการทําเหมืองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษ  
หรือขอคืนพื้นที่บางส่วนก็ได้  โดยย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และให้อาชญาบัตร
พิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่บางส่วนนั้นมีผลนับแต่วันที่ยื่นคําขอ  และให้ข้อผูกพันสําหรับปีที่เหลืออยู่
หรือข้อผูกพันสําหรับพื้นที่ส่วนที่คืนนั้นสิ้นผลไปด้วย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๙ เม่ือสิ้นรอบปีข้อผูกพันใด  ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ตามมาตรา  ๔๘  สําหรับการสํารวจในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องจ่ายเงินเท่ากับ
จํานวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่าว 

ในการสํารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อผูกพัน
ที่กําหนดไว้สําหรับรอบปีข้อผูกพันนั้น  ให้มีสิทธิหักจํานวนเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสําหรับการสํารวจ
ในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได้ 

มาตรา ๕๐ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องย่ืนรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจท่ีกระทําไป
ในรอบระยะเวลาทุกหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงาน
และการสํารวจท่ีได้กระทําไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในสามสิบวัน 
ก่อนอาชญาบัตรพิเศษสิ้นอายุ  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

มาตรา ๕๑ ให้อาชญาบัตรพิเศษส้ินสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ 
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไปในรอบระยะเวลา

หนึ่งร้อยแปดสิบวันตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 
(๕) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  ๔๘ 
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ  โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนนั้น 

หมวด  ๕ 
การทําเหมือง 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทําเหมืองในที่ใด  ไม่ว่าที่ซึ่งทําเหมืองน้ันจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่  
เว้นแต่จะได้รับประทานบัตร 

ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถือประทานบัตร  และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถือประทานบัตรด้วย 
การขอและการออกประทานบัตร  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ในมาตรา  ๑๙  โดยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ  ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเหมือง  ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน  รวมทั้งการพิจารณาแผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการแร่  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพ่ือแบ่งการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท  ดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองประเภทที่  ๑  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัดที่มีการทําเหมืองเป็นผู้ออก
ประทานบัตร 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๒) การทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยยี่สิบห้าไร่   
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

(๓) การทําเหมืองประเภทที่  ๓  ได้แก่  การทําเหมืองที่ไม่ใช่การทําเหมืองประเภทที่  ๑   
หรือการทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  การทําเหมืองในทะเล  และการทําเหมืองใต้ดิน  ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

ในการออกประกาศเพื่อแบ่งประเภทการทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงพื้นที่  ชนิดแร่  ลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่  วิธีการทําเหมือง  และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจเกิดจากการทําเหมือง 

ในกรณีที่การทําเหมืองใดเข้าลักษณะของโครงการท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องกําหนดให้เป็น 
การทําเหมืองประเภทที่  ๒  หรือประเภทที่  ๓  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
การขอประทานบัตร 

 
 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจาํท้องที่ 

ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมคําขอ 
(๑) หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอตามระเบียบ

ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 
(๓) ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอยินยอม

ให้ผู้ยื่นคําขอทําเหมืองในเขตคําขอน้ันได้  และในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทําเหมืองในพ้ืนที่ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการพิจารณาอนุญาต 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๕๒ 
การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง  (๓)  ให้กําหนดวิธีการ 

ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่ 
การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการทําเหมืองด้วย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐20



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

มาตรา ๕๑ ให้อาชญาบัตรพิเศษส้ินสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ 
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไปในรอบระยะเวลา

หนึ่งร้อยแปดสิบวันตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 
(๕) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  ๔๘ 
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ  โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนนั้น 

หมวด  ๕ 
การทําเหมือง 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทําเหมืองในที่ใด  ไม่ว่าที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่  
เว้นแต่จะได้รับประทานบัตร 

ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถือประทานบัตร  และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถือประทานบัตรด้วย 
การขอและการออกประทานบัตร  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ในมาตรา  ๑๙  โดยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ  ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเหมือง  ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน  รวมทั้งการพิจารณาแผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการแร่  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพ่ือแบ่งการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท  ดังนี้ 

(๑) การทําเหมืองประเภทที่  ๑  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัดที่มีการทําเหมืองเป็นผู้ออก
ประทานบัตร 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๒) การทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยยี่สิบห้าไร่   
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

(๓) การทําเหมืองประเภทท่ี  ๓  ได้แก่  การทําเหมืองที่ไม่ใช่การทําเหมืองประเภทที่  ๑   
หรือการทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  การทําเหมืองในทะเล  และการทําเหมืองใต้ดิน  ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

ในการออกประกาศเพื่อแบ่งประเภทการทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงพื้นที่  ชนิดแร่  ลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่  วิธีการทําเหมือง  และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจเกิดจากการทําเหมือง 

ในกรณีที่การทําเหมืองใดเข้าลักษณะของโครงการท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องกําหนดให้เป็น 
การทําเหมืองประเภทที่  ๒  หรือประเภทที่  ๓  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๒ 
การขอประทานบัตร 

 
 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ 

ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมคําขอ 
(๑) หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอตามระเบียบ

ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 
(๓) ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอยินยอม

ให้ผู้ยื่นคําขอทําเหมืองในเขตคําขอน้ันได้  และในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทําเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการพิจารณาอนุญาต 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๕๒ 
การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง  (๓)  ให้กําหนดวิธีการ 

ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่ 
การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการทําเหมืองด้วย 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 21



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง  (๓)  ให้ใช้ในการสํารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
หรือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   

มาตรา ๕๕ การขอประทานบัตรในเขตหนึ่งให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหกร้อยยี่สิบห้าไร่  เว้นแต่ 
(๑) การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละสองพันห้าร้อยไร่ 
(๒) การขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหนึ่งหม่ืนไร่ 
(๓) การขอประทานบัตรในทะเล  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละห้าหม่ืนไร่   
มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคําขอประทานบัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

กําหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใดตามมาตรา  ๑๑๙   
เม่ือได้กําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประกาศ

การขอประทานบัตรของผู้ยื่นคําขอโดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในท่ีเปิดเผย   
ณ  สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่มีการย่ืนขอประทานบัตร  เม่ือครบกําหนดเวลาให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง  และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติจะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติของประชาชน
ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรโดยผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และค่าใช้จ่ายในการทําประชามติให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ส่วนที่  ๓ 

การออกประทานบัตร 
 

 

มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย  ห้ามออกประทานบัตรในลักษณะที่ 
ทําให้มีเขตเหมืองแร่ซ้อนกัน  ในระดับความลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   

มาตรา ๕๘ ประทานบัตรมีอายุไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันที่ออก 
ประทานบัตรใดได้กําหนดอายุไว้ต่ํากว่าสามสิบปี  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอต่ออายุ  

ให้ยื่นคําขอก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ทั้งนี้  ผู้ออกประทานบัตร
จะต่ออายุให้อีกก็ได้  แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสามสิบปี 

ในกรณีที่ประทานบัตรใดได้รับการต่ออายุ  ให้ระยะเวลาการต่ออายุเริ่มนับแต่วันที่ผู้ออกประทานบัตร
อนุญาตให้มีการต่ออายุนั้น 

การย่ืนคําขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินการ 

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  เพื่อประกอบการพิจารณา
การขอต่ออายุประทานบัตรด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตร 

 
 

มาตรา ๕๙ ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เตรียมการเพื่อการทําเหมือง  เช่น  การปลูกสร้างอาคาร  การก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องทุ่นแรง

ในการทําเหมือง  ขุดทางน้ํา  ทําทํานบ  หรือทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตประทานบัตรเพื่อประโยชน์แก่
การทําเหมือง   

(๒) แต่งแร่  หรือประกอบโลหกรรม  หรือทิ้งมูลดินทราย 
(๓) ทําเหมืองในเขตประทานบัตร  และขายแร่ที่ระบุไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็น 

ผลพลอยได้จากการทําเหมืองนั้น 
ความใน  (๒)  มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน  เว้นแต่เป็นการกระทําในเขตพื้นที่

ที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
การใช้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว  ไม่เป็นเหตุ

ให้ผู้ถือประทานบัตรได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินนั้น   
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับซึ่งมีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน  ให้ถือว่าประทานบัตรทั้งหมดมีเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  อาจร่วมแผนผัง

โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้  โดยย่ืนคําขอและรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  และมีพื้นที่
เหมืองแร่ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตน้ันมาใช้อย่างคุ้มค่าได้  
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีอํานาจ
กําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรหลายคนซ่ึงมีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็น 
เขตเหมืองแร่เดียวกันได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ในกรณีผู้ถือประทานบัตรไม่มีหนี้ค้างชําระและได้ฟื้นฟูพื้นที่  รวมทั้งได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอื่น ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขการออกประทานบัตรจนครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือประทานบัตร 
อาจคืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนได้  โดยยื่นคําขอและคืนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐22



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง  (๓)  ให้ใช้ในการสํารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
หรือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   

มาตรา ๕๕ การขอประทานบัตรในเขตหนึ่งให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหกร้อยยี่สิบห้าไร่  เว้นแต่ 
(๑) การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละสองพันห้าร้อยไร่ 
(๒) การขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหนึ่งหม่ืนไร่ 
(๓) การขอประทานบัตรในทะเล  ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละห้าหม่ืนไร่   
มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคําขอประทานบัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

กําหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใดตามมาตรา  ๑๑๙   
เม่ือได้กําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประกาศ

การขอประทานบัตรของผู้ยื่นคําขอโดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่มีการย่ืนขอประทานบัตร  เม่ือครบกําหนดเวลาให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องท่ี  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง  และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติจะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติของประชาชน
ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรโดยผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และค่าใช้จ่ายในการทําประชามติให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ส่วนที่  ๓ 

การออกประทานบัตร 
 

 

มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัย  ห้ามออกประทานบัตรในลักษณะที่ 
ทําให้มีเขตเหมืองแร่ซ้อนกัน  ในระดับความลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   

มาตรา ๕๘ ประทานบัตรมีอายุไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันที่ออก 
ประทานบัตรใดได้กําหนดอายุไว้ต่ํากว่าสามสิบปี  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอต่ออายุ  

ให้ยื่นคําขอก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ทั้งนี้  ผู้ออกประทานบัตร
จะต่ออายุให้อีกก็ได้  แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสามสิบปี 

ในกรณีที่ประทานบัตรใดได้รับการต่ออายุ  ให้ระยะเวลาการต่ออายุเริ่มนับแต่วันที่ผู้ออกประทานบัตร
อนุญาตให้มีการต่ออายุนั้น 

การย่ืนคําขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินการ 

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  เพื่อประกอบการพิจารณา
การขอต่ออายุประทานบัตรด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตร 

 
 

มาตรา ๕๙ ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เตรียมการเพื่อการทําเหมือง  เช่น  การปลูกสร้างอาคาร  การก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องทุ่นแรง

ในการทําเหมือง  ขุดทางน้ํา  ทําทํานบ  หรือทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตประทานบัตรเพื่อประโยชน์แก่
การทําเหมือง   

(๒) แต่งแร่  หรือประกอบโลหกรรม  หรือทิ้งมูลดินทราย 
(๓) ทําเหมืองในเขตประทานบัตร  และขายแร่ที่ระบุไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็น 

ผลพลอยได้จากการทําเหมืองน้ัน 
ความใน  (๒)  มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน  เว้นแต่เป็นการกระทําในเขตพื้นที่

ที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
การใช้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เม่ือสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว  ไม่เป็นเหตุ

ให้ผู้ถือประทานบัตรได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินนั้น   
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับซึ่งมีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน  ให้ถือว่าประทานบัตรทั้งหมดมีเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  อาจร่วมแผนผัง

โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้  โดยย่ืนคําขอและรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  และมีพื้นที่
เหมืองแร่ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตน้ันมาใช้อย่างคุ้มค่าได้  
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีอํานาจ
กําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรหลายคนซ่ึงมีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็น 
เขตเหมืองแร่เดียวกันได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๑ ในกรณีผู้ถือประทานบัตรไม่มีหนี้ค้างชําระและได้ฟื้นฟูพื้นที่  รวมท้ังได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอื่น ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขการออกประทานบัตรจนครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือประทานบัตร 
อาจคืนสิทธติามประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนได้  โดยยื่นคําขอและคืนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

กรณีคืนประทานบัตรทั้งหมด  ให้สิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลงเม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 

กรณีคืนประทานบัตรบางส่วน  ให้สิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดลงเมื่อมีการกําหนดเขต
เพื่อตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจากส่วนที่คืนเสร็จแล้ว  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ได้ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนแก่ผู้ถือประทานบัตรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

การพิจารณาคําขอคืนประทานบัตรตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอคืนประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์ขอคืนประทานบัตรบางส่วนต้องชําระค่าใช้จ่ายในการกําหนดเขต
ตามวรรคสาม 

มาตรา ๖๒ สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ถือประทานบัตรตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถือประทานบัตรเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถือประทานบัตรขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 
(๕) เมื่อผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตร

หรือเขตเหมืองแร่ต่อไปโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาถึงที่สุด  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่เจ้าของที่ดิน
ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาตนั้น  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๑  วรรคสามและวรรคสี่  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(๖) สิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว้ในประทานบัตร 
(๗) ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่  หรือชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเก้าสิบวัน

นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๑๓๓  วรรคสอง 
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง  หากมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตเหมืองแร่  

และผู้ถือประทานบัตรหรือทายาทไม่ยื่นขออนุญาตครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิ 
ตามประทานบัตรสิ้นสุดลงให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้อธบิดีมีอํานาจนําออกขาย 
หากปรากฏว่าราคาของแร่ที่จะขายตามวรรคหน่ึงนั้นต่ําเกินไป  อธิบดีมีอํานาจให้ดําเนินการ

ปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่ดังกล่าวเพื่อให้มีราคาเพิ่มข้ึนและคุ้มค่าก่อนขาย  ทั้งนี้  ให้หักค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่จากเงินที่ได้จากการขายแร่  นั้น 
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ในกรณีไม่มีผู้ซื้อแร่ตามวรรคสองหรือแร่นั้นมีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขาย  อธิบดีอาจสั่ง
ให้นําแร่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจําหน่าย 
ออกจากสารบบของทางราชการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้ขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
และเม่ือประสงค์จะขายให้ขออนุญาตขนแร่และขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังนั้นตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง 

มาตรา ๖๔ เม่ือประทานบัตรใดสิ้นอายุ  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่ในกรณี
ตามมาตรา  ๗๕  หรือผู้ถือประทานบัตรย่ืนคําขอต่ออายุและยังมิได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุจากผู้ออก
ประทานบัตร 

มาตรา ๖๕ สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
มาตรา ๖๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร  

เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
การเปิดการทําเหมืองตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการเตรียมการทําเหมืองตามมาตรา  ๕๙  (๑)  ด้วย 
ก่อนการเปิดการทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  ให้ดําเนินการทําเหมืองได้ 

การทําเหมืองต้องมีปริมาณงานและระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีมีเหตุขัดข้อ  ผู้ถือประทานบัตรอาจขออนุญาตหยุดการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจําท้องที่  และจะหยุดทําเหมืองได้เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอเปิดการทําเหมืองหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง

ตามวรรคสาม  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และจะเริ่มทําเหมืองได้เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

เหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาต
หยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง  ให้รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดให้การทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ใด  ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
เฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมืองซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร  
ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่ิงแวดล้อมและด้านสุขภาพ   
เพื่อตรวจสอบ  ควบคุม  และเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐24
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กรณีคืนประทานบัตรทั้งหมด  ให้สิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลงเม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 

กรณีคืนประทานบัตรบางส่วน  ให้สิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดลงเม่ือมีการกําหนดเขต
เพื่อตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจากส่วนที่คืนเสร็จแล้ว  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ได้ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนแก่ผู้ถือประทานบัตรตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

การพิจารณาคําขอคืนประทานบัตรตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอคืนประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์ขอคืนประทานบัตรบางส่วนต้องชําระค่าใช้จ่ายในการกําหนดเขต
ตามวรรคสาม 

มาตรา ๖๒ สิทธิของผู้ถือประทานบัตรส้ินสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ถือประทานบัตรตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
(๒) ผู้ถือประทานบัตรเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ผู้ถือประทานบัตรขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 
(๕) เมื่อผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตร

หรือเขตเหมืองแร่ต่อไปโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาถึงที่สุด  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่เจ้าของที่ดิน
ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาตนั้น  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๑  วรรคสามและวรรคสี่  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(๖) สิ้นอายุตามที่กําหนดไว้ในประทานบัตร 
(๗) ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่  หรือชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเก้าสิบวัน

นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๑๓๓  วรรคสอง 
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง  หากมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตเหมืองแร่  

และผู้ถือประทานบัตรหรือทายาทไม่ยื่นขออนุญาตครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิ 
ตามประทานบัตรสิ้นสดุลงให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีมีอํานาจนําออกขาย 
หากปรากฏว่าราคาของแร่ที่จะขายตามวรรคหน่ึงนั้นต่ําเกินไป  อธิบดีมีอํานาจให้ดําเนินการ

ปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่ดังกล่าวเพื่อให้มีราคาเพิ่มขึ้นและคุ้มค่าก่อนขาย  ทั้งนี้  ให้หักค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่จากเงินที่ได้จากการขายแร่  นั้น 

หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีไม่มีผู้ซื้อแร่ตามวรรคสองหรือแร่นั้นมีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขาย  อธิบดีอาจสั่ง
ให้นําแร่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจําหน่าย 
ออกจากสารบบของทางราชการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ผู้ซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้ขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
และเม่ือประสงค์จะขายให้ขออนุญาตขนแร่และขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังนั้นตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง 

มาตรา ๖๔ เม่ือประทานบัตรใดสิ้นอายุ  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่ในกรณี
ตามมาตรา  ๗๕  หรือผู้ถือประทานบัตรย่ืนคําขอต่ออายุและยังมิได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุจากผู้ออก
ประทานบัตร 

มาตรา ๖๕ สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
มาตรา ๖๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร  

เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
การเปิดการทําเหมืองตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึงการเตรียมการทําเหมืองตามมาตรา  ๕๙  (๑)  ด้วย 
ก่อนการเปิดการทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  ให้ดําเนินการทําเหมืองได้ 

การทําเหมืองต้องมีปริมาณงานและระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีมีเหตุขัดข้อ  ผู้ถือประทานบัตรอาจขออนุญาตหยุดการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจําท้องที่  และจะหยุดทําเหมืองได้เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอเปิดการทําเหมืองหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง

ตามวรรคสาม  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และจะเริ่มทําเหมืองได้เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

เหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาต
หยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง  ให้รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดให้การทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ใด  ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
เฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมืองซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร  
ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ   
เพื่อตรวจสอบ  ควบคุม  และเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการ 

สภาการเหมืองแร่
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๖๘ ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง  แผนผัง  โครงการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร 
(๒) การเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง  การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง  แผนผังโครงการ 

และเง่ือนไขสําหรับการทําเหมืองประเภทท่ี  ๑  จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ส่วนการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และการทําเหมืองประเภทที่  ๓  จะต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากอธิบดี 

(๓) ห้ามทําเหมืองใกล้ทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  หรือทางน้ํา
สาธารณะภายในระยะหน่ึงร้อยเมตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๑  และภายในระยะสามร้อยเมตร
สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทท่ี  ๓  เว้นแต่ประทานบัตรกําหนดให้ทําได้หรือได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนแผนผังโครงการ 

(๔) ห้ามปิดกั้น  ทําลาย  หรือทําด้วยประการใดให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางหลวง 
หรือทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง  หรือฟื้นฟูทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดิม 

(๕) ห้ามทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ  ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย 

(๖) ห้ามทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) การทําเหมือง  การแต่งแร่  หรือการประกอบโลหกรรม  ภายในเขตเหมืองแร่  ห้ามกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อใหเ้กิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  
พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม 

(๘) ฟื้นฟสูภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ 

(๙) วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง
ตามที่คณะกรรมการแร่กําหนด  และในกรณีการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓  ต้องจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่กําหนดด้วย 

(๑๐) ชําระหน้ีอันพึงต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๑๑) แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันในกรณีที่หลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําไว้สูญหายหรือถูกทําลาย  และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทําหลัก 
หมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนท่ีใหม่ตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคสาม 

(๑๒) ต้องรายงานการทําเหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีการทําเหมืองใดต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  
มีผลกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
ก่อนการอนุญาตตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

ในกรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ออกประทานบัตรมีอํานาจกําหนดให้มีการปรับปรุง
แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนตาม  (๘)  และปรับปรุงการวางหลักประกันตาม  (๙)  ให้สอดคล้องกับแผนท่ีมีการปรับปรุงใหม่ได้ 

มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๙  และมาตรา  ๑๓๐  เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏว่า
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรใดเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน 
และไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอให้คณะกรรมการแร่
หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยรวดเร็วและเป็นธรรม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งว่าผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนเกิดจากการทําเหมือง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดมีคําสั่ง
เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
ตามวรรคสอง 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๘)  หรือไม่เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําเงินจากหลักประกัน
หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๙)  มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่หลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ  ผู้ถือประทานบัตร
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผู้ออกประทานบัตรกําหนดหรือได้ฟื้นฟู 
สภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนฟ้ืนฟูครบถ้วนหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแล้ว   
ให้คืนหลักประกันตามมาตรา  ๖๘  (๙)  ส่วนที่เหลือนั้นแก่ผู้ถือประทานบัตร 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐26
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๖๘ ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง  แผนผัง  โครงการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร 
(๒) การเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง  การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง  แผนผังโครงการ 

และเง่ือนไขสําหรับการทําเหมืองประเภทท่ี  ๑  จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ส่วนการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และการทําเหมืองประเภทที่  ๓  จะต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากอธิบดี 

(๓) ห้ามทําเหมืองใกล้ทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  หรือทางน้ํา
สาธารณะภายในระยะหน่ึงร้อยเมตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๑  และภายในระยะสามร้อยเมตร
สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทท่ี  ๓  เว้นแต่ประทานบัตรกําหนดให้ทําได้หรือได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนแผนผังโครงการ 

(๔) ห้ามปิดกั้น  ทําลาย  หรือทําด้วยประการใดให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางหลวง 
หรือทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง  หรือฟื้นฟูทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดิม 

(๕) ห้ามทดนํ้าหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ  ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย 

(๖) ห้ามทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) การทําเหมือง  การแต่งแร่  หรือการประกอบโลหกรรม  ภายในเขตเหมืองแร่  ห้ามกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  
พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม 

(๘) ฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ 

(๙) วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง
ตามที่คณะกรรมการแร่กําหนด  และในกรณีการทําเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓  ต้องจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่กําหนดด้วย 

(๑๐) ชําระหน้ีอันพึงต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๑๑) แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันในกรณีที่หลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําไว้สูญหายหรือถูกทําลาย  และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทําหลัก 
หมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนท่ีใหม่ตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคสาม 

(๑๒) ต้องรายงานการทําเหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีการทําเหมืองใดต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  
มีผลกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
ก่อนการอนุญาตตาม  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

ในกรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ออกประทานบัตรมีอํานาจกําหนดให้มีการปรับปรุง
แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนตาม  (๘)  และปรับปรุงการวางหลักประกันตาม  (๙)  ให้สอดคล้องกับแผนที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ 

มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๒๙  และมาตรา  ๑๓๐  เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏว่า
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรใดเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน 
และไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอให้คณะกรรมการแร่
หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด  แล้วแต่กรณี  พิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยรวดเร็วและเป็นธรรม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งว่าผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนเกิดจากการทําเหมือง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดมีคําสั่ง
เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
ตามวรรคสอง 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๘)  หรือไม่เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําเงินจากหลักประกัน
หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๙)  มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่หลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ  ผู้ถือประทานบัตร
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผู้ออกประทานบัตรกําหนดหรือได้ฟื้นฟู 
สภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนฟ้ืนฟูครบถ้วนหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแล้ว   
ให้คืนหลักประกันตามมาตรา  ๖๘  (๙)  ส่วนที่เหลือน้ันแก่ผู้ถือประทานบัตร 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรือจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๙)   
หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

ส่วนที่  ๕ 
การรับช่วง  การโอน  และการสวมสิทธิ 

 
 

มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองไม่ว่าเฉพาะส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองตามวรรคหนึ่งยังคงมีหน้าที่และความรับผิด
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

การย่ืนคําขอและการอนุญาตการรับช่วงทําเหมืองและการเลิกการรับช่วงการทําเหมือง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะโอนประทานบัตรต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ออกประทานบัตร 

การย่ืนคําขอโอนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอน 
ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซ่ึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในประทานบัตร 

การอนุญาตให้โอนประทานบัตรจะกระทําได้ต่อเม่ือได้มีการชําระหนี้สินที่ค้างชําระตามพระราชบัญญัตินี้
แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว 

การย่ืนคําขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๗๓ ในการโอนประทานบัตร  นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่ตนพึงได้รับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง  ให้เรียกเก็บเฉพาะแต่ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
การโอนสิทธิทําเหมืองตามประทานบัตร  โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินอื่น 

การโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดานของผู้โอนเอง  ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรตาย  และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแจ้งชื่อของทายาทท่ีจะประกอบกิจการแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย  เพื่อเสนอไปยังผู้ออกประทานบัตรเพื่อพิจารณา  
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้ออกประทานบัตรไม่อนุญาต  ให้ถือว่าสิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง
ก่อนอายุของประทานบัตร 

ในกรณีที่ทายาทผู้ถือประทานบัตรหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกทําเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  
จนกว่าผู้ออกประทานบัตรจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 

การที่ทายาทคนหน่ึงคนใดยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิทายาทคนอื่นหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรดังกล่าวด้วย
ในเวลาใด ๆ  ก่อนผู้ออกประทานบัตรจะอนุญาตให้มีการรับโอนประทานบัตรนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  ผู้รับโอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอน
สทิธิทําเหมือง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ให้นําความในส่ีวรรคก่อน 
มาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม   

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ   
ผู้ออกประทานบัตรอาจจัดให้มีการประมูลเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลเข้าสวมสิทธิการทําเหมืองตามประทานบัตรนั้น  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามอายุประทานบัตรเดิมที่เหลืออยู่  และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ประทานบัตรนั้น 

หมวด  ๖ 
การทําเหมืองใต้ดิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๖ ให้นําบทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการทําเหมืองใต้ดิน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 

มาตรา ๗๗ การทําเหมืองใต้ดินที่ไม่รุกล้ําแดนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดินของบุคคลอ่ืน  หรือการทําเหมืองใต้ดินที่อยู่ภายในเขตเหมืองแร่ในประทานบัตรที่ออกตาม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐28



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรือจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๙)   
หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

ส่วนที่  ๕ 
การรับช่วง  การโอน  และการสวมสิทธิ 

 
 

มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองไม่ว่าเฉพาะส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองตามวรรคหนึ่งยังคงมีหน้าที่และความรับผิด
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

การย่ืนคําขอและการอนุญาตการรับช่วงทําเหมืองและการเลิกการรับช่วงการทําเหมือง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะโอนประทานบัตรต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ออกประทานบัตร 

การย่ืนคําขอโอนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอน 
ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซ่ึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในประทานบัตร 

การอนุญาตให้โอนประทานบัตรจะกระทําได้ต่อเม่ือได้มีการชําระหนี้สินที่ค้างชําระตามพระราชบัญญัตินี้
แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว 

การย่ืนคําขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๗๓ ในการโอนประทานบัตร  นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่ตนพึงได้รับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง  ให้เรียกเก็บเฉพาะแต่ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
การโอนสิทธทิําเหมืองตามประทานบัตร  โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินอื่น 

การโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดานของผู้โอนเอง  ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง 

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรตาย  และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแจ้งชื่อของทายาทท่ีจะประกอบกิจการแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย  เพื่อเสนอไปยังผู้ออกประทานบัตรเพื่อพิจารณา  
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้ออกประทานบัตรไม่อนุญาต  ให้ถือว่าสิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง
ก่อนอายุของประทานบัตร 

ในกรณีที่ทายาทผู้ถือประทานบัตรหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกทําเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  
จนกว่าผู้ออกประทานบัตรจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 

การที่ทายาทคนหน่ึงคนใดยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิทายาทคนอื่นหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรดังกล่าวด้วย
ในเวลาใด ๆ  ก่อนผู้ออกประทานบัตรจะอนุญาตให้มีการรับโอนประทานบัตรนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  ผู้รับโอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอน
สิทธิทําเหมือง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ให้นําความในส่ีวรรคก่อน 
มาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม   

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ   
ผู้ออกประทานบัตรอาจจัดให้มีการประมูลเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลเข้าสวมสิทธิการทําเหมืองตามประทานบัตรนั้น  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามอายุประทานบัตรเดิมที่เหลืออยู่  และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ประทานบัตรนั้น 

หมวด  ๖ 
การทําเหมืองใต้ดิน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗๖ ให้นําบทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการทําเหมืองใต้ดิน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 

มาตรา ๗๗ การทําเหมืองใต้ดินที่ไม่รุกล้ําแดนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดินของบุคคลอ่ืน  หรือการทําเหมืองใต้ดินที่อยู่ภายในเขตเหมืองแร่ในประทานบัตรที่ออกตาม

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ความในหมวด  ๕  ส่วนที่  ๓  ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติในหมวดน้ี  โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๕ 

มาตรา ๗๘ การทําเหมืองใต้ดินต้องทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา  รวมทั้งวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ในแต่ละพื้นที่  และความปลอดภัยของ
สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน 

มาตรา ๗๙ การทําเหมืองใต้ดินที่อยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร   
ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตที่ดินนั้น 

มาตรา ๘๐ เขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ําเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ในกรณีที่พบว่าการทําเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างสําคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟื้นฟูได้  ให้ผู้ออกประทานบัตรกําหนดเป็นเง่ือนไขในประทานบัตรมิให้ 
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้น   

ส่วนที่  ๒ 
การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน 

 
 

มาตรา ๘๑ คําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  ๗๘ 
(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณต่าง ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง 
(๓) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปทั้งทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่

ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใช้พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 
(๔) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการทําเหมือง  และการแต่งแร่  ที่แสดงถึงมาตรการ 

ในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบต่อการดํารงอยู่ของ
ธรรมชาติและชุมชน 

(๕) ข้อเสนอเพื่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทําเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามมาตรา  ๘๖  (๒)  ที่ระบุถึงจํานวนเงินสนับสนุน  และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตร
จะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการทําเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘ 

(๖) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ําที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่ มีอยู่แล้วและที่จะพัฒนาขึ้น 
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการทําเหมืองใต้ดนิในโครงการ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๗) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้
โดยชัดเจน 

(๘) แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

(๙) การวางหลักประกันเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การทําเหมือง 

มาตรา ๘๒ เม่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของผู้ขอประทานบัตรทาํเหมืองใต้ดิน
ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  ให้อธิบดี
ประมวลข้อมูลต่อไปน้ีเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขอันจําเป็นในประทานบัตร
ต่อไป 

(๑) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา  ๘๑   
(๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ   
หรือการจัดรับฟังความคิดเห็นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระสําคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลหรือความคิดเห็นมากําหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

มาตรา ๘๓ เม่ือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๘๖  พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  แล้วนํามากําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เง่ือนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑ 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดท่ีผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และให้รวมถึงเง่ือนไขหรือมาตรการเพิ่มเติม 
ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

มาตรา ๘๔ การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคําขอตามเงื่อนไขในมาตรา  ๘๑ 
(๒) ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒ 
(๓) ได้กําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา  ๘๓ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐30



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ความในหมวด  ๕  ส่วนที่  ๓  ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติในหมวดน้ี  โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๕ 

มาตรา ๗๘ การทําเหมืองใต้ดินต้องทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา  รวมทั้งวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ในแต่ละพื้นที่  และความปลอดภัยของ
สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน 

มาตรา ๗๙ การทําเหมืองใต้ดินที่อยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหน่ึงร้อยเมตร   
ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตที่ดินนั้น 

มาตรา ๘๐ เขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ําเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ในกรณีที่พบว่าการทําเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างสําคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟื้นฟูได้  ให้ผู้ออกประทานบัตรกําหนดเป็นเง่ือนไขในประทานบัตรมิให้ 
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนัน้   

ส่วนที่  ๒ 
การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน 

 
 

มาตรา ๘๑ คําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  ๗๘ 
(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณต่าง ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง 
(๓) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปทั้งทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่

ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใช้พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 
(๔) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการทําเหมือง  และการแต่งแร่  ที่แสดงถึงมาตรการ 

ในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบต่อการดํารงอยู่ของ
ธรรมชาติและชุมชน 

(๕) ข้อเสนอเพื่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทําเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามมาตรา  ๘๖  (๒)  ที่ระบุถึงจํานวนเงินสนับสนุน  และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตร
จะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการทําเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘ 

(๖) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ําที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่ มีอยู่แล้วและที่จะพัฒนาขึ้น 
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการทําเหมืองใต้ดนิในโครงการ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๗) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้
โดยชัดเจน 

(๘) แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

(๙) การวางหลักประกันเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การทําเหมือง 

มาตรา ๘๒ เม่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของผู้ขอประทานบัตรทาํเหมืองใต้ดิน
ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  ให้อธิบดี
ประมวลข้อมูลต่อไปน้ีเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขอันจําเป็นในประทานบัตร
ต่อไป 

(๑) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา  ๘๑   
(๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ   
หรือการจัดรับฟังความคิดเห็นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระสําคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลหรือความคิดเห็นมากําหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

มาตรา ๘๓ เม่ือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๘๖  พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  แล้วนํามากําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เง่ือนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑ 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดท่ีผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และให้รวมถึงเง่ือนไขหรือมาตรการเพิ่มเติม 
ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

มาตรา ๘๔ การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคําขอตามเงื่อนไขในมาตรา  ๘๑ 
(๒) ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒ 
(๓) ได้กําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา  ๘๓ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๘๕ การแก้ไขเง่ือนไขในประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินที่กําหนดข้ึนตามมาตรา  ๘๓  
ให้นําบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ถือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิตรวจสอบ
การทําเหมืองตามมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยทั่วไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา  ๘๒ 

ส่วนที่  ๓ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

มาตรา ๘๖ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทําการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการทําเหมืองใต้ดินของตน  โดยให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ประกาศเพื่อกําหนดข้ันตอนการจัดประชุมปรึกษาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุถึงหลักเกณฑ์
และขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอันจําเป็น
และประเด็นปัญหาโดยชัดเจน 

(๒) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียและการได้มา 
ซึ่งตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มผู้บริหาร  และสมาชิกสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นซึ่งจะต้องมีตัวแทนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย 

(๔) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา  รวมทั้งการประกาศเชิญโดยท่ัวไปให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  และระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตาม  (๒)  
ศึกษาข้อมูลตามสมควร   

มาตรา ๘๗ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒  วรรคหน่ึง  คร้ังใด   
ให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อดําเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๘๘ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินรายใด  ให้อธิบดี
เรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อตกลงกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
การทําเหมืองตามที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขประทานบัตร 

ให้ผู้ถือประทานบัตรนําเงินอุดหนุนในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

เม่ือได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้อธิบดี
จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อเมื่อได้รับคํารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 

คุณสมบัติและวาระการทํางานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  เง่ือนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ
ที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบ  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๔ 
การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา ๘๙ การทําเหมืองใต้ดินในเขตประทานบัตรในลักษณะดังต่อไปนี้  ถือเป็นการทําให้
เสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้น  ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ระงับการกระทําและจัดการแก้ไขตามที่จําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนได้ 

(๑) การทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ทําเหมืองใต้ดิน  และมีระดับลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร 

(๒) การทําเหมืองใต้ดินไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่
เพื่อประกันความมั่นคงของชั้นดินไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่พื้นดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทรุดตัวลงในลักษณะ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ให้นําหลักความรับผิดต่อไปนี้มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดข้ึน 

(๑) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดขึ้นจากการทําเหมืองใต้ดิน 
(๒) หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้วเห็นว่าการทําเหมืองใต้ดิน 

เป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําหลักประกัน
ตามมาตรา  ๘๑  (๙)  หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา  ๘๑  (๗)  มาชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหาย  และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัย 
ให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  รวมทั้งเสนอให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณากําหนด
เป็นเง่ือนไขในประทานบัตรมิให้ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘๐  วรรคสอง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิม
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

ส่วนที่  ๕ 
การกําหนดเงินค่าทดแทน 

มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีการทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร
ในเขตที่ดินแปลงใด  ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในท่ีดินแปลงนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐32
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มาตรา ๘๕ การแก้ไขเงื่อนไขในประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินที่กําหนดข้ึนตามมาตรา  ๘๓  
ให้นําบทบัญญัติในส่วนน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ถือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิตรวจสอบ
การทําเหมืองตามมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยทั่วไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา  ๘๒ 

ส่วนที่  ๓ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

มาตรา ๘๖ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทําการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการทําเหมืองใต้ดินของตน  โดยให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ประกาศเพื่อกําหนดข้ันตอนการจัดประชุมปรึกษาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุถึงหลักเกณฑ์
และขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอันจําเปน็
และประเด็นปัญหาโดยชัดเจน 

(๒) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียและการได้มา 
ซึ่งตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มผู้บริหาร  และสมาชิกสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น 

(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมีตัวแทนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย 

(๔) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา  รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไปให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  และระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตาม  (๒)  
ศึกษาข้อมูลตามสมควร   

มาตรา ๘๗ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา  ๘๒  วรรคหน่ึง  คร้ังใด   
ให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อดําเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา ๘๘ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินรายใด  ให้อธิบดี
เรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อตกลงกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
การทําเหมืองตามที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขประทานบัตร 

ให้ผู้ถือประทานบัตรนําเงินอุดหนุนในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
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เม่ือได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้อธิบดี
จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อเมื่อได้รับคํารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 

คุณสมบัติและวาระการทํางานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  เง่ือนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ
ที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบ  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๔ 
การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา ๘๙ การทําเหมืองใต้ดินในเขตประทานบัตรในลักษณะดังต่อไปน้ี  ถือเป็นการทําให้
เสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้น  ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ระงับการกระทําและจัดการแก้ไขตามท่ีจําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ 

(๑) การทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ทําเหมืองใต้ดิน  และมีระดับลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร 

(๒) การทําเหมืองใต้ดินไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่
เพื่อประกันความมั่นคงของชั้นดินไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่พื้นดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทรุดตัวลงในลักษณะ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ให้นําหลักความรับผิดต่อไปนี้มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น 

(๑) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดขึ้นจากการทําเหมืองใต้ดิน 
(๒) หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้วเห็นว่าการทําเหมืองใต้ดิน 

เป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําหลักประกัน
ตามมาตรา  ๘๑  (๙)  หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา  ๘๑  (๗)  มาชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหาย  และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัย 
ให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  รวมทั้งเสนอให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณากําหนด
เป็นเง่ือนไขในประทานบัตรมิให้ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘๐  วรรคสอง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิม
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

ส่วนที่  ๕ 
การกําหนดเงินค่าทดแทน 

มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีการทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหน่ึงร้อยเมตร
ในเขตที่ดินแปลงใด  ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในท่ีดินแปลงนั้นตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

สภาการเหมืองแร่
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หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากผู้ถือประทานบัตร 
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณดังกล่าวตามจํานวนเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทน 

มาตรา ๙๒ ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใดแล้ว  ให้มีคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนข้ึนคณะหนึ่ง  
เพื่อทําหน้าที่กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่เขตเหมืองใต้ดิน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ธนารักษ์พื้นที่  
เจ้าพนักงานที่ดินที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ 
แห่งละหน่ึงคน  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง 
จํานวนสามคน  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยา  วิศวกรรมศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์   
เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในการกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนนั้น  ให้คํานึงถึงผลกระทบจากการทําเหมืองใต้ดินที่อาจทําให้

ประโยชน์การใช้สอยที่ดินดังกล่าวของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง  หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดิน 
แปลงนั้นลดลง  โดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนอาจกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินค่าทดแทน  ในคราวเดียวหรือจ่ายเป็นงวดตลอดอายุประทานบัตรก็ได้ 

การกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน  ขั้นตอนในการขอรับและจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ระยะเวลา  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๓ เม่ือคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนได้กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งแก่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินว่าจะยินยอม
ชําระเงินค่าทดแทนตามที่กําหนดได้หรือไม่  หากผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินไม่ยินยอมชําระ 
เงินค่าทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือแจ้ง  ให้ผู้ออกประทานบัตรสั่งยกคําขอประทานบัตรนั้น 

ในกรณีที่ได้ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินแล้ว  ผู้ถือประทานบัตรไม่ยอมชําระเงินค่าทดแทน
ตามเง่ือนไขในประทานบัตร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

หมวด  ๗ 
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 

 
 

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาแร่รายย่อย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่รายย่อย   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไข  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ออก 

หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอและการออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๕ ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
การแจ้งและการรับแจ้ง  และการร่อนแร่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๙๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว 

หมวด  ๘ 
การประกอบธุรกิจแร่  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การประกอบธุรกิจแร่ 

 
 

มาตรา ๙๗ แร่ที่ได้มาจากประทานบัตรหรือแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง  
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่ได้แจ้งไว้  เม่ือได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามหมวด  ๑๑  
แล้ว  ให้เป็นแร่ที่ทําการซื้อ  ขาย  ครอบครอง  เก็บ  หรือขนได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

แร่ที่ได้มาโดยประการอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้ครอบครองเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย  และเม่ือได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว  ให้เป็นแร่ที่ขอขนหรือขอขายได้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะครั้งน้ัน   

การขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนเป็นกรณีพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๙๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด  สภาพอย่างใด  ปริมาณเท่าใด  
หรือในพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  
หรือการขนแร่   

มาตรา ๙๙ การซ้ือแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ที่อยู่ใน
ความควบคุมตามมาตรา  ๙๘  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การย่ืนคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๑๐๐ บทบัญญัติในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๙  มิให้ใช้บังคับกับ 
(๑) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการสํารวจแร่เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัย 

ไม่เกินปริมาณที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐34



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากผู้ถือประทานบัตร 
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณดังกล่าวตามจํานวนเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทน 

มาตรา ๙๒ ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ที่ลึกเกินกว่าหน่ึงร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใดแล้ว  ให้มีคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนข้ึนคณะหนึ่ง  
เพื่อทําหน้าที่กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่เขตเหมืองใต้ดิน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ธนารักษ์พื้นที่  
เจ้าพนักงานที่ดินที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ 
แห่งละหน่ึงคน  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง 
จํานวนสามคน  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยา  วิศวกรรมศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์   
เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในการกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนนั้น  ให้คํานึงถึงผลกระทบจากการทําเหมืองใต้ดินที่อาจทําให้

ประโยชน์การใช้สอยที่ดินดังกล่าวของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง  หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดิน 
แปลงนั้นลดลง  โดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนอาจกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินค่าทดแทน  ในคราวเดียวหรือจ่ายเป็นงวดตลอดอายุประทานบัตรก็ได้ 

การกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน  ขั้นตอนในการขอรับและจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ระยะเวลา  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๓ เม่ือคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนได้กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งแก่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินว่าจะยินยอม
ชําระเงินค่าทดแทนตามที่กําหนดได้หรือไม่  หากผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินไม่ยินยอมชําระ 
เงินค่าทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือแจ้ง  ให้ผู้ออกประทานบัตรสั่งยกคําขอประทานบัตรน้ัน 

ในกรณีที่ได้ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินแล้ว  ผู้ถือประทานบัตรไม่ยอมชําระเงินค่าทดแทน
ตามเง่ือนไขในประทานบัตร  ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

หมวด  ๗ 
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 

 
 

มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาแร่รายย่อย  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่รายย่อย   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไข  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ออก 

หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอและการออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๕ ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การแจ้งและการรับแจ้ง  และการร่อนแร่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๙๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน
เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว 

หมวด  ๘ 
การประกอบธุรกิจแร่  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การประกอบธุรกิจแร่ 

 
 

มาตรา ๙๗ แร่ที่ได้มาจากประทานบัตรหรือแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง  
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่ได้แจ้งไว้  เม่ือได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามหมวด  ๑๑  
แล้ว  ให้เป็นแร่ที่ทําการซื้อ  ขาย  ครอบครอง  เก็บ  หรือขนได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

แร่ที่ได้มาโดยประการอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้ครอบครองเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย  และเม่ือได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว  ให้เป็นแร่ที่ขอขนหรือขอขายได้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะครั้งน้ัน   

การขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนเป็นกรณีพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๙๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด  สภาพอย่างใด  ปริมาณเท่าใด  
หรือในพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  
หรือการขนแร่   

มาตรา ๙๙ การซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ที่อยู่ใน
ความควบคุมตามมาตรา  ๙๘  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การยื่นคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๑๐๐ บทบัญญัติในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๙  มิให้ใช้บังคับกับ 
(๑) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการสํารวจแร่เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัย 

ไม่เกินปริมาณที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๒) การครอบครองแร่หรือการขนแร่แต่ละชนิดปริมาณไม่เกินสิบกิโลกรัม  แต่เม่ือเห็นสมควร  
อธิบดีจะกําหนดปริมาณให้น้อยกว่าสิบกิโลกรัมก็ได้ 

(๓) การครอบครองแร่พลอยได้จากการแต่งแร่ภายในเขตแต่งแร่  หรือการครอบครองตะกรัน 
ที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณท่ีอธิบดีกําหนดภายในเขตโลหกรรม  ซึ่งแร่พลอยได้หรือแร่ชนิดอื่นนั้น
ยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงมาก่อน 

(๔) การครอบครองแร่หรือการขนแร่เพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยของเอกชนท่ีได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี  ส่วนราชการ  องค์การของรัฐ  หรือสถาบันการศึกษา 

(๕) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ในสภาพวัตถุสําเร็จที่เป็นเคร่ืองใช้  เครื่องประดับปฏิมากร
หรือผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม   

(๖) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแร่ที่เก็บแร่นั้นไว้ 
มาตรา ๑๐๑ การซ้ือแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ผู้ครอบครอง  ผู้เก็บ  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้ใช้แร่  ต้องรายงานการซื้อ  การขาย  การครอบครอง  การเก็บ  
การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือการใช้แร่  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดก็ได้   

มาตรา ๑๐๒ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๙๙  ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุและผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ยื่นขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๔ เพื่อประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   การคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม   
หรือความปลอดภัยของประชาชน  รัฐมนตรีอาจออกประกาศกําหนด  ดังนี้ 

(๑) ชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(๒) ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(๓) ชนิด  สภาพ  และปริมาณแร่ที่ต้องแจ้งการนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ความในวรรคหน่ึง  (๑)  มิให้ใช้บังคับกับการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัย  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ให้อธิบดีเป็นผู้ออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)   

การขออนุญาตหรือการแจ้งการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๕ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่และ 
การจัดเก็บแร่ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปได้  และในกรณีที่ผู้นําแร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปประสงค์จะนําแร่นั้นไปแต่งหรือประกอบโลหกรรม  จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่  ๒  หรือ
ส่วนที่  ๓  ของหมวดน้ีด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การแต่งแร่ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตร 
ใบอนุญาตแต่งแร่ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
การขอและการออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๐๗ ในการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
ก่อนเริ่มการแต่งแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว  ให้ดําเนินการ
แต่งแร่ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๐๘ การขยายหรือลดเขตแต่งแร่  การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่อธิบดกํีาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๙ ในการแต่งแร่  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําหรือละเว้นกระทําการใด   
อันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน   
หรือสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐36
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(๒) การครอบครองแร่หรือการขนแร่แต่ละชนิดปริมาณไม่เกินสิบกิโลกรัม  แต่เม่ือเห็นสมควร  
อธิบดีจะกําหนดปริมาณให้น้อยกว่าสิบกิโลกรัมก็ได้ 

(๓) การครอบครองแร่พลอยได้จากการแต่งแร่ภายในเขตแต่งแร่  หรือการครอบครองตะกรัน 
ที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณท่ีอธิบดีกําหนดภายในเขตโลหกรรม  ซึ่งแร่พลอยได้หรือแร่ชนิดอื่นนั้น
ยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงมาก่อน 

(๔) การครอบครองแร่หรือการขนแร่เพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยของเอกชนท่ีได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี  ส่วนราชการ  องค์การของรัฐ  หรือสถาบันการศึกษา 

(๕) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ในสภาพวัตถุสําเร็จที่เป็นเคร่ืองใช้  เครื่องประดับปฏิมากร
หรือผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม   

(๖) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแร่ที่เก็บแร่นั้นไว้ 
มาตรา ๑๐๑ การซ้ือแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ให้ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ผู้ครอบครอง  ผู้เก็บ  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้ใช้แร่  ต้องรายงานการซื้อ  การขาย  การครอบครอง  การเก็บ  
การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือการใช้แร่  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดก็ได้   

มาตรา ๑๐๒ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๙๙  ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุและผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ยื่นขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๔ เพื่อประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   การคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม   
หรือความปลอดภัยของประชาชน  รัฐมนตรีอาจออกประกาศกําหนด  ดังนี้ 

(๑) ชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(๒) ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(๓) ชนิด  สภาพ  และปริมาณแร่ที่ต้องแจ้งการนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ความในวรรคหน่ึง  (๑)  มิให้ใช้บังคับกับการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัย  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ให้อธิบดีเป็นผู้ออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)   

การขออนุญาตหรือการแจ้งการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๕ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่และ 
การจัดเก็บแร่ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปได้  และในกรณีที่ผู้นําแร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปประสงค์จะนําแร่นั้นไปแต่งหรือประกอบโลหกรรม  จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่  ๒  หรือ
ส่วนที่  ๓  ของหมวดน้ีด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การแต่งแร่ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตร 
ใบอนุญาตแต่งแร่ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
การขอและการออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๐๗ ในการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 
ก่อนเริ่มการแต่งแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว  ให้ดําเนินการ
แต่งแร่ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๐๘ การขยายหรือลดเขตแต่งแร่  การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๙ ในการแต่งแร่  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําหรือละเว้นกระทําการใด   
อันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน   
หรือส่ิงแวดล้อม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
การประกอบโลหกรรม 

 
 

มาตรา ๑๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้การประกอบโลหกรรมแร่ชนิดใด  
ปริมาณการผลิตขนาดใด  และโดยกรรมวิธีใด  เป็นการประกอบโลหกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโลหกรรมควบคุม  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งประกอบโลหกรรมภายในเขตประทานบัตร

และผู้ประกอบโลหกรรมควบคุมท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๑๒ ในการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ก่อนเริ่มประกอบโลหกรรม  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้วให้ดําเนินการ
ประกอบโลหกรรมได้ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๑๓ การขยายหรือลดเขตโลหกรรม  การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑๔ ในการประกอบโลหกรรม  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือส่ิงอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล   
สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่  ๔ 
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๑๑๕ ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่
เก็บแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต
และให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ต่ออายุได้คร้ังละไม่เกินห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใด   

โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตในหมวดน้ีตาย  และทายาทมีความประสงค์จะประกอบ

กิจการต่อไป  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

การออกใบแทน 
 

 

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  
ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณ ี ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

หมวด  ๙ 
การรังวัด 

 
 

มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่   คําขออาชญาบัตรพิเศษ   
คําขอประทานบัตร  คําขอใบอนุญาตแต่งแร่  คําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือคําขออนุญาต 
ทิ้งมูลดินทรายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอ  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีอื่น  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด  ให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายนํารังวัดตามวัน  
เวลา  และสถานที่  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเป็นหนังสือ 

มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย  มีอํานาจเข้าไปในท่ีดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้  แต่จะต้อง 
แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน  และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น 
มีส่วนร่วมและอํานวยความสะดวกในการรังวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐38



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
การประกอบโลหกรรม 

 
 

มาตรา ๑๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้การประกอบโลหกรรมแร่ชนิดใด  
ปริมาณการผลิตขนาดใด  และโดยกรรมวิธีใด  เป็นการประกอบโลหกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโลหกรรมควบคุม  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งประกอบโลหกรรมภายในเขตประทานบัตร

และผู้ประกอบโลหกรรมควบคุมท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๑๒ ในการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ก่อนเริ่มประกอบโลหกรรม  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสอืต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้วให้ดําเนินการ
ประกอบโลหกรรมได้ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๑๓ การขยายหรือลดเขตโลหกรรม  การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑๔ ในการประกอบโลหกรรม  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล   
สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่  ๔ 
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๑๑๕ ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้รับใบอนุญาตต้ังสถานที่
เก็บแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยืน่คําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต
และให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใด   

โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตในหมวดน้ีตาย  และทายาทมีความประสงค์จะประกอบ

กิจการต่อไป  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๗๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

การออกใบแทน 
 

 

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  
ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

หมวด  ๙ 
การรังวัด 

 
 

มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่   คําขออาชญาบัตรพิเศษ   
คําขอประทานบัตร  คําขอใบอนุญาตแต่งแร่  คําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือคําขออนุญาต 
ทิ้งมูลดินทรายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอ  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีอื่น  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด  ให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายนํารังวัดตามวัน  
เวลา  และสถานที่  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเป็นหนังสือ 

มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย  มีอํานาจเข้าไปในท่ีดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้  แต่จะต้อง 
แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน  และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินน้ัน 
มีส่วนร่วมและอํานวยความสะดวกในการรังวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผู้ใด  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย  มีอํานาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจําเป็น 

ในการรังวัด  เม่ือมีความจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย  มีอํานาจ 
ที่จะขุดดิน  ตัดต้นไม้  หรือรานก่ิงไม้  หรือกระทําการอย่างอื่นแก่สิ่งที่กีดขวางต่อการรังวัดได้เท่าที่จําเป็น  
ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงการที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

ในกรณีที่การเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  ผู้มีสิทธิในที่ดิน  ผู้ครอบครอง
หรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้  โดยผู้ยื่นคําขอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

มาตรา ๑๒๑ การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามมาตรา  ๑๑๙  ให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ในกรณีคําขอประทานบัตร  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมาย

เขตเหมืองแร่ให้ปรากฏชัดเจนและตรวจสอบได้ 
ถ้าหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําไว้สูญหาย 

หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนท่ีใหม่ 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่แจ้งตามวรรคสาม  หากมีการทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร  
ให้ถือว่าจงใจทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร 

มาตรา ๑๒๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐาน 
การแผนท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ลงไว้ในที่ใด  ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย  ดัดแปลง  เคลื่อนย้าย  ถอน  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่จะต้องกําหนดเขตพ้ืนที่คําขอตามมาตรา  ๑๑๙  โดยการรังวัดหรือวิธีอื่นใด  
อธิบดีอาจกําหนดให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
และต้องจัดทาํรายงานการรังวัดเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย   

หมวด  ๑๐ 
การยกคําขอ  การยกเลิก  การแก้ไข  และเพิกถอนการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การยกคําขอ 

 
 

มาตรา ๑๒๔ อธิ บดี มี อํ านาจสั่ งยกคํ าขออาชญาบั ตรผู กขาดสํ ารวจแร่ หรื อคํ าขอ 
อาชญาบัตรพิเศษได้  เม่ือผู้ยื่นคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น

เพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ   

หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด  ๔  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
เช่นว่านั้น 

มาตรา ๑๒๕ อธิบดี  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  มีอํานาจส่ังยกคําขอ
ประทานบัตรได้  เม่ือผู้ยื่นคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น

เพื่อออกประทานบัตร 
(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด  ๕  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา

เช่นว่านั้น 
(๔) เม่ือปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิด 

การทําเหมืองได้ 
ส่วนที่  ๒ 

การยกเลิก  การแก้ไข  และเพิกถอนการอนุญาต 
 

 

มาตรา ๑๒๖ เม่ือได้มีการอนุญาตโดยการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่มารับภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียได้ 

มาตรา ๑๒๗ เม่ือปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ผู้ ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
ให้ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจเรียกอาชญาบัตร  
ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตนั้นมาแก้ไขให้ถูกต้องหรือเพิกถอนเสียได้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากการแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไม่ได้ 

เพื่อประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่นของรัฐ  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่   
อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกันเนื้อที่  หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้ได้
ตามความจําเป็น  หรือเพิกถอนได้  แล้วแต่กรณี  และในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  
ความเสียหายต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่ที่ยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง   

มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ชําระหนี้  เม่ือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ชําระแล้ว  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐40



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผู้ใด  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย  มีอํานาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจําเป็น 

ในการรังวัด  เมื่อมีความจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย  มีอํานาจ 
ที่จะขุดดิน  ตัดต้นไม้  หรือรานก่ิงไม้  หรือกระทําการอย่างอื่นแก่สิ่งที่กีดขวางต่อการรังวัดได้เท่าที่จําเป็น  
ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงการที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

ในกรณีที่การเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  ผู้มีสิทธิในที่ดิน  ผู้ครอบครอง
หรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้  โดยผู้ยื่นคําขอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

มาตรา ๑๒๑ การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามมาตรา  ๑๑๙  ให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ออกค่าใชจ้่าย 
ในกรณีคําขอประทานบัตร  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมาย

เขตเหมืองแร่ให้ปรากฏชัดเจนและตรวจสอบได้ 
ถ้าหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทําไว้สูญหาย 

หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ใหม่ 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่แจ้งตามวรรคสาม  หากมีการทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร  
ให้ถือว่าจงใจทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร 

มาตรา ๑๒๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐาน 
การแผนท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ลงไว้ในที่ใด  ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย  ดัดแปลง  เคลื่อนย้าย  ถอน  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่จะต้องกําหนดเขตพืน้ที่คําขอตามมาตรา  ๑๑๙  โดยการรังวัดหรือวิธีอื่นใด  
อธิบดีอาจกําหนดให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
และต้องจัดทํารายงานการรังวัดเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย   

หมวด  ๑๐ 
การยกคําขอ  การยกเลิก  การแก้ไข  และเพิกถอนการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การยกคําขอ 

 
 

มาตรา ๑๒๔ อธิ บดี มี อํ านาจสั่ งยกคํ าขออาชญาบั ตรผู กขาดสํ ารวจแร่ หรื อ คํ าขอ 
อาชญาบัตรพิเศษได้  เมื่อผู้ยื่นคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น

เพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ   

หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด  ๔  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
เช่นว่านั้น 

มาตรา ๑๒๕ อธิบดี  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  มีอํานาจส่ังยกคําขอ
ประทานบัตรได้  เมื่อผู้ยื่นคําขอ 

(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น

เพื่อออกประทานบัตร 
(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด  ๕  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา

เช่นว่านั้น 
(๔) เม่ือปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิด 

การทําเหมืองได้ 
ส่วนที่  ๒ 

การยกเลิก  การแก้ไข  และเพิกถอนการอนุญาต 
 

 

มาตรา ๑๒๖ เม่ือได้มีการอนุญาตโดยการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  และผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่มารับภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียได้ 

มาตรา ๑๒๗ เม่ือปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ผู้ ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
ให้ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจเรียกอาชญาบัตร  
ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตนั้นมาแก้ไขให้ถูกต้องหรือเพิกถอนเสียได้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากการแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไม่ได้ 

เพื่อประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่นของรัฐ  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่   
อาชญาบัตรพเิศษ  หรือประทานบัตร  มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกันเนื้อที่  หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้ได้
ตามความจําเป็น  หรือเพิกถอนได้  แล้วแต่กรณี  และในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  
ความเสียหายต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่ที่ยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง   

มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ชําระหนี้  เม่ือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณี  ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ชําระแล้ว  

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

และไม่ชําระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว  ให้ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออก
ใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจในการสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

มาตรา ๑๒๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต   
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร  ประทานบัตร  ใบอนุญาต  หรือดําเนินการใด 
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ความเสียหาย  หรืออันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  
ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน 
หรือสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผู้มีอํานาจอนุญาตหรือออกใบอนุญาตอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจผูกมัดประทับตราบรรดาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  เพื่อมิให้ทํางานได้ในระหว่าง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒๙  โดยไม่มี
เหตุอันสมควร  ให้อธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี   
มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหน่ึงได้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้ผู้ออกคําสั่งตามวรรคหน่ึงสั่งให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  หรือการประกอบกิจการนั้นอาจจะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างรุนแรงอันเป็นเหตุให้เป็นอันตราย
แก่ชีวิต  สุขภาพ  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่อาจแก้ไขได้  ให้อธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  
หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต   
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถูกเพิกถอน 

หมวด  ๑๑ 
ค่าภาคหลวงแร่  ค่าธรรมเนียม  และเงินบํารุงพิเศษ 

 
 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย   ผู้แจ้งการร่อนแร่   
ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ต้องชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง 
(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 

ที่อธิบดีกําหนด  ซึ่งยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
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(๓) แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ 
(๔) แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  ซึ่งแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
(๕) การซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน  หากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
มาตรา ๑๓๒ อัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของราคาตลาดแร่ 
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ราคาตลาดแร่แต่ละชนิดให้เป็นตามที่อธิบดีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  รวมทั้งการตรวจสอบ

และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ 
ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องกําหนด 
ให้มีการวางหลักประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่ตามจํานวนที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่หรือชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง  ให้อธิบดี 
มีหนังสือเรียกให้ผู้นั้นมาชี้แจงโดยกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  เพื่อนําหลักฐาน
การชําระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง  หากพบว่าไม่มีหลักฐานการชําระค่าภาคหลวงแร่หรือหลักฐานที่นํามา
แสดงนั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  หรือผู้นั้นไม่มาชี้แจงภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่  เพื่อประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ประเมินว่าให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เป็นจํานวนเท่าใด  
หรือให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถูกประเมินชําระภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือ  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้นั้นจะต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ทั้งหมด
หรือค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ยังขาด  แล้วแต่กรณี  พร้อมเงินเพิ่มสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดนั้น 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับการย่ืนคําขอ
และต้องออกค่าใช้จ่ายหรือวางเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดําเนินงานตามความจําเป็นอันควร
แก่กรณีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการส่ังยกคําขอ  หรือไม่อนุญาตตามคําขอ  หรือผู้ยื่นคําขอได้ถอนคําขอ  ให้คืนค่าใช้จ่าย
หรือเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายสําหรับกิจการนั้นแก่ผู้ยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๓๕ การสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ   
ต้องเสียค่าสิทธิการสํารวจแร่ในอัตราก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษสิ้นสุดลงก่อนอายุที่ กําหนด 
ผู้ถืออาชญาบัตรไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิการสํารวจแร่ที่ตนได้ชําระแล้ว 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐42
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และไม่ชําระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว  ให้ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออก
ใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจในการสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

มาตรา ๑๒๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต   
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร  ประทานบัตร  ใบอนุญาต  หรือดําเนินการใด 
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ความเสียหาย  หรืออันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  
ทรัพย์สิน  หรือส่ิงแวดล้อม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน 
หรือสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผู้มีอํานาจอนุญาตหรือออกใบอนุญาตอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจผูกมัดประทับตราบรรดาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  เพื่อมิให้ทํางานได้ในระหว่าง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒๙  โดยไม่มี
เหตุอันสมควร  ให้อธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี   
มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหน่ึงได้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้ผู้ออกคําสั่งตามวรรคหน่ึงสั่งให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  หรือการประกอบกิจการนั้นอาจจะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างรุนแรงอันเป็นเหตุให้เป็นอันตราย
แก่ชีวิต  สุขภาพ  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่อาจแก้ไขได้  ให้อธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  
หรือผู้ออกใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  มีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต   
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถูกเพิกถอน 

หมวด  ๑๑ 
ค่าภาคหลวงแร่  ค่าธรรมเนียม  และเงินบํารุงพิเศษ 

 
 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย   ผู้แจ้งการร่อนแร่   
ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ต้องชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง 
(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 

ที่อธิบดีกําหนด  ซึ่งยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
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(๓) แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ 
(๔) แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  ซึ่งแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
(๕) การซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน  หากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ 
มาตรา ๑๓๒ อัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของราคาตลาดแร่ 
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ราคาตลาดแร่แต่ละชนิดให้เป็นตามที่อธิบดีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  รวมทั้งการตรวจสอบ

และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ 
ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องกําหนด 
ให้มีการวางหลักประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่ตามจํานวนที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่หรือชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง  ให้อธิบดี 
มีหนังสือเรียกให้ผู้นั้นมาชี้แจงโดยกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  เพื่อนําหลักฐาน
การชําระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง  หากพบว่าไม่มีหลักฐานการชําระค่าภาคหลวงแร่หรือหลักฐานที่นํามา
แสดงนั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  หรือผู้นั้นไม่มาชี้แจงภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่  เพื่อประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ประเมินว่าให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เป็นจํานวนเท่าใด  
หรือให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถูกประเมินชําระภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือ  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้นั้นจะต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ทั้งหมด
หรือค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ยังขาด  แล้วแต่กรณี  พร้อมเงินเพิ่มสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดน้ัน 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับการย่ืนคําขอ
และต้องออกค่าใช้จ่ายหรือวางเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดําเนินงานตามความจําเป็นอันควร
แก่กรณีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการส่ังยกคําขอ  หรือไม่อนุญาตตามคําขอ  หรือผู้ยื่นคําขอได้ถอนคําขอ  ให้คืนค่าใช้จ่าย
หรือเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายสําหรับกิจการนั้นแก่ผู้ยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๓๕ การสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ   
ต้องเสียค่าสิทธิการสํารวจแร่ในอัตราก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษส้ินสุดลงก่อนอายุที่ กําหนด 
ผู้ถืออาชญาบัตรไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิการสํารวจแร่ที่ตนได้ชําระแล้ว 

สภาการเหมืองแร่
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ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรไม่ชําระค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน  เม่ือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแล้ว  และไม่ชําระภายในหกสิบวันนับแต่วันรับ 
คําบอกกล่าว  ให้ผู้ออกอาชญาบัตรมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรนั้นเสียได้   

มาตรา ๑๓๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่
ที่ผลิตได้จากประทานบัตรนั้น 

เงินบํารุงพิเศษตามวรรคหน่ึงให้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

อัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  รวมตลอดทั้งการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นในทางเศรษฐกิจ  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด
ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษตามระยะเวลาที่เห็นสมควรได้   

หมวด  ๑๒ 
การพัฒนาและการส่งเสริม 

 
 

มาตรา ๑๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้  
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในเร่ืองดังกล่าวในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ที่ประกอบกิจการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๒) เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรืออุบัติภัย 
(๓) เหตุอื่นอันสมควร   
มาตรา ๑๓๘ หากปรากฏว่าพื้นที่ใดน่าจะมีแร่เหมาะสมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งแร่ 

เพื่อการทําเหมือง  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่จัดทําเอกสารที่จําเป็นในการขอประทานบัตร  และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับพื้นที่นั้นเพื่อขอความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก่อนออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่ดังกล่าว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าพื้นที่นั้นมีผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรหรือคําขอ
ประทานบัตรอยู่แล้ว  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  วรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับพื้นที่นั้นได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ตามวรรคหน่ึง  ในการออกประทานบัตรกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อาจนําพื้นที่นั้นออกประมูล  
โดยให้นําหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาให้ผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๓๗  (๑)  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคสามต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  และต้องชําระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ได้ดําเนินการไปตามวรรคหน่ึงทั้งหมดในวันที่ได้รับประทานบัตร 

หมวด  ๑๓ 
ความรับผิดทางแพ่ง 

มาตรา ๑๓๙ ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หรือค่าเสียหายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนรําคาญอันเกิดขึ้น
แก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือส่ิงแวดล้อม 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตรายน้ัน 

มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดทําเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมือง 
ออกนอกเขตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมืองในเขตประทานบัตร  แต่เป็นพื้นที่ 
ห้ามทําเหมืองตามมาตรา  ๖๘  (๓)  หรือตามกฎหมายอื่น  นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว  จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตั้งแต่สองเท่าแต่ไม่เกินสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ได้จากการทําเหมืองในบริเวณดังกล่าวด้วย 

การกําหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลคํานึงถึงพฤติการณ์และเจตนาของผู้ทําเหมือง 
หรือผู้ถือประทานบัตร  แล้วแต่กรณี  ในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขในประทานบัตร 

มูลค่าแร่ตามวรรคหน่ึงให้ถือตามราคาตลาดแร่ที่อธิบดีประกาศใช้ในวันที่มีการกระทําตามวรรคหน่ึง 
มาตรา ๑๔๑ ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ถูกจําหน่ายตามมาตรา  ๒๑  

วรรคห้า  หรือมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายได้  หากพิสูจน์ได้ว่า 
เป็นค่าเสียหายท่ีแท้จริงซึ่งเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับคําขอน้ัน 

ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงจากเงินที่ได้จาก
การประมูลตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๑๓๘  แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งน้ี  ค่าทดแทนต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่
ซึ่งยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง 

มาตรา ๑๔๒ นอกจากความรับผิดตามมาตรา  ๑๓๙  ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐44
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ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรไม่ชําระค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน  เม่ือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแล้ว  และไม่ชําระภายในหกสิบวันนับแต่วันรับ 
คําบอกกล่าว  ให้ผู้ออกอาชญาบัตรมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรนั้นเสียได้   

มาตรา ๑๓๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่
ที่ผลิตได้จากประทานบัตรนั้น 

เงินบํารุงพิเศษตามวรรคหน่ึงให้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

อัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ  รวมตลอดทั้งการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นในทางเศรษฐกิจ  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด
ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษตามระยะเวลาที่เห็นสมควรได้   

หมวด  ๑๒ 
การพัฒนาและการส่งเสริม 

 
 

มาตรา ๑๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้  
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในเร่ืองดังกล่าวในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ที่ประกอบกิจการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๒) เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรืออุบัติภัย 
(๓) เหตุอื่นอันสมควร   
มาตรา ๑๓๘ หากปรากฏว่าพื้นที่ใดน่าจะมีแร่เหมาะสมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งแร่ 

เพื่อการทําเหมือง  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่จัดทําเอกสารที่จําเป็นในการขอประทานบัตร  และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับพื้นที่นั้นเพื่อขอความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
ก่อนออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่ดังกล่าว 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หากปรากฏว่าพื้นที่นั้นมีผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรหรือคําขอ
ประทานบัตรอยู่แล้ว  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  วรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับพื้นที่นั้นได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ตามวรรคหน่ึง  ในการออกประทานบัตรกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อาจนําพื้นที่นั้นออกประมูล  
โดยให้นําหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาให้ผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๓๗  (๑)  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคสามต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  และต้องชําระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ได้ดําเนินการไปตามวรรคหน่ึงทั้งหมดในวันที่ได้รับประทานบัตร 

หมวด  ๑๓ 
ความรับผิดทางแพ่ง 

มาตรา ๑๓๙ ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
หรือค่าเสียหายท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนรําคาญอันเกิดขึ้น
แก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตรายน้ัน 

มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดทําเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมือง 
ออกนอกเขตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมืองในเขตประทานบัตร  แต่เป็นพื้นที่ 
ห้ามทําเหมืองตามมาตรา  ๖๘  (๓)  หรือตามกฎหมายอื่น  นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว  จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตั้งแต่สองเท่าแต่ไม่เกินสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ได้จากการทําเหมืองในบริเวณดังกล่าวด้วย 

การกําหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลคํานึงถึงพฤติการณ์และเจตนาของผู้ทําเหมือง 
หรือผู้ถือประทานบัตร  แล้วแต่กรณี  ในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขในประทานบัตร 

มูลค่าแร่ตามวรรคหน่ึงให้ถือตามราคาตลาดแร่ที่อธิบดีประกาศใช้ในวันที่มีการกระทําตามวรรคหน่ึง 
มาตรา ๑๔๑ ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ถูกจําหน่ายตามมาตรา  ๒๑  

วรรคห้า  หรือมาตรา  ๑๓๘  วรรคสอง  มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายได้  หากพิสูจน์ได้ว่า 
เป็นค่าเสียหายท่ีแท้จริงซึ่งเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับคําขอน้ัน 

ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงจากเงินที่ได้จาก
การประมูลตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๑๓๘  แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งน้ี  ค่าทดแทนต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่
ซึ่งยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง 

มาตรา ๑๔๒ นอกจากความรับผิดตามมาตรา  ๑๓๙  ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย   

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๑) ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย  
สุขภาพ  หรืออนามัยของผู้เสียหาย  และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  สามี  ภริยา  บุพการี  หรือผู้สืบสันดาน
ของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจได้ 

(๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ประกอบกิจการเหมืองแร่โดยรู้อยู่แล้วว่า 
การประกอบกิจการเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย  หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   
หรือเม่ือรู้ว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ไม่ปลอดภัยภายหลังจากการทําแร่นั้นแล้วไม่ดําเนินการใด ๆ  
ตามสมควร  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกิน 
สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงนั้น  ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ  การที่ผู้ประกอบกิจการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการ  
ระยะเวลาท่ีผู้ประกอบกิจการปกปิดความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ 
เม่ือทราบว่าการประกอบกิจการทําเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย  ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ  
สถานะทางการเงินของผู้ประกอบกิจการ  การที่ผู้ประกอบกิจการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

หมวด  ๑๔ 
การควบคุมและการตรวจสอบ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๑๔๓ ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเขตเหมืองแร่  เขตประกอบธุรกิจแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตขุดหาแร่รายย่อย  
หรือเขตที่มีการร่อนแร่  เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้ขุดหาแร่รายย่อย  ผู้ประกอบกิจการร่อนแร่  
ผู้ประกอบธุรกิจแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ระงับการกระทําที่เป็น
การฝ่าฝืน  หรือแก้ไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม  หรือจัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก
การประกอบกิจการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) นําแร่ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ 
(๔) ยึดหรืออายัดแร่หรือทรัพย์สินใดตามมาตรา  ๑๔๘ 

หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

เม่ือได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม  (๑)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จะกระทําต่อไป
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา  ๑๔๓  (๒)   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  
เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  ใบอนุญาต  หรือระงับการประกอบกิจการต่อไป 

มาตรา ๑๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร   

มาตรา ๑๔๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๗ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินค้างจ่าย 

 
 

มาตรา ๑๔๘ บรรดาแร่ที่มีไว้เนื่องในการกระทําความผิด  และเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  สัตว์พาหนะ  
ยานพาหนะ  หรือเคร่ืองจักรกลใด  ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้  
ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่  
และเมื่อได้มีการฟ้องคดี  ให้นําความในมาตรา  ๑๗๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับ 

ในการยึดหรืออายัดเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ   
ตามวรรคหนึง่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูกมัด  ประทับตรา  จัดทําบัญชี  และฐานข้อมูลของผู้กระทําความผิด  
และเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ  
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ  หรือถือว่า
ได้ทราบคําสั่ง  ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินนั้นคืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจยึดไว้   
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  ทั้งนี้  เว้นแต่อธิบดีจะใช้อํานาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐46



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๑) ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย  
สุขภาพ  หรืออนามัยของผู้เสียหาย  และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย  สามี  ภริยา  บุพการี  หรือผู้สืบสันดาน
ของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจได้ 

(๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ประกอบกิจการเหมืองแร่โดยรู้อยู่แล้วว่า 
การประกอบกิจการเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย  หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง   
หรือเม่ือรู้ว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ไม่ปลอดภัยภายหลังจากการทําแร่นั้นแล้วไม่ดําเนินการใด ๆ  
ตามสมควร  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกิน 
สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของ
ความเสียหายท่ีผู้เสียหายได้รับ  การที่ผู้ประกอบกิจการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการ  
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการปกปิดความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ 
เม่ือทราบว่าการประกอบกิจการทําเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย  ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ  
สถานะทางการเงินของผู้ประกอบกิจการ  การที่ผู้ประกอบกิจการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

หมวด  ๑๔ 
การควบคุมและการตรวจสอบ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๑๔๓ ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเขตเหมืองแร่  เขตประกอบธุรกิจแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตขุดหาแร่รายย่อย  
หรือเขตที่มีการร่อนแร่  เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้ขุดหาแร่รายย่อย  ผู้ประกอบกิจการร่อนแร่  
ผู้ประกอบธุรกิจแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ระงับการกระทําที่เป็น
การฝ่าฝืน  หรือแก้ไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม  หรือจัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก
การประกอบกิจการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(๓) นําแร่ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ 
(๔) ยึดหรืออายัดแร่หรือทรัพย์สินใดตามมาตรา  ๑๔๘ 

หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

เม่ือได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม  (๑)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จะกระทําต่อไป
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา  ๑๔๓  (๒)   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี  ผู้ออกอาชญาบัตร  ผู้ออกประทานบัตร  หรือผู้ออกใบอนุญาต  
เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  ใบอนุญาต  หรือระงับการประกอบกิจการต่อไป 

มาตรา ๑๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร   

มาตรา ๑๔๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๗ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ส่วนท่ี  ๒ 
การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินค้างจ่าย 

 
 

มาตรา ๑๔๘ บรรดาแร่ที่มีไว้เนื่องในการกระทําความผิด  และเครื่องมือ  เคร่ืองใช้  สัตว์พาหนะ  
ยานพาหนะ  หรือเคร่ืองจักรกลใด  ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้  
ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่  
และเมื่อได้มีการฟ้องคดี  ให้นําความในมาตรา  ๑๗๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับ 

ในการยึดหรืออายัดเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ   
ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูกมัด  ประทับตรา  จัดทําบัญชี  และฐานข้อมูลของผู้กระทําความผิด  
และเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ  
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ  หรือถือว่า
ได้ทราบคําสั่ง  ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินนั้นคืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจยึดไว้   
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  ทั้งนี้  เว้นแต่อธิบดีจะใช้อํานาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนภายในสามสิบวัน  หากพ้นกําหนดดังกล่าวและไม่มีผู้ใดมาขอรับ
ทรัพย์สินคืน  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และให้นํามาตรา  ๑๕๐  มาใช้บังคับเก่ียวกับวิธีการ
ประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินและวิธีการขอรับทรัพย์สินคืนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ  
และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว  ให้เร่ิมนับระยะเวลาตามวรรคสามตั้งแต่
วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันที่
อธิบดีได้ออกประกาศ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ในกรณีทรัพย์สินถูกยึดไว้ตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคหน่ึง  มิใช่เป็นของผู้กระทํา
ความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดี 
คืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณี  ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกําหนดตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสามได้  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้
ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(๒) เม่ือผู้กระทําความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้ทรัพย์สินน้ัน 
มาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

ในการดําเนินการคืนทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  อาจมีการกําหนดเงื่อนไขในการคืนและการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมิให้มีการนําทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ในการกระทําความผิดอีก  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดโดยไม่ปรากฏ 
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดส่งมอบของกลางให้แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกําหนดเพื่อเก็บรักษาไว้  และให้อธิบดีมีอํานาจประกาศหาตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเพื่อให้บุคคลดังกล่าวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน 

การประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการยึด
ของกลางน้ัน  และประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอื่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน   

เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีสิทธิขอรับของกลางคืนจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีระบุไว้ในประกาศ  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคสาม  ให้ของกลางน้ันตกเป็นของแผ่นดิน  แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
และขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา  ให้อธิบดีดําเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง  เป็นบุคคลที่พนักงานอัยการ
ได้พิจารณาแล้วและมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเป็นบุคคลที่ปรากฏหลักฐานในขณะสอบสวน 
แล้วว่ามิใช่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดหรือมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้

หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

บุคคลดังกล่าวดําเนินการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากอธิบดี  หากมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าบุคคลนั้น
มิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินนั้น   

มาตรา ๑๕๑ ถ้าทรัพย์สินและของกลางท่ียึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๑๔๘  หรือมาตรา  ๑๕๐  
จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหายหรือสูญหาย  หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน   
หรือมีเหตุอื่นอันสมควร  อธิบดีอาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการขายทรัพย์สินหรือของกลางก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสาม  
หรือมาตรา  ๑๕๐  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  เม่ือได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางน้ัน  หรือ 

(๒) ถ้าการนําทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทา 
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  ให้นําทรัพย์สินหรือของกลางน้ันไปใช้เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการได้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ก่อนที่จะสั่งดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๕๐  
วรรคสอง  เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิยื่นคําร้องขอรับทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยตนเองได้
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมประกาศ  และถ้าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทําสัญญาไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ให้อธิบดีมอบทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้  แต่ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนําทรัพย์สินหรือ
ของกลางดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาขอรับทรัพย์สินหรือของกลาง
ไปเก็บรักษาหรือปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่บุคคลดังกล่าวไมย่อมทําสัญญา
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้อธิบดีสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  
หรือในกรณีที่มีการทําสัญญาแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้อธิบดีเรียกทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าว 
คืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการบังคับตามสัญญาประกันและดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  และในกรณีเช่นนี้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าทดแทนใด ๆ  จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดําเนินการหรือการนําทรัพย์สินหรือของกลาง 
ที่ยึดหรืออายัดไปใช้ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวมิได้   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐48



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ให้แสดงหลักฐานเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนภายในสามสิบวัน  หากพ้นกําหนดดังกล่าวและไม่มีผู้ใดมาขอรับ
ทรัพย์สินคืน  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และให้นํามาตรา  ๑๕๐  มาใช้บังคับเก่ียวกับวิธีการ
ประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินและวิธีการขอรับทรัพย์สินคืนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ  
และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว  ให้เร่ิมนับระยะเวลาตามวรรคสามตั้งแต่
วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ  หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันที่
อธิบดีได้ออกประกาศ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๔๙ ในกรณีทรัพย์สินถูกยึดไว้ตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคหน่ึง  มิใช่เป็นของผู้กระทํา
ความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดี 
คืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณี  ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกําหนดตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสามได้  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือทรัพย์สินนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้
ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(๒) เม่ือผู้กระทําความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดได้ทรัพย์สินนั้น 
มาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา 

ในการดําเนินการคืนทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง  อาจมีการกําหนดเงื่อนไขในการคืนและการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมิให้มีการนําทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ในการกระทําความผิดอีก  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดโดยไม่ปรากฏ 
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดส่งมอบของกลางให้แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกําหนดเพื่อเก็บรักษาไว้  และให้อธิบดีมีอํานาจประกาศหาตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน 

การประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการยึด
ของกลางน้ัน  และประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอื่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน   

เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีสิทธิขอรับของกลางคืนจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องท่ี
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีระบุไว้ในประกาศ  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคสาม  ให้ของกลางน้ันตกเป็นของแผ่นดิน  แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
และขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา  ให้อธิบดีดําเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง  เป็นบุคคลที่พนักงานอัยการ
ได้พิจารณาแล้วและมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเป็นบุคคลท่ีปรากฏหลักฐานในขณะสอบสวน 
แล้วว่ามิใช่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดหรือมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้

หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

บุคคลดังกล่าวดําเนินการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากอธิบดี  หากมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าบุคคลน้ัน
มิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรพัย์สินนั้น   

มาตรา ๑๕๑ ถ้าทรัพย์สินและของกลางท่ียึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๑๔๘  หรือมาตรา  ๑๕๐  
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย  หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน   
หรือมีเหตุอื่นอันสมควร  อธิบดีอาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการขายทรัพย์สินหรือของกลางก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสาม  
หรือมาตรา  ๑๕๐  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี  เม่ือได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางน้ัน  หรือ 

(๒) ถ้าการนําทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทา 
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  ให้นําทรัพย์สินหรือของกลางน้ันไปใช้เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการได้ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

ก่อนที่จะสั่งดําเนนิการตามวรรคหน่ึง  ให้อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๕๐  
วรรคสอง  เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิยื่นคําร้องขอรับทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยตนเองได้
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมประกาศ  และถ้าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทําสัญญาไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ให้อธิบดีมอบทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้  แต่ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนําทรัพย์สินหรือ
ของกลางดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาขอรับทรัพย์สินหรือของกลาง
ไปเก็บรักษาหรือปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมทําสัญญา
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้อธิบดีสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  
หรือในกรณีที่มีการทําสัญญาแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ให้อธิบดีเรียกทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าว 
คืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการบังคับตามสัญญาประกันและดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  และในกรณีเช่นนี้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าทดแทนใด ๆ  จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดําเนินการหรือการนําทรัพย์สินหรือของกลาง 
ที่ยึดหรืออายัดไปใช้ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวมิได้   

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๑๕๒ บรรดาค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ ค้างจ่ายอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาคืนภายในหน่ึงปีนับแต่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี  ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๒๒   
มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๑๐๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  หรือมาตรา  ๑๒๒   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๕๖ ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนด
หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา  ๔๓  วรรคส่ี  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา  ๔๗  วรรคส่ี  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๘  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งล้านห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  วรรคสาม  วรรคห้า  หรือวรรคหก  มาตรา  ๖๘  (๑)  (๒)  (๓)   

(๘)  หรือ  (๙)  หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน   
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๗)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ 
หยุดการกระทํานั้น   

(๔) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๑๑)  หรือ  (๑๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๑๒  
หรือมาตรา  ๑๑๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๔  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๙๕  วรรคหน่ึง  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการร่อนแร่ที่รัฐมนตรีประกาศ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตรา  ๙๖  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดซื้อแร่  ขายแร่  ครอบครองแร่  หรือขนแร่  ที่ยังมิได้มีการชําระค่าภาคหลวงแร่
ตามมาตรา  ๙๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตั้งแต่ 
สามเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดไม่จัดทํารายงานตามมาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง  หรือจัดทํารายงานดังกล่าว
เป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๔  ต้องระวางโทษ  ดังนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา   ๑๐๔   (๑ )   ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เ กินสองปี  

หรือปรับตั้งแต่สองเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ฝ่าฝืนประกาศที่ ออกตามมาตรา   ๑๐๔   (๒)   ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหน่ึงปี   

หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงสามเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๓) ฝ่าฝืนประกาศท่ีออกตามมาตรา  ๑๐๔  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เม่ือปรากฏว่าแร่ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๐๔  (๒)  

เป็นแร่จากประทานบัตร  สถานที่ซื้อแร่  เขตแต่งแร่  หรือเขตโลหกรรมใด  ให้ผู้ออกประทานบัตร 
หรือผู้ออกใบอนุญาตนั้น  เพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐50



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

มาตรา ๑๕๒ บรรดาค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ ค้างจ่ายอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาคืนภายในหนึ่งปีนับแต่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
แล้วแต่กรณี  ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๒๒   
มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๑๐๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  หรือมาตรา  ๑๒๒   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๕๖ ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนด
หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีรัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา  ๔๓  วรรคส่ี  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา  ๔๗  วรรคส่ี  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๘  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงล้านห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใด 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖  วรรคสาม  วรรคห้า  หรือวรรคหก  มาตรา  ๖๘  (๑)  (๒)  (๓)   

(๘)  หรือ  (๙)  หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน   
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๗)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ 
หยุดการกระทํานั้น   

(๔) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๑๑)  หรือ  (๑๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๑๒  
หรือมาตรา  ๑๑๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๔  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๙๕  วรรคหน่ึง  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการร่อนแร่ที่รัฐมนตรีประกาศ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา  ๙๖  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดซื้อแร่  ขายแร่  ครอบครองแร่  หรือขนแร่  ที่ยังมิได้มีการชําระค่าภาคหลวงแร่
ตามมาตรา  ๙๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตั้งแต่ 
สามเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดไม่จัดทํารายงานตามมาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง  หรือจัดทํารายงานดังกล่าว
เป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๔  ต้องระวางโทษ  ดังนี้ 
(๑) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา   ๑๐๔   (๑ )   ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เ กินสองปี  

หรือปรับตั้งแต่สองเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ฝ่าฝืนประกาศที่ ออกตามมาตรา   ๑๐๔   (๒)   ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกินหนึ่ งปี   

หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงสามเท่าของมูลค่าแร่  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๓) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา  ๑๐๔  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน  

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เม่ือปรากฏว่าแร่ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๐๔  (๒)  

เป็นแร่จากประทานบัตร  สถานที่ซื้อแร่  เขตแต่งแร่  หรือเขตโลหกรรมใด  ให้ผู้ออกประทานบัตร 
หรือผู้ออกใบอนุญาตนั้น  เพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บแร่ 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามมาตรา  ๑๐๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๘ ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง   
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคสี่   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  

วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง  นําแร่ที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๒  มาทําการแต่งแร่
หรือประกอบโลหกรรม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง  (๑)  เป็นการกระทําของผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  ให้ผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้น
เสียได้ 

มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๑๐๘  
หรือมาตรา  ๑๑๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงเก้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๙  หรือมาตรา  ๑๑๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหม่ืนบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น   

มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดจัดทํารายงานการรังวัดตามมาตรา  ๑๒๓  อันเป็นเท็จหรือไม่รายงาน   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๔๓  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๓ ผู้ใดนําทรัพย์สินหรือของกลางท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาตามมาตรา  ๑๕๑  
วรรคสอง  ไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์  ต้องระวางโทษปรับจํานวนสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
หรือแสวงหาประโยชน์   

มาตรา ๑๗๔ บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือ
เคร่ืองจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มา  หรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีไว้เนื่องในการกระทําความผิด  
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕๔  มาตรา  ๑๕๕  มาตรา  ๑๕๙  

หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

มาตรา  ๑๖๐  เฉพาะการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  มาตรา  ๑๖๒  
มาตรา  ๑๖๓  มาตรา  ๑๖๔  มาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๘  หรือมาตรา  ๑๘๐   ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมี 
ผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ 

ใหพ้นักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  และเม่ือพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ยึด 
หรืออายัดของกลางนั้น  อย่างน้อยสองวันติดต่อกัน  ทั้งน้ี  ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซ่ึงอาจเชื่อว่า
เป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง   
ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น  เพื่อให้บุคคล
ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคําร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น  หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ 
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําความผิดดังกล่าว  
อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น  
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เม่ือพ้นกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศตามวรรคสอง  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  
ให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสอง  และในกรณีนี้ 
มิให้นํามาตรา  ๓๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๕ ในกรณีที่ของกลางหรือทรัพย์สินใดที่เก่ียวข้องในการกระทําความผิดซึ่งตกเป็น
ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อธิบดีนําออกขาย  หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจําหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๓  มาใช้บังคับแก่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗๖ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าบุคคลซึ่งได้รับ

ความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๗ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
มาตรา ๑๗๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับ

สถานเดียว  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 

การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๙ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗๘  ให้ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐52
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มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บแร่ 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามมาตรา  ๑๐๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๘ ผู้ใด 
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง   
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคสี่   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  

วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง  นําแร่ที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๒  มาทําการแต่งแร่
หรือประกอบโลหกรรม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง  (๑)  เป็นการกระทําของผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  ให้ผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้น
เสียได้ 

มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๑๐๘  
หรือมาตรา  ๑๑๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๙  หรือมาตรา  ๑๑๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหม่ืนบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น   

มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดจัดทํารายงานการรังวัดตามมาตรา  ๑๒๓  อันเป็นเท็จหรือไม่รายงาน   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๗๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๔๓  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๓ ผู้ใดนําทรัพย์สินหรือของกลางท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาตามมาตรา  ๑๕๑  
วรรคสอง  ไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์  ต้องระวางโทษปรับจํานวนสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
หรือแสวงหาประโยชน์   

มาตรา ๑๗๔ บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือ
เคร่ืองจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มา  หรือได้ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีไว้เนื่องในการกระทําความผิด  
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕๔  มาตรา  ๑๕๕  มาตรา  ๑๕๙  
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มาตรา  ๑๖๐  เฉพาะการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  มาตรา  ๑๖๒  
มาตรา  ๑๖๓  มาตรา  ๑๖๔  มาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๘  หรือมาตรา  ๑๘๐   ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมี 
ผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ 

ใหพ้นักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  และเม่ือพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  และท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ยึด 
หรืออายัดของกลางนั้น  อย่างน้อยสองวันติดต่อกัน  ทั้งน้ี  ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่า
เป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง   
ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น  เพื่อให้บุคคล
ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคําร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น  หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ 
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําความผิดดังกล่าว  
อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น  
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เม่ือพ้นกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศตามวรรคสอง  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  
ให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสอง  และในกรณีนี้ 
มิให้นํามาตรา  ๓๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗๕ ในกรณีที่ของกลางหรือทรัพย์สินใดท่ีเก่ียวข้องในการกระทําความผิดซึ่งตกเป็น
ของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อธิบดีนําออกขาย  หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจําหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๓  มาใช้บังคับแก่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗๖ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าบุคคลซึ่งได้รับ

ความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๗ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
มาตรา ๑๗๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับ

สถานเดียว  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 

การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๙ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗๘  ให้ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปน้ี 

สภาการเหมืองแร่
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(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทําการอัยการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๘๐ ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้กระทําในเขตควบคุมแร่ตามมาตรา  ๒๒  
วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรการที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ  เป็นสองเท่า 

มาตรา ๑๘๑ ในกรณีผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๑๘๒ พนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  หรือผู้ใดที่เก่ียวข้อง
โดยทุจริต  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด ๆ  โดยทุจริตเพื่อมิให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสามล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๘๓ มูลค่าแร่ตามหมวดน้ีให้ถือตามราคาตลาดที่อธิบดีประกาศกําหนดและใช้บังคับ
อยู่ในวันที่มีการกระทําความผิด 

หมวด  ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๘๔ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๕ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑) ให้คณะกรรมการแร่  ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ  

อธิบดีกรมการปกครอง   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   อธิบดีกรมควบคุมโรค   อธิบดีกรมเจ้าท่า   
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมท่ีดิน  อธิบดีกรมป่าไม้   
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อธิบดีกรมศิลปากร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เป็นเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) ให้คณะกรรมการแร่จังหวัด  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  ผู้แทนกรมศิลปากร  ผู้แทน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ 
ที่ขอประทานบัตร  ผู้แทนสภาการเหมืองแร่  เป็นกรรมการ  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
เป็นเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๖ ให้ประกาศกําหนดพื้นที่เป็นเขตสําหรับดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  
หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ  เว้นแต่ประกาศท่ีกําหนด
ในพื้นที่ตามมาตรา  ๑๗  วรรคส่ี  ให้เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๑๘๗ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบ  ตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๘๘ บรรดาคําขอทุกประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามมาตรา  ๓๒  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมือง  การวางหลักประกัน  
และการจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๘)  และ  (๙)  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการออก
ประทานบัตร 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐54
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(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทําการอัยการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๘๐ ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้กระทําในเขตควบคุมแร่ตามมาตรา  ๒๒  
วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรการที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ  เป็นสองเท่า 

มาตรา ๑๘๑ ในกรณีผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๑๘๒ พนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  หรือผู้ใดที่เก่ียวข้อง
โดยทุจริต  กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด ๆ  โดยทุจริตเพื่อมิให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสามล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๑๘๓ มูลค่าแร่ตามหมวดนี้ให้ถือตามราคาตลาดที่อธิบดีประกาศกําหนดและใช้บังคับ
อยู่ในวันที่มีการกระทําความผิด 

หมวด  ๑๖ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๘๔ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๕ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑) ให้คณะกรรมการแร่  ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ  

อธิบดีกรมการปกครอง   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   อธิบดีกรมควบคุมโรค   อธิบดีกรมเจ้าท่า   
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมท่ีดิน  อธิบดีกรมป่าไม้   

หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

อธิบดีกรมศิลปากร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เป็นเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) ให้คณะกรรมการแร่จังหวัด  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี  ผู้แทนกรมศิลปากร  ผู้แทน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ 
ที่ขอประทานบัตร  ผู้แทนสภาการเหมืองแร่  เป็นกรรมการ  และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
เป็นเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘๖ ให้ประกาศกําหนดพื้นที่เป็นเขตสําหรับดําเนินการสํารวจ  การทดลอง  การศึกษา  
หรือการวิจัยเก่ียวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ  เว้นแต่ประกาศท่ีกําหนด
ในพื้นที่ตามมาตรา  ๑๗  วรรคสี่  ให้เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๑๘๗ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบ  ตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๘๘ บรรดาคําขอทุกประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘๙ บรรดาอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตท่ีได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๑๐  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามมาตรา  ๓๒  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมือง  การวางหลักประกัน  
และการจัดทําประกันภัยตามมาตรา  ๖๘  (๘)  และ  (๙)  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการออก
ประทานบัตร 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

บรรดาข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ  ที่กระทําขึ้นภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐   
ซึ่งมีอยู่กับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานั้น ๆ  ทั้งนี้  จนกว่าผลการใช้บงัคับ
ตามสัญญาจะสิ้นสุดลง  สําหรับกรณีการขอต่ออายุอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตใด ๆ   
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐56



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

บรรดาข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ  ที่กระทําขึ้นภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐   
ซึ่งมีอยู่กับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานั้น ๆ  ทั้งนี้  จนกว่าผลการใช้บงัคับ
ตามสัญญาจะสิ้นสุดลง  สําหรับกรณีการขอต่ออายุอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตใด ๆ   
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  และพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ทําให้บทบัญญัติบางประการ 
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงโดยนําหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้ 
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน  เพ่ือให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ  โดยกําหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการแร่  เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การรักษาสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพ
ของประชาชน  กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการทําเหมืองให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
การทําเหมือง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่  กําหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอันเป็นที่ต้ังของพ้ืนที่ทําเหมือง
และพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง  และกําหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินอันเป็นที่ต้ังของการทําเหมืองใต้ดิน  ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐58



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  และพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ทําให้บทบัญญัติบางประการ 
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงโดยนําหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้ 
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน  เพ่ือให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ  โดยกําหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการแร่  เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การรักษาสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพ
ของประชาชน  กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการทําเหมืองให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
การทําเหมือง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่  กําหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอันเป็นที่ต้ังของพ้ืนที่ทําเหมือง
และพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง  และกําหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินอันเป็นที่ต้ังของการทําเหมืองใต้ดิน  ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐60



อนุบัญญัติ
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560



กฎกระทรวง
ก ำหนดหินเป็นหินประดับหรือหนิอุตสำหกรรม

และดินหรือทรำยเปน็ดนิอตุสำหกรรมหรือทรำยอตุสำหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมคำว่ำ “แร่” ในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ วรรคสี่
แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หินดังต่อไปนี้ที่สำมำรถท ำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อกำรประดับหรือตกแต่งได้
เป็นหินประดับ

(๑) หินกรวดมน
(๒) หินกรวดเหลี่ยม
(๓) หินแกรนิต
(๔) หินชนวน
(๕) หินทรำย
(๖) หินทรำเวอร์ทีน
(๗) หินนำคกระสวย
(๘) หินไนส์
(๙) หินบะซอลต์

(๑๐) หินปูน
ข้อ ๒ ให้หินตำมข้อ ๑ ซึ่งมีคุณภำพไม่เหมำะสมที่จะท ำเป็นหินประดับและหินชนิดอื่น

นอกจำกหินตำมข้อ ๑ เป็นหินอุตสำหกรรม
ข้อ ๓ ให้ดินดังต่อไปนี้ เป็นดินอุตสำหกรรม
(๑) ดินขำว
(๒) ดินซีเมนต์
(๓) ดินทนไฟ

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



กฎกระทรวง 
ก ำหนดหินเป็นหินประดับหรือหนิอุตสำหกรรม 

และดินหรือทรำยเปน็ดนิอตุสำหกรรมหรือทรำยอตุสำหกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “แร่”  ในมำตรำ  ๔  และมำตรำ  ๕  วรรคสี่  
แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หินดังต่อไปนี้ที่สำมำรถท ำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อกำรประดับหรือตกแต่งได้  
เป็นหินประดับ 

(๑) หินกรวดมน  
(๒) หินกรวดเหลี่ยม  
(๓) หินแกรนิต   
(๔) หินชนวน   
(๕) หินทรำย   
(๖) หินทรำเวอร์ทีน  
(๗) หินนำคกระสวย  
(๘) หินไนส์   
(๙) หินบะซอลต์   

(๑๐) หินปูน  
ข้อ ๒ ให้หินตำมข้อ  ๑  ซึ่งมีคุณภำพไม่เหมำะสมที่จะท ำเป็นหินประดับและหินชนิดอื่น

นอกจำกหินตำมข้อ  ๑  เป็นหินอุตสำหกรรม 
ข้อ ๓ ให้ดินดังต่อไปนี้  เป็นดินอุตสำหกรรม 
(๑) ดินขำว 
(๒) ดินซีเมนต์ 
(๓) ดินทนไฟ   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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(๔) ดินเบำ  ไดอะทอไมต์  หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท  
(๕) ดินมำร์ล  เว้นแต่ดินมำร์ลท่ีน ำไปผ่ำนกระบวนกำรแต่งเป็นดินสอพองเพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในอุตสำหกรรมพื้นบ้ำน 
(๖) ดินเหนียวสี  เว้นแต่ดินเหนียวสีที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในงำนหัตถกรรมหรืออุตสำหกรรม

พ้ืนบ้ำน 
(๗) บอลล์เคลย ์  
ข้อ ๔ ให้ทรำยแก้วหรือทรำยซิลิกำเป็นทรำยอุตสำหกรรม 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่บทนิยำมค ำว่ำ  “แร่”  ในมำตรำ  ๔  
แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้แร่หมำยควำมรวมถึงหินตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดเป็น 
หินประดับหรือหินอุตสำหกรรมและดินหรือทรำยตำมท่ีกฎกระทรวงก ำหนดเป็นดินอุตสำหกรรมหรือ 
ทรำยอุตสำหกรรม  สมควรก ำหนดชนิดของหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสำหกรรม   และก ำหนดดินและ 
ทรำยเป็นดินอุตสำหกรรมและทรำยอุตสำหกรรม  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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(๔) ดินเบำ  ไดอะทอไมต์  หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท  
(๕) ดินมำร์ล  เว้นแต่ดินมำร์ลท่ีน ำไปผ่ำนกระบวนกำรแต่งเป็นดินสอพองเพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในอุตสำหกรรมพื้นบ้ำน 
(๖) ดินเหนียวสี  เว้นแต่ดินเหนียวสีที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในงำนหัตถกรรมหรืออุตสำหกรรม

พ้ืนบ้ำน 
(๗) บอลล์เคลย ์  
ข้อ ๔ ให้ทรำยแก้วหรือทรำยซิลิกำเป็นทรำยอุตสำหกรรม 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทนิยำมค ำว่ำ  “แร่”  ในมำตรำ  ๔  
แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้แร่หมำยควำมรวมถึงหินตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดเป็น 
หินประดับหรือหินอุตสำหกรรมและดินหรือทรำยตำมที่กฎกระทรวงก ำหนดเป็นดินอุตสำหกรรมหรือ 
ทรำยอุตสำหกรรม  สมควรก ำหนดชนิดของหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสำหกรรม   และก ำหนดดินและ 
ทรำยเป็นดินอุตสำหกรรมและทรำยอุตสำหกรรม  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๑ ค่าธรรมเนียมออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต 

(๑) ค่าอาชญาบัตรส ารวจแร่ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าอาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ค่าประทานบัตร 

 ก. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ  
ข. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ 
ค. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ 
ง. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ 

๑๐,๐๐๐  บาท
๕๐,๐๐๐  บาท

๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ค่าใบอนุญาต 
     ก. ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ฉบับละ  
     ข. ใบอนุญาตแต่งแร่        ฉบับละ  
     ค. ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   ฉบับละ  
     ง. ใบอนุญาตอื่น ๆ         ฉบับละ 

 ยกเว้นใบอนุญาตขนแร่     ฉบับละ 

๕๐๐  บาท
๕,๐๐๐  บาท

๑๐,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

๒๐๐  บาท 

๒ ค่าธรรมเนียมรายปี 
(๑) การแต่งแร่  ปีละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๒) การประกอบโลหกรรม   ปีละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๓) การประกอบธุรกิจแร่ 

ก. การซื้อแร่              ปีละ 
ข. การครอบครองแร่          ปีละ 
ค. การเก็บแร่             ปีละ 

๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมรังวัด 
(๑) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่   ฉบับละ ๒๐๐  บาท 

(๒) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่ ไร่ละ ๑๐๐  บาท 

(๓) ค่าหลักเขตเหมืองแร่    หลักละ ๓๐๐  บาท 
(๔) ค่าไต่สวน 

ก. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑  เรื่องละ 
ข. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒  เรื่องละ 
ค. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓  เรื่องละ 

    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๑ ค่าธรรมเนียมออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต 

(๑) ค่าอาชญาบัตรส ารวจแร่ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าอาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ค่าประทานบัตร 

 ก. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ  
ข. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ 
ค. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ 
ง. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ 

๑๐,๐๐๐  บาท
๕๐,๐๐๐  บาท

๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ค่าใบอนุญาต 
     ก. ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ฉบับละ  
     ข. ใบอนุญาตแต่งแร่        ฉบับละ  
     ค. ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   ฉบับละ  
     ง. ใบอนุญาตอื่น ๆ         ฉบับละ 

 ยกเว้นใบอนุญาตขนแร่     ฉบับละ 

๕๐๐  บาท
๕,๐๐๐  บาท

๑๐,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

๒๐๐  บาท 

๒ ค่าธรรมเนียมรายปี 
(๑) การแต่งแร่  ปีละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๒) การประกอบโลหกรรม   ปีละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๓) การประกอบธุรกิจแร่ 

ก. การซื้อแร่              ปีละ 
ข. การครอบครองแร่          ปีละ 
ค. การเก็บแร่             ปีละ 

๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมรังวัด 
(๑) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่   ฉบับละ ๒๐๐  บาท 

(๒) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่ ไร่ละ ๑๐๐  บาท 

(๓) ค่าหลักเขตเหมืองแร่    หลักละ ๓๐๐  บาท 
(๔) ค่าไต่สวน 

ก. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑  เรื่องละ 
ข. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒  เรื่องละ 
ค. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓  เรื่องละ 

    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
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๒ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๔ ค่าธรรมเนียมต่ออายุ โอนสิทธกิารท าเหมืองและใบอนุญาต 

(๑) ค่าต่ออายุประทานบัตร 
     ก. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ  
     ข. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ  
     ค. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ  
     ง. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ  

๑๐,๐๐๐  บาท 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ 

ก. ใบอนุญาตซื้อแร่ ฉบับละ 
ข. ใบอนุญาตครอบครองแร่ ฉบับละ 
ค. ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ฉบับละ 

๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท
๑,๐๐๐  บาท 

(๕) ค่าโอนประทานบัตร 
     ก. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑   ฉบับละ  
     ข. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ  
     ค. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ  
     ง. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖  ฉบับละ  

๑,๐๐๐  บาท 
๕,๐๐๐  บาท 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร ร้อยละ ๓ 

(๗) ค่าโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๘) ค่าโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

๕ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(๑) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ ๑๐  บาท 

(๒) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร   ฉบับละ ๒๐  บาท 

(๓) ค่าหยุดการท าเหมืองทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่  ปีละ ๖๐  บาท 

(๔) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่      เมตริกตันละ ๑๒  บาท 

(๕) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต   ฉบับละ ๖๐๐  บาท 

(๖) ค่าขยายหรือลดเขตแต่งแร่ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๗) ค่าขยายหรือลดเขตโลหกรรม ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๘) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตอาชญาบัตรพิเศษ   ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๙) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตประทานบัตร ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

๖ ค่าวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร ่หรือธรณีวัตถุทางฟิสกิส์ 

๓ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๑) การตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร่ หรือธรณีวัตถุทางฟิสิกส์      ตวัอย่างละ 

ที่ไม่ต้องใช้วัสดุ เพ่ือหาชนิดและองค์ประกอบ 
๑๐๐  บาท 

(๒) การหาค่าความถ่วงจ าเพาะของตัวอย่างแร่ หิน โลหะ   ตัวอย่างละ 
และโลหะผสม 

๒๐๐  บาท 

(๓) การหาค่าความขาวสว่าง (Brightness) ของตัวอย่าง          ตัวอย่างละ 
บดละเอียดแล้ว 

๒๐๐  บาท 

(๔) การหาค่าความคม (Abrassiveness) ของตัวอย่าง            ตัวอย่างละ 
บดละเอียดแล้ว 

๓๐๐  บาท 

(๕) การวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ผงผลึก หรือตัวอย่าง         ตวัอย่างละ 
 บดละเอียด เพ่ือหาชนิดของแร่หรือองค์ประกอบ 

๒๐๐  บาท 

๗ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างแร่หรือสินแร่ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
(๒) ความชื้น (H2O) ๒๒๐  บาท 
(๓) แคดเมียม (Cd) ๕๕๐  บาท 
(๔) แคลเซียม (Ca) ๕๕๐  บาท 
(๕) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) ในแร่ฟลูออไรต์ ๔๔๐  บาท 
(๖) แคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ในแร่ฟลูออไรต์ ๕๕๐  บาท 
(๗) แคลเซียมทังสเตต (CaWO4) ๗๗๐  บาท 
(๘) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ในแร่ยิปซัม ๕๕๐  บาท 
(๙) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๑๐) โครเมียม (Cr) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) เงิน (Ag) ๕๕๐  บาท 
(๑๒) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ในแร่ยิปซัม ๔๔๐  บาท 
(๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 
(๑๔) ซีเรียม (Ce) ๕๕๐  บาท 
(๑๕) เซอร์โคเมียม (Zr) ๕๕๐  บาท 
(๑๖) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 
(๑๘) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 
(๑๙) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๒๐) ทอเรียม (Th) ๖๖๐  บาท 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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๒ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
๔ ค่าธรรมเนียมต่ออายุ โอนสิทธกิารท าเหมืองและใบอนุญาต 

(๑) ค่าต่ออายุประทานบัตร 
     ก. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ  
     ข. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ  
     ค. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ  
     ง. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ  

๑๐,๐๐๐  บาท 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๓) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ 

ก. ใบอนุญาตซื้อแร่ ฉบับละ 
ข. ใบอนุญาตครอบครองแร่ ฉบับละ 
ค. ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ฉบับละ 

๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท
๑,๐๐๐  บาท 

(๕) ค่าโอนประทานบัตร 
     ก. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑   ฉบับละ  
     ข. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ  
     ค. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ  
     ง. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖  ฉบับละ  

๑,๐๐๐  บาท 
๕,๐๐๐  บาท 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร ร้อยละ ๓ 

(๗) ค่าโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

(๘) ค่าโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

๕ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
(๑) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ ๑๐  บาท 

(๒) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร   ฉบับละ ๒๐  บาท 

(๓) ค่าหยุดการท าเหมืองทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่  ปีละ ๖๐  บาท 

(๔) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่      เมตริกตันละ ๑๒  บาท 

(๕) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต   ฉบับละ ๖๐๐  บาท 

(๖) ค่าขยายหรือลดเขตแต่งแร่ ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๗) ค่าขยายหรือลดเขตโลหกรรม ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๘) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตอาชญาบัตรพิเศษ   ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๙) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตประทานบัตร ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

๖ ค่าวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร ่หรือธรณีวัตถุทางฟิสกิส์ 

๓ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๑) การตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร่ หรือธรณีวัตถุทางฟิสิกส์      ตวัอย่างละ 

ที่ไม่ต้องใช้วัสดุ เพ่ือหาชนิดและองค์ประกอบ 
๑๐๐  บาท 

(๒) การหาค่าความถ่วงจ าเพาะของตัวอย่างแร่ หิน โลหะ   ตัวอย่างละ 
และโลหะผสม 

๒๐๐  บาท 

(๓) การหาค่าความขาวสว่าง (Brightness) ของตัวอย่าง          ตัวอย่างละ 
บดละเอียดแล้ว 

๒๐๐  บาท 

(๔) การหาค่าความคม (Abrassiveness) ของตัวอย่าง            ตัวอย่างละ 
บดละเอียดแล้ว 

๓๐๐  บาท 

(๕) การวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ผงผลึก หรือตัวอย่าง         ตวัอย่างละ 
 บดละเอียด เพ่ือหาชนิดของแร่หรือองค์ประกอบ 

๒๐๐  บาท 

๗ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างแร่หรือสินแร่ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
(๒) ความชื้น (H2O) ๒๒๐  บาท 
(๓) แคดเมียม (Cd) ๕๕๐  บาท 
(๔) แคลเซียม (Ca) ๕๕๐  บาท 
(๕) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) ในแร่ฟลูออไรต์ ๔๔๐  บาท 
(๖) แคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ในแร่ฟลูออไรต์ ๕๕๐  บาท 
(๗) แคลเซียมทังสเตต (CaWO4) ๗๗๐  บาท 
(๘) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ในแร่ยิปซัม ๕๕๐  บาท 
(๙) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๑๐) โครเมียม (Cr) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) เงิน (Ag) ๕๕๐  บาท 
(๑๒) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ในแร่ยิปซัม ๔๔๐  บาท 
(๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 
(๑๔) ซีเรียม (Ce) ๕๕๐  บาท 
(๑๕) เซอร์โคเมียม (Zr) ๕๕๐  บาท 
(๑๖) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 
(๑๘) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 
(๑๙) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๒๐) ทอเรียม (Th) ๖๖๐  บาท 
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๔ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๑) ทังสเตนไตรออกไซด์ (WO3) ๕๕๐  บาท 
(๒๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 
(๒๓) ไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ๕๕๐  บาท 
(๒๔) น้ าที่รวมอยู่ในแร่ยิปซัม (H2O+) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๒๖) ไนโอเบียม (Nb) หรือโคลัมเบียม (Cb) ๖๐๐  บาท 
(๒๗) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 
(๒๘) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 
(๒๙) แบเรียม (Ba) ๕๕๐  บาท 
(๓๐) แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ๖๖๐  บาท 
(๓๑) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 
(๓๒) ฟลูออรีน (F) ๕๐๐  บาท 
(๓๓) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 
(๓๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๓๕) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 
(๓๖) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 
(๓๗) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๓๘) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 
(๓๙) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมด (RE2O3) ๖๖๐  บาท 
(๔๐) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมดรวมกับทอเรียมไดออกไซด์ (RE2O3+ThO2) ๖๖๐  บาท 
(๔๑) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
(๔๒) สังกะสี (Zn) ๕๕๐  บาท 
(๔๓) สารหนู (As) ๕๕๐  บาท 
(๔๔) เหล็ก (Fe) ๔๔๐  บาท 
(๔๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 
(๔๖) อิตเทรียม (Y) ๕๐๐  บาท 

๘ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างหิน ดิน ทราย ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 

๕ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒) คลอไรด์ (Ci) ๔๐๐  บาท 
(๓) ความชื้น (H2O) ๒๒๐  บาท 
(๔) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ๕๕๐  บาท 
(๕) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๖) โครมิกออกไซด์ (Cr2O3) ๕๐๐  บาท 
(๗) ซัลเฟต (SO4-2) ๕๐๐  บาท 
(๘) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ๔๔๐  บาท 
(๙) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 
(๑๐) เซอร์โคเนียม (Zr) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) ๔๔๐  บาท 
(๑๒) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๑๓) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๑๔) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ๔๔๐  บาท 
(๑๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๑๖) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 
(๑๗) แบเรียม (Ba) ๔๔๐  บาท 
(๑๘) โบรอน (B) ๔๔๐  บาท 
(๑๙) ฟลูออไรต์ (F) ๔๐๐  บาท 
(๒๐) โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) ๔๔๐  บาท 
(๒๑) ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด์ (P2O5) ๔๔๐  บาท 
(๒๒) เฟร์รัสออกไซด์ (FeO) ๔๔๐  บาท 
(๒๓) เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ๔๔๐  บาท 
(๒๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 
(๒๖) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๒๗) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 
(๒๘) ลิเทียม (Li) ๔๔๐  บาท 
(๒๙) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
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๔ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๑) ทังสเตนไตรออกไซด์ (WO3) ๕๕๐  บาท 
(๒๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 
(๒๓) ไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ๕๕๐  บาท 
(๒๔) น้ าที่รวมอยู่ในแร่ยิปซัม (H2O+) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๒๖) ไนโอเบียม (Nb) หรือโคลัมเบียม (Cb) ๖๐๐  บาท 
(๒๗) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 
(๒๘) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 
(๒๙) แบเรียม (Ba) ๕๕๐  บาท 
(๓๐) แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ๖๖๐  บาท 
(๓๑) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 
(๓๒) ฟลูออรีน (F) ๕๐๐  บาท 
(๓๓) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 
(๓๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๓๕) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 
(๓๖) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 
(๓๗) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๓๘) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 
(๓๙) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมด (RE2O3) ๖๖๐  บาท 
(๔๐) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมดรวมกับทอเรียมไดออกไซด์ (RE2O3+ThO2) ๖๖๐  บาท 
(๔๑) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
(๔๒) สังกะสี (Zn) ๕๕๐  บาท 
(๔๓) สารหนู (As) ๕๕๐  บาท 
(๔๔) เหล็ก (Fe) ๔๔๐  บาท 
(๔๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 
(๔๖) อิตเทรียม (Y) ๕๐๐  บาท 

๘ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างหิน ดิน ทราย ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 

๕ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒) คลอไรด์ (Ci) ๔๐๐  บาท 
(๓) ความชื้น (H2O) ๒๒๐  บาท 
(๔) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ๕๕๐  บาท 
(๕) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๖) โครมิกออกไซด์ (Cr2O3) ๕๐๐  บาท 
(๗) ซัลเฟต (SO4-2) ๕๐๐  บาท 
(๘) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ๔๔๐  บาท 
(๙) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 
(๑๐) เซอร์โคเนียม (Zr) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) ๔๔๐  บาท 
(๑๒) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๑๓) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๑๔) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ๔๔๐  บาท 
(๑๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๑๖) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 
(๑๗) แบเรียม (Ba) ๔๔๐  บาท 
(๑๘) โบรอน (B) ๔๔๐  บาท 
(๑๙) ฟลูออไรต์ (F) ๔๐๐  บาท 
(๒๐) โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) ๔๔๐  บาท 
(๒๑) ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด์ (P2O5) ๔๔๐  บาท 
(๒๒) เฟร์รัสออกไซด์ (FeO) ๔๔๐  บาท 
(๒๓) เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ๔๔๐  บาท 
(๒๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 
(๒๖) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๒๗) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 
(๒๘) ลิเทียม (Li) ๔๔๐  บาท 
(๒๙) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
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๖ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๓๐) สตรอนเซียม (Sr) ๔๔๐  บาท 
(๓๑) ส่วนที่หายไปหลังการเผา (LOI) ๓๓๐  บาท 
(๓๒) สังกะสี (Zn) ๔๔๐  บาท 
(๓๓) อะลูมินา (Al2O3) ๕๕๐  บาท 

๙ ค่าวิเคราะห์โลหะและโลหะผสม เพ่ือหาปริมาณ  ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
(๒) คาร์บอน (C) ๕๐๐  บาท 
(๓) แคดเมียม (Cd) ๕๕๐  บาท 
(๔) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๕) โครเมียม (Cr) ๕๕๐  บาท 
(๖) เงิน (Ag) ๕๕๐  บาท 
(๗) ซิลิคอน (Si) ๗๐๐  บาท 
(๘) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๙) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 
(๑๐) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๑๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 
(๑๓) ไทเทเนียม (Ti) ๕๕๐  บาท 
(๑๔) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๑๕) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 
(๑๖) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 
(๑๗) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 
(๑๘) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๑๙) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 
(๒๐) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๒๑) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
(๒๒) สังกะสี (Zn) ๕๕๐  บาท 
(๒๓) สารหนู (As) ๕๕๐  บาท 

๗ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๔) เหล็ก (Fe) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 

๑๐ ค่าวิเคราะห์โลหะ เพ่ือหาความบริสุทธิ์  ตัวอย่างละ 
(๑) โลหะดีบุก ๑,๐๐๐  บาท 
(๒) โลหะตะกั่ว ๑,๐๐๐  บาท 
(๓) โลหะทองแดง ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) โลหะพลวง ๑,๐๐๐  บาท 

๑๑ ค่าวิเคราะห์น้ า เพ่ือหาปริมาณ ตัวอย่างละ 
(๑) คลอไรด์ (Ci) ๒๐๐  บาท 
(๒) ความกระด้างทั้งหมด คิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ๒๐๐  บาท 
(๓) ความขุ่น ๒๐๐  บาท 
(๔) ความเค็ม (salinity) ๒๐๐  บาท 
(๕) คาร์บอเนต (CO3-2) ๒๐๐  บาท 
(๖) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ๒๐๐  บาท 
(๗) แคดเมียม (Cd) ๓๐๐  บาท 
(๘) แคลเซียม (Ca) ๓๐๐  บาท 
(๙) โคบอลต์ (Co) ๓๐๐  บาท 
(๑๐) โครเมียม (Cr) ๓๐๐  บาท 
(๑๑) เงิน (Ag) ๓๐๐  บาท 
(๑๒) ซัลเฟต (SO4-2) ๓๐๐  บาท 
(๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๓๐๐  บาท 
(๑๔) ซิลิเนียม (Se) ๔๐๐  บาท 
(๑๕) โซเดียม (Na) ๓๐๐  บาท 
(๑๖) ไซยาไนด์ (CN) ๓๐๐  บาท 
(๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๓๐๐  บาท 
(๑๘) ทองแดง (Cu) ๓๐๐  บาท 
(๑๙) ไนเทรต (NO3) ๓๐๐  บาท 
(๒๐) ไนไตรท์ (NO2) ๓๐๐  บาท 
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๖ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๓๐) สตรอนเซียม (Sr) ๔๔๐  บาท 
(๓๑) ส่วนที่หายไปหลังการเผา (LOI) ๓๓๐  บาท 
(๓๒) สังกะสี (Zn) ๔๔๐  บาท 
(๓๓) อะลูมินา (Al2O3) ๕๕๐  บาท 

๙ ค่าวิเคราะห์โลหะและโลหะผสม เพ่ือหาปริมาณ  ตัวอย่างละ 
(๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
(๒) คาร์บอน (C) ๕๐๐  บาท 
(๓) แคดเมียม (Cd) ๕๕๐  บาท 
(๔) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
(๕) โครเมียม (Cr) ๕๕๐  บาท 
(๖) เงิน (Ag) ๕๕๐  บาท 
(๗) ซิลิคอน (Si) ๗๐๐  บาท 
(๘) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
(๙) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 
(๑๐) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 
(๑๑) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
(๑๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 
(๑๓) ไทเทเนียม (Ti) ๕๕๐  บาท 
(๑๔) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
(๑๕) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 
(๑๖) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 
(๑๗) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 
(๑๘) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
(๑๙) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 
(๒๐) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
(๒๑) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
(๒๒) สังกะสี (Zn) ๕๕๐  บาท 
(๒๓) สารหนู (As) ๕๕๐  บาท 

๗ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๔) เหล็ก (Fe) ๔๔๐  บาท 
(๒๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 

๑๐ ค่าวิเคราะห์โลหะ เพ่ือหาความบริสุทธิ์  ตัวอย่างละ 
(๑) โลหะดีบุก ๑,๐๐๐  บาท 
(๒) โลหะตะกั่ว ๑,๐๐๐  บาท 
(๓) โลหะทองแดง ๑,๐๐๐  บาท 
(๔) โลหะพลวง ๑,๐๐๐  บาท 

๑๑ ค่าวิเคราะห์น้ า เพ่ือหาปริมาณ ตัวอย่างละ 
(๑) คลอไรด์ (Ci) ๒๐๐  บาท 
(๒) ความกระด้างทั้งหมด คิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ๒๐๐  บาท 
(๓) ความขุ่น ๒๐๐  บาท 
(๔) ความเค็ม (salinity) ๒๐๐  บาท 
(๕) คาร์บอเนต (CO3-2) ๒๐๐  บาท 
(๖) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ๒๐๐  บาท 
(๗) แคดเมียม (Cd) ๓๐๐  บาท 
(๘) แคลเซียม (Ca) ๓๐๐  บาท 
(๙) โคบอลต์ (Co) ๓๐๐  บาท 
(๑๐) โครเมียม (Cr) ๓๐๐  บาท 
(๑๑) เงิน (Ag) ๓๐๐  บาท 
(๑๒) ซัลเฟต (SO4-2) ๓๐๐  บาท 
(๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๓๐๐  บาท 
(๑๔) ซิลิเนียม (Se) ๔๐๐  บาท 
(๑๕) โซเดียม (Na) ๓๐๐  บาท 
(๑๖) ไซยาไนด์ (CN) ๓๐๐  บาท 
(๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๓๐๐  บาท 
(๑๘) ทองแดง (Cu) ๓๐๐  บาท 
(๑๙) ไนเทรต (NO3) ๓๐๐  บาท 
(๒๐) ไนไตรท์ (NO2) ๓๐๐  บาท 
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๘ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๑) นิกเกิล (Ni) ๓๐๐  บาท 
(๒๒) แบเรียม (Ba) ๓๐๐  บาท 
(๒๓) ไบคาร์บอเนต (HCO3) ๒๐๐  บาท 
(๒๔) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) ๒๐๐  บาท 
(๒๕) โพแทสเซียม (K) ๓๐๐  บาท 
(๒๖) ฟลูออไรต์ (F) ๓๐๐  บาท 
(๒๗) ฟอสเฟต (PO4-3) ๓๐๐  บาท 
(๒๘) แมกนีเซียม (Mg) ๓๐๐  บาท 
(๒๙) แมงกานีสทั้งหมด ๔๐๐  บาท 
(๓๐) แมงกานีสที่ละลายได้ ๓๐๐  บาท 
(๓๑) สภาพน า (Conductivity) ๒๐๐  บาท 
(๓๒) ส่วนที่มิใช่คาร์บอเนต ๓๐๐  บาท 
(๓๓) สังกะสี (Zn) ๓๐๐  บาท 
(๓๔) สารหนู (As) ๔๐๐  บาท 
(๓๕) สี ๒๐๐  บาท 
(๓๖) เหล็กท้ังหมด ๔๐๐  บาท 
(๓๗) เหล็กท่ีละลายได้ ๓๐๐  บาท 
(๓๘) อะลูมิเนียม (Al) ๓๐๐  บาท 
(๓๙) ไอโอไดด์ (I-) ๒๐๐  บาท 

๑๒ ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์            ตวัอย่างละ 
(X-Ray Diffractometer) 

  ๑,๐๐๐  บาท 

๑๓ ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรมิเตอร์ 
(X-Ray Fluorescence Spectrometer) 

๕๐๐ บาท/รายการ หรือ 
๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง 

๑๔ ค่าตรวจสอบและทดลองด้วยวิธีการแต่งแร่            ตัวอย่างละ 
(๑) การบดหยาบหินหรือแร่ (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)   ๒๐๐  บาท 
(๒) การคัดขนาดด้วยตะแกรง (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 
     ก. ขนาดเล็กกว่า ๐.๕ นิ้ว ถึงขนาดโตกว่า ๑๐๐ เมช 
     ข. ขนาดเล็กกว่า ๑๐๐ เมช  

 ๑๐๐  บาท 
  ๒๐๐  บาท 

(๓) การแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ 
     (Gravity concentration) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 

 ๒๐๐  บาท 

๙ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๔) การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic separation) 
     (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม) 

 ๓๐๐  บาท 

(๕) การแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง 
 (Electrostatic or High tension separation) (น้ าหนักไมเ่กิน ๒ กิโลกรัม) 

 ๓๐๐  บาท 

(๖) การลอยแร่ (Flotation) (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม)  ๕๐๐  บาท 
(๗) การอบแห้ง (Drying) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)   ๒๐๐  บาท 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐74



๘ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๒๑) นิกเกิล (Ni) ๓๐๐  บาท 
(๒๒) แบเรียม (Ba) ๓๐๐  บาท 
(๒๓) ไบคาร์บอเนต (HCO3) ๒๐๐  บาท 
(๒๔) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) ๒๐๐  บาท 
(๒๕) โพแทสเซียม (K) ๓๐๐  บาท 
(๒๖) ฟลูออไรต์ (F) ๓๐๐  บาท 
(๒๗) ฟอสเฟต (PO4-3) ๓๐๐  บาท 
(๒๘) แมกนีเซียม (Mg) ๓๐๐  บาท 
(๒๙) แมงกานีสทั้งหมด ๔๐๐  บาท 
(๓๐) แมงกานีสที่ละลายได้ ๓๐๐  บาท 
(๓๑) สภาพน า (Conductivity) ๒๐๐  บาท 
(๓๒) ส่วนที่มิใช่คาร์บอเนต ๓๐๐  บาท 
(๓๓) สังกะสี (Zn) ๓๐๐  บาท 
(๓๔) สารหนู (As) ๔๐๐  บาท 
(๓๕) สี ๒๐๐  บาท 
(๓๖) เหล็กท้ังหมด ๔๐๐  บาท 
(๓๗) เหล็กท่ีละลายได้ ๓๐๐  บาท 
(๓๘) อะลูมิเนียม (Al) ๓๐๐  บาท 
(๓๙) ไอโอไดด์ (I-) ๒๐๐  บาท 

๑๒ ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์            ตวัอย่างละ 
(X-Ray Diffractometer) 

  ๑,๐๐๐  บาท 

๑๓ ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรมิเตอร์ 
(X-Ray Fluorescence Spectrometer) 

๕๐๐ บาท/รายการ หรือ 
๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง 

๑๔ ค่าตรวจสอบและทดลองด้วยวิธีการแต่งแร่            ตัวอย่างละ 
(๑) การบดหยาบหินหรือแร่ (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)   ๒๐๐  บาท 
(๒) การคัดขนาดด้วยตะแกรง (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 
     ก. ขนาดเล็กกว่า ๐.๕ นิ้ว ถึงขนาดโตกว่า ๑๐๐ เมช 
     ข. ขนาดเล็กกว่า ๑๐๐ เมช  

 ๑๐๐  บาท 
  ๒๐๐  บาท 

(๓) การแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ 
     (Gravity concentration) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 

 ๒๐๐  บาท 

๙ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(๔) การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic separation) 
     (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม) 

 ๓๐๐  บาท 

(๕) การแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง 
 (Electrostatic or High tension separation) (น้ าหนักไมเ่กิน ๒ กิโลกรัม) 

 ๓๐๐  บาท 

(๖) การลอยแร่ (Flotation) (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม)  ๕๐๐  บาท 
(๗) การอบแห้ง (Drying) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)   ๒๐๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑
หน้า   ๕๖ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  ตะกรัน 
จากการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ตะกรันจากการประกอบโลหกรรมตามประกาศฉบับนี้  หมายถึงเฉพาะสารประกอบ

ของแข็งที่มีองค์ประกอบของโลหะ  ที่เกิดจากการประกอบโลหกรรมโดยวิธีการถลุงแร่รวมถึงการทําแร่ 
ให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีอื่นใด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐76



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑
หน้า   ๕๖ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  ตะกรัน 
จากการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ตะกรันจากการประกอบโลหกรรมตามประกาศฉบับนี้  หมายถึงเฉพาะสารประกอบ

ของแข็งที่มีองค์ประกอบของโลหะ  ที่เกิดจากการประกอบโลหกรรมโดยวิธีการถลุงแร่รวมถึงการทําแร่ 
ให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีอื่นใด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดวิธีการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการทําเหมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการทําเหมือง  

พ.ศ.  2561” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3  การทําเหมืองจะทําได้โดยวิธีการตามหลักเทคนิคการทําเหมืองแร่วิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีเหมืองเปิด  (Surface  Mining)   
(2) วิธีเหมืองใต้ดิน  (Underground  Mining)   
(3) วิธีเหมืองเรือขุด  (Dredging) 
(4) วิธีเหมืองละลายแร่  (Solution  Mining)   
(5) วิธีการทําเหมืองอย่างอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบโดยการเสนอของ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม   

เรื่อง  การก าหนดขอ้ห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมอืงแรโ่ดยคนตา่งด้าว   
และการหา้มยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ  เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะ
เป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว  และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  แต่โดยท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ   
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีขั้นตอนการตรวจสอบสัดส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   ดังนั้น  การก าหนดหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศดังกล่าว  จึงเป็นการด าเนินการท่ีเพ่ิมภาระให้กับผู้ประกอบการโดยไม่จ าเป็น   ซึ่งจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา   ๗๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่  
โดยคนต่างด้าว  และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่น   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท า 

ที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว   และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐78



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดวิธีการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการทําเหมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการทําเหมือง  

พ.ศ.  2561” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3  การทําเหมืองจะทําได้โดยวิธีการตามหลักเทคนิคการทําเหมืองแร่วิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีเหมืองเปิด  (Surface  Mining)   
(2) วิธีเหมืองใต้ดิน  (Underground  Mining)   
(3) วิธีเหมืองเรือขุด  (Dredging) 
(4) วิธีเหมืองละลายแร่  (Solution  Mining)   
(5) วิธีการทําเหมืองอย่างอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบโดยการเสนอของ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม   

เรื่อง  การก าหนดขอ้ห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมอืงแรโ่ดยคนตา่งด้าว   
และการหา้มยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ  เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะ
เป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว  และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ   
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีขั้นตอนการตรวจสอบสัดส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   ดังนั้น  การก าหนดหลักเกณฑ์ 
ตามประกาศดังกล่าว  จึงเป็นการด าเนินการที่เพ่ิมภาระให้กับผู้ประกอบการโดยไม่จ าเป็น   ซึ่งจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา   ๗๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่  
โดยคนต่างด้าว  และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่น   พ.ศ.  ๒๕๖๐   
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่อง  การก าหนดข้อห้ามการกระท า 

ท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการท าเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว   และการห้ามยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมทรัพยากรธรณีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านส่ิงแวดล้อม  โดยกําหนดวัน  เวลา  
สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมทรัพยากรธรณี
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านธรณีวิทยา   
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านส่ิงแวดล้อม  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขา
ความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายช่ือบุคคลซ่ึงเป็นผู้แทนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

(๔) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
ให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมทรัพยากรธรณีกําหนด  ในการนี้  ให้กรมทรัพยากรธรณีรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภท
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒ ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาร่วมกัน
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และประกาศรายชื่อไว้ที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
มาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกัน  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เมื่ อพ้ น กําหนดระยะเวลาคัด ค้านตามข้อ   ๒   ให้ กรมท รัพยากรธรณี และ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจาก
ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือ 
ในบัญชีตามประเภทน้ัน ๆ  ต่อประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายช่ือตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 
 
 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐80



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมทรัพยากรธรณีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านส่ิงแวดล้อม  โดยกําหนดวัน  เวลา  
สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมทรัพยากรธรณี
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านธรณีวิทยา   
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านส่ิงแวดล้อม  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขา
ความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

(๔) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
ให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมทรัพยากรธรณีกําหนด  ในการนี้  ให้กรมทรัพยากรธรณีรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภท
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒ ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาร่วมกัน
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และประกาศรายชื่อไว้ที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
มาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกัน  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เมื่ อพ้ น กําหนดระยะเวลาคัด ค้านตามข้อ   ๒   ให้ กรมท รัพยากรธรณี และ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจาก
ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือ 
ในบัญชีตามประเภทน้ัน ๆ  ต่อประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายช่ือตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 
 
 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติแต่งต้ังจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรเอกชน  และผู้ซึ่ งมีความรู้   
ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือ 
ด้านส่ิงแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการสํารวจและการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  
เวลา  สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการสํารวจและ
การทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคล  โดยให้ระบุ
สาขาความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ในการน้ี  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
รวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๒ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายช่ือไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐82



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติแต่งต้ังจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรเอกชน  และผู้ซึ่ งมีความรู้   
ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการสํารวจและการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านส่ิงแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  
เวลา  สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการสํารวจและ
การทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคล  โดยให้ระบุ
สาขาความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซ่ึงเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ในการน้ี  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
รวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๒ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายช่ือไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน   
หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เสนอผู้ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีตามประเภทน้ัน ๆ  ต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายช่ือตามประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๓  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่แต่งต้ังจากผู้แทน
องค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการสํารวจ 
และการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐84



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน   
หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เสนอผู้ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีตามประเภทนั้น ๆ  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายช่ือตามประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๓  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่แต่งต้ังจากผู้แทน
องค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการสํารวจ 
และการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  
และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขาความเช่ียวชาญ  
และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดกําหนด  ในการนี้  ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคล
ตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒ ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายช่ือไว้ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศ
ในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอาจเชิญผู้สมัคร
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย  คําวนิิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อุตสาหกรรมจังหวัดจัดทําบัญชี
รายชื่อบุคคลซ่ึงจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง   
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการแร่จังหวัดในจังหวัดอื่นในขณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อุตสาหกรรมจังหวัด
เสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือในบัญชีตามประเภทนั้น ๆ  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายชื่อตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 

 
 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐86



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  
และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขาความเช่ียวชาญ  
และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดกําหนด  ในการนี้  ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคล
ตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒ ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายช่ือไว้ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศ
ในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอาจเชิญผู้สมัคร
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อุตสาหกรรมจังหวัดจัดทําบัญชี
รายช่ือบุคคลซ่ึงจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง   
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการแร่จังหวัดในจังหวัดอื่นในขณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อุตสาหกรรมจังหวัด
เสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือในบัญชีตามประเภทนั้น ๆ  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายชื่อตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หน้า   ๙ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดแต่งต้ังจาก
ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

และสขุภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง   
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ 
แร่แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ก าหนดให้ประเภทการท าเหมืองที่ต้องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชน  ได้แก่   
(1) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท

การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการ  หรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ยกเว้นกรณีการท าเหมืองแร่ในทะเล 

(2) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท
การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่กัมมันตรังสี   

ข้อ ๔ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านธรณีวิทยา  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาทั่วไป  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับชนิดหิน  ล าดับชั้นหิน 

และธรณีวิทยาโครงสร้าง  พร้อมแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไป  มาตราส่วน  1  :  50,000  หรือใหญ่กว่า 
(๒) การจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับชนิดแร่ที่จะท า

เหมืองและแร่ที่เกิดร่วม  (Type  of  Minerals  and  Associated  Minerals)  ชนิดของแหล่งแร่ 
(Type  of  Mineral  Deposit)  การก าเนิดแร่  (Genesis)  ชนิดหินบริเวณแหล่งแร่  (Type  of  Rock) 
ธรณีวิทยาโครงสร้าง  (Structural  Geology)  รูปร่างของมวลสินแร่  (Shape  of  Ore  Body) 
ความสัมพันธ์ของมวลสินแร่กับลักษณะธรณีวิทยา  และ/หรือธรณีวิทยาโครงสร้าง  (Ore  Control) 
ลักษณะธรณีสัณฐาน  (Geomorphology)  ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการท าเหมือง  เช่น  ถ้ า  โพรงหนิ 
พร้อมแนบแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  มาตราส่วน  1  :  ๔,000  หรือใหญ่กว่า 

(๓) การจัดท าข้อมูลคุณภาพและคุณสมบัติของแร่  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อย เกี่ยวกับ 
คุณภาพ  หรือคุณสมบัติทางเคมี  และทางกายภาพของแร่  ความสมบูรณ์  หรือเกรดของแร่  พร้อมแนบ

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐88



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดแต่งต้ังจาก
ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดัท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

และสขุภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง   
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ 
แร่แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ก าหนดให้ประเภทการท าเหมืองที่ต้องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชน  ได้แก่   
(1) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท

การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่ท่ีมีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการ  หรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ยกเว้นกรณีการท าเหมืองแร่ในทะเล 

(2) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท
การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่กัมมันตรังสี   

ข้อ ๔ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านธรณีวิทยา  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาทั่วไป  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับชนิดหิน  ล าดับชั้นหิน 

และธรณีวิทยาโครงสร้าง  พร้อมแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไป  มาตราส่วน  1  :  50,000  หรือใหญ่กว่า 
(๒) การจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับชนิดแร่ที่จะท า

เหมืองและแร่ที่เกิดร่วม  (Type  of  Minerals  and  Associated  Minerals)  ชนิดของแหล่งแร่ 
(Type  of  Mineral  Deposit)  การก าเนิดแร่  (Genesis)  ชนิดหินบริเวณแหล่งแร่  (Type  of  Rock) 
ธรณีวิทยาโครงสร้าง  (Structural  Geology)  รูปร่างของมวลสินแร่  (Shape  of  Ore  Body) 
ความสัมพันธ์ของมวลสินแร่กับลักษณะธรณีวิทยา  และ/หรือธรณีวิทยาโครงสร้าง  (Ore  Control) 
ลักษณะธรณีสัณฐาน  (Geomorphology)  ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการท าเหมือง  เช่น  ถ้ า  โพรงหนิ 
พร้อมแนบแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  มาตราส่วน  1  :  ๔,000  หรือใหญ่กว่า 

(๓) การจัดท าข้อมูลคุณภาพและคุณสมบัติของแร่  ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อย เกี่ยวกับ 
คุณภาพ  หรือคุณสมบัติทางเคมี  และทางกายภาพของแร่  ความสมบูรณ์  หรือเกรดของแร่  พร้อมแนบ

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของแร่  โดยมีจ านวนตัวอย่างแร่   
ไม่น้อยกว่า  10  ตัวอย่าง  ครอบคลุมทั่วทั้งมวลสินแร่ 

ข้อ ๕ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บตัวอย่างดินแบบผสมรวม  (Composite  Sample)  ที่ระดับความลึก  30 - 45  เซนติเมตร  

โดยให้ครอบคลุมชนิดของการจ าแนกชุดดินและพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกโครงการบริเวณใกล้เคียง  
โดยแบ่งเป็น  ๓  กรณี  ดังนี้   

 (1.1) ขนาดพ้ืนท่ีประทานบัตรไม่เกิน  ๓๐๐  ไร่  ก าหนดจ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
10  ตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นภายในพ้ืนที่โครงการไม่น้อยกว่า  5  ตัวอย่าง  และภายนอกพ้ืนที่โครงการ
บริเวณใกล้เคียงตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  5  ตัวอย่าง 

 (1.2) ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตรเกินกว่า  ๓๐๐  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๖๒๕  ไร่  ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า  ๒0  ตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นภายในพ้ืนที่โครงการไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง  และ
ภายนอกพ้ืนที่โครงการบริเวณใกล้เคียงตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง 

 (1.3) ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตรเกินกว่า  ๖๒๕  ไร่  ก าหนดจ านวนตัวอย่างภายในพ้ืนที่
โครงการ  ๑  ตัวอย่างต่อพ้ืนที่ประทานบัตร  ๒๕  ไร่  และภายนอกพ้ืนที่โครงการบริเวณใกล้เคียง 
ตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง 

(๒) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินตามรายละเอียดใน  (๑)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลแสดงผล 
การตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (2.1) สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  (Soil  pH) 
 (2.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๘  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  

แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม  (Cadmium  and  compounds)  แมงกานีสและสารประกอบ
แมงกานีส  (Manganese  and  compounds)   ตะกั่ว  (Lead)   โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  
(Hexavalent  Chromium)  ปรอทและสารประกอบปรอท  (Mercury  and  compounds)  นิกเกิล
ในรูปของเกลือที่ละลายน้ าได้  (Nickel,  soluble  salts)  และซีลีเนียม  (Selenium) 

 (2.3) ความสมบูรณ์ของดิน  จ านวน  5  รายการ  ได้แก่  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
(Soil  Organic  Matter)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  (Available  Phosphorus)  ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  (Available  Potassium)  ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก  (Cation  
Exchange  Capacity)  และความอิ่มตัวของสารที่เป็นด่าง  (Base  Saturation) 

 (2.4) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างดิน  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ข้อ ๖ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอนดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(1) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งของแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่

ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการในรัศมี  ๕๐๐  เมตร  ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอนดิน  ทั้งจากแหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าไหล 

(๒) การเก็บตัวอย่างตะกอนดินตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  1  ตัวอย่าง
ต่อ  1  แหล่งน้ านิ่ง  และจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ตัวอย่างต่อ  1  แหล่งน้ าไหล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า  
กลางน้ า  และปลายน้ า  ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของตะกอนดินได้ 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (๓.1) สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของตะกอนดิน  (Sediment  pH) 
 (๓.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๘  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  

แคดเมียม  (Cadmium)  ตะกั่ว  (Lead)  โครเมียม  (Chromium)  ทองแดง  (Copper)  ปรอท  (Total  Mercury)  
นิกเกิล  (Nickel)  และสังกะสี  (Zinc)   

 (๓.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือเก็บ
รักษาไว้ในพ้ืนที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่ งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างตะกอนดิน  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๗ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าผิวดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งที่ตั้งแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่

ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าผิวดิน  ทั้งจากแหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าไหล 

(๒) การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ตัวอย่าง
ต่อ  1  แหล่งน้ านิ่ง  และจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ตัวอย่างต่อ  1  แหล่งน้ าไหล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า  
กลางน้ า  และปลายน้ า  ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ าผิวดินได้ 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าผิวดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (๓.1) ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ า  จ านวน  ๑๐  รายการ  ได้แก่  
อุณหภูมิ  (Temperature)  สี  (Color)  สภาพความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ความขุ่น  (Turbidity)  
การน าไฟฟ้า  (Electrical  Conductivity)  ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  
ของแข็งแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ความกระด้าง  (Total  Hardness)  ปริมาณออกซิเจน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐90



ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของแร่  โดยมีจ านวนตัวอย่างแร่   
ไม่น้อยกว่า  10  ตัวอย่าง  ครอบคลุมทั่วทั้งมวลสินแร่ 

ข้อ ๕ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บตัวอย่างดินแบบผสมรวม  (Composite  Sample)  ท่ีระดับความลึก  30 - 45  เซนติเมตร  

โดยให้ครอบคลุมชนิดของการจ าแนกชุดดินและพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกโครงการบริเวณใกล้เคียง  
โดยแบ่งเป็น  ๓  กรณี  ดังนี้   

 (1.1) ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตรไม่เกิน  ๓๐๐  ไร่  ก าหนดจ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  
10  ตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นภายในพ้ืนที่โครงการไม่น้อยกว่า  5  ตัวอย่าง  และภายนอกพ้ืนที่โครงการ
บริเวณใกล้เคียงตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  5  ตัวอย่าง 

 (1.2) ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตรเกินกว่า  ๓๐๐  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๖๒๕  ไร่  ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า  ๒0  ตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นภายในพ้ืนที่โครงการไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง  และ
ภายนอกพ้ืนที่โครงการบริเวณใกล้เคียงตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง 

 (1.3) ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตรเกินกว่า  ๖๒๕  ไร่  ก าหนดจ านวนตัวอย่างภายในพ้ืนที่
โครงการ  ๑  ตัวอย่างต่อพ้ืนที่ประทานบัตร  ๒๕  ไร่  และภายนอกพ้ืนที่โครงการบริเวณใกล้เคียง 
ตามชนิดและสภาพของดิน  อีกไม่น้อยกว่า  ๑๐  ตัวอย่าง 

(๒) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินตามรายละเอียดใน  (๑)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลแสดงผล 
การตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (2.1) สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  (Soil  pH) 
 (2.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๘  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  

แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม  (Cadmium  and  compounds)  แมงกานีสและสารประกอบ
แมงกานีส  (Manganese  and  compounds)   ตะกั่ว  (Lead)   โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  
(Hexavalent  Chromium)  ปรอทและสารประกอบปรอท  (Mercury  and  compounds)  นิกเกิล
ในรูปของเกลือที่ละลายน้ าได้  (Nickel,  soluble  salts)  และซีลีเนียม  (Selenium) 

 (2.3) ความสมบูรณ์ของดิน  จ านวน  5  รายการ  ได้แก่  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
(Soil  Organic  Matter)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  (Available  Phosphorus)  ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  (Available  Potassium)  ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก  (Cation  
Exchange  Capacity)  และความอิ่มตัวของสารที่เป็นด่าง  (Base  Saturation) 

 (2.4) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างดิน  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ข้อ ๖ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอนดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(1) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งของแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่

ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการในรัศมี  ๕๐๐  เมตร  ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอนดิน  ทั้งจากแหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าไหล 

(๒) การเก็บตัวอย่างตะกอนดินตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  1  ตัวอย่าง
ต่อ  1  แหล่งน้ านิ่ง  และจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ตัวอย่างต่อ  1  แหล่งน้ าไหล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า  
กลางน้ า  และปลายน้ า  ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของตะกอนดินได้ 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (๓.1) สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของตะกอนดิน  (Sediment  pH) 
 (๓.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๘  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  

แคดเมียม  (Cadmium)  ตะกั่ว  (Lead)  โครเมียม  (Chromium)  ทองแดง  (Copper)  ปรอท  (Total  Mercury)  
นิกเกิล  (Nickel)  และสังกะสี  (Zinc)   

 (๓.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือเก็บ
รักษาไว้ในพ้ืนที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่ งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างตะกอนดิน  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๗ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าผิวดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งที่ตั้งแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่

ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพื้นที่โครงการในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าผิวดิน  ทั้งจากแหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าไหล 

(๒) การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ตัวอย่าง
ต่อ  1  แหล่งน้ านิ่ง  และจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ตัวอย่างต่อ  1  แหล่งน้ าไหล  ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้ า  
กลางน้ า  และปลายน้ า  ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ าผิวดินได้ 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าผิวดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (๓.1) ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ า  จ านวน  ๑๐  รายการ  ได้แก่  
อุณหภูมิ  (Temperature)  สี  (Color)  สภาพความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ความขุ่น  (Turbidity)  
การน าไฟฟ้า  (Electrical  Conductivity)  ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  
ของแข็งแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ความกระด้าง  (Total  Hardness)  ปริมาณออกซิเจน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา  5  วัน  โดยแบคทีเรียที่อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  (BOD5)  
และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า  (DO) 

 (๓.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๙  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  
แคดเมียม  (Cadmium)  ตะกั่ว  (Lead)  แมงกานีส  (Manganese)  โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  
(Chromium  Hexavalent)  ทองแดง  (Copper)  ปรอททั้งหมด  (Total  Mercury)  นิกเกิล  (Nickel)  
และสังกะสี  (Zinc)   

 (๓.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๘ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าใต้ดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ าใต้ดิน  

หรือบ่อน้ าบาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ  ในรัศมี  ๓  กิโลเมตร 
(๒) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยแบ่งเป็น   

๓  กรณี  ดังนี้ 
 (2.1) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้ า

เปิดหรือชั้นหินอุ้มน้ าแบบไร้แรงดัน  (Unconfined  Aquifer)  ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพ้ืนที่
โครงการในรัศมี  ๑  กิโลเมตร   

 (2.2) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้ า
ปิดหรือชั้นหินอุ้มน้ าแบบมีแรงดัน  (Confined  Aquifer)  ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพ้ืนที่
โครงการในรัศมี  ๓  กิโลเมตร 

 (2.3) กรณีที่ไม่มีบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลเดิมอยู่  ให้สร้างบ่อสังเกตการณ์หรือ 
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินภายหลังจากที่ได้รับประทานบัตรแล้ว  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ า  
จากบ่อดังกล่าว  โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ า  กลางน้ า  และปลายน้ าตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าใต้ดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (3.1) ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ า  จ านวน  ๗  รายการ  ได้แก่  
อุณหภูมิ  (temperature)  สี  (color)  ความขุ่น  (turbidity)  สภาพความเป็นกรดและด่าง  (pH)   
การน าไฟฟ้า  (electrical  conductivity)  ความกระด้าง  (hardness)  และความเค็ม  (salinity) 

 (3.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  10  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  
แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  (Hexavalent  chromium)  ทองแดง  (Copper)  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ตะกั่ว  (Lead)  ปรอท  (Mercury)  แมงกานีส  (Manganese)  นิกเกิล  (Nickel)  ซีลีเนียม  (Selenium)  
และสังกะสี  (Zinc) 

 (3.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๙ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศ  โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  
เช่น  อุณหภูมิ  ความชื้น  ทิศทางและความเร็วของกระแสลม  ครอบคลุมทุกฤดูกาล 

(๒) การก าหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ  อย่างน้อย  3  จุด  ในเขตประทานบัตร  1  จุด   
และบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเขตประทานบัตรในรัศมี  1  กิโลเมตร  อีกไม่น้อยกว่า  2  จุด  พร้อมทั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  ทิศทางและความเร็วของกระแสลมในช่วงเวลาที่ตรวจวัด  และจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (2.1) ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  (TSP)   
 (2.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10  ไมครอน  (PM10) 
 (2.3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5  ไมครอน  (PM2.5) 
 (2.4) การวิเคราะห์ขนาด  รูปร่าง  และองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง  (Particulate  

Matter)   
ทั้งนี้  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่าง  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ข้อ ๑๐ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน  อย่างน้อย  3  จุด  โดยให้เลือกต าแหน่ง

บริเวณขอบพื้นที่ประทานบัตรที่อยู่ใกล้ชุมชน  1  จุด  และบริเวณต าแหน่งของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
ประทานบัตร  อีกไม่น้อยกว่า  2  จุด 

(2) การตรวจวัดเสียงตามรายละเอียดใน  (1)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  ในขณะที่ยังไม่มีกิจกรรมการท าเหมือง  ท าการตรวจวัดเสียงเฉลี่ยในรอบ  24  ชั่วโมง  
(Equivalent  Sound  Level;  Leq)  และระดับเสียงสูงสุด  (Lmax)  เป็นเวลา  24  ช่ัวโมง  3  วัน
ต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐานได้ 

ทั้งนี้  วิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐92



ที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา  5  วัน  โดยแบคทีเรียที่อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  (BOD5)  
และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า  (DO) 

 (๓.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  ๙  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  
แคดเมียม  (Cadmium)  ตะกั่ว  (Lead)  แมงกานีส  (Manganese)  โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  
(Chromium  Hexavalent)  ทองแดง  (Copper)  ปรอททั้งหมด  (Total  Mercury)  นิกเกิล  (Nickel)  
และสังกะสี  (Zinc)   

 (๓.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดท่ีมีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๘ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าใต้ดิน  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและต าแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ าใต้ดิน  

หรือบ่อน้ าบาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ  ในรัศมี  ๓  กิโลเมตร 
(๒) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลตามรายละเอียดใน  (๑)  โดยแบ่งเป็น   

๓  กรณี  ดังนี้ 
 (2.1) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้ า

เปิดหรือชั้นหินอุ้มน้ าแบบไร้แรงดัน  (Unconfined  Aquifer)  ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพ้ืนที่
โครงการในรัศมี  ๑  กิโลเมตร   

 (2.2) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้ า
ปิดหรือชั้นหินอุ้มน้ าแบบมีแรงดัน  (Confined  Aquifer)  ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกพ้ืนที่
โครงการในรัศมี  ๓  กิโลเมตร 

 (2.3) กรณีที่ไม่มีบ่อน้ าใต้ดินหรือบ่อน้ าบาดาลเดิมอยู่  ให้สร้างบ่อสังเกตการณ์หรือ 
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินภายหลังจากที่ได้รับประทานบัตรแล้ว  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ า  
จากบ่อดังกล่าว  โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ า  กลางน้ า  และปลายน้ าตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 

(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าใต้ดินตามรายละเอียดใน  (๒)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (3.1) ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ า  จ านวน  ๗  รายการ  ได้แก่  
อุณหภูมิ  (temperature)  สี  (color)  ความขุ่น  (turbidity)  สภาพความเป็นกรดและด่าง  (pH)   
การน าไฟฟ้า  (electrical  conductivity)  ความกระด้าง  (hardness)  และความเค็ม  (salinity) 

 (3.2) โลหะหนัก  (Heavy  Metals)  จ านวน  10  ชนิด  ได้แก่  สารหนู  (Arsenic)  
แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์  (Hexavalent  chromium)  ทองแดง  (Copper)  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ตะกั่ว  (Lead)  ปรอท  (Mercury)  แมงกานีส  (Manganese)  นิกเกิล  (Nickel)  ซีลีเนียม  (Selenium)  
และสังกะสี  (Zinc) 

 (3.3) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  เฉพาะชนิดที่มีการใช้หรือ 
เก็บรักษาไว้ในพื้นที่การท าเหมืองหรือที่อาจเกิดจากกระบวนการท าเหมือง  ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้   วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๙ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศ  โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ  และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  
เช่น  อุณหภูมิ  ความชื้น  ทิศทางและความเร็วของกระแสลม  ครอบคลุมทุกฤดูกาล 

(๒) การก าหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ  อย่างน้อย  3  จุด  ในเขตประทานบัตร  1  จุด   
และบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเขตประทานบัตรในรัศมี  1  กิโลเมตร  อีกไม่น้อยกว่า  2  จุด  พร้อมทั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  ทิศทางและความเร็วของกระแสลมในช่วงเวลาที่ตรวจวัด  และจัดท าข้อมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

 (2.1) ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  (TSP)   
 (2.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10  ไมครอน  (PM10) 
 (2.3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5  ไมครอน  (PM2.5) 
 (2.4) การวิเคราะห์ขนาด  รูปร่าง  และองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง  (Particulate  

Matter)   
ทั้งนี้  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่าง  รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ข้อ ๑๐ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน  อย่างน้อย  3  จุด  โดยให้เลือกต าแหน่ง

บริเวณขอบพื้นที่ประทานบัตรที่อยู่ใกล้ชุมชน  1  จุด  และบริเวณต าแหน่งของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
ประทานบัตร  อีกไม่น้อยกว่า  2  จุด 

(2) การตรวจวัดเสียงตามรายละเอียดใน  (1)  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์
ระดับเสียงพ้ืนฐาน  ในขณะที่ยังไม่มีกิจกรรมการท าเหมือง  ท าการตรวจวัดเสียงเฉลี่ยในรอบ  24  ชั่วโมง  
(Equivalent  Sound  Level;  Leq)  และระดับเสียงสูงสุด  (Lmax)  เป็นเวลา  24  ชั่วโมง  3  วัน
ต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐานได้ 

ทั้งนี้  วิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๑๑ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่การท าเหมือง  โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลที่เหมืองตั้งอยู่
โดยใช้ข้อมูลการรายงานโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือหน่วยงานอื่น  ดังนี้ 

 (๑.1) อัตราการตายของประชาชนในพ้ืนที่ในรอบ  3  ปีปฏิทิน  (Standardized  Mortality 
Rate - SMR)  จ าแนกตามอายุ  เพศ  และพื้นที่อาศัย 

 (๑.2) ข้อมูลอุบัติการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสมลพิษ  ตามบัญชีจ าแนกโรคระหว่าง
ประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่  10  (ICD-10)  ในรอบ  3  ปีปฏิทิน  โดยเฉพาะกลุ่มโรคตาอักเสบ  (H10-H19.5)  
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ  (L20-L30.9)  กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ  (I20-I28.9)  กลุ่มโรคหลอดลมอักเสบ 
(J20-J22)  กลุ่มหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  (J40-J47)  กลุ่มภูมิแพ้  (J30-J39.9)  มะเร็งปอด  (C340-C349)  
มะเร็งเม็ดเลือดขาว  (C91-C95)  และกลุ่มโรคหรือมะเร็งอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 

 (๑.3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและความเสี่ยงในการ 
รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะแหล่งน้ าดื่ม  แหล่งน้ าใช้  ปริมาณ  
การดื่มหรือใช้น้ าต่อวัน  แหล่งอาหาร  ปริมาณการบริโภคต่อวัน  และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

(๒) การจัดท าฐานข้อมูลการสัมผัสในพ้ืนที่  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากร  ให้แบ่งพ้ืนที่ 
ในการเก็บตัวอย่างให้แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ๓  กิโลเมตร  และ  ๕  กิโลเมตร  
โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในข้อ  ๕  ถึงข้อ  ๑๐  ด้วย  ให้สุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน
ตามกลุ่มอายุและเพศ  พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

(2.1) การตรวจสุขภาพทั่วไป  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 
 (2.2) การเก็บข้อมูลตัวอย่างด้านชีวภาพ  (Biomarkers)  รวมทั้งการถ่ายภาพรังสีปอด

จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมในข้อ  ๕ 
ถึงข้อ  ๑๐  และความเสี่ยงในการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ  ของประชาชนในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้  วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านชีวภาพต้ องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(๓) การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและต าแหน่งบ้านเรือน  ในรัศมี  ๕  กิโลเมตร
รอบพ้ืนที่ประทานบัตร  โดยให้แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ๓  กิโลเมตร  และ 
๕  กิโลเมตร  พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียดและต าแหน่งที่ตั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของประชาชนจากการท าเหมือง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดัท าแนวพ้ืนที่กนัชนการท าเหมือง  

พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ  
แร่แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“พ้ืนที่กันชนการท าเหมือง”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างกิจกรรมการท าเหมืองกับชุมชน  

เพ่ือช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่าง  ๆ  ของการท าเหมืองกับชุมชน  โดยการวัดระยะห่าง 
จะวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุดของขอบเขตของแต่ละกิจกรรมการท าเหมืองตามที่ระบุในแผนผังโครงการ  
ท าเหมืองไปจนถึงต าแหน่งของบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีผู้อยู่อาศัยประจ าซึ่งอาจได้รับผลกระทบ   

ข้อ ๔ ก าหนดประเภทการท าเหมืองที่ต้องจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง  ได้แก่  
(1) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท

การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ   หรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท
การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่กัมมันตรังสี  

ข้อ ๕ ก าหนดแนวพ้ืนที่กันชนส าหรับการท าเหมือง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) พ้ืนที่บ่อเหมืองต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 
(2) โรงแต่งแร่หรือโรงประกอบโลหกรรมที่อยู่ในเขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่างจากชุมชน  

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(3) พ้ืนที่เก็บกักหางแร่หรือกากโลหกรรมที่อยู่ในเขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่างจากชุมชน  

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(4) พ้ืนที่เก็บกองมูลดินทรายต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐94



ข้อ ๑๑ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่การท าเหมือง  โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลที่เหมืองตั้งอยู่
โดยใช้ข้อมูลการรายงานโรคของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือหน่วยงานอื่น  ดังนี้ 

 (๑.1) อัตราการตายของประชาชนในพ้ืนที่ในรอบ  3  ปีปฏิทิน  (Standardized  Mortality 
Rate - SMR)  จ าแนกตามอายุ  เพศ  และพื้นที่อาศัย 

 (๑.2) ข้อมูลอุบัติการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสมลพิษ  ตามบัญชีจ าแนกโรคระหว่าง
ประเทศฉบับแก้ไขคร้ังที่  10  (ICD-10)  ในรอบ  3  ปีปฏิทิน  โดยเฉพาะกลุ่มโรคตาอักเสบ  (H10-H19.5)  
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ  (L20-L30.9)  กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ  (I20-I28.9)  กลุ่มโรคหลอดลมอักเสบ 
(J20-J22)  กลุ่มหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  (J40-J47)  กลุ่มภูมิแพ้  (J30-J39.9)  มะเร็งปอด  (C340-C349)  
มะเร็งเม็ดเลือดขาว  (C91-C95)  และกลุ่มโรคหรือมะเร็งอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 

 (๑.3) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและความเสี่ยงในการ 
รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะแหล่งน้ าดื่ม  แหล่งน้ าใช้  ปริมาณ  
การดื่มหรือใช้น้ าต่อวัน  แหล่งอาหาร  ปริมาณการบริโภคต่อวัน  และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

(๒) การจัดท าฐานข้อมูลการสัมผัสในพ้ืนที่  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากร  ให้แบ่งพ้ืนที่ 
ในการเก็บตัวอย่างให้แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ๓  กิโลเมตร  และ  ๕  กิโลเมตร  
โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในข้อ  ๕  ถึงข้อ  ๑๐  ด้วย  ให้สุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน
ตามกลุ่มอายุและเพศ  พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์  ดังนี้ 

(2.1) การตรวจสุขภาพทั่วไป  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 
 (2.2) การเก็บข้อมูลตัวอย่างด้านชีวภาพ  (Biomarkers)  รวมทั้งการถ่ายภาพรังสีปอด

จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมในข้อ  ๕ 
ถึงข้อ  ๑๐  และความเสี่ยงในการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ  ของประชาชนในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้  วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านชีวภาพต้ องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

(๓) การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและต าแหน่งบ้านเรือน  ในรัศมี  ๕  กิโลเมตร
รอบพ้ืนที่ประทานบัตร  โดยให้แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ในรัศมี  ๑  กิโลเมตร  ๓  กิโลเมตร  และ 
๕  กิโลเมตร  พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียดและต าแหน่งที่ตั้งเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของประชาชนจากการท าเหมือง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดัท าแนวพ้ืนที่กนัชนการท าเหมือง  

พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ  
แร่แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“พ้ืนที่กันชนการท าเหมือง”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างกิจกรรมการท าเหมืองกับชุมชน  

เพ่ือช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง  ๆ  ของการท าเหมืองกับชุมชน  โดยการวัดระยะห่าง 
จะวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุดของขอบเขตของแต่ละกิจกรรมการท าเหมืองตามที่ระบุในแผนผังโครงการ  
ท าเหมืองไปจนถึงต าแหน่งของบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีผู้อยู่อาศัยประจ าซึ่งอาจได้รับผลกระทบ   

ข้อ ๔ ก าหนดประเภทการท าเหมืองที่ต้องจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง  ได้แก่  
(1) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท

การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับโครงการ   หรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) การท าเหมืองประเภทที่  ๓  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการแบ่งประเภท
การท าเหมือง  กรณีการท าเหมืองแร่กัมมันตรังสี  

ข้อ ๕ ก าหนดแนวพ้ืนที่กันชนส าหรับการท าเหมือง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) พ้ืนที่บ่อเหมืองต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 
(2) โรงแต่งแร่หรือโรงประกอบโลหกรรมที่อยู่ในเขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่างจากชุมชน  

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(3) พ้ืนที่เก็บกักหางแร่หรือกากโลหกรรมที่อยู่ในเขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่างจากชุมชน  

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(4) พ้ืนที่เก็บกองมูลดินทรายต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทและประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจแร่  และใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ สถานที่ยื่นค าขอ 
(๑) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ   

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการในจังหวัดอื่น ๆ  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่จะประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 
(3) อาชญาบัตรส ารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่หรือท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย 
(4) การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

อาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบตัรผูกขาดส ารวจแร่  และอาชญาบตัรพิเศษ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

 
 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่ใด  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในเขตท้องที่นั้น  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอ  
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่  
ภายในสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนที ่ ๒ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบตัรพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ในเขตท้องที่นั้น  และให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว  หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอไว้ภายในหนึ่งวันนับแต่  
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งแผนงานการส ารวจแร่และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  9  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราว
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ 
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐96



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทและประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจแร่  และใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ สถานที่ยื่นค าขอ 
(๑) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ   

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการในจังหวัดอื่น ๆ  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่จะประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 
(3) อาชญาบัตรส ารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่หรือท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย 
(4) การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

อาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบตัรผูกขาดส ารวจแร่  และอาชญาบตัรพิเศษ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

 
 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่ใด  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในเขตท้องที่นั้น  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอ  
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่  
ภายในสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนที ่ ๒ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบตัรพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ในเขตท้องที่นั้น  และให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว  หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอไว้ภายในหนึ่งวันนับแต่  
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งแผนงานการส ารวจแร่และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  9  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราว
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ 
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๑๑ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๒ กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการแร่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกอาชญาบัตรพิเศษให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รั บจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
(4) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตาม  
ค าขอประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๑๖ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  15  แล้ว  ใหเ้จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และ
แผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  2  และท าเหมืองประเภทที่   3  ซึ่งไม่รวมถึง 
การท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร 
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้อ ๑๑ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๒ กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการแร่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกอาชญาบัตรพิเศษให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รั บจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
(4) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตาม  
ค าขอประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๑๖ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  15  แล้ว  ใหเ้จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และ
แผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  2  และท าเหมืองประเภทที่   3  ซึ่งไม่รวมถึง 
การท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร 
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
(3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าของพื้นที่ 
 (3.3) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (3.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
และสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแตง่แร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมอืงแร่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  
โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันท่ีรับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ไว้ใน  
ที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  22  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๒๖ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้
ส านักงานอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๒๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การท าเหมืองใตด้ินตามหมวด  ๖ 

แห่งพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินด าเนินการจัดการปรึกษาเบื้องต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดิน  โดยยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  30  แล้วเสร็จ  ให้ผู้ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐100



(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
(3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าของพื้นที่ 
 (3.3) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (3.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านส่ิงแวดล้อม  
และสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแตง่แร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมอืงแร่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  
โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันท่ีรับจดทะเบียนค าขอ  และเม่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ไว้ใน  
ที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  22  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๒๖ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้
ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๒๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การท าเหมืองใตด้ินตามหมวด  ๖ 

แห่งพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินด าเนินการจัดการปรึกษาเบื้องต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดิน  โดยยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  30  แล้วเสร็จ  ให้ผู้ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 101



(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

 (3.1.1) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  78 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.3) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการท าเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปพร้อมทั้ง
ทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะน ามาใช้
พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

 (3.1.4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการท าเหมือง  และการแต่งแร่ 
ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

 (3.1.5) ข้อเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตแิร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงจ านวนเงนิสนบัสนนุ 
และระเบียบการตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองได้
เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.6) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่มีอยู่แล้วและ 
ที่จะพัฒนาข้ึน  พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่ าการท า
เหมืองใต้ดินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

 (3.1.7) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้โดยชัดเจน 

 (3.1.8) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

 (3.1.9) การวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

 (๓.๒) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
 (๓.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 
ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มี 

การยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใด  เพ่ือก าหนด
จ านวนเงินทดแทนโดยให้เป็นไปตามขั้นตอน  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเม่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่
เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๓๔ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  33  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ  และ  
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารดงักลา่วครบถว้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๗ เม่ือกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบ  
ความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐102



(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

 (3.1.1) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  78 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.3) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการท าเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปพร้อมทั้ง
ทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะน ามาใช้
พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

 (3.1.4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการท าเหมือง  และการแต่งแร่ 
ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

 (3.1.5) ข้อเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตแิร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงจ านวนเงนิสนบัสนนุ 
และระเบียบการตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองได้
เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

 (3.1.6) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่มีอยู่แล้วและ 
ที่จะพัฒนาข้ึน  พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่ าการท า
เหมืองใต้ดินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

 (3.1.7) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้โดยชัดเจน 

 (3.1.8) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

 (3.1.9) การวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

 (๓.๒) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
 (๓.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 
ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มี 

การยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใด  เพ่ือก าหนด
จ านวนเงินทดแทนโดยให้เป็นไปตามขั้นตอน  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเม่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่
เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๓๔ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  33  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ  และ  
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารดงักลา่วครบถว้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๗ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบ  
ความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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(2) แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือด าเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ก าหนด 

(๓) ให้ประมวลข้อมูลดังต่อไปนี้  เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตร  โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  มาใช้โดยอนุโลม 

 (๓.1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 (๓.2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

ข้อ ๓๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  37  (2)  แล้ว  หากปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจหรือการจัดรับฟังความคิดเห็น  
ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
หรือความคิดเห็นมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๓๙ เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  37  (2)  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น  พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วน ามาก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และให้รวมถึงเง่ือนไขหรือมาตรการเพ่ิมเติม  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๔๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตต่ออายุประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 
 (2.๓) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที ่
 (2.๔) จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองและพื้นที่ที่ยังไม่เปิดการท าเหมือง 
ข้อ ๔๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  

แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ  
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานและเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐104



(2) แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือด าเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ก าหนด 

(๓) ให้ประมวลข้อมูลดังต่อไปนี้  เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตร  โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  มาใช้โดยอนุโลม 

 (๓.1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 (๓.2) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

ข้อ ๓๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  37  (2)  แล้ว  หากปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจหรือการจัดรับฟังความคิดเห็น  
ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
หรือความคิดเห็นมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๓๙ เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  37  (2)  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น  พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วน ามาก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และให้รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพ่ิมเติม  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๔๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตต่ออายุประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 
 (2.๓) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
 (2.๔) จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองและพื้นที่ที่ยังไม่เปิดการท าเหมือง 
ข้อ ๔๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  

แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ  
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานและเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

้หนา   ๒๙
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สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๔๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกันรวมถึงรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
ครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  ทั้งนี้  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในการอนุญาต
ตลอดอายุประทานบัตรท่ีผ่านมา  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ  
และด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอต่ออายุประทานบัตรครบถ้วน  
และถูกต้อง 

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ
ประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๔๘ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  2   
และการท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร 
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
(2.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 

้หนา   ๓๐
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 (2.3) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรตามที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

 (2.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมืองแร่ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

ข้อ ๔๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่ 
แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากผู้ยื่นค าขอ  
แล้วให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้ส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณาตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว  
ในส่วนของรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรให้ส่งไปกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ข้อ ๕๐ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการ
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ภายใน  หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและ  
แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยกองบริหารสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 
และให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการท าเหมือง  พร้อมทั้งแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบ 

ข้อ ๕๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๓๑
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐106



ข้อ ๔๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกันรวมถึงรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
ครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  ทั้งนี้  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในการอนุญาต
ตลอดอายุประทานบัตรท่ีผ่านมา  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ  
และด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอต่ออายุประทานบัตรครบถ้วน  
และถูกต้อง 

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ
ประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๔๘ ผู้ถือประทานบัตรท่ีประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2   
และการท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร 
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
(2.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
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 (2.3) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรตามที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

 (2.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมืองแร่ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

ข้อ ๔๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่ 
แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากผู้ยื่นค าขอ  
แล้วให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้ส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณาตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว  
ในส่วนของรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรให้ส่งไปกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ข้อ ๕๐ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการ
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ภายใน  หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและ  
แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยกองบริหารส่ิงแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 
และให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการท าเหมือง  พร้อมทั้งแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบ 

ข้อ ๕๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว  ให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 
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ข้อ ๕๓ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอต่ออายุประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอ
ต่ออายุประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๕๔ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๕๕ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่อ
อายุประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโอนประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก  
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่ งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น 
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 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๕๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ขอ  แล้วให้จัดส่งรายงานการประเมิน
ปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ  ๕๘  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับค าขอโอนประทานบัตรครบถ้ว น 
และถูกต้อง 

ข้อ ๖๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้โอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๖๑ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2  และ  
การท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้อ ๕๓ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอต่ออายุประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอ
ต่ออายุประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๕๔ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๕๕ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่อ
อายุประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโอนประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก  
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่ งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๕๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ขอ  แล้วให้จัดส่งรายงานการประเมิน
ปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ  ๕๘  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับค าขอโอนประทานบัตรครบถ้ว น 
และถูกต้อง 

ข้อ ๖๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้โอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

ข้อ ๖๑ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  2  และ  
การท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมือง  
จากหน่วยงานของรัฐนั้น 

 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๖๒ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงาน  
การประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖๓ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม  
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๔ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่ งเรื่องราวการขอโอนประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอโอนประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๕ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทานบัตรแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตการโอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๓๔
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หมวด  ๖ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
 
 

ข้อ ๖๗ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ยื่นค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้  
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตแต่งแร่  
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) ก าหนดเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ว่า
ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ 

ข้อ ๖๘ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร  
และหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๙ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกรายงานการตรวจแผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรม  และเงื่อนไขการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับเรื่อง 

(๒) ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาการออกใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๗๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่  ให้ประมวล
เรื่องค าขอเพ่ือเสนอผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๕
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(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมือง  
จากหน่วยงานของรัฐนั้น 

 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๖๒ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงาน  
การประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖๓ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่ งเรื่องราวการขอโอนประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอโอนประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๕ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทานบัตรแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตการโอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๓๔
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หมวด  ๖ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
 
 

ข้อ ๖๗ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ยื่นค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้  
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตแต่งแร่  
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) ก าหนดเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่า
ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ 

ข้อ ๖๘ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร  
และหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๙ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกรายงานการตรวจแผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรม  และเงื่อนไขการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับเรื่อง 

(๒) ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาการออกใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๗๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่  ให้ประมวล
เรื่องค าขอเพ่ือเสนอผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 111



ข้อ ๗๑ ให้ผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอใบอนุญาตแต่งแร่ภายในห้าวัน 

ข้อ ๗๒ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเร่ืองการขอใบอนุญาตแต่งแร่
หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ประมวลเรื่องค าขอเพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอ
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน 

หมวด  ๗ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
 
 

ข้อ ๗๔ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  และตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น  (ถ้ามี)  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) จัดท าแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่ตามค าขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป 
ข้อ ๗๕ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ขุดหาแร่รายย่อยถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๘ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนญุาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

และใบอนุญาตน าแร่เขา้มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
 
 

ข้อ ๗๖ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือใบอนุญาตน าแร่  
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี  ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอและหากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๙ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ครอบครองแร ่ ขายแร่  และขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ส่วนที ่ ๑ 
การอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๘ ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้ยื่นหนังสือ 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่   
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๙ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว  หากครบถ้วนถูกต้อง  ภายในสิบห้าวัน  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
กองแร่เพ่ือประเมินน้ าหนักแร่ที่ขออนุญาต  ลักษณะหรือสภาพของแร่  และชนิดของแร่  รวมทั้ง 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๘๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ประมวลเรื่อง
เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐112



ข้อ ๗๑ ให้ผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอใบอนุญาตแต่งแร่ภายในห้าวัน 

ข้อ ๗๒ เม่ือกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่
หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ประมวลเรื่องค าขอเพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอ
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน 

หมวด  ๗ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
 
 

ข้อ ๗๔ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  และตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น  (ถ้ามี)  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) จัดท าแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่ตามค าขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป 
ข้อ ๗๕ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ขุดหาแร่รายย่อยถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๘ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนญุาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

และใบอนุญาตน าแร่เขา้มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
 
 

ข้อ ๗๖ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือใบอนุญาตน าแร่  
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอและหากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๙ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ครอบครองแร ่ ขายแร่  และขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ส่วนที ่ ๑ 
การอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๘ ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้ยื่นหนังสือ 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่   
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๙ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว  หากครบถ้วนถูกต้อง  ภายในสิบห้าวัน  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
กองแร่เพ่ือประเมินน้ าหนักแร่ที่ขออนุญาต  ลักษณะหรือสภาพของแร่  และชนิดของแร่  รวมทั้ง 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๘๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ประมวลเรื่อง
เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๘๒ หากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่
อนุญาต  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

ข้อ ๘๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ส่วนที ่ ๒ 
การอนุญาตใหข้ายแร่เปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขายแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีก าร 
และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๕ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

ส่วนที ่ ๓ 
การอนุญาตใหข้นแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขนแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๗ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๑๐ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๘๘ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ในประกาศฉบับนี้  รวมทั้งระเบียบหรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไป

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่ 

ข้อ ๘๙ ระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนในประกาศนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของชมุชนตามมาตรา  56  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(2) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าประชามติตามมาตรา  56  วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(3) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือ 

วิธีอื่นใดตามมาตรา  119  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค 
(4) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่นก่อนการอนุญาต  

หรืออนุมัติหรืออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามนโยบายหรือต้องน าเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน 
(6) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนนิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียน 
(7) ระยะเวลาการประมวลข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   

ตามมาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(8) ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทน  ด าเนินการเพ่ือก าหนดจ านวนเงิน  

ค่าทดแทนตามมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(9) ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(10) ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอต้องไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
(11) ระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามประกาศฉบับนี้ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่ยุติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐114



ข้อ ๘๒ หากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่
อนุญาต  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

ข้อ ๘๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ส่วนที ่ ๒ 
การอนุญาตใหข้ายแร่เปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขายแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีก าร 
และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๕ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

ส่วนที ่ ๓ 
การอนุญาตใหข้นแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขนแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๗ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๑๐ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๘๘ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ในประกาศฉบับนี้  รวมทั้งระเบียบหรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไป

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่ 

ข้อ ๘๙ ระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนในประกาศนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของชมุชนตามมาตรา  56  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(2) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าประชามติตามมาตรา  56  วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(3) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือ 

วิธีอื่นใดตามมาตรา  119  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค 
(4) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่นก่อนการอนุญาต  

หรืออนุมัติหรืออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามนโยบายหรือต้องน าเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน 
(6) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนนิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียน 
(7) ระยะเวลาการประมวลข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   

ตามมาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(8) ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทน  ด าเนินการเพ่ือก าหนดจ านวนเงิน  

ค่าทดแทนตามมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(9) ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(10) ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอต้องไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
(11) ระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามประกาศฉบับนี้ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่ยุติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต 

และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  รวมถึงแบบอื่นใด
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓7  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  
แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้กําหนดแบบอาชญาบัตร  และประทานบัตร  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  ดังต่อไปนี้ 
(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (1)   
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  1  (2)   
(3) อาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (3) 
(4) ประทานบัตรประเภทที่  1  ตามมาตรา  53  (1)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (1) 
(5) ประทานบัตรประเภทที่  2  ตามมาตรา  53  (2)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (2)   
(6) ประทานบัตรประเภทที่  3  ตามมาตรา  53  (3)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (3) 
(7) ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  2  (4) 
ข้อ 4 แบบใบอนุญาตแต่งแร่  แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่  

แบบใบอนุญาตอื่น  และแบบคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๗  

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การสํารวจแร่ให้กระทําโดยวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ร่วมกับวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์ 
(๒) วิธีการเจาะสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Drilling  และ  Boring 
(๓) วิธีการขุดหลุมสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Pitting  ภายในหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 
 (๓.๑) หลุมสํารวจมีขนาดกว้างหรือยาวไม่เกิน  ๓  เมตร  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๓  เมตร  

ตรงลงไปโดยมีหน้าตัดของหลุมไม่เกินขนาดดังกล่าว 
 (๓.๒) หลุมสํารวจแต่ละหลุมต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๔) วิธีการขุดร่องสํารวจตัดขวางสายแร่ตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่ เ รียกว่า  

Trenching  ภายในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 (๔.๑) ร่องสํารวจมีขนาดกว้างไม่เกิน  ๓  เมตร  และลึกไม่เกิน  ๕  เมตร  ผนังของร่องสํารวจ

ต้องเรียบและตั้งตรงที่สุดที่จะทําได้ 
 (๔.๒) ร่องสํารวจแต่ละร่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๕) ถ้าจะสํารวจแร่โดยหลักเกณฑ์หรือวิธีการอื่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่  ทําการสํารวจแร่ได้เฉพาะวิธีการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยา

ร่วมกับวิธีการสํารวจแร่ตามข้อ  ๓  (๑)  วิธใีดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรือผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ทําการสํารวจแร่ 

ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามข้อ  ๓  และตามที่เสนอไว้ในแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ 
ข้อ ๖ แผนงานและวิธีการสํารวจแร่ต้องมีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  หรือใหญ่กว่า 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐116



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต 

และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  รวมถึงแบบอื่นใด
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓7  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  
แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้กําหนดแบบอาชญาบัตร  และประทานบัตร  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  ดังต่อไปนี้ 
(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (1)   
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  1  (2)   
(3) อาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (3) 
(4) ประทานบัตรประเภทที่  1  ตามมาตรา  53  (1)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (1) 
(5) ประทานบัตรประเภทที่  2  ตามมาตรา  53  (2)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (2)   
(6) ประทานบัตรประเภทที่  3  ตามมาตรา  53  (3)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (3) 
(7) ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  2  (4) 
ข้อ 4 แบบใบอนุญาตแต่งแร่  แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่  

แบบใบอนุญาตอื่น  และแบบคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๗  

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การสํารวจแร่ให้กระทําโดยวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ร่วมกับวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์ 
(๒) วิธีการเจาะสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Drilling  และ  Boring 
(๓) วิธีการขุดหลุมสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Pitting  ภายในหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 
 (๓.๑) หลุมสํารวจมีขนาดกว้างหรือยาวไม่เกิน  ๓  เมตร  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๓  เมตร  

ตรงลงไปโดยมีหน้าตัดของหลุมไม่เกินขนาดดังกล่าว 
 (๓.๒) หลุมสํารวจแต่ละหลุมต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๔) วิธีการขุดร่องสํารวจตัดขวางสายแร่ตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่ เ รียกว่า  

Trenching  ภายในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 (๔.๑) ร่องสํารวจมีขนาดกว้างไม่เกิน  ๓  เมตร  และลึกไม่เกิน  ๕  เมตร  ผนังของร่องสํารวจ

ต้องเรียบและตั้งตรงที่สุดที่จะทําได้ 
 (๔.๒) ร่องสํารวจแต่ละร่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๕) ถ้าจะสํารวจแร่โดยหลักเกณฑ์หรือวิธีการอื่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่  ทําการสํารวจแร่ได้เฉพาะวิธีการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยา

ร่วมกับวิธีการสํารวจแร่ตามข้อ  ๓  (๑)  วิธใีดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรือผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ทําการสํารวจแร่ 

ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามข้อ  ๓  และตามที่เสนอไว้ในแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ 
ข้อ ๖ แผนงานและวิธีการสํารวจแร่ต้องมีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  หรือใหญ่กว่า 

สภาการเหมืองแร่
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(๒) เนื้อที่คําขอแต่ละแปลง 
(๓) ชนิดแร่  วิธกีารสํารวจแร่แต่ละขั้นตอน  ปริมาณงานและจํานวนเงินที่ใช้ในการสํารวจ 
(๔) ชนิด  ขนาด  จํานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ 
(๕) จํานวนคนงานและผู้ควบคุมการสํารวจ 
(๖) แผนควบคุมและฟื้นฟูผลกระทบจากการสํารวจ 
(๗) กรณีอาชญาบัตรพิเศษต้องจัดทําแผนการสํารวจแร่และข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี  

ให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายขั้นต่ําในการสํารวจแร่ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  
ให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  

เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ตามวรรคหนึ่ง  
ข้อ ๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ต้องทําการสํารวจ 

ตามแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมรับผิดชอบของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  และต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  โดยใช้รูปแบบการรายงานผลตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  การเปลี่ยนตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ถืออาชญาบัตรนําแร่ที่ได้จากการสํารวจแร่ไปเพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยเกินกว่า
ปริมาณที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   

ข้อ ๙ กรณีการคืนพื้นที่บางส่วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการ
สํารวจแร่โดยค่าใช้จ่ายในการสํารวจต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเดิมของปีการสํารวจที่เหลืออยู่  เว้นแต่ 
มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ําตามข้อ  ๖  (๗)  
หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไม่มีความเห็นเป็นอื่นภายใน  ๓๐  วัน  ให้ดําเนินการต่อไปได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเขตสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรอํานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี   

ข้อ ๑๑ ในการสํารวจแร่ที่มีการกระทํากับพื้นที่  ต้องจัดการปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐118
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(๒) เนื้อที่คําขอแต่ละแปลง 
(๓) ชนิดแร่  วิธกีารสํารวจแร่แต่ละขั้นตอน  ปริมาณงานและจํานวนเงินที่ใช้ในการสํารวจ 
(๔) ชนิด  ขนาด  จํานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ 
(๕) จํานวนคนงานและผู้ควบคุมการสํารวจ 
(๖) แผนควบคุมและฟื้นฟูผลกระทบจากการสํารวจ 
(๗) กรณีอาชญาบัตรพิเศษต้องจัดทําแผนการสํารวจแร่และข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี  

ให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายขั้นต่ําในการสํารวจแร่ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  
ให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  

เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ตามวรรคหนึ่ง  
ข้อ ๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ต้องทําการสํารวจ 

ตามแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมรับผิดชอบของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  และต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  โดยใช้รูปแบบการรายงานผลตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  การเปลี่ยนตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ถืออาชญาบัตรนําแร่ที่ได้จากการสํารวจแร่ไปเพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยเกินกว่า
ปริมาณที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   

ข้อ ๙ กรณีการคืนพื้นที่บางส่วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการ
สํารวจแร่โดยค่าใช้จ่ายในการสํารวจต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเดิมของปีการสํารวจที่เหลืออยู่  เว้นแต่ 
มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ําตามข้อ  ๖  (๗)  
หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไม่มีความเห็นเป็นอื่นภายใน  ๓๐  วัน  ให้ดําเนินการต่อไปได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเขตสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรอํานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี   

ข้อ ๑๑ ในการสํารวจแร่ที่มีการกระทํากับพื้นที่  ต้องจัดการปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร  

พ.ศ. 2562 

ด้วยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการส ารวจแร่
ตามอาชญาบัตร ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เห็นชอบเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนงาน 
และวิธีการส ารวจแร่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการส ารวจตามแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการลงนาม
รับรองรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ตามมาตรา 44 หรือมาตรา 50 และหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า 
พบแร่ชนิดที่ประสงค์จะท าเหมืองอยู่ในเขตค าขอประทานบัตรตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
และเพ่ือให้การก ากับดูแลการส ารวจแร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จึงออกประกาศเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ วิธีการ 
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน และการควบคุมจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกร

เหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
“ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
“ค าขอ” หมายความว่า ค าขอขึ้นทะเบียนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 

หมวด 1 
คณะกรรมการ 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคม 

วิศวกร … 
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วิศวกรเหมืองแร่ไทย ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมบริการ 
ผู้อ านวยการกองบริการงานอนุญาต และผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ลักษณะต้องห้าม ความเหมาะสม ให้ความเห็น 

การขอขึ้นทะเบียน และเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศข้ึนทะเบียน และออกบัตรประจ าตัว 
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน 

 (2) พิจารณาวินิจฉัยข้อกล่าวหาในเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือ
วิศวกรเหมืองแร่ และให้รายงานอธิบดีทราบ 

อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผลการวินิจฉัย
ของอธิบดีถือเป็นที่สุด 

(3) อ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย 
ข้อ 6 คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือให้ท าการใด ๆ 

ตามท่ีมอบหมาย หรือเชิญบุคคล หรือเรียกเอกสาร หลักฐานใดเพ่ือให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย หรือความเห็นได้   

หมวด 2 
คุณสมบัติผู้ยื่นค าขอ 

ข้อ 7 ผู้จะได้รับการขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา หรือทาง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 (2) เป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณเ์ทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา

หรือวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 
 (2.1) ผู้ยื่นค าขอกรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ต้องผ่านการปฏิบัติงานหรือ 

มีประสบการณ์เทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยาหรือวิศวกรรมเหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (2.2) ผู้ยื่นค าขอกรณีอาชญาบัตรพิเศษ ต้องผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์

เทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยาหรือวิศวกรรมเหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(3) เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ประเภท
สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร 

(4) กรณีเป็นชาวต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทยจากหน่วย
ราชการ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยต้องโทษฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่ 

พ้นโทษมาแล้วเกิน 2 ปี 

หมวด 3 ... 
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หมวด 3 
การยื่นค าขอ การขึ้นทะเบียน และการต่ออายุการขึ้นทะเบียน 

  

 ข้อ 8 นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน ให้ยื่นค าขอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในค าขอ พร้อมทั้งยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ แบบบันทึกประวัติการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ และบัญชีแสดงปริมาณ
และคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
 ข้อ 9 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน โดยผู้ยื่นค าขอ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 รวมทั้งต้องด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ  
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน  
กรณีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียน ให้เสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและประกาศขึ้นทะเบียน 
รวมถึงออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน โดยแบบบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกร
เหมืองแรใ่ห้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
   กรณีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้ยื่นค าขอขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 7 หรือด าเนินการไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ 
และให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานยืนยันเพ่ิมเติมหรือด าเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้  
   หากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
กรณีอาชญาบัตรพิเศษ ให้ด าเนินการย่ืนเร่ืองต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศข้ึนทะเบียน รวมถึงออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกรณีอาชญาบัตรพิเศษ 
   กรณีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ช ารุดหรือสูญหาย ให้ด าเนินการ 
ยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่ออธิบดีพิจารณาออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ช ารุด
หรือสูญหาย โดยในการยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่นี้ให้ใช้ค าขอมีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายให้แนบบันทึกกรณีบัตรประจ าตัว
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่สูญหายตามแบบแนบท้ายประกาศนี้มาพร้อมด้วย 

หมวด 4 
จรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 

     

 ข้อ 10 ให้ก าหนดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ ดังนี้ 
       (1) ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
       (2) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบถูกต้องตามหลักวิชาการ 
       (3) ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
       (4) ไม่ใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับหรือ 
ไม่ได้รับงาน 
       (5) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิชอบจากบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 
 

(6) ไม่กระท า … 
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       (6) ไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าด้วยประการหนึ่งประการใด อันเป็นการโฆษณาหรือ 
โอ้อวดในผลงาน หรือความสามารถในการประกอบวิชาชีพของตนเกินความเป็นจริงและทับถมคนอื่น เว้นแต่การ
แสดงชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ หรือส านักงานของผู้นั้น 
       (7) ไม่รับงานเกินความสามารถหรือเกินสิทธิที่ตนเองจะกระท าได้ 
       (8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท า
เกี่ยวกับงาน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ อันอาจท าให้เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
       (9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการส ารวจแร่   
เป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ในงาน  
ที่ตนไม่ได้ท า ควบคุม หรือตรวจสอบด้วยตนเอง 
       (10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือ 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
       (11) ไม่แย่งงานจากนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน  
       (12) ไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับงานที่รู้ว่ามีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืนท าอยู่  
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้  
        (12.1) ได้แจ้งให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่คนก่อนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (12.2) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ว่าจ้างได้ถอนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่
คนก่อนจากงานนั้นแล้ว 
        (13) ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคาเว้นแต่ 
ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (14) ต้องเคารพในผลงานของผู้อ่ืนซึ่งได้ท าไว้ก่อน และจะไม่อ้างคัดลอก หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลอ่ืน ๆ อันเป็นการละเมิดต่อเอกสิทธิ์ 
ของผู้อื่น ทั้งจะต้องให้เกียรติแก่ผู้อื่นด้วย เว้นแต่การอ้างอิงทางวิชาการ 
        (15) ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน 
        (16) ไม่แสดงความคิดเห็นหรือรับรองผลการส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ก่อนที่จะได้ท าการ
ส ารวจหรือค้นพบหรือตรวจสอบในสิ่งต่าง ๆ จนเป็นที่มั่นใจตามหลักทางวิชาการหรือแสดงผลเกินควรกว่าที่ได้ปรากฏ 

หมวด 5 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการควบคุมส าหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

  

 ข้อ 11 ให้ผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจแร่ 
ตามอาชญาบัตร ดังนี้ 
    (1) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะ 
ค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่เท่านั้น    
    (2) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งค าขออาชญาบัตร
ผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และค าขออาญาบัตรพิเศษหรืออาชญาบัตรพิเศษ 
 

ในระหว่าง … 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐128
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       (6) ไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าด้วยประการหนึ่งประการใด อันเป็นการโฆษณาหรือ 
โอ้อวดในผลงาน หรือความสามารถในการประกอบวิชาชีพของตนเกินความเป็นจริงและทับถมคนอื่น เว้นแต่การ
แสดงชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ หรือส านักงานของผู้นั้น 
       (7) ไม่รับงานเกินความสามารถหรือเกินสิทธิที่ตนเองจะกระท าได้ 
       (8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท า
เกี่ยวกับงาน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ อันอาจท าให้เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
       (9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการส ารวจแร่   
เป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ในงาน  
ที่ตนไม่ได้ท า ควบคุม หรือตรวจสอบด้วยตนเอง 
       (10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือ 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
       (11) ไม่แย่งงานจากนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน  
       (12) ไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับงานที่รู้ว่ามีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืนท าอยู่  
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้  
        (12.1) ได้แจ้งให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่คนก่อนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (12.2) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ว่าจ้างได้ถอนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่
คนก่อนจากงานนั้นแล้ว 
        (13) ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคาเว้นแต่ 
ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (14) ต้องเคารพในผลงานของผู้อ่ืนซึ่งได้ท าไว้ก่อน และจะไม่อ้างคัดลอก หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลอ่ืน ๆ อันเป็นการละเมิดต่อเอกสิทธิ์ 
ของผู้อื่น ทั้งจะต้องให้เกียรติแก่ผู้อื่นด้วย เว้นแต่การอ้างอิงทางวิชาการ 
        (15) ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน 
        (16) ไม่แสดงความคิดเห็นหรือรับรองผลการส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ก่อนที่จะได้ท าการ
ส ารวจหรือค้นพบหรือตรวจสอบในสิ่งต่าง ๆ จนเป็นที่มั่นใจตามหลักทางวิชาการหรือแสดงผลเกินควรกว่าที่ได้ปรากฏ 

หมวด 5 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการควบคุมส าหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

  

 ข้อ 11 ให้ผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจแร่ 
ตามอาชญาบัตร ดังนี้ 
    (1) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะ 
ค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่เท่านั้น    
    (2) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไดท้ั้งค าขออาชญาบัตร
ผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และค าขออาญาบัตรพิเศษหรืออาชญาบัตรพิเศษ 
 

ในระหว่าง … 
สภาการเหมืองแร่
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 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ือแสดง 
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 กรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย
จากหน่วยราชการอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานในระหว่างเวลาท างานเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสมอ 

ข้อ 12 ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้ขึ้นทะเบียนประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน มีสิทธิ์กล่าวหาผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้นั้น โดยให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ข้อกล่าวหา วัตถุประสงค์ของการกล่าวหา ลายมือชื่อผู้กล่าวหาที่ชัดแจ้ง 
รวมทั้งต้องมีเหตุผลและพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ 

ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเหตุผล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานแล้ว ให้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้รายงานอธิบดีทราบ รวมถึงออกเป็นหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
(2) ว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ 
(3) ภาคทัณฑ์ 
(4) พักการให้ความเห็นชอบมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
(5) เพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยท าเป็นหนังสืออุทธรณ์ถึงคณะกรรมการเพ่ือท าความเห็นเสนอต่ออธิบดีพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผลการวินิจฉัย
ของอธิบดีถือเป็นที่สุด 

ข้อ 14 การเพิกถอนรายชื่อจากทะเบียน มีกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับการขึน้ทะเบียน 

(1.1) ถึงแก่ความตาย 
(1.2) ไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 

 (2) ลาออก ให้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ก าหนดไว้ในหนังสือลาออก และให้เลขานุการคณะกรรมการ
ลบรายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนและท าเป็นประกาศคณะกรรมการ ยกเว้นผู้ประสงค์จะลาออกได้กระท าการใด ๆ 
อันเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ ให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจด าเนินการวินิจฉัยข้อกล่าวหาตามข้อ 13 ได้ แม้สภาพการขึ้นทะเบียนได้สิ้นสุดแล้วก็ตาม และถ้าได้มีการชี้ขาด
ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษตามข้อ 13 (5) แล้ว ให้น าความในข้อ 15 มาใช้บังคับแก่ผู้นั้นด้วยโดยอนุโลม 

 (3) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 หมวดการส ารวจแร่ และหมวดการท าเหมืองแร่ แม้จะมีการรอลงอาญา  

ข้อ 15 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนไปแล้ว สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่อีกได้
เมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนรายชื่อ 

หมวด 6 … 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐130
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  44  และมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การรายงาน
ผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การรายงานผลการดําเนินงาน  และการสํารวจแร่ของผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่

และอาชญาบัตรพิเศษ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) หัวเร่ือง  ต้องระบุเลขที่อาชญาบัตร  ชนิดแร่ที่ได้รับอาชญาบัตร  ชื่อผู้ถืออาชญาบัตร  

ขนาดของพื้นที่อาชญาบัตร  และจุดที่ตั้งอาชญาบัตร 
(2) รายละเอียดทั่วไป  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๒.๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถืออาชญาบัตร  ต้องระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์   

ที่สามารถติดต่อได้  ณ  ปัจจุบัน 
 (๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ  ต้องระบุสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  สภาพป่าไม้  พร้อมแผนท่ี

ลักษณะภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร  มาตราส่วน  1 : 50,000  ลําดับชุด  L7018  ที่แสดงท่ีตั้ง
อาชญาบัตร   

(3) วิธกีารสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๓.๑) ระยะเวลาในการสํารวจแร่ในรอบเวลานั้น 
 (๓.๒) จํานวนผู้ปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม   
 (๓.๓) อุปกรณ์การสํารวจแร่และเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม 

ในรอบระยะเวลานั้น 
 (๓.๔) วิธกีารสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  ต้องอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (๓.๔.๑) ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจแร่ทางธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์  ธรณีเคมี  
ธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีเทคนิค  การเจาะสํารวจแร่  การวิเคราะห์แร่ทางเคมี  การทดสอบแร่ทางกายภาพ  
การศึกษาทางศิลาวรรณา  การศึกษาทางโลหกรรม  (ถ้ามี)  หรือการดําเนินการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ที่ได้
ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น  พร้อมแผนที่แสดงการวางแนวการสํารวจและการวางตําแหน่งการเก็บข้อมูล
และตัวอย่าง 

 (๓.๔.๒) ขั้นตอนการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล  

หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(4) ผลการสํารวจแร่และสรุปผลการสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๔.๑) สรุปผลการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาครั้งก่อนหน้า 
 (๔.๒) ผลการสํารวจแร่  ต้องระบุผลการสํารวจแร่ทั้งหมดที่ได้จากการดําเนินการสํารวจแร่

ตามข้อ  ๓  (๓)  รวมถึงการดําเนินการสํารวจแร่ที่ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น 
 (๔.๓) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  และค่าใช้จ่ายรวม 

ในรอบปีนั้น  พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงการใช้จ่ายในรอบการสํารวจนี้ด้วย 
 (๔.๔) สรุปผลการสํารวจแร่จากการดําเนินการในรอบระยะเวลาน้ัน  และผลการสํารวจแร่

โดยรวมนับแต่เริ่มดําเนินการสํารวจในพื้นที่  
(5) การฟ้ืนฟูพื้นที่ภายหลังการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาน้ัน  ต้องอธิบายการฟ้ืนฟูพื้นที่ 

ภายหลังจากการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  ประกอบด้วย  หลักการการฟ้ืนฟูพื้นที่ภายหลังจาก   
การสํารวจแร่  ขั้นตอนการดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่  และผลการดําเนินการพื้นฟูพื้นที่ 

(6) แนวทางการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาต่อไป 
(7) บรรณานุกรม  ต้องระบุเอกสาร  วารสารทางวิชาการ  หรือหนังสือทุกฉบับที่ใช้ในอ้างอิง 

ในการดําเนินการสํารวจแร่ในพื้นที่อาชญาบัตร   
ข้อ ๔ ผู้ถืออาชญาบัตร  นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานผลการสํารวจแร่ทกุหน้า 
ข้อ ๕ แบบรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 

หรืออาชญาบัตรพิเศษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐132



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  44  และมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การรายงาน
ผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การรายงานผลการดําเนินงาน  และการสํารวจแร่ของผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่

และอาชญาบัตรพิเศษ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) หัวเร่ือง  ต้องระบุเลขที่อาชญาบัตร  ชนิดแร่ที่ได้รับอาชญาบัตร  ชื่อผู้ถืออาชญาบัตร  

ขนาดของพื้นที่อาชญาบัตร  และจุดที่ตั้งอาชญาบัตร 
(2) รายละเอียดทั่วไป  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๒.๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถืออาชญาบัตร  ต้องระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์   

ที่สามารถติดต่อได้  ณ  ปัจจุบัน 
 (๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ  ต้องระบุสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  สภาพป่าไม้  พร้อมแผนท่ี

ลักษณะภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร  มาตราส่วน  1 : 50,000  ลําดับชุด  L7018  ที่แสดงที่ตั้ง
อาชญาบัตร   

(3) วิธกีารสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๓.๑) ระยะเวลาในการสํารวจแร่ในรอบเวลานั้น 
 (๓.๒) จํานวนผู้ปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม   
 (๓.๓) อุปกรณ์การสํารวจแร่และเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม 

ในรอบระยะเวลานั้น 
 (๓.๔) วิธกีารสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  ต้องอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (๓.๔.๑) ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจแร่ทางธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์  ธรณีเคมี  
ธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีเทคนิค  การเจาะสํารวจแร่  การวิเคราะห์แร่ทางเคมี  การทดสอบแร่ทางกายภาพ  
การศึกษาทางศิลาวรรณา  การศึกษาทางโลหกรรม  (ถ้ามี)  หรือการดําเนินการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ที่ได้
ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น  พร้อมแผนที่แสดงการวางแนวการสํารวจและการวางตําแหน่งการเก็บข้อมูล
และตัวอย่าง 

 (๓.๔.๒) ขั้นตอนการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล  

หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(4) ผลการสํารวจแร่และสรุปผลการสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๔.๑) สรุปผลการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาครั้งก่อนหน้า 
 (๔.๒) ผลการสํารวจแร่  ต้องระบุผลการสํารวจแร่ทั้งหมดที่ได้จากการดําเนินการสํารวจแร่

ตามข้อ  ๓  (๓)  รวมถึงการดําเนินการสํารวจแร่ที่ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น 
 (๔.๓) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  และค่าใช้จ่ายรวม 

ในรอบปีนั้น  พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงการใช้จ่ายในรอบการสํารวจนี้ด้วย 
 (๔.๔) สรุปผลการสํารวจแร่จากการดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น  และผลการสํารวจแร่

โดยรวมนับแต่เริ่มดําเนินการสํารวจในพื้นที่  
(5) การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาน้ัน  ต้องอธิบายการฟ้ืนฟูพื้นที่ 

ภายหลังจากการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  ประกอบด้วย  หลักการการฟ้ืนฟูพื้นที่ภายหลังจาก   
การสํารวจแร่  ขั้นตอนการดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่  และผลการดําเนินการพื้นฟูพื้นที่ 

(6) แนวทางการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาต่อไป 
(7) บรรณานุกรม  ต้องระบุเอกสาร  วารสารทางวิชาการ  หรือหนังสือทุกฉบับที่ใช้ในอ้างอิง 

ในการดําเนินการสํารวจแร่ในพื้นที่อาชญาบัตร   
ข้อ ๔ ผู้ถืออาชญาบัตร  นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานผลการสํารวจแร่ทุกหน้า 
ข้อ ๕ แบบรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 

หรืออาชญาบัตรพิเศษใหเ้ป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ 
ตามข้อ 5 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ พ.ศ. 2560 

เขียนที่......................................................... 
วันที่.........เดือน..................... พ.ศ. ............ 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ ครั้งที่.................... 

เรียน  อุตสาหกรรมจังหวัด..................................................... 

ข้าพเจ้า.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ......................................จังหวัด....................................................... 
โทรศัพท์.............................................................. 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 

อาชญาบัตรพิเศษ 

เป็นผู้ถือ เลขท่ี............................................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ................ 
ได้รับเมื่อวันที่.............................เดือน..................................................................  พ.ศ. ....................................... 
โดยมีสิทธิส ารวจแร่ (ระบุชื่อแร่)................................................ ............................................................................ 
ในบริเวณบ้าน......................................ต าบล................................................อ าเภอ..............................................  
จังหวัด............................................เป็นเนื้อที่.......................................ไร่/ตร.กม. ปรากฏตามแผนท่ีภูมิประเทศ 

ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน   1:50,000  อ่ืน ๆ ระบุ......................................................... 

เลขที่................................ระวาง.......................................ค่าพิกัดฉากสากลแนวนอน จาก.................. .................
ถึง..............................................แนวตั้ง จาก...................................................ถึง..................................................
ขอยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไปภายใต้ก าหนดเวลาตามมาตรา 44 หรือมาตรา 50 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาที่ท าการส ารวจ ตั้งแต่วันที่......................เดือน..........................................  พ.ศ. .............................
ถึงวันที่.......................เดือน...............................................................................  พ.ศ. ..................................... 

๒. เนื้อท่ีที่ท าการส ารวจ........................................................ไร่/ตร.กม.    บนบก    ในทะเล 
3. ด าเนินการส ารวจโดยวิธี ธรณีวิทยา 

ธรณีเคมี 
ธรณีฟิสิกส์ 
อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ .............. 

-2- 

4. วิธีการส ารวจ 
    4.1 ส ารวจธรณีวิทยาโดยวิธี ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายดาวเทียม ในมาตราส่วน....................... 
 ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศ ในมาตราส่วน..................... 
 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีวิทยา ในมาตราส่วน......................................... 
 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีโครงสร้าง ในมาตราส่วน................................. 
 ขุดหลุมส ารวจกว้าง..........................เมตร ยาว................................เมตร 
 ลึกเฉลี่ย.................................. ......... เมตร จ านวน...........................หลมุ 

 ระยะห่างระหว่างหลุม......................เมตร ยาว................................เมตร 
 ขุดร่องส ารวจกว้าง........................... เมตร ยาว................................เมตร 

 ลึกเฉลี่ย............................................ เมตร จ านวน...........................หลุม 
 ในแนวทิศ................................................................................................. 
 ระยะห่างระหว่างร่อง.......................เมตร คลุมเนื้อท่ี.................. ตร.กม. 

  อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………. 
 4.2 ส ารวจธรณีเคมีโดย เก็บตัวอย่าง..........................หนัก............................กรัมต่อหนึ่งตัวอย่าง 
  จ านวน.................ตัวอย่าง ระยะห่างระหว่างตัวอย่าง.....................เมตร 
  คลุมเนื้อที่.........................................................ตร.กม. 
  ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ธรณีเคมีที่................................................................. 

......................................................................................... ........................ 
  เพ่ือหาธาตุ................................................... ............................................ 
 4.3  ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี ......................................................................................................... .............. 
                                          .............................................................................................. ......................... 
     จ านวนเส้นส ารวจ..........................................เส้น รวมระยะทาง....................................เมตร 
                       จ านวนจุดส ารวจ........................จุด คลมุเน้ือที่.................................. ตร.กม.  
 4.4 การเจาะส ารวจ เจาะส ารวจด้วยเครื่องเจาะ....................ในแนว       ดิ่ง       เอียง............องศา 
  จ านวน.....................หลุม ระยะห่างระหว่างหลุม.........................................เมตร 
  ความลึกเฉลี่ยหลุมละ...........................เมตร รวมความลึก...........................เมตร 
  คลุมเนื้อที่................................................ตร.กม. 
 4.5 ส ารวจโดยวิธีอ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
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4. วิธีการส ารวจ 
    4.1 ส ารวจธรณีวิทยาโดยวิธี ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายดาวเทียม ในมาตราส่วน....................... 
 ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศ ในมาตราส่วน..................... 
 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีวิทยา ในมาตราส่วน......................................... 
 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีโครงสร้าง ในมาตราส่วน................................. 
 ขุดหลุมส ารวจกว้าง..........................เมตร ยาว................................เมตร 
 ลึกเฉลี่ย.................................. ......... เมตร จ านวน...........................หลมุ 

 ระยะห่างระหว่างหลุม......................เมตร ยาว................................เมตร 
 ขุดร่องส ารวจกว้าง........................... เมตร ยาว................................เมตร 

 ลึกเฉลี่ย............................................ เมตร จ านวน...........................หลุม 
 ในแนวทิศ................................................................................................. 
 ระยะห่างระหว่างร่อง.......................เมตร คลุมเนื้อท่ี.................. ตร.กม. 

  อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………. 
 4.2 ส ารวจธรณีเคมีโดย เก็บตัวอย่าง..........................หนัก............................กรัมต่อหนึ่งตัวอย่าง 
  จ านวน.................ตัวอย่าง ระยะห่างระหว่างตัวอย่าง.....................เมตร 
  คลุมเนื้อที่.........................................................ตร.กม. 
  ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ธรณีเคมีที่................................................................. 

......................................................................................... ........................ 
  เพ่ือหาธาตุ................................................... ............................................ 
 4.3  ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี ......................................................................................................... .............. 
                                          .............................................................................................. ......................... 
     จ านวนเส้นส ารวจ..........................................เส้น รวมระยะทาง....................................เมตร 
                       จ านวนจุดส ารวจ........................จุด คลมุเนื้อที่.................................. ตร.กม.  
 4.4 การเจาะส ารวจ เจาะส ารวจด้วยเครื่องเจาะ....................ในแนว       ดิ่ง       เอียง............องศา 
  จ านวน.....................หลุม ระยะห่างระหว่างหลุม.........................................เมตร 
  ความลึกเฉลี่ยหลุมละ...........................เมตร รวมความลึก...........................เมตร 
  คลุมเนื้อที่................................................ตร.กม. 
 4.5 ส ารวจโดยวิธีอ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................................... 
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๕. สรุปผลการส ารวจ 
 ธรณีวิทยา พบหิน...................................................................................................................... .... 

 …………………………………………………………………………………………………………….……… 
ธรณีเคมี พบบริเวณท่ีแสดงค่าผิดปกติ (anomaly) ของธาตุ..................................................... 

  ...............................................................จ านวน...............................................บริเวณ 
ธรณีฟิสิกส์ พบบริเวณท่ีแสดงค่าผิดปกติ (anomaly) ที่น่าสนใจ จ านวน...........................บริเวณ 

ผลการแปลความหมาย................................................................................................
  ...................................................................................................................................... 

ไม่พบแร่ 
พบแร่...............................................................เป็นปริมาณ... .......................................เมตริกตัน 
ในเนื้อท่ี...............................................................ไร/่ตร.กม. 
เป็นแหล่งแร่ชนิด............................................................................................................. ............ 
จ านวน...............................................สาย/กระเปาะ/ชั้น ขนาดกว้าง..................................เมตร 
ยาว....................................................................เมตร หนา............. .....................................เมตร 
อยู่ลึกเฉลี่ยจากผิวดิน/น้ า.............................................เมตร ในหิน/กะสะ................................. 
ขนาดก้อนหรือเม็ดแร่เฉลี่ย................................................ซม.  
ความสมบูรณ์ของแร่............................................................กรมัต่อเมตรกิตัน/กรมัต่อ ลบ.เมตร
คุณภาพหรือเกรดของแร่........................................................................................... ................... 
แร่อ่ืนที่อยู่ร่วมกับแร่ที่พบได้แก่................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ........................
อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ........................ 

  ๖. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจชว่งระยะเวลาที่รายงานนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น............................................................บาท  
(ตัวอักษร)......................................................................................................................................................  

  ๗. ในการส ารวจครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พบสิ่งที่มีคุณค่า ดังนี้ คือ   
๗.๑ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่า

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ ที่บริเวณ.............................พิกัด…………….……… 
๗.๒ ซากดึกด าบรรพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 

ที่บริเวณ................................................พิกัด............................................................. 
๗.๓ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ที่บริเวณ.....................................พิกัด.............................. 
๗.๔ อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………….…………….

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และแจ้งหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ตามข้อ ๗.๒ และข้อ ๗.๓ 

-๔- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่าง ๆ ตามรายงานการส ารวจแร่นี้เป็นความจริงทุกประการ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ผู้ถืออาชญาบัตร............................................................. 

 ข้าพเจ้า............................................................................. ....ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่/อาชญาบัตรพิเศษนี้ ได้ตรวจสอบรายงานการส ารวจแร่นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้ท าการส ารวจแล้ว 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ควบคุมการส ารวจ 
   (..................................................................) 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่าง ๆ ตามรายงานการส ารวจแร่นี้เป็นความจริงทุกประการ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ผู้ถืออาชญาบัตร............................................................. 

 ข้าพเจ้า............................................................................. ....ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่/อาชญาบัตรพิเศษนี้ ได้ตรวจสอบรายงานการส ารวจแร่นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้ท าการส ารวจแล้ว 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ควบคุมการส ารวจ 
   (..................................................................) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบตัรพิเศษ 

การขอประทานบัตร  และวธิีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการยื่นค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ  การยื่นค าขอประทานบัตร  และการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษท่ีจะแบ่งให้แก่องค์กร
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) เ งินตอบแทนแก่ รัฐเ 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 านวณอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามวรรคหน่ึง  นอกเหนือจากส่วนลดตามประเภท  
ของพ้ืนท่ี  ส่วนลดตามประเภทของวิสาหกิจ  ส่วนลดตามประเภทของการท า เหมือง  และส่วนลด 
ตามวิธีการท าเหมือง  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก่ าหนดส่วนลดส าหรับใช้ในการ
ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  และให้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ทุกห้าปี   

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรซึ่งได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐไว้ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และตามเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์  
พิเศษแก่รัฐ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถ้าปรากฏว่าผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐138



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบตัรพิเศษ 

การขอประทานบัตร  และวธิีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการยื่นค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ  การยื่นค าขอประทานบัตร  และการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษท่ีจะแบ่งให้แก่องค์กร
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) เงินตอบแทนแก่รัฐเ พ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่   ๑  มอบให้แก ่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่  ๒  มอบให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) เงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ท้ังนี้  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  
ของพ้ืนท่ี  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

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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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 าระท้ังหมดในคราวเดียวกันก่อนได้รับ  

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 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

   (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  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐140



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 านวนเงินไม่เกินหน่ึงล้านบาท  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 

้หนา   ๔
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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  
ในช้ันการยื่นค 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  

้หนา   ๕
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(3) ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติมจากบันทึกข้อตกลง  
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ได้จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตรด้วย   

ข้อ 16 กรณีตามข้อ  1๔  หากผู้ถือประทานบัตรมิได้ยื่นเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิม  
และปรากฏว่ามีการผลิตแร่จากประทานบัตรรวมกันเกินปริมาณแร่ส ารองที่แจ้งไว้ในชั้นการยื่นค าขอ
ประทานบัตร  จะต้องช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพ่ิมนี้พร้อมดอกเบ้ียร้อยละสองจุดห้าต่อปี  
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   

กรณีอาชญาบัตรพิเศษตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า  1  แห่ง  ให้จัดสรร
ตามสัดส่วนของพ้ืนที่   

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

้หนา   ๖
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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 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐142



(3) ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติมจากบันทึกข้อตกลง  
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ได้จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตรด้วย   

ข้อ 16 กรณีตามข้อ  1๔  หากผู้ถือประทานบัตรมิได้ยื่นเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิม  
และปรากฏว่ามีการผลิตแร่จากประทานบัตรรวมกันเกินปริมาณแร่ส ารองที่แจ้งไว้ในชั้นการยื่นค าขอ
ประทานบัตร  จะต้องช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนท่ีเพ่ิมน้ีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี  
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 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

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 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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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 

เลขที่ ชื่อย่อจังหวัดตามด้วยเลขค าขออาชญาบัตรพิเศษ/ครั้งที่ท าบันทึก        ท าท่ี................................................. 

   วันที่..................เดือน............................ พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)........................................ ........................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  สัญชาติ.........................อายุ…….......ปี 
ที่อยู่/ส านักงานเลขที่..............หมู่ที่………....หมู่บ้าน/อาคาร..............................................ถนน…..........................
ซอย..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต……………………….……….
จังหวัด……………...........................…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 ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐144



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 เหมืองประเภทท่ี 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 

เลขที่ ชื่อย่อจังหวัดตามด้วยเลขค าขออาชญาบัตรพิเศษ/ครั้งที่ท าบันทึก        ท าท่ี................................................. 

   วันท่ี..................เดือน............................ พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)........................................ ........................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  สัญชาติ.........................อายุ…….......ปี 
ที่อยู่/ส านักงานเลขที่..............หมู่ที่………....หมู่บ้าน/อาคาร..............................................ถนน…..........................
ซอย..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต……………………….……….
จังหวัด……………...........................…รหัสไปรษณีย์……….….........โทรศัพท์……......................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 าท้องท่ีให้ข้าพเจ้าไปรับอาชญาบัตรพิเศษ และให้ถือว่าข้อตกลงน้ี  
เป็นเงื่อนไขแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษ  

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

ข้าพเจ้า ... 

สภาการเหมืองแร่
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  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ีโดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ  
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 ...

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐146



-2- 
  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 ...

สภาการเหมืองแร่
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ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ จ านวนเงิน (บาท) 
2. เ งินตอบแทนแก่ รัฐ เ พ่ือตอบแทน

การออกประทานบัตรส่วนท่ี 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 อ ป 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 ... 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐148
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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 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ซึ่งได้แจ้งให้ข้าพเจ้าไปรับประทานบัตร 

ข้อ ๔ หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระงวดหนึ่งงวดใด ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดค่าปรับนับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันช าระจริงในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ใช้สิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ทันที 

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

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

ข้าพเจ้า ... 
สภาการเหมืองแร่
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-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 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐150



-4- 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ จึงได้ลงลายมือชื่อ 

ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

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

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี  
 (..............................................................) 

(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 

สภาการเหมืองแร่
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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

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง  การก าหนดสว่นลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชนพิ์เศษแก่รฐั 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  9  วรรคสองของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ   การขอประทานบัตร  
และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ.  2561  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   
เรื่อง  การก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ใช้ส่วนลดตามประกาศนี้ในการค านวณส่วนลด   เพ่ือการค านวณอัตราร้อยละ

ส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ข้อ 4 การค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้ก าหนดส่วนลด  ดังนี้ 
(1) แร่ที่มีนโยบายเฉพาะ 

(1.1) หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเ พ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 
ร้อยละศูนย์ 

(1.2) หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 
ร้อยละศูนย์ 

(1.3) แร่โพแทช  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้า 
(1.4) แร่ควอตซ์  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 
(1.5) แร่ทองค า  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 
(๑.๖) แร่เงิน  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 

(2) แร่เพ่ือใช้ในงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ได้แก่  หินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 

(3) แร่เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและความมั่นคง  ได้แก่  แร่ถ่านหิน  ให้ก าหนดส่วนลด
ร้อยละเจ็ดสิบห้า 

(4) แร่อื่น ๆ  นอกเหนือจากแร่ตาม  (1) - (3)  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละยี่สิบห้า 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐152



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

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง  การก าหนดสว่นลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชนพิ์เศษแก่รฐั 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  9  วรรคสองของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ   การขอประทานบัตร  
และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2561  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   
เรื่อง  การก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ใช้ส่วนลดตามประกาศน้ีในการค านวณส่วนลด   เพ่ือการค านวณอัตราร้อยละ

ส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ข้อ 4 การค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้ก าหนดส่วนลด  ดังนี้ 
(1) แร่ที่มีนโยบายเฉพาะ 

(1.1) หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเ พ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 
ร้อยละศูนย์ 

(1.2) หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 
ร้อยละศูนย์ 

(1.3) แร่โพแทช  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้า 
(1.4) แร่ควอตซ์  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 
(1.5) แร่ทองค า  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 
(๑.๖) แร่เงิน  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 

(2) แร่เพ่ือใช้ในงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ได้แก่  หินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 

(3) แร่เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและความมั่นคง  ได้แก่  แร่ถ่านหิน  ให้ก าหนดส่วนลด
ร้อยละเจ็ดสิบห้า 

(4) แร่อื่น ๆ  นอกเหนือจากแร่ตาม  (1) - (3)  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละยี่สิบห้า 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการแบ่งประเภทการทําเหมือง  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่
และการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้แบ่งประเภทการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
  3.1 การทําเหมืองประเภทที่  ๑  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่  

และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.2 การทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยย่ีสิบห้าไร่
และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.3 การทําเหมืองประเภทที่  ๓  ได้แก่ 
   (1) การทําเหมืองที่ไม่ใช่การทําเหมืองประเภทที่  1  หรือการทําเหมือง

ประเภทที่  2   
   (2) การทําเหมืองแร่ในทะเล   
   (3) การทําเหมืองแร่ใต้ดิน   
   (4) การทําเหมืองแร่ทองคํา   
   (5) การทําเหมืองแร่ถ่านหิน 
   (6) การทําเหมืองแร่กัมมันตรังสี 
   (7) โครงการทําเหมืองแร่ที่จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี   
   (8) การทําเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  

หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  กรณีที่ มีการเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง  การเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมือง   
หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องภายในเขตประทานบัตรแตกต่างไปจากแผนผังโครงการทําเหมืองที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน  
แล้วทําให้ กิจกรรมนั้น ๆ  เข้าหลักเกณฑ์การทําเหมืองตามข้อ  3.2  หรือข้อ  3.3  ให้ถือว่า 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทําเหมืองตามประเภทนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ถือประทานบัตร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  สําหรับการทําเหมืองประเภทน้ัน ๆ  ให้ครบถ้วนด้วย  
โดยให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดํ า เ นินการสลักหลั งประทานบัตร 
ตามประเภทของเหมืองที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐154



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการแบ่งประเภทการทําเหมือง  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่
และการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้แบ่งประเภทการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
  3.1 การทําเหมืองประเภทที่  ๑  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่  

และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.2 การทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยย่ีสิบห้าไร่
และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.3 การทําเหมืองประเภทที่  ๓  ได้แก่ 
   (1) การทําเหมืองที่ไม่ใช่การทําเหมืองประเภทที่  1  หรือการทําเหมือง

ประเภทที่  2   
   (2) การทําเหมืองแร่ในทะเล   
   (3) การทําเหมืองแร่ใต้ดิน   
   (4) การทําเหมืองแร่ทองคํา   
   (5) การทําเหมืองแร่ถ่านหิน 
   (6) การทําเหมืองแร่กัมมันตรังสี 
   (7) โครงการทําเหมืองแร่ที่จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี   
   (8) การทําเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  

หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  กรณีที่ มีการเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง  การเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมือง   
หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องภายในเขตประทานบัตรแตกต่างไปจากแผนผังโครงการทําเหมืองที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน  
แล้วทําให้ กิจกรรมนั้น ๆ  เข้าหลักเกณฑ์การทําเหมืองตามข้อ  3.2  หรือข้อ  3.3  ให้ถือว่า 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการทําเหมืองตามประเภทนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ถือประทานบัตร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  สําหรับการทําเหมืองประเภทน้ัน ๆ  ให้ครบถ้วนด้วย  
โดยให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดํ า เนินการสลักหลั งประทานบัตร 
ตามประเภทของเหมืองที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ว่าด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้วา่พบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  54  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักฐาน 
ที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง  พ.ศ.  2561”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร  

ให้ใช้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(1) รายงานผลการสํารวจแร่ที่สามารถคํานวณปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่ได้ตามอาชญาบัตร

ผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  ซึ่งได้รายงานตามมาตรา  44  หรือมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณี 

(๒) หลักฐานการพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองพร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่  
เพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบและผู้ขอประทานบัตรให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 

(๓) ข้อมูลการสํารวจแร่ของทางราชการ  ซึ่งได้สํารวจไว้ในพื้นที่ที่มีการย่ืนคําขอประทานบัตรนั้น  
พร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่เพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบแสดงข้อมูลทางวิชาการ
และให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์   
และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบตัร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร”  หมายถึง  หมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคําขอประทานบัตร  

ดังนี้   
(1) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  1  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร   
(2) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  2  ระยะห่างไม่เกินห้าร้อยเมตร 
(3) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  3  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร 
(๔) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่   

พ.ศ.  2560  เฉพาะภายในแนวเขตคําขอประทานบัตร 
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งเรื่องราวการขอประทานบัตรที่จะจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรภายในเจ็ดวันหลังจาก 
การปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เพื่อให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทราบ   

ข้อ 5 ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประสานผู้ ใหญ่บ้ านตามข้อ   4 
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ี  ทั้งนี้  ในการกําหนดสถานที่รับฟังความคิดเห็นให้คํานึงถึงความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด
ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  โดยให้เชิญบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้ง 
ผู้ขอประทานบัตรเข้าร่วมชี้แจงการดําเนินโครงการด้วย   

(1) ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  ซึ่งประชาชนดังกล่าวต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของชุมนุมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐156



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ว่าด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้วา่พบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  54  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักฐาน 
ที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง  พ.ศ.  2561”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร  

ให้ใช้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   
(1) รายงานผลการสํารวจแร่ที่สามารถคํานวณปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่ได้ตามอาชญาบัตร

ผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  ซึ่งได้รายงานตามมาตรา  44  หรือมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณี 

(๒) หลักฐานการพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองพร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่  
เพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบและผู้ขอประทานบัตรให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 

(๓) ข้อมูลการสํารวจแร่ของทางราชการ  ซึ่งได้สํารวจไว้ในพื้นที่ที่มีการยื่นคําขอประทานบัตรน้ัน  
พร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่เพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบแสดงข้อมูลทางวิชาการ
และให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์   
และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบตัร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร”  หมายถึง  หมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคําขอประทานบัตร  

ดังนี้   
(1) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  1  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร   
(2) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  2  ระยะห่างไม่เกินห้าร้อยเมตร 
(3) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทที่  3  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร 
(๔) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่   

พ.ศ.  2560  เฉพาะภายในแนวเขตคําขอประทานบัตร 
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งเรื่องราวการขอประทานบัตรที่จะจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรภายในเจ็ดวันหลังจาก 
การปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เพื่อให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทราบ   

ข้อ 5 ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประสานผู้ ใหญ่บ้ านตามข้อ   4 
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ี  ทั้งนี้  ในการกําหนดสถานที่รับฟังความคิดเห็นให้คํานึงถึงความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด
ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  โดยให้เชิญบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้ง 
ผู้ขอประทานบัตรเข้าร่วมชี้แจงการดําเนินโครงการด้วย   

(1) ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  ซึ่งประชาชนดังกล่าวต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของชุมนุมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๐ 
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(2) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของคําขอประทานบัตร  
และต้องเป็นองค์กรเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ข้อ 6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ  ไม่สามารถดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  5  ให้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่กําหนดเวลาตามข้อ  5  สิ้นสุดลง   

ข้อ 7 ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทําเหมืองแร่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
ตามข้อ  5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีการทําเหมือง 
(2) ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
(3) การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น   
(4) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รบัจากการดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
(5) ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก

การดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แนบข้อมูลตามข้อ  7  ไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  และให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(1) ปิดประกาศการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไว้โดยเปิดเผย   

ณ  สถานที่ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

(2) ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

(3) ประกาศผ่านเครือข่ายสารสนเทศที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีขึ้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ 

การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามวรรคหนึ่ง  จะทําเป็นรายหมู่บ้านหรือร่วมกันก็ได้   
ข้อ 10 เม่ือการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  

ประจําท้องที่ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟัง

ความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้น   

หน้า   ๑๑ 
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(2) นํารายงานตาม  (1)  ไปปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในที่ เปิดเผย  ณ   สถานที่ 
ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ท่ีทําการกํานัน   
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

(๓) ส่งรายงานตาม  (1)  ให้ผู้ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้จัดทํารายงานเสร็จสิ้น   
(4) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่ที่ขอประทานบัตรได้เคยมีมติ

เกี่ยวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้นแล้ว  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อทราบ 

(5) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรยังไม่เคย 
มีความเห็นเก่ียวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้น  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อขอความเห็น 

ข้อ 11 รายงานตามข้อ  10  (1)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงโครงการ  เจ้าหน้าที่  และผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(2) รายชื่อของประชาชนในชุมชนพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(3) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับวัน  เวลา  สถานที่  และการอภิปรายสาธารณะ 
(4) ข้อมูลการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่  
(5) ประเด็นข้อห่วงใยของชุมชน 
(6) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
(7) อื่น ๆ   
ข้อ 12 กรณีที่ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  (1)  ไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมเหตุผลการคัดค้าน  ประเด็นข้อห่วงใยต่าง ๆ   
พร้อมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้ออกประทานบัตร  โดยให้ส่งไปพร้อมกับรายงานตาม 
ข้อ  10  (3)  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของผู้ออกประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 13 เมื่อผู้ออกประทานบัตรได้รับข้อมูลตามข้อ  12  แล้วและสามารถจะวินิจฉัยข้อห่วงใย
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองในพื้นที่นั้นจนได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่ง 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการตามคําขอประทานบัตรต่อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถจะวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่งเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติต่อไป   

ข้อ 14 การจัดทํารายงานการรับฟังความคิดเห็นและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น   
ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐158
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(2) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของคําขอประทานบัตร  
และต้องเป็นองค์กรเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ข้อ 6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ  ไม่สามารถดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  5  ให้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่กําหนดเวลาตามข้อ  5  สิ้นสุดลง   

ข้อ 7 ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทําเหมืองแร่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
ตามข้อ  5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีการทําเหมือง 
(2) ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
(3) การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น   
(4) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
(5) ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก

การดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แนบข้อมูลตามข้อ  7  ไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  และให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(1) ปิดประกาศการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไว้โดยเปิดเผย   

ณ  สถานที่ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเร่ิมดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

(2) ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

(3) ประกาศผ่านเครือข่ายสารสนเทศที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีขึ้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเร่ิมดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ 

การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามวรรคหนึ่ง  จะทําเป็นรายหมู่บ้านหรือร่วมกันก็ได้   
ข้อ 10 เม่ือการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  

ประจําท้องที่ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟัง

ความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้น   
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(2) นํารายงานตาม  (1)  ไปปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในที่ เปิดเผย  ณ   สถานที่ 
ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน   
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

(๓) ส่งรายงานตาม  (1)  ให้ผู้ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้จัดทํารายงานเสร็จสิ้น   
(4) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่ที่ขอประทานบัตรได้เคยมีมติ

เกี่ยวกับการขอประทานบัตรในพ้ืนที่นั้นแล้ว  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อทราบ 

(5) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรยังไม่เคย 
มีความเห็นเก่ียวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้น  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อขอความเห็น 

ข้อ 11 รายงานตามข้อ  10  (1)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงโครงการ  เจ้าหน้าที่  และผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(2) รายชื่อของประชาชนในชุมชนพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(3) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับวัน  เวลา  สถานที่  และการอภิปรายสาธารณะ 
(4) ข้อมูลการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่  
(5) ประเด็นข้อห่วงใยของชุมชน 
(6) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
(7) อื่น ๆ   
ข้อ 12 กรณีที่ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  (1)  ไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมเหตุผลการคัดค้าน  ประเด็นข้อห่วงใยต่าง ๆ   
พร้อมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้ออกประทานบัตร  โดยให้ส่งไปพร้อมกับรายงานตาม 
ข้อ  10  (3)  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของผู้ออกประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 13 เม่ือผู้ออกประทานบัตรได้รับข้อมูลตามข้อ  12  แล้วและสามารถจะวินิจฉัยข้อห่วงใย
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองในพื้นที่นั้นจนได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่ง 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการตามคําขอประทานบัตรต่อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถจะวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่งเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติต่อไป   

ข้อ 14 การจัดทํารายงานการรับฟังความคิดเห็นและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น   
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 15 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการกําหนดเง่ือนไขอันจําเป็น 
ในประทานบัตรการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  มาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
ให้นําหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดท าประชามติ 
“ผู้มีสิทธิลงประชามติ”  หมายความว่า  ประชาชนซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน  

ที่มีการยื่นขอประทานบัตรไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันท าประชามติ  
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการจดัท าประชามต ิ

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ออกประทานบตัรไดส้ั่งการใหเ้จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่จัดท า
ประชามติกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการจัดท าประชามติ”  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  นายอ าเภอในท้องที่ที่ขอประทานบัตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เจ้าพนักงานที่ดิน
อ าเภอในพ้ืนที่ที่ขอประทานบตัร  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรเป็นกรรมการ  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ   
(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ท าประชามติ   
(3) ก าหนดจ านวนหน่วยลงประชามติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  

ให้เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติ  
(4) แต่งตั้งคณะท างานให้ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย 

ในการท าประชามติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐160



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 15 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการกําหนดเง่ือนไขอันจําเป็น 
ในประทานบัตรการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  มาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
ให้นําหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดท าประชามติ 
“ผู้มีสิทธิลงประชามติ”  หมายความว่า  ประชาชนซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน  

ที่มีการยื่นขอประทานบัตรไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันท าประชามติ  
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการจดัท าประชามต ิ

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ออกประทานบตัรไดส้ั่งการใหเ้จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่จัดท า
ประชามติกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการจัดท าประชามติ”  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  นายอ าเภอในท้องที่ที่ขอประทานบัตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เจ้าพนักงานที่ดิน
อ าเภอในพ้ืนที่ที่ขอประทานบตัร  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรเป็นกรรมการ  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ   
(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ท าประชามติ   
(3) ก าหนดจ านวนหน่วยลงประชามติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  

ให้เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติ  
(4) แต่งตั้งคณะท างานให้ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย 

ในการท าประชามติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(5) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าประชามติหรือในระหว่าง  
การด าเนินการจัดท าประชามติ 

(6) ตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติ 
(7) ประกาศผลการท าประชามติ 
(8) ปฏิบัติการอื่นใด  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท าประชามติ   
ในการก าหนดสถานที่ท าประชามติให้ค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ของผู้มีสิทธิลงประชามติ  รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด  ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ 

กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าประชามติ  ให้คณะกรรมการประกาศเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  เช่น  เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  
เหตุความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่อาจท าให้ไม่สามารถใช้สถานที่ที่ประกาศก าหนดไว้แต่เดิม
เป็นสถานที่ท าประชามติได้  ก็ให้การประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้อยกว่าสิบวันก็ได้ 

ข้อ 6 การเตรียมการเพ่ือท าประชามติ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้  

(1) ปิดประกาศการท าประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.1  พร้อมบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  ตามแบบ  ปม.2  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการจัดท าประชามติ  แห่งละหนึ่งฉบับ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันท าประชามติ   

(2) ส่งประกาศตามแบบ  ปม.1 
 (2.1) ให้ผู้มีสิทธิลงประชามติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวันก่อนวันท าประชามติ 
 (2.2) ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหอกระจายข่าวชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติ 
(3) จัดท าบัตรลงประชามติตามแบบ  ปม.5  ตามจ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติ 
(4) จัดท าหีบใส่บัตรลงประชามติ 
ข้อ 7 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  1  แบบ  ปม.  2  และแบบ  ปม.  5  เป็นไปตามแบบ 

ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

และการแก้ไขบญัชีรายชือ่ผูม้ีสิทธิลงประชามติ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิลงประชามติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  หากเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันท าประชามติ   
(2) ลักษณะต้องห้าม 
 (2.1) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (2.2) วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (2.3) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   

ส่วนที ่ ๒ 
การแก้ไขบญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 9 ภายหลังการปิดประกาศตามข้อ  6  (1)  แล้ว  หากปรากฏว่า   
(1) เจ้าบ้านหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติตามประกาศนี้ไม่มีรายชื่อ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.  2  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ    
มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.  3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน   

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  
ตามประกาศนี้  ก็ให้ เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  แต่หากพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้ไม่มีสิทธิ 
ลงประชามติก็ให้ยกค าร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4 

(2) เจ้าบ้านพบว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ   ปม.  2  
ปรากฏรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิลงประชามติอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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(5) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าประชามติหรือในระหว่าง  
การด าเนินการจัดท าประชามติ 

(6) ตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติ 
(7) ประกาศผลการท าประชามติ 
(8) ปฏิบัติการอื่นใด  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท าประชามติ   
ในการก าหนดสถานที่ท าประชามติให้ค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ของผู้มีสิทธิลงประชามติ  รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด  ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ 

กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าประชามติ  ให้คณะกรรมการประกาศเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  เช่น  เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  
เหตุความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่อาจท าให้ไม่สามารถใช้สถานที่ที่ประกาศก าหนดไว้แต่เดิม
เป็นสถานที่ท าประชามติได้  ก็ให้การประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้อยกว่าสิบวันก็ได้ 

ข้อ 6 การเตรียมการเพ่ือท าประชามติ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้  

(1) ปิดประกาศการท าประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.1  พร้อมบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  ตามแบบ  ปม.2  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการจัดท าประชามติ  แห่งละหนึ่งฉบับ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันท าประชามติ   

(2) ส่งประกาศตามแบบ  ปม.1 
 (2.1) ให้ผู้มีสิทธิลงประชามติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวันก่อนวันท าประชามติ 
 (2.2) ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหอกระจายข่าวชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติ 
(3) จัดท าบัตรลงประชามติตามแบบ  ปม.5  ตามจ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติ 
(4) จัดท าหีบใส่บัตรลงประชามติ 
ข้อ 7 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  1  แบบ  ปม.  2  และแบบ  ปม.  5  เป็นไปตามแบบ 

ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

และการแก้ไขบญัชีรายชือ่ผูม้ีสิทธิลงประชามติ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิลงประชามติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  หากเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันท าประชามติ   
(2) ลักษณะต้องห้าม 
 (2.1) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (2.2) วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (2.3) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   

ส่วนที ่ ๒ 
การแก้ไขบญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 9 ภายหลังการปิดประกาศตามข้อ  6  (1)  แล้ว  หากปรากฏว่า   
(1) เจ้าบ้านหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติตามประกาศนี้ไม่มีรายชื่อ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.  2  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ    
มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.  3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน   

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  
ตามประกาศน้ี  ก็ให้ เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  แต่หากพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้ไม่มีสิทธิ 
ลงประชามติก็ให้ยกค าร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4 

(2) เจ้าบ้านพบว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ   ปม.  2  
ปรากฏรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิลงประชามติอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน 

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่ารายชื่อตามที่เจ้าบ้านได้มีค าร้องขอถอนชื่อเป็น 
ผู้ไม่มีสิทธิลงประชามตติามประกาศนี้  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้นั้นออกจากบญัชีรายชื่อดงักล่าวแล้วแจ้งให้
เจ้าบ้านทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4     

ข้อ 10 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  3  และแบบ  ปม.  4  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๓ 

การลงประชามต ิ

ส่วนที ่ ๑ 
การด าเนนิการลงประชามต ิ

ข้อ 11 จัดท าป้ายบอกชี้ทางไปยังสถานที่ท าประชามติเป็นระยะ  ๆ  ให้มีลักษณะเป็น 
ที่สังเกตเห็นได้ง่าย  และให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตโดยรอบบริเวณสถานท่ีท าประชามติ   
รวมถึงป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร   

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนบัตรลงประชามติให้ตรงตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  แล้วส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติพร้อมหีบใส่บัตรก่อน 
วันท าประชามติหนึ่งวัน 

ข้อ 13 ก่อนการเริ่มเปิดให้ลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติน าหีบใส่บัตร
ลงประชามติมาแสดงให้ผู้มีสิทธิลงประชามติเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  แล้วให้ปิดหีบใส่บัตรลงประชามติ 
พร้อมลงลายมือชื่อก ากับบนหีบใส่บัตร 

ข้อ 14 ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ   

ข้อ 15 เมื่อผู้มีสิทธิลงประชามติมาแสดงตนเพ่ือลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วย 
ลงประชามติตรวจสอบเอกสารตามข้อ  14  และให้ผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ  
หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ   แล้วส่งมอบบัตรลงประชามติให้ผู้มีสิทธิไป
ลงคะแนนในคูหาลงคะแนน  โดยท าเครื่องหมายกากบาท  “X”  ในช่องท าเครื่องหมายแสดงความคิดเห็น 
ที่เลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น   

กรณีมีผู้แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  แต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ 
โดยบุคคลผู้นั้นไดแ้สดงเอกสารแบบ  ปม.  4  ให้กรรมการประจ าหนว่ยลงประชามติตรวจสอบหากพบวา่
เอกสารหลักฐานถูกต้องให้เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติและเพิ่มบัตรลงประชามติ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

ข้อ 16 ในระหว่างการลงคะแนนประชามติ   ห้ามผู้ใดเข้าไปในบริเวณคูหาที่ลงคะแนน  
เว้นแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการท าประชามติและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเท่านั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การนบัคะแนนประชามต ิ

ข้อ 17 เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนแล้ว  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ท าการปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเมื่อหมดเวลา  
(2) นับจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือและท าเครื่องหมายที่ตัวบัตรลงประชามติทุกฉบับ  

เพ่ือป้องกันมิให้น าบัตรดังกล่าวมาใช้ลงคะแนนประชามติ   และแจ้งจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือ  
ให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ 18 ให้เปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเพื่อนับคะแนน  ณ  สถานที่ท าประชามติโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนแล้วเสร็จภายในวันเดียวกันและให้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับ
จ านวนบัตรลงประชามติที่มีการลงคะแนน  จ านวนบัตรเสีย  จ านวนบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน
ประชามติว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิลงประชามติหรือไม่   

ข้อ 19 บัตรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(1) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งคณะกรรมการมอบให้ 
(2) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมาย 
(3) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยค าอื่นลงไป 
(4) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(5) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องท าเครื่องหมาย 
(6) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
ข้อ 20 เมื่อกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผล

ต่อคณะกรรมการทราบทันทีพร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) บัตรลงประชามติ  ได้แก่  บัตรที่มีการลงคะแนน  บัตรเสีย  และบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน 
(2) ผลการนับคะแนนพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรที่ผู้มีสิทธิได้

ลงลายมือชื่อไว้ 
ข้อ 21 ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับรายงานว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตร   

อาจพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือจะสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ก็ได้  แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐164



มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน 

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่ารายชื่อตามที่เจ้าบ้านได้มีค าร้องขอถอนชื่อเป็น 
ผู้ไม่มีสิทธิลงประชามตติามประกาศนี้  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้นั้นออกจากบญัชีรายชื่อดงักล่าวแล้วแจ้งให้
เจ้าบ้านทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4     

ข้อ 10 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  3  และแบบ  ปม.  4  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๓ 

การลงประชามต ิ

ส่วนที ่ ๑ 
การด าเนนิการลงประชามต ิ

ข้อ 11 จัดท าป้ายบอกชี้ทางไปยังสถานที่ท าประชามติเป็นระยะ  ๆ  ให้มีลักษณะเป็น 
ที่สังเกตเห็นได้ง่าย  และให้มีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตโดยรอบบริเวณสถานที่ท าประชามติ   
รวมถึงป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร   

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนบัตรลงประชามติให้ตรงตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  แล้วส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติพร้อมหีบใส่บัตรก่อน 
วันท าประชามติหนึ่งวัน 

ข้อ 13 ก่อนการเริ่มเปิดให้ลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติน าหีบใส่บัตร
ลงประชามติมาแสดงให้ผู้มีสิทธิลงประชามติเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  แล้วให้ปิดหีบใส่บัตรลงประชามติ 
พร้อมลงลายมือชื่อก ากับบนหีบใส่บัตร 

ข้อ 14 ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ   

ข้อ 15 เมื่อผู้มีสิทธิลงประชามติมาแสดงตนเพ่ือลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วย 
ลงประชามติตรวจสอบเอกสารตามข้อ  14  และให้ผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ  
หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ   แล้วส่งมอบบัตรลงประชามติให้ผู้มีสิทธิไป
ลงคะแนนในคูหาลงคะแนน  โดยท าเครื่องหมายกากบาท  “X”  ในช่องท าเครื่องหมายแสดงความคิดเห็น 
ที่เลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น   

กรณีมีผู้แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  แต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ 
โดยบุคคลผู้นั้นไดแ้สดงเอกสารแบบ  ปม.  4  ให้กรรมการประจ าหนว่ยลงประชามติตรวจสอบหากพบวา่
เอกสารหลักฐานถูกต้องให้เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติและเพิ่มบัตรลงประชามติ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

ข้อ 16 ในระหว่างการลงคะแนนประชามติ   ห้ามผู้ใดเข้าไปในบริเวณคูหาที่ลงคะแนน  
เว้นแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการท าประชามติและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเท่านั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การนบัคะแนนประชามติ 

ข้อ 17 เม่ือหมดเวลาการลงคะแนนแล้ว  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ท าการปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเมื่อหมดเวลา  
(2) นับจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือและท าเครื่องหมายที่ตัวบัตรลงประชามติทุกฉบับ  

เพ่ือป้องกันมิให้น าบัตรดังกล่าวมาใช้ลงคะแนนประชามติ   และแจ้งจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือ  
ให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ 18 ให้เปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเพื่อนับคะแนน  ณ  สถานที่ท าประชามติโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนแล้วเสร็จภายในวันเดียวกันและให้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับ
จ านวนบัตรลงประชามติที่มีการลงคะแนน  จ านวนบัตรเสีย  จ านวนบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน
ประชามติว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิลงประชามติหรือไม่   

ข้อ 19 บัตรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(1) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งคณะกรรมการมอบให้ 
(2) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมาย 
(3) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยค าอื่นลงไป 
(4) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(5) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องท าเครื่องหมาย 
(6) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
ข้อ 20 เมื่อกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผล

ต่อคณะกรรมการทราบทันทีพร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) บัตรลงประชามติ  ได้แก่  บัตรที่มีการลงคะแนน  บัตรเสีย  และบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน 
(2) ผลการนับคะแนนพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรที่ผู้มีสิทธิได้

ลงลายมือชื่อไว้ 
ข้อ 21 ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับรายงานว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตร   

อาจพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือจะสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ก็ได้  แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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จ านวนผู้มาใช้สิทธิกับจ านวนบัตรไม่ตรงกันนั้นจะไม่ท าให้ผลของการลงประชามติเปลี่ยนแปลงไป  อาจไม่สั่งให้มี
การนับคะแนนใหม่หรือลงคะแนนใหม่ก็ได้   

ส่วนที ่ ๓ 
การรายงานและการประกาศผลการท าประชามติ 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติภายใน    
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลตามข้อ  20  และให้ประกาศผลการท าประชามติตามแบบ  ปม.6  
แล้วปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ที่ขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จัดท าประชามติแห่งละหนึ่งฉบับ   

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รายงานผลการจัดท าประชามติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี   เพ่ือประกอบการพิจารณาออก
ประทานบัตรต่อไป   

ในการจัดท ารายงานผลการท าประชามติ  ให้ระบุถึงสภาพการณ์และพฤติกรรมในการจัดท า
ประชามติโดยรวมด้วย 

ข้อ 23 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  6  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๔ 

ค่าใช้จ่ายในการท าประชามต ิ

ข้อ 24 รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าประชามติต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมาย   หรือ

ระเบียบของทางราชการก าหนด   
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้จ่ายในการท าประชามติและให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง   

หากผู้ขอประทานบัตรเพิกเฉยไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งและก าหนดเวลาให้มาช าระภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน  ถ้าครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอประทานบัตรยังไม่มาช าระ  ให้เสนอคณะกรรมการ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

ประกาศยกเลิกการท าประชามติพร้อมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่แล้วแต่กรณีทราบต่อไป 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แล้วแต่กรณี  
ได้รับรายงานตามวรรคสองแล้วให้สั่ งยกค าขอประทานบัตรตามความในมาตรา  125  (2)  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

ข้อ 26 ในระหว่างด าเนินการท าประชามติ  ถ้าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่ม   

การแจ้งและการก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระเพ่ิม   ให้น าหลักเกณฑ์
ตามข้อ  25  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 27 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ  และการคืนเงินคงเหลือ  (ถ้ามี)  ให้แก่
ผู้ขอประทานบัตรให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐166



จ านวนผู้มาใช้สิทธิกับจ านวนบัตรไม่ตรงกันนั้นจะไม่ท าให้ผลของการลงประชามติเปลี่ยนแปลงไป  อาจไม่สั่งให้มี
การนับคะแนนใหม่หรือลงคะแนนใหม่ก็ได้   

ส่วนที ่ ๓ 
การรายงานและการประกาศผลการท าประชามติ 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติภายใน    
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลตามข้อ  20  และให้ประกาศผลการท าประชามติตามแบบ  ปม.6  
แล้วปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ที่ขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จัดท าประชามติแห่งละหนึ่งฉบับ   

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รายงานผลการจัดท าประชามติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี   เพ่ือประกอบการพิจารณาออก
ประทานบัตรต่อไป   

ในการจัดท ารายงานผลการท าประชามติ  ให้ระบุถึงสภาพการณ์และพฤติกรรมในการจัดท า
ประชามติโดยรวมด้วย 

ข้อ 23 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  6  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๔ 

ค่าใช้จ่ายในการท าประชามต ิ

ข้อ 24 รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าประชามติต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมาย   หรือ

ระเบียบของทางราชการก าหนด   
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้ จ่ายในการท าประชามติและให้ เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง   

หากผู้ขอประทานบัตรเพิกเฉยไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งและก าหนดเวลาให้มาช าระภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน  ถ้าครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอประทานบัตรยังไม่มาช าระ  ให้เสนอคณะกรรมการ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

ประกาศยกเลิกการท าประชามติพร้อมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่แล้วแต่กรณีทราบต่อไป 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แล้วแต่กรณี  
ได้รับรายงานตามวรรคสองแล้วให้สั่ งยกค าขอประทานบัตรตามความในมาตรา  125  (2)  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

ข้อ 26 ในระหว่างด าเนินการท าประชามติ  ถ้าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่ม   

การแจ้งและการก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระเพ่ิม   ให้น าหลักเกณฑ์
ตามข้อ  25  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 27 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ  และการคืนเงินคงเหลือ  (ถ้ามี)  ให้แก่
ผู้ขอประทานบัตรให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 167



รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่าย 

ในการท าประชามติการขอประทานบัตร  
พ.ศ. 2561 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการลงประชามติ  

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

3. ค่าตอบแทนของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ 

4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

6. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม การจัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์
และเผยแพร่ และภารกิจอื่นที่เก่ียวกับการท าประชามติ 

7. ค่าเช่าที่พักของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ 

8. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่เพ่ือใช้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าพัสดุอุปกรณ์ทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าท าความสะอาด ค่าดูแลหน่วยลงประชามติ 
เป็นต้น 

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ 

10. ค่าจ้างในการจัดท าเอกสาร ป้ายต่าง ๆ หรือการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประชามติ  

11. ค่าจ้างพิมพ์บัตรลงประชามติและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ 

12. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เก็บรักษา และจัดเก็บหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงประชามติ 
ทั้งก่อนและหลังการลงประชามติ 

13. ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการดวงตราไปรษณียากร 

14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการท าประชามติและคณะกรรมการเห็นสมควร 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอต่ออายุประทานบตัร 

และการอนุญาตใหต้่ออายปุระทานบตัร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร
และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๑”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ์การยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร 

ข้อ ๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่ประทานบัตรจะสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอต่ออายุประทานบัตร 
และเอกสารตามข้อ  ๔   

ข้อ ๔ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง 
ให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินและน าหลักฐานการได้รับความยินยอมนั้น 
มายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

(๒) ถ้าประทานบัตรตั้งอยู่ในท่ีดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐต้องไป
ด าเนินการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการท าเหมืองแร่ต่อหน่วยงานนั้นแล้วให้น าหลักฐาน
การยืน่ขออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

ข้อ ๕ จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ตามประทานบัตรที่ผ่านการท าเหมืองแล้วและพ้ืนที่ที่ยังไม่ผ่าน
การท าเหมือง 

ข้อ ๖ จัดท าเอกสารดังต่อไปนี้  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ต่ออายุประทานบัตร 
(๑) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑ 
 (๑.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  โดยให้อยู่ในฉบับเดียวกัน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐168



รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่าย 

ในการท าประชามติการขอประทานบัตร  
พ.ศ. 2561 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการลงประชามติ  

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

3. ค่าตอบแทนของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ 

4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

6. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม การจัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์
และเผยแพร่ และภารกิจอื่นที่เก่ียวกับการท าประชามติ 

7. ค่าเช่าที่พักของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ 

8. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่เพ่ือใช้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าพัสดุอุปกรณ์ทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าท าความสะอาด ค่าดูแลหน่วยลงประชามติ 
เป็นต้น 

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ 

10. ค่าจ้างในการจัดท าเอกสาร ป้ายต่าง ๆ หรือการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประชามติ  

11. ค่าจ้างพิมพ์บัตรลงประชามติและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ 

12. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เก็บรักษา และจัดเก็บหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการลงประชามติ 
ทั้งก่อนและหลังการลงประชามติ 

13. ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการดวงตราไปรษณียากร 

14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการท าประชามติและคณะกรรมการเห็นสมควร 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอต่ออายุประทานบตัร 

และการอนุญาตใหต้่ออายปุระทานบตัร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร
และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๑”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ์การยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร 

ข้อ ๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่ประทานบัตรจะสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอต่ออายุประทานบัตร 
และเอกสารตามข้อ  ๔   

ข้อ ๔ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง 
ให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินและน าหลักฐานการได้รับความยินยอมนั้น 
มายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

(๒) ถ้าประทานบัตรตั้งอยู่ในท่ีดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐต้องไป
ด าเนินการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการท าเหมืองแร่ต่อหน่วยงานนั้นแล้วให้น าหลักฐาน
การยืน่ขออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

ข้อ ๕ จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ตามประทานบัตรที่ผ่านการท าเหมืองแล้วและพ้ืนที่ที่ยังไม่ผ่าน
การท าเหมือง 

ข้อ ๖ จัดท าเอกสารดังต่อไปนี้  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ต่ออายุประทานบัตร 
(๑) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑ 
 (๑.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  โดยให้อยู่ในฉบับเดียวกัน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (๑.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลกระทบตอ่คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร   

(๒) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  หรือ   
 (๒.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  หรือ 
 (๒.๔) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการ   

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด   

 รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  ให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่ง 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ  และแจ้งการด าเนินการให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ   

 การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  หรือการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  อย่างน้อยต้องมีการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๗ เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนด  (ถ้ามี)   

ข้อ ๘ หลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การท าเหมือง   

(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าจะวางหลักประกัน
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

(๒) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทท่ี  ๓  ให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงว่าจะวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๙ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 
หรือรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตร  ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี  ต้องมีความสอดคล้องกัน   

ข้อ ๑๐ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเป็นผู้ตรวจสอบ   

กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรที่ต้องจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้ตรวจสอบ   

ข้อ ๑๑ การต่ออายุประทานบัตร  ให้ด าเนินการดังนี้   
(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่

ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) เสนอเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการแร่จังหวัด  เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 
 (๑.๒) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อไป   
 (๑.๓) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  

(ถ้ามี)   
 (๑.๔) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามข้อ  ๘  (๑) 
 (๑.๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  และส าเนาประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตร 

ไปยังกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย   
 (๑.๖) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  
และแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  
โดยที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(๒) ประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รวบรวมเรื่องพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการต่ออายุประทานบัตร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐170



 (๑.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลกระทบตอ่คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร   

(๒) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  หรือ   
 (๒.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  หรือ 
 (๒.๔) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการ   

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด   

 รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  ให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่ง 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ  และแจ้งการด าเนินการให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ   

 การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  หรือการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  อย่างน้อยต้องมีการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๗ เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนด  (ถ้ามี)   

ข้อ ๘ หลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การท าเหมือง   

(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าจะวางหลักประกัน
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

(๒) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓  ให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงว่าจะวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจาก 
การท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๙ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 
หรือรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตร  ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี  ต้องมีความสอดคล้องกัน   

ข้อ ๑๐ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเป็นผู้ตรวจสอบ   

กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรที่ต้องจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้ตรวจสอบ   

ข้อ ๑๑ การต่ออายุประทานบัตร  ให้ด าเนินการดังนี้   
(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่

ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) เสนอเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการแร่จังหวัด  เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 
 (๑.๒) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อไป   
 (๑.๓) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  

(ถ้ามี)   
 (๑.๔) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามข้อ  ๘  (๑) 
 (๑.๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  และส าเนาประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตร 

ไปยังกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย   
 (๑.๖) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  
และแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  
โดยที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(๒) ประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รวบรวมเรื่องพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการต่ออายุประทานบัตร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (๒.๒) กรณีที่ประทานบัตรอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑  หรือพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เป็นการเฉพาะ  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่  และได้รับแจ้งการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือท าเหมืองแร่จากหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่แล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่น าเสนอต่อคณะกรรมการแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่ออายุ
ประทานบัตร 

 (๒.๓) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรแล้วส่งประทานบัตรฉบับผู้ถือและ  
ฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
เพื่อด าเนินการต่อไป   

 (๒.๔) เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับประทานบัตรตาม  (๒.๓)   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

   (๒.๔.๑) แจ้งผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับแจ้ง  และเรียกให้ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  (ถ้ามี)   

   (๒.๔.๒) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 
ตามข้อ  ๘  (๒)   

   (๒.๔.๓) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
 (๒.๕) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร  ให้กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผล  และแจ้งสิทธิ
การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  โดยที่ผู้ยื่น  
ค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหต้่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๑๒ การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือ  
ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ครบถ้วนถูกต้อง   

ข้อ ๑๓ โครงการเหมืองแร่ต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองต้องมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ข้อ ๑๖ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(๑) กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้อื่น  ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เพื่อการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอตอ่อายุประทานบตัรตลอดระยะเวลาที่ไดร้ับอนญุาตประทานบตัร 

(๒) กรณีเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๑๗ กฎหรือระเบียบออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งจะประกาศ
ก าหนดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต  ผู้ถือประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตรจะตอ้งถือปฏบิตัิ
ตามโดยเคร่งครัด  และให้ถือเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

หมวด  ๔  
เบ็ดเตลด็ 

ข้อ ๑๘ หากมีข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านการขอต่ออายุประทานบัตรทุกประเภทให้เจ้าพนักงาน  
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

(๑) ข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านไม่มีมูล  ให้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ 

(๒) กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และหรือทางด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ  
ให้ประสานส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องกับการรอ้งเรยีน
ในเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผลการตรวจสอบเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ข้อ ๑๙ ขั้นตอนการปฏิบัตเิกี่ยวกับการด าเนินการในการขอและการอนญุาตให้ตอ่อายุประทานบตัร
ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐172



 (๒.๒) กรณีที่ประทานบัตรอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑  หรือพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เป็นการเฉพาะ  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่  และได้รับแจ้งการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือท าเหมืองแร่จากหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่แล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่น าเสนอต่อคณะกรรมการแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่ออายุ
ประทานบัตร 

 (๒.๓) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรแล้วส่งประทานบัตรฉบับผู้ถือและ  
ฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
เพื่อด าเนินการต่อไป   

 (๒.๔) เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีได้รับประทานบัตรตาม  (๒.๓)   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

   (๒.๔.๑) แจ้งผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับแจ้ง  และเรียกให้ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  (ถ้ามี)   

   (๒.๔.๒) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 
ตามข้อ  ๘  (๒)   

   (๒.๔.๓) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
 (๒.๕) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร  ให้กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผล  และแจ้งสิทธิ
การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  โดยที่ผู้ยื่น  
ค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหต้่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๑๒ การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือ  
ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ครบถ้วนถูกต้อง   

ข้อ ๑๓ โครงการเหมืองแร่ต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองต้องมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ข้อ ๑๖ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(๑) กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้อื่น  ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เพื่อการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอตอ่อายุประทานบตัรตลอดระยะเวลาที่ไดร้ับอนญุาตประทานบตัร 

(๒) กรณีเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๑๗ กฎหรือระเบียบออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งจะประกาศ
ก าหนดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต  ผู้ถือประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตรจะตอ้งถือปฏบิตัิ
ตามโดยเคร่งครัด  และให้ถือเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

หมวด  ๔  
เบ็ดเตลด็ 

ข้อ ๑๘ หากมีข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านการขอต่ออายุประทานบัตรทุกประเภทให้เจ้าพนักงาน  
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

(๑) ข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านไม่มีมูล  ให้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ 

(๒) กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และหรือทางด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ  
ให้ประสานส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องกับการรอ้งเรยีน
ในเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผลการตรวจสอบเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ข้อ ๑๙ ขั้นตอนการปฏิบัตเิกี่ยวกับการด าเนินการในการขอและการอนญุาตให้ตอ่อายุประทานบตัร
ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหต้่ออายุประทานบตัร   

พ.ศ.  2562 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  2  และการท าเหมือง
ประเภทท่ี  3 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6  (2.2)  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร   
พ.ศ.  2561  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดท ารายงานการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร   
พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่   2  

และการท าเหมืองประเภทที่  3  ไว้แล้ว  ให้ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. รายละเอียดพื้นที่ค าขอต่ออายุประทานบัตร
1.1 แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ที่ตั้งของประทานบัตรตามเขตการปกครอง   บ้าน

หมู่ที่  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด  
 1.2 ประเภทของที่ดินตามประทานบัตร  ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน  หากที่ตั้งประทานบัตรอยู่ในที่ดินของรัฐต้องแสดงว่า
ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ประเภทใดและชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นใด   

 1.3 แสดงแผนที่สังเขปของค าขอต่ออายุประทานบัตรลงในแผนที่กรมแผนที่ทหาร  
พร้อมประกอบค าอธิบาย  (มาตราส่วน  1 : 50,000)  เกี่ยวกับประทานบัตร  ค าขอประทานบัตรใกล้เคียง  
ระยะห่างระหว่างพ้ืนที่ที่ตั้งของประทานบัตรกับชุมชน  ถนน  ทางหลวง  ทางน้ าสาธารณะ  แหล่งโบราณคด ี
และโบราณสถาน  รวมทั้งสถานที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ  เช่น  วัด  ส านักสงฆ์  เป็นต้น   

1.4 แสดงเส้นทางคมนาคมและวิธีการขนส่งแร่ 
2. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ตั้งประทานบัตรในปัจจุบัน

2.1 ลักษณะภูมิประเทศของประทานบัตร  และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบประทานบัตร

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

2.2 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแหล่งน้ าในพ้ืนที่ประทานบัตรและบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียง  

 2.3 ลักษณะของระบบนิเวศวิทยาบนบกและในน้ าของพื้นที่  เช่น  สภาพป่าไม้  
สัตว์ป่า  แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า  และอื่น ๆ   

2.4 ลักษณะของเปลือกดินและดินชั้นล่างที่ปิดทับแหล่งแร่ 
 2.5 การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณโดยรอบในรัศมี  1  กิโลเมตร  จากที่ตั้ง

ประทานบัตร  ได้แก่  พ้ืนที่เกษตรกรรม  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเขตชุมชน  โรงเรียน  วัด  ส านักสงฆ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  พ้ืนที่ป่าไม้  เส้นทางน้ าและแหล่งน้ า  และพ้ืนที่เหมืองแร่ใกล้เคียง  
เป็นต้น  โดยแสดงแผนที่สังเขปพร้อมประกอบค าอธิบาย  มาตราส่วน  1  :  50,000  หรือใหญ่กว่า   

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการท าเหมือง
3.1 ประวัติการท าเหมืองท่ีผ่านมา  และสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ประทานบัตร

ได้แก่  บริเวณพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว   บริเวณพ้ืนที่การท าเหมืองที่ได้ด าเนินการฟ้ืนฟู 
สภาพพ้ืนที่ไปแล้ว  และบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง  
เช่น  สถานที่เก็บเปลือกดินและกองมูลดินทราย  โดยต้องแสดงแผนผังพอสังเขป  มาตราส่วน  1 : 5,000  
หรือใหญ่กว่า  พร้อมภาพถ่ายประกอบค าอธิบาย 

 3.2 แผนผังโครงการท าเหมืองที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไปตามค าขอต่ออายุ
ประทานบัตร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
 3.2.2 วิธีการท าเหมืองและแต่งแร่  โดยแสดงแผนภูมิกรรมวิธีการท าเหมือง

และแต่งแร่ประกอบค าอธิบาย 
3.2.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองและแต่งแร่ 
3.2.4 วิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด  (ถ้ามี) 
3.2.5 สถานที่และวิธีการเก็บกองเปลือกดินหรือทิ้งมูลดินทราย  (ถ้ามี) 
3.2.6 สถานที่และการเก็บกองแร่ 
3.2.7 การน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  มาใช้ในการท าเหมืองและแตง่แร่  

โดยแสดงแผนภูมิการใช้น้ าในขั้นตอนประกอบการอธิบาย 
 3.2.8 วิธีการระบายน้ าจากหน้าเหมืองและบริเวณอื่น ๆ  เช่น  ที่เก็บกอง

เปลือกดินหรือที่ทิ้งมูลดินทราย  ที่เก็บกองแร่  การระบายน้ าทิ้งออกนอกเขตประทานบัตรทั้งที่เกิดจาก
ขบวนการท าเหมืองและการแต่งแร่   

3.2.9 วิธีการป้องกันด้านชีวอนามัยของพนักงาน 
 ทั้งนี้  ให้แสดงแผนผังการใช้พ้ืนที่ประทานบัตรเพ่ือการท าเหมืองและการแต่งแร่

ขนาดมาตราส่วน  1  :  5,000  หรือใหญ่กว่าประกอบค าอธิบาย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐174



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใหต้่ออายุประทานบตัร   

พ.ศ.  2562 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  2  และการท าเหมือง
ประเภทท่ี  3 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6  (2.2)  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร   
พ.ศ.  2561  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดท ารายงานการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร   
พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่   2  

และการท าเหมืองประเภทที่  3  ไว้แล้ว  ให้ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. รายละเอียดพื้นที่ค าขอต่ออายุประทานบัตร
1.1 แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ที่ตั้งของประทานบัตรตามเขตการปกครอง   บ้าน

หมู่ที่  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด  
 1.2 ประเภทของที่ดินตามประทานบัตร  ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน  หากที่ตั้งประทานบัตรอยู่ในที่ดินของรัฐต้องแสดงว่า
ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ประเภทใดและชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นใด   

 1.3 แสดงแผนที่สังเขปของค าขอต่ออายุประทานบัตรลงในแผนที่กรมแผนที่ทหาร  
พร้อมประกอบค าอธิบาย  (มาตราส่วน  1 : 50,000)  เกี่ยวกับประทานบัตร  ค าขอประทานบัตรใกล้เคียง  
ระยะห่างระหว่างพ้ืนที่ที่ตั้งของประทานบัตรกับชุมชน  ถนน  ทางหลวง  ทางน้ าสาธารณะ  แหล่งโบราณคด ี
และโบราณสถาน  รวมทั้งสถานที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ  เช่น  วัด  ส านักสงฆ์  เป็นต้น   

1.4 แสดงเส้นทางคมนาคมและวิธีการขนส่งแร่ 
2. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ตั้งประทานบัตรในปัจจุบัน

2.1 ลักษณะภูมิประเทศของประทานบัตร  และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบประทานบัตร

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

2.2 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแหล่งน้ าในพ้ืนที่ประทานบัตรและบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียง  

 2.3 ลักษณะของระบบนิเวศวิทยาบนบกและในน้ าของพื้นที่  เช่น  สภาพป่าไม้  
สัตว์ป่า  แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า  และอื่น ๆ   

2.4 ลักษณะของเปลือกดินและดินชั้นล่างที่ปิดทับแหล่งแร่ 
 2.5 การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณโดยรอบในรัศมี  1  กิโลเมตร  จากที่ตั้ง

ประทานบัตร  ได้แก่  พ้ืนที่เกษตรกรรม  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเขตชุมชน  โรงเรียน  วัด  ส านักสงฆ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  พ้ืนที่ป่าไม้  เส้นทางน้ าและแหล่งน้ า  และพ้ืนที่เหมืองแร่ใกล้เคียง  
เป็นต้น  โดยแสดงแผนที่สังเขปพร้อมประกอบค าอธิบาย  มาตราส่วน  1  :  50,000  หรือใหญ่กว่า   

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการท าเหมือง
3.1 ประวัติการท าเหมืองท่ีผ่านมา  และสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ประทานบัตร

ได้แก่  บริเวณพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว   บริเวณพ้ืนที่การท าเหมืองที่ได้ด าเนินการฟ้ืนฟู 
สภาพพ้ืนที่ไปแล้ว  และบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง  
เช่น  สถานที่เก็บเปลือกดินและกองมูลดินทราย  โดยต้องแสดงแผนผังพอสังเขป  มาตราส่วน  1 : 5,000  
หรือใหญ่กว่า  พร้อมภาพถ่ายประกอบค าอธิบาย 

 3.2 แผนผังโครงการท าเหมืองที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไปตามค าขอต่ออายุ
ประทานบัตร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
 3.2.2 วิธีการท าเหมืองและแต่งแร่  โดยแสดงแผนภูมิกรรมวิธีการท าเหมือง

และแต่งแร่ประกอบค าอธิบาย 
3.2.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองและแต่งแร่ 
3.2.4 วิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด  (ถ้ามี) 
3.2.5 สถานที่และวิธีการเก็บกองเปลือกดินหรือทิ้งมูลดินทราย  (ถ้ามี) 
3.2.6 สถานที่และการเก็บกองแร่ 
3.2.7 การน าน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  มาใช้ในการท าเหมืองและแตง่แร่  

โดยแสดงแผนภูมิการใช้น้ าในขั้นตอนประกอบการอธิบาย 
 3.2.8 วิธีการระบายน้ าจากหน้าเหมืองและบริเวณอื่น ๆ  เช่น  ที่เก็บกอง

เปลือกดินหรือที่ทิ้งมูลดินทราย  ที่เก็บกองแร่  การระบายน้ าทิ้งออกนอกเขตประทานบัตรทั้งที่เกิดจาก
ขบวนการท าเหมืองและการแต่งแร่   

3.2.9 วิธีการป้องกันด้านชีวอนามัยของพนักงาน 
 ทั้งนี้  ให้แสดงแผนผังการใช้พ้ืนที่ประทานบัตรเพ่ือการท าเหมืองและการแต่งแร่

ขนาดมาตราส่วน  1  :  5,000  หรือใหญ่กว่าประกอบค าอธิบาย 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒
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4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข
4.1 ให้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน  โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต่อสภาพภูมิประเทศ  แหล่งน้ าทั้งน้ าในทางน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดิน  
ระบบนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ า  ฝุ่นละออง  เสียงและความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด 
และเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์  ที่ใช้ในการท าเหมือง  การใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และความเป็นอยู่ของราษฎร
ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  เป็นต้น  รวมท้ังปัญหาการร้องเรียนของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับความเดือดร้อน 
ที่ได้รับจากการท าเหมือง  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งอธิบายการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของประชาชน  (ถ้ามี)  ตามที่ได้รับความเห็นชอบ 

 4.2 ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ที่จะด าเนินการต่อไป  
หากได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ  4.1  พร้อมทั้ง 
เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

5. ต้องรายงานผลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว   โดยให้แสดงแผนผัง
และภาพถ่ายประกอบ  พร้อมทั้งเสนอแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้วแต่ยังไม่ได้  
ท าการฟ้ืนฟูกับพ้ืนที่ที่จะใช้ในการท าเหมืองต่อไป  โดยมีก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่แน่นอน 
และสอดคล้องกับแผนการท าเหมือง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒
หน้า   ๙ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 

ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผัง
โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการ 

ทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
หมวด  1 

การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันที่ประสงค์จะร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และแผนผังโครงการทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตร
ทุกรายน้ัน  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองโดยให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่   

ข้อ 5 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  และแผนผังโครงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรทุกแปลงซึ่งร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  หากมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้ออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันทุกราย  และให้ส่งสําเนา

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐176



4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข
4.1 ให้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน  โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิประเทศ  แหล่งน้ าทั้งน้ าในทางน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดิน  
ระบบนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ า  ฝุ่นละออง  เสียงและความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด 
และเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์  ที่ใช้ในการท าเหมือง  การใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และความเป็นอยู่ของราษฎร
ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาการร้องเรียนของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับความเดือดร้อน 
ที่ได้รับจากการท าเหมือง  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งอธิบายการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของประชาชน  (ถ้ามี)  ตามที่ได้รับความเห็นชอบ 

 4.2 ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ที่จะด าเนินการต่อไป  
หากได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ  4.1  พร้อมทั้ง 
เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

5. ต้องรายงานผลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว   โดยให้แสดงแผนผัง
และภาพถ่ายประกอบ  พร้อมทั้งเสนอแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้วแต่ยังไม่ได้  
ท าการฟ้ืนฟูกับพ้ืนที่ที่จะใช้ในการท าเหมืองต่อไป  โดยมีก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่แน่นอน 
และสอดคล้องกับแผนการท าเหมือง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒
หน้า   ๙ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 

ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผัง
โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการ 

ทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
หมวด  1 

การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันที่ประสงค์จะร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และแผนผังโครงการทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตร
ทุกรายน้ัน  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองโดยให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่   

ข้อ 5 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  และแผนผังโครงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรทุกแปลงซึ่งร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  หากมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้ออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันทุกราย  และให้ส่งสําเนา

สภาการเหมืองแร่
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ใบอนุญาตแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เขตทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบคําขอแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เม่ือได้ดําเนินการ
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง  แต่หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้  ให้ดําเนินการคืนคําขอดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ 

ข้อ 6 กรณีผู้ยื่นคําขอประทานบัตรซึ่งออกแบบการทําเหมืองร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรรายอื่นหรือคําขอประทานบัตรของผู้ยื่น 
คําขอประทานบัตรรายอื่น  สามารถย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่คําขอประทานบัตร
ตั้งอยู่ได้  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับคําขอไว้  เม่ือคําขอประทานบัตรนั้นได้รับ
อนุญาตประทานบัตรแล้วให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถือ 
ประทานบัตรทุกราย   

ข้อ 7 เม่ือสิทธิของผู้ถือประทานบัตรรายใดรายหน่ึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา  61  หรือมาตรา  62  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แต่ยังคงมีประทานบัตรตั้งแต่  2  แปลงข้ึนไปมีเขตประทานบัตร
ติดต่อกันให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่บันทึกการสิ้นสุดสิทธิ
ของผู้ถือประทานบัตรดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต   

ข้อ 8 กรณีผู้ถือประทานบัตรหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการทําเหมือง  ซึ่งการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวทําให้
จํานวนประทานบัตรหรือชื่อผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไป  ให้ผู้ถือประทานบัตรทุกรายย่ืนคําขอและดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตฉบับใหม่ 

หมวด  2 
การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซ่ึงมีเขตประทานบัตรติดต่อกันและมีพื้นที่เหมืองแร่
ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้  ดังน้ัน   
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง  เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตได้ตรวจสอบประทานบัตรแล้วมีความเห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรหลายราย 
ที่มีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ให้สํานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตมีหนังสือระบุเหตุผลข้อเท็จจริงแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตร
หลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันดังกล่าวร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันต่อไป 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ร่วมกันจัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

  กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่เห็นด้วยกับคําส่ังของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่  ให้ผู้ถือประทานบัตรใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 11 เม่ือผู้ถือประทานบัตรทุกรายได้รับอนุญาตให้เปล่ียนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้ว  
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบและปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐178



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ใบอนุญาตแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เขตทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบคําขอแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เม่ือได้ดําเนินการ
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง  แต่หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้  ให้ดําเนินการคืนคําขอดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ 

ข้อ 6 กรณีผู้ยื่นคําขอประทานบัตรซึ่งออกแบบการทําเหมืองร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรรายอื่นหรือคําขอประทานบัตรของผู้ยื่น 
คําขอประทานบัตรรายอื่น  สามารถยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่คําขอประทานบัตร
ตั้งอยู่ได้  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับคําขอไว้  เมื่อคําขอประทานบัตรนั้นได้รับ
อนุญาตประทานบัตรแล้วให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถือ 
ประทานบัตรทุกราย   

ข้อ 7 เม่ือสิทธิของผู้ถือประทานบัตรรายใดรายหน่ึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา  61  หรือมาตรา  62  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แต่ยังคงมีประทานบัตรตั้งแต่  2  แปลงข้ึนไปมีเขตประทานบัตร
ติดต่อกันให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่บันทึกการส้ินสุดสิทธิ
ของผู้ถือประทานบัตรดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต   

ข้อ 8 กรณีผู้ถือประทานบัตรหลายรายท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการทําเหมือง  ซึ่งการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวทําให้
จํานวนประทานบัตรหรือชื่อผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไป  ให้ผู้ถือประทานบัตรทุกรายย่ืนคําขอและดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตฉบับใหม่ 

หมวด  2 
การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซ่ึงมีเขตประทานบัตรติดต่อกันและมีพื้นที่เหมืองแร่
ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้  ดังนั้น   
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง  เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตได้ตรวจสอบประทานบัตรแล้วมีความเห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรหลายราย 
ที่มีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ให้สํานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตมีหนังสือระบุเหตุผลข้อเท็จจริงแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตร
หลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันดังกล่าวร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันต่อไป 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ร่วมกันจัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

  กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่  ให้ผู้ถือประทานบัตรใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 11 เม่ือผู้ถือประทานบัตรทุกรายได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้ว  
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบและปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขอคนืสิทธติามประทานบัตรบางส่วน 

พ.ศ.  2561 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  กรณีผู้ถือประทานบัตรขอคืน
ประทานบัตรบางส่วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  61  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรรายใดประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่

พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือ  และให้แจ้งเหตุผลในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้นด้วย  
(2) ระบุพื้นที่ตามประทานบัตรที่จะขอคืนสิทธิบางส่วน  
ข้อ 4 ประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ผู้อื่นรบัช่วงการท าเหมอืงให้ด าเนินการกรณีใดกรณหีนึง่  

ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร  จะต้องมีหนังสือยินยอม

จากผู้รับช่วงการท าเหมืองให้คืนสิทธิตามประทานบัตรนั้นบางส่วนได้ 
(2) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตประทานบัตร  และส่วนที่

จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้น   เป็นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมือง  
ต้องด าเนินการเลิกรับช่วงการท าเหมืองให้แล้วเสร็จก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการอนุญาต
รับช่วงการท าเหมืองและการเลิกรับช่วงการท าเหมือง 

ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับค าขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางสว่น
ให้ลงรับเรื่องทั่วไปแล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบหนี้สิน  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
หากมีหนี้สินค้างช าระให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรช าระหนี้สินนั้นให้เสร็จสิ้นก่อน 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร  หากยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อหนึ่งข้อใด  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(3) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วน 
 (3.2) ให้ความเห็นทางด้านวิชาการว่าหากได้รับการพิจารณาให้คืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วนแล้ว  พ้ืนที่ในส่วนที่เหลืออยู่ตามประทานบัตรนั้นจะสามารถท าเหมืองต่อไปได้หรือไม่  หรือผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองหรือไม่ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรยังไม่ได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิ 
ตามประทานบัตรบางส่วน  หรือฟ้ืนฟูแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีมีหนังสือส่ังการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว    
โดยประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองเขต  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติ
ตามการสั่งการเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป   

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ถือประทานบัตร
ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่  พร้อมทั้งไดป้ฏิบัตติามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นการออกประทานบตัร
ครบถ้วนและได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนเรียบรอ้ยแลว้  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) รับจดทะเบียนค าขอการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนค าขอ 

(2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรไปด าเนินการรังวัดตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจาก
ส่วนที่คืน  ทั้งนี้  ภาระค่าใช้จ่ายในการรังวัดก าหนดเขตเป็นของผู้ถือประทานบัตร   

ข้อ 8 เมื่อได้ด าเนินการรังวัดก าหนดเขตตามข้อ  7  (2)  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1   
 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร   
 (1.2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบถึงสิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดและ 

ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร   
 (1.3) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้อง

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  แล้วแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อทราบต่อไปด้วย 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  2  และประเภทที่  3  ให้รวบรวมเรื่องส่งให้
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐180



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขอคนืสิทธติามประทานบัตรบางส่วน 

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  กรณีผู้ถือประทานบัตรขอคืน
ประทานบัตรบางส่วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  61  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรรายใดประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่

พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือ  และให้แจ้งเหตุผลในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้นด้วย  
(2) ระบุพื้นที่ตามประทานบัตรที่จะขอคืนสิทธิบางส่วน  
ข้อ 4 ประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ผู้อื่นรบัช่วงการท าเหมอืงให้ด าเนินการกรณีใดกรณหีนึง่  

ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร  จะต้องมีหนังสือยินยอม

จากผู้รับช่วงการท าเหมืองให้คืนสิทธิตามประทานบัตรนั้นบางส่วนได้ 
(2) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตประทานบัตร  และส่วนที่

จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้น   เป็นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมือง  
ต้องด าเนินการเลิกรับช่วงการท าเหมืองให้แล้วเสร็จก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอและการอนุญาต
รับช่วงการท าเหมืองและการเลิกรับช่วงการท าเหมือง 

ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับค าขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางสว่น
ให้ลงรับเรื่องทั่วไปแล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบหนี้สิน  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
หากมีหนี้สินค้างช าระให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรช าระหนี้สินนั้นให้เสร็จสิ้นก่อน 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร  หากยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อหนึ่งข้อใด  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(3) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วน 
 (3.2) ให้ความเห็นทางด้านวิชาการว่าหากได้รับการพิจารณาให้คืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วนแล้ว  พ้ืนที่ในส่วนที่เหลืออยู่ตามประทานบัตรนั้นจะสามารถท าเหมืองต่อไปได้หรือไม่  หรือผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองหรือไม่ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรยังไม่ได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิ 
ตามประทานบัตรบางส่วน  หรือฟ้ืนฟูแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว    
โดยประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองเขต  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติ
ตามการสั่งการเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป   

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ถือประทานบัตร
ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่  พร้อมทั้งไดป้ฏิบัตติามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นการออกประทานบตัร
ครบถ้วนและได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนเรียบรอ้ยแลว้  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) รับจดทะเบียนค าขอการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนค าขอ 

(2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรไปด าเนินการรังวัดตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจาก
ส่วนที่คืน  ทั้งนี้  ภาระค่าใช้จ่ายในการรังวัดก าหนดเขตเป็นของผู้ถือประทานบัตร   

ข้อ 8 เมื่อได้ด าเนินการรังวัดก าหนดเขตตามข้อ  7  (2)  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1   
 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร   
 (1.2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบถึงสิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดและ 

ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร   
 (1.3) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้อง

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  แล้วแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อทราบต่อไปด้วย 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  2  และประเภทที่  3  ให้รวบรวมเรื่องส่งให้
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 9 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับข้อมูลตามข้อ  8  (2)  ให้บันทึก
การเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร  แล้วให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ 

 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการ
ตามข้อ  8  (1.2)  ต่อไป   

 กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตต่อไป   

ข้อ 10 กรณีผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนแต่ไม่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรนั้น  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ถือประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 11 กรณีผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่ 
ในเขตประทานบัตรหรอืเขตเหมอืงแร่ต่อไปโดยค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด  เฉพาะในส่วนพ้ืนที่
ที่เจ้าของที่ดินไม่ใหค้วามยินยอมหรือไมอ่นุญาตนั้น  ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  7  (2)  ข้อ  8  และข้อ  9  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าดว้ยการขายแรห่รือของกลางหรอืทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการน าแร่หรือของกลาง  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกขาย  หรือปรับปรุง  ดัดแปลง 
หรือแต่งแร่ก่อนน าออกขาย  หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจ าหน่ายออกจากสารบบ  
ของทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  63  วรรคห้า  มาตรา  103  และมาตรา  175  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการขายแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิ”  หมายความวา่  แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิตามมาตรา  63  มาตรา  103  

และแร่ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
“ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน”  หมายความว่า  

บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ   ที่บุคคลได้มา  
หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคดีและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

หมวด  ๑ 
การขายแรห่รอืของกลางหรอืทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวขอ้งในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 

ส่วนที ่ 1 
การขายแรซ่ึ่งตกเป็นของแผน่ดนิ 

ข้อ ๔ เมื่อแร่ได้ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ร่วมกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบโดยเร็ว  ผลการตรวจสอบเป็นประการใด

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐182



ข้อ 9 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับข้อมูลตามข้อ  8  (2)  ให้บันทึก
การเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร  แล้วให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ 

 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการ
ตามข้อ  8  (1.2)  ต่อไป   

 กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตต่อไป   

ข้อ 10 กรณีผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนแต่ไม่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรนั้น  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ถือประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 11 กรณีผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่ 
ในเขตประทานบัตรหรอืเขตเหมอืงแร่ต่อไปโดยค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด  เฉพาะในส่วนพ้ืนที่
ที่เจ้าของที่ดินไม่ใหค้วามยินยอมหรือไมอ่นุญาตนั้น  ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  7  (2)  ข้อ  8  และข้อ  9  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าดว้ยการขายแรห่รือของกลางหรอืทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการน าแร่หรือของกลาง  
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกขาย  หรือปรับปรุง  ดัดแปลง 
หรือแต่งแร่ก่อนน าออกขาย  หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  หรือจ าหน่ายออกจากสารบบ  
ของทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  63  วรรคห้า  มาตรา  103  และมาตรา  175  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการขายแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิ”  หมายความวา่  แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิตามมาตรา  63  มาตรา  103  

และแร่ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
“ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน”  หมายความว่า  

บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ   ที่บุคคลได้มา  
หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคดีและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

หมวด  ๑ 
การขายแรห่รอืของกลางหรอืทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวขอ้งในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 

ส่วนที ่ 1 
การขายแรซ่ึ่งตกเป็นของแผน่ดนิ 

ข้อ ๔ เม่ือแร่ได้ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ร่วมกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบโดยเร็ว  ผลการตรวจสอบเป็นประการใด

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีเสนอความเห็นต่ออธิบดีเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น  มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการน าออกขาย 
ก็ให้อธิบดีด าเนินการขายโดยวิธีประมูล   

กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น  มีมูลค่าต่ าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ
น าออกขาย  หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้  
ให้อธิบดีจ าหน่ายออกจากสารบบของทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  3 

ข้อ 5 การขายโดยวิธีการประมูล  ผู้เข้าประมูลตอ้งวางหลักประกนัซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิหา้
ของราคาแร่ขัน้ต่ าตามที่อธบิดกี าหนด  และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ที่ประมูลได้ 

หลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน   
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการประมูลไม่เกิน
สามวันท าการและให้ช าระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ท าบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูล
ต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ระบุว่าเป็นแรซ่ึ่งตกเปน็ของแผ่นดนิตามมาตรา  63  มาตรา  103  หรือเป็นแร่ของกลาง
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่กรณีอื่น   

(2) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ขอขาย   
(3) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา  ๖๓  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนารายงานการท าเหมืองเดือนสุดท้าย  รายงานการตรวจสอบกรณีครบก าหนด  
สิ้นอายุประทานบัตร  รายงานการตรวจสอบประทานบัตรกรณีคืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งแปลง  และ
เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

(4) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา  ๑๐๓  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนาบันทึกรายการจ าหน่ายแร่และแร่คงเหลือตามใบอนุญาตครอบครองแร่ 
และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  

(5) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่อง  
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนา
ค าพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถงึที่สุด  ส าเนาหนังสือค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  ส าเนาประกาศ
หาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  

(6) ระบุชนิด  น้ าหนัก  ปริมาณ  จ านวน  ลักษณะ  และสภาพของแร่ที่ขอขาย  ในกรณีที่ 
ต้องมีผลวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการประเมินราคาให้แนบผลวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(7) ราคาประเมินเพ่ือใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะด าเนินการขาย  
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการก าหนดราคาขายขั้นต่ า   

(8) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว  และหรือที่จะต้องจ่าย  (ถ้ามี)  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา  เป็นต้น 

(9) รายละเอียดอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูล   

จ านวนสองคณะ  อย่างน้อยคณะละสามคน  ได้แก่  คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล  โดยให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แตร่ะดบัช านาญการขึน้ไปเป็นประธานกรรมการ
และให้มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนเป็นกรรมการ 

(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ท่ีจะท าการประมูล  และส่งไปปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง   

ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ  ๗  (2)  อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นประกาศ 
(1) ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  จ านวน  น้ าหนักหรือปริมาตร  สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะ

ของกองแร่ที่จะขาย 
(2) วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด าเนินการประมูล 
(3) วิธีการช าระเงิน 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเป็นหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตร  เช่น  

เป็นกิโลกรัมละเท่าใด  หรือเมตริกตันละเท่าใด 
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(6) เป็นการประมูลขายแร่ตามสภาพที่เป็นอยู่  และผู้เข้าประมูลต้องพิจารณาตรวจสอบ 

และศึกษารายละเอียดชนิด  ลักษณะ  สภาพ  จ านวน  ปริมาณ  และปริมาตรของแร ่ ที่จะท าการประมลู
ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจประมูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ
และยอมรับในของที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลัง 

(7) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ 
ข้อ 9 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ  ๗  (๑)  ตามที่เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอ  ในกรณีที่เห็นสมควรอธบิดอีาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ของกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เข้าร่วมท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีประมูลด้วยก็ได้ 
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ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น  มีมูลค่าคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการน าออกขาย 
ก็ให้อธิบดีด าเนินการขายโดยวิธีประมูล   

กรณีที่มีความเห็นว่าแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้น  มีมูลค่าต่ าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการ
น าออกขาย  หรือเสื่อมสภาพจนไม่อาจน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยหรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการได้  
ให้อธิบดีจ าหน่ายออกจากสารบบของทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  3 

ข้อ 5 การขายโดยวิธีการประมูล  ผู้เข้าประมูลตอ้งวางหลักประกนัซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิหา้
ของราคาแร่ขัน้ต่ าตามที่อธบิดกี าหนด  และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่งของราคาแร่ที่ประมูลได้ 

หลักประกันซองตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน   
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการประมูลไม่เกิน
สามวันท าการและให้ช าระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีท าบันทึกรายงานขอขายโดยวิธีประมูล
ต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ระบุว่าเป็นแรซ่ึ่งตกเปน็ของแผ่นดนิตามมาตรา  63  มาตรา  103  หรือเป็นแร่ของกลาง
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่กรณีอื่น   

(2) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ขอขาย   
(3) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา  ๖๓  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนารายงานการท าเหมืองเดือนสุดท้าย  รายงานการตรวจสอบกรณีครบก าหนด  
สิ้นอายุประทานบัตร  รายงานการตรวจสอบประทานบัตรกรณีคืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งแปลง  และ
เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

(4) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา  ๑๐๓  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนาบันทึกรายการจ าหน่ายแร่และแร่คงเหลือตามใบอนุญาตครอบครองแร่ 
และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  

(5) กรณีการขอขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่อง  
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ให้แนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนา
ค าพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถงึที่สุด  ส าเนาหนังสือค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  ส าเนาประกาศ
หาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  

(6) ระบุชนิด  น้ าหนัก  ปริมาณ  จ านวน  ลักษณะ  และสภาพของแร่ที่ขอขาย  ในกรณีที่ 
ต้องมีผลวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการประเมินราคาให้แนบผลวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย   
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(7) ราคาประเมินเพ่ือใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะด าเนินการขาย  
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการก าหนดราคาขายขั้นต่ า   

(8) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว  และหรือที่จะต้องจ่าย  (ถ้ามี)  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา  เป็นต้น 

(9) รายละเอียดอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูล   

จ านวนสองคณะ  อย่างน้อยคณะละสามคน  ได้แก่  คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล  โดยให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แตร่ะดบัช านาญการขึน้ไปเป็นประธานกรรมการ
และให้มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนเป็นกรรมการ 

(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ท่ีจะท าการประมูล  และส่งไปปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง   

ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ  ๗  (2)  อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นประกาศ 
(1) ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  จ านวน  น้ าหนักหรือปริมาตร  สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะ

ของกองแร่ที่จะขาย 
(2) วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด าเนินการประมูล 
(3) วิธีการช าระเงิน 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเป็นหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตร  เช่น  

เป็นกิโลกรัมละเท่าใด  หรือเมตริกตันละเท่าใด 
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(6) เป็นการประมูลขายแร่ตามสภาพที่เป็นอยู่  และผู้เข้าประมูลต้องพิจารณาตรวจสอบ 

และศึกษารายละเอียดชนิด  ลักษณะ  สภาพ  จ านวน  ปริมาณ  และปริมาตรของแร ่ ที่จะท าการประมลู
ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจประมูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ
และยอมรับในของที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลัง 

(7) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ 
ข้อ 9 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ  ๗  (๑)  ตามที่เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอ  ในกรณีที่เห็นสมควรอธบิดอีาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ของกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เข้าร่วมท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีประมูลด้วยก็ได้ 
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ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง 
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประมูลแล้ว 
ข้อ 11  คณะกรรมการด าเนินการประมูล  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะท าการประมูล  ตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขั้นต่ าที่

อธิบดีก าหนด   
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน   
(3) จัดท าบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย  และให้กรรมการลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า 
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล  ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น

ผู้มีอ านาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ 
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่ าตามที่อธิบดีก าหนด  

ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาที่จะไมข่ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ก็ได้  หรือจะท าการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้ 

(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคา 
ทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้ 

(7) ก าหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายแร่ที่ประมูลได้ออกจาก
สถานที่ที่แร่นั้นตั้งหรือเก็บอยู่  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายแร่ได้ภายในเวลาที่ก าหนด   
ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 12 กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการประมูลก าหนดราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะท าการประมูล
สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เข้าประมูล  ก็ให้ก าหนดราคาขั้นต่ านั้นใหม่  และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ านั้นแล้ว  ให้ถือราคาขั้นต่ าที่อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็นราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะใช้ 
ในการด าเนินการประมูล 

ข้อ 1๓ กรณีการด าเนินการประมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจระงับการด าเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
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 (๑.1) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว
แล้วแต่กรณี 

 (1.2) กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (๒.๑) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน

นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง 
 (๒.๒) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือ 
 (๒.๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  เอกสาร

หลักฐานตาม  (๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข้อ ๑๕ เมื่อการประมูลได้ด าเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล   
ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีที่ท าการประมูล  และรายงานผลการด าเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ 

ข้อ ๑๖ การช าระราคาแร่ที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง   
(1) ถ้าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่  ผู้ประมูลแร่ได้ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่ง

ต่างหากจากราคาแร่ที่ประมูลได้   
(๒) เมื่อหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลได้ต้องช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ในส่วนที่เหลือ   

โดยต้องช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น 
(๓) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูลแร่ได้

ช าระเงินครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม  (๒)  แล้ว  ให้ด าเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว 
ข้อ 1๗ กรณีผู้ประมูลไม่ช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  1๖  หรือ 

ผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพก่อนช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนโดยไม่มีทายาท
หรือผู้ช าระบัญชีร้องขอสวมสิทธิพร้อมช าระเงินที่ค้างอยู่ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น  
การประมูลครั้งนั้น  โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลหรือคณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่าไม่มีเหตุผล  
อันสมควรที่ไม่ได้ร้องขอสวมสิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้นั้น   
และให้หลักประกันซองตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายส่งมอบแร่ 
พร้อมหลักฐานการประมูลแร่ให้กับผู้ประมูลได้  และแจ้งให้ไปยื่นขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบแร่ 
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ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง 
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประมูลแล้ว 
ข้อ 11  คณะกรรมการด าเนินการประมูล  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะท าการประมูล  ตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขั้นต่ าที่

อธิบดีก าหนด   
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน   
(3) จัดท าบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย  และให้กรรมการลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า 
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล  ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น

ผู้มีอ านาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ 
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่ าตามที่อธิบดีก าหนด  

ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาที่จะไมข่ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ก็ได้  หรือจะท าการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้ 

(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคา 
ทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้ 

(7) ก าหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายแร่ที่ประมูลได้ออกจาก
สถานที่ที่แร่นั้นตั้งหรือเก็บอยู่  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายแร่ได้ภายในเวลาที่ก าหนด   
ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 12 กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการประมูลก าหนดราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะท าการประมูล
สูงเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้เข้าประมูล  ก็ให้ก าหนดราคาขั้นต่ านั้นใหม่  และเมื่ออธิบดีอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ านั้นแล้ว  ให้ถือราคาขั้นต่ าที่อธิบดีอนุมัติครั้งหลังเป็นราคาขั้นต่ าของแร่ที่จะใช้ 
ในการด าเนินการประมูล 

ข้อ 1๓ กรณีการด าเนินการประมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจระงับการด าเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
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 (๑.1) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว
แล้วแต่กรณี 

 (1.2) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (๒.๑) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน

นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง 
 (๒.๒) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือ 
 (๒.๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  เอกสาร

หลักฐานตาม  (๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข้อ ๑๕ เมื่อการประมูลได้ด าเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล   
ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีที่ท าการประมูล  และรายงานผลการด าเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ 

ข้อ ๑๖ การช าระราคาแร่ที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง   
(1) ถ้าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่  ผู้ประมูลแร่ได้ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่ง

ต่างหากจากราคาแร่ที่ประมูลได้   
(๒) เมื่อหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลได้ต้องช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ในส่วนที่เหลือ   

โดยต้องช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น 
(๓) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูลแร่ได้

ช าระเงินครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม  (๒)  แล้ว  ให้ด าเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว 
ข้อ 1๗ กรณีผู้ประมูลไม่ช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  1๖  หรือ 

ผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายหรือนิติบุคคลสิ้นสภาพก่อนช าระราคาแร่ที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนโดยไม่มีทายาท
หรือผู้ช าระบัญชีร้องขอสวมสิทธิพร้อมช าระเงินที่ค้างอยู่ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น  
การประมูลครั้งนั้น  โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลหรือคณะกรรมการด าเนินการประมูลเห็นว่าไม่มีเหตุผล  
อันสมควรที่ไม่ได้ร้องขอสวมสิทธิภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้นั้น   
และให้หลักประกันซองตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายส่งมอบแร่ 
พร้อมหลักฐานการประมูลแร่ให้กับผู้ประมูลได้  และแจ้งให้ไปยื่นขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับมอบแร่ 

้หนา   ๕
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ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายออกหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว   

ข้อ 2๐ การขนย้ายแร่ออกไปจากสถานที่ตั้งหรือเก็บแร่  ผู้ประมูลแร่ได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย 

ข้อ 2๑ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายใน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 2๒ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้หักเงินจากการประมูลขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
ไว้เป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
และน าเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อ 2๓ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลเสนอเรื่องต่ออธิบดี  เพ่ือให้
ยกเลิกการประมูลครั้งนั้นและด าเนินการประมูลใหม่ 

(1) ไม่มีผู้เสนอราคา  หรือมีผู้เสนอราคา  แต่ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(2) ผู้ประมูลแร่ได้สละสิทธิ์หรือถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้   
ส่วนที ่ ๒ 

การขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผน่ดนิที่มิใช่แร่ 
 
 

ข้อ 2๔ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินในส่วนที่  ๑   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็น  
ของแผ่นดินในส่วนนี้โดยอนุโลม 

หมวด  2 
การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรอืแตง่แร่ซึง่ตกเปน็ของแผน่ดินกอ่นน าออกขาย 

 
 

ข้อ 2๕ กรณีแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิที่จะน าออกขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้
มีราคาต่ าเกินไป  ให้ด าเนินการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่นั้นให้มีราคาเพ่ิมขึ้นและคุ้มค่าก่อนน า
ออกขายก็ได้ 

การด าเนินการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่ก่อนน าออกขายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด   

หมวด  3 
การน าแร่หรือของกลางหรอืทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผน่ดนิ 

ไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาวิจัย  หรือเพื่อประโยชนอ์ื่นแก่ทางราชการ 
หรือการจ าหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ 
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ข้อ ๒๖ เมื่อได้ด าเนินการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วไม่น้อยกว่าสามครั้ง  แต่ไม่มีผู้ใดซื้อ  
หรือเข้าประมูล  ถ้าเก็บรักษาไว้ต่อไปก็ไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  ให้อธิบดีมีอ านาจอนุมัติให้
น าแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพ่ือประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ   

ข้อ 2๗ กรณีตามข้อ  26  หากหน่วยงานของรัฐหรอืสถาบันการศึกษาประสงค์จะขอน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  ให้ท าหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ยื่นต่อ  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด  แต่เฉพาะกรณีแร่หรือของกลางที่เป็นแร่  
ให้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น   

เมื่ออธิบดีอนุมัติ  ให้ด าเนินการจ าหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นออกจากสารบบ 
ของทางราชการ 

ข้อ 2๘ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ด าเนินการจ าหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกจากสารบบของทางราชการ 

(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพของแร่หรือของกลางที่เป็นแร่นั้นแล้ว  และมีความเห็นว่า
มีมูลค่าต่ าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการน าออกขาย  หรือหากจะน าไปปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือ  
แต่งก่อนน าออกขายก็จะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย  หรือได้เสื่อมสภาพหรือกลายเป็นส่วนควบกับที่ดินที่แร่นั้น
เก็บกองอยู่จนแยกออกจากกันไม่ได้   

(2) ไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดสนใจจะขอน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  
หรือประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  เนื่องจากแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นได้เสื่อมสภาพจนไม่อาจ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ 
ที่อธิบดีก าหนด  ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติเพ่ือจ าหน่ายออกจากสารบบ
ของทางราชการ  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เป็นแร่  หรือทรัพย์สิน  หรือเป็นของกลาง
ประเภทใด  ตกเป็นของแผ่นดนิเมือ่ใด  กรณีใด  หลักฐานการประมูล  (ถ้ามี)  สภาพของแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สิน  การประเมินราคา  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  หลักฐานอื่น ๆ   

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ไปใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้ท าการเปรียบเทียบคดี

้หนา   ๗
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ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐188



ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายออกหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว   

ข้อ 2๐ การขนย้ายแร่ออกไปจากสถานที่ตั้งหรือเก็บแร่  ผู้ประมูลแร่ได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย 

ข้อ 2๑ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายใน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 2๒ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้หักเงินจากการประมูลขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
ไว้เป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
และน าเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อ 2๓ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลเสนอเรื่องต่ออธิบดี  เพ่ือให้
ยกเลิกการประมูลครั้งนั้นและด าเนินการประมูลใหม่ 

(1) ไม่มีผู้เสนอราคา  หรือมีผู้เสนอราคา  แต่ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(2) ผู้ประมูลแร่ได้สละสิทธิ์หรือถือว่าสละสิทธิ์ในแร่ที่ประมูลได้   
ส่วนที ่ ๒ 

การขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผน่ดนิที่มิใช่แร่ 
 
 

ข้อ 2๔ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขายแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินในส่วนที่  ๑   
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการขายของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็น  
ของแผ่นดินในส่วนนี้โดยอนุโลม 

หมวด  2 
การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรอืแตง่แร่ซึง่ตกเปน็ของแผน่ดินกอ่นน าออกขาย 

 
 

ข้อ 2๕ กรณีแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดนิที่จะน าออกขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้
มีราคาต่ าเกินไป  ให้ด าเนินการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่นั้นให้มีราคาเพ่ิมขึ้นและคุ้มค่าก่อนน า
ออกขายก็ได้ 

การด าเนินการปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือแต่งแร่ก่อนน าออกขายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด   

หมวด  3 
การน าแร่หรือของกลางหรอืทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผน่ดนิ 

ไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาวิจัย  หรือเพื่อประโยชนอ์ื่นแก่ทางราชการ 
หรือการจ าหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ 

 
 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ข้อ ๒๖ เมื่อได้ด าเนินการขายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วไม่น้อยกว่าสามครั้ง  แต่ไม่มีผู้ใดซื้อ  
หรือเข้าประมูล  ถ้าเก็บรักษาไว้ต่อไปก็ไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  ให้อธิบดีมีอ านาจอนุมัติให้
น าแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพ่ือประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ   

ข้อ 2๗ กรณีตามข้อ  26  หากหน่วยงานของรัฐหรอืสถาบันการศึกษาประสงค์จะขอน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  ให้ท าหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ยื่นต่อ  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด  แต่เฉพาะกรณีแร่หรือของกลางที่เป็นแร่  
ให้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น   

เมื่ออธิบดีอนุมัติ  ให้ด าเนินการจ าหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นออกจากสารบบ 
ของทางราชการ 

ข้อ 2๘ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ด าเนินการจ าหน่ายแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของแผ่นดินออกจากสารบบของทางราชการ 

(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพของแร่หรือของกลางที่เป็นแร่นั้นแล้ว  และมีความเห็นว่า
มีมูลค่าต่ าเกินไปไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการน าออกขาย  หรือหากจะน าไปปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือ  
แต่งก่อนน าออกขายก็จะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย  หรือได้เสื่อมสภาพหรือกลายเป็นส่วนควบกับที่ดินที่แร่นั้น
เก็บกองอยู่จนแยกออกจากกันไม่ได้   

(2) ไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดสนใจจะขอน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  
หรือประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ  เนื่องจากแร่หรือของกลางหรือทรัพย์สินนั้นได้เสื่อมสภาพจนไม่อาจ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ 
ที่อธิบดีก าหนด  ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติเพ่ือจ าหน่ายออกจากสารบบ
ของทางราชการ  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เป็นแร่  หรือทรัพย์สิน  หรือเป็นของกลาง
ประเภทใด  ตกเป็นของแผ่นดนิเมือ่ใด  กรณีใด  หลักฐานการประมูล  (ถ้ามี)  สภาพของแร่หรือของกลาง
หรือทรัพย์สิน  การประเมินราคา  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  หลักฐานอื่น ๆ   

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ไปใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้ท าการเปรียบเทียบคดี

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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และในคดีที่เปรียบเทียบนั้นเป็นคดีที่มีของกลางซึ่งผู้ต้องหาหรือเจ้าของยินยอมยกของกลางนั้นให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน   

การจัดท ารายงานเพ่ือขออนุมัติน าของกลางตามวรรคหนึ่งออกขาย  ให้แนบหลักฐานส าเนา
บันทึกการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  หรือของพนักงานสอบสวน  บันทึกค ายินยอม
ของเจ้าของหรือผู้ต้องหายกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน  และบันทึกหรอืหลักฐานการมอบของกลาง  (ถ้ามี) 

กรณีที่ไม่ได้ท าการเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  ให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคดีนั้นได้ระงับโดยการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่น 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนรราาาั้ันต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
พ.ศ. 256๒ 

โรยที่เป็นการสมาวรก าหนรให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 

อาศัยอ านาจตามาวามในั้อ 11 (1) ัองระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าร้วยการัายแร่ 
หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 2562 อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
จึงออกประกาศไว้ รังต่อไปนี้ 

ั้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
การก าหนรราาาั้ันต่ าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 256๒”  

ั้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังาับตั้งแต่วันถัรจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ั้อ 3 ในประกาศนี้ 

“อธิบรี” หมายาวามว่า อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 “ราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน” หมายาวามว่า 

ราาาั้ันต่ าที่ใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการร าเนินการประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สิน
ซึ่งตกเป็นัองแผ่นรินตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  

หมวร 1 
การก าหนรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 

ั้อ 4 กรณีแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางที่เป็นแร่และตกเป็นัองแผ่นริน ให้ก าหนร
ราาาั้ันต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนรไว้ รังต่อไปนี้ 

(1) การประเมินมูลา่า 
 (1.1) ใช้ราาาประกาศแร่เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บา่าภาาหลวงแร่ในวันที่ 

ท าการา านวณเป็นเกณฑ์ในการา านวณมูลา่าแร่ กรณีที่มีแร่หลายชนิรอยู่รวมกันให้า านวณมูลา่าแร่ตามชนิร
ัองแร่แล้วน ามารวมกัน 

 (1.2 ) การา านวณน้ าหนักที่แท้จริงัองแร่ชนิรที่ต้องการประมูล ให้ใช้ผลวิเาราะห์
ทางเามีเป็นส่วนประกอบในการา านวณ หากต้องใช้ั้อมูลอ่ืนประกอบการา านวณให้ใช้ผลวิเาราะห์ทางฟิสิกส์
หรือการประเมินอ่ืนที่เทียบเท่า 

(2) การา านวณ … 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐190



และในคดีที่เปรียบเทียบนั้นเป็นคดีที่มีของกลางซึ่งผู้ต้องหาหรือเจ้าของยินยอมยกของกลางนั้นให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน   

การจัดท ารายงานเพ่ือขออนุมัติน าของกลางตามวรรคหน่ึงออกขาย  ให้แนบหลักฐานส าเนา
บันทึกการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  หรือของพนักงานสอบสวน  บันทึกค ายินยอม
ของเจ้าของหรือผู้ต้องหายกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน  และบันทึกหรือหลักฐานการมอบของกลาง  (ถ้ามี) 

กรณีที่ไม่ได้ท าการเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  ให้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคดีนั้นได้ระงับโดยการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่น 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนรราาาั้ันต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
พ.ศ. 256๒ 

โรยที่เป็นการสมาวรก าหนรให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง
หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 

อาศัยอ านาจตามาวามในั้อ 11 (1) ัองระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าร้วยการัายแร่ 
หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 2562 อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
จึงออกประกาศไว้ รังต่อไปนี้ 

ั้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
การก าหนรราาาั้ันต่ าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน พ.ศ. 256๒”  

ั้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังาับตั้งแต่วันถัรจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ั้อ 3 ในประกาศนี้ 

“อธิบรี” หมายาวามว่า อธิบรีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 “ราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน” หมายาวามว่า 

ราาาั้ันต่ าที่ใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการร าเนินการประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สิน
ซึ่งตกเป็นัองแผ่นรินตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  

หมวร 1 
การก าหนรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 

ั้อ 4 กรณีแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางที่เป็นแร่และตกเป็นัองแผ่นริน ให้ก าหนร
ราาาั้ันต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนรไว้ รังต่อไปนี้ 

(1) การประเมินมูลา่า 
 (1.1) ใช้ราาาประกาศแร่เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บา่าภาาหลวงแร่ในวันที่ 

ท าการา านวณเป็นเกณฑ์ในการา านวณมูลา่าแร่ กรณีที่มีแร่หลายชนิรอยู่รวมกันให้า านวณมูลา่าแร่ตามชนิร
ัองแร่แล้วน ามารวมกัน 

 (1.2 ) การา านวณน้ าหนักที่แท้จริงัองแร่ชนิรที่ต้องการประมูล ให้ใช้ผลวิเาราะห์
ทางเามีเป็นส่วนประกอบในการา านวณ หากต้องใช้ั้อมูลอ่ืนประกอบการา านวณให้ใช้ผลวิเาราะห์ทางฟิสิกส์
หรือการประเมินอ่ืนที่เทียบเท่า 

(2) การา านวณ … 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 191
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(2) การา านวณา่าใช้จ่าย 
   (2.1) า่าภาาหลวงแร่ ให้า านวณา่าภาาหลวงแร่ตามวิธีการจัรเก็บา่าภาาหลวงแร่
ัองกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 (2.2) า่าแต่งแร่ หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อแร่ต้องมีการแต่งแร่ก่อนจึงจะจ าหน่าย
หรือใช้ประโยชน์ไร้ และไม่มีก าหนรราาาประกาศส าหรับแร่ที่ยังไม่ผ่านการแต่งแร่ ให้า านวณา่าใช้จ่ายในการแต่งแร่
ตามวิธีการแต่งแร่โรยวิธีหลัก รังนี้ 

  (2.2.1) การแต่งแร่โรยวิธีอาศัยาวามถ่วงจ าเพาะ าวามเป็นแม่เหล็ก  
าวามน าไฟฟ้า ในกรณีแร่โลหะ เช่น แร่รีบุก แร่วุลแฟรม เป็นต้น เท่ากับ 1,667 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) 
ในกรณีไม่ใช่แร่โลหะ เช่น แร่ฟลูออไรร์ เป็นต้น เท่ากับ 300 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบร 
และาัรันารแร่แล้ว  

  (2.2.2) การแต่งแร่โรยวิธีการลอยแร่ ในกรณีแร่โลหะ เช่น แร่รีบุก แร่ตะกั่ว 
แร่สังกะสี เป็นต้น เท่ากับ 3,000 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ในกรณีไม่ใช่แร่โลหะ เช่น แร่เฟลร์สปาร์ เป็นต้น 
เท่ากับ 900 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบรและาัรันารแร่แล้ว 

   (2.2.3) การแต่งแร่โรยวิธีการบรและาัรันารแร่ เช่น แร่อุตสาหกรรม  
แร่หินอุตสาหกรรม เป็นต้น เท่ากับ 20 บาท/เมตริกตัน (แร่ป้อน)  

  (2.2.4) การแต่งแร่โรยวิธีล้างและาัรันารแร่ เช่น แร่ทรายแก้ว เป็นต้น 
เท่ากับ 40 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) 

  (2.2.5) การแต่งแร่โรยวิธีาัรเลือกร้วยมือ เช่น แร่เฟลร์สปาร์ เป็นต้น 
เท่ากับ 100 บาท/เมตริกตัน (ัองหัวแร่) ทั้งนี้ รวมา่าบรแร่แล้ว 

  (2.2.6) การแต่งแร่โรยวิธีอ่ืน ให้ประเมินตามาวามเหมาะสม 
 (2.3) า่าสูญเสียแร่ระหว่างการันส่ง า่าใช้จ่ายเกี่ยวกับา่าประกันภัย า่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับแรงงาน า่าสูญเสียแร่จากการแต่งแร่ และอ่ืนๆ ให้ประเมินรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ัองมูลา่าแร่ 
 (2.4) า่าันส่งแร่ ให้ใช้อัตราา่าันส่ง 2.4 บาท/กิโลเมตร/เมตริกตัน ในการา านวณ 
  (2.4.1) หากแร่อยู่ในสภาพตาม (2.2) ให้า านวณา่าันส่งแร่ัองกลางทั้งหมร 

จากจุรที่แร่ตั้งอยู่ไปยังสถานที่แต่งแร่ที่ใกล้ที่สุร 
  (2.4.2) หากหัวแร่สะอารที่ไร้จากการแต่งแร่ มีผู้ซื้อจ าเพาะเจาะจง ไม่สามารถ

จ าหน่ายทั่วไปไร้ เช่น ต้องจ าหน่ายให้แก่โรงถลุง หรือผู้ใช้แร่นั้นๆ โรยเฉพาะ หรือต้องส่งออกไปต่างประเทศ  
ให้า านวณา่าันส่งแร่รวมจากา่าันส่งแร่ทั้งหมรที่ยังไม่ผ่านการแต่งแร่ตาม (2.4.1) บวกกับา่าันส่งหัวแร่
สะอารจากสถานที่แต่งแร่ไปยังโรงถลุง หรือผู้ใช้แร่นั้น ๆ โรยเฉพาะ หรือสถานที่ส าหรับการส่งออกที่ใกล้ที่สุร 
โรยการา านวณา่าันส่งจากน้ าหนักหัวแร่สะอาร (น้ าหนักหัวแร่ที่ใช้ประเมินา านวณจากผลวิเาราะห์ทางเามี 
ผลวิเาราะห์ทางฟิสิกส์หรือการประเมิน)  

  (2.4.3) หากแร่อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อสามารถจ าหน่ายต่อหรือใช้ประโยชน์ 
ไร้ทันทีให้า านวณา่าันส่งแร่จากจุรที่แร่ตั้งอยู่ไปยังผู้ใช้แร่ที่ใกล้ที่สุร กรณีเป็นแร่ที่สามารถจ าหน่ายไร้ทั่วไป 
เช่น แร่หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้างที่บรและาัรันารแล้ว ไม่ต้องา านวณา่าันส่งถึงผู้ใช้ 

 (2.5) า่าใช้จ่ายรวม า านวณจากผลรวมัองา่าใช้จ่ายที่า านวณไร้ตาม (2.1) ถึง (2.4) 
(3) า่าการา้าเพ่ือผลก าไร  
 ก าหนรให้ผู้ซื้อแร่มีผลก าไรจากการร าเนินการประมูลไม่เกินร้อยละ 30 ัองมูลา่าแร่ 

หลังหักา่าใช้จ่ายรวมตาม (2.5) แล้ว ซึ่งา่าการา้าเพ่ือผลก าไรจะเป็นปัจจัยส าาัญในการประมูล  ผู้ที่สามารถ 
ลรผลก าไรไร้มากที่สุรจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ทางราชการในการจ าหน่ายแร่ไร้ในราาาสูง 

 
(4) การก าหนร … 
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(4) การก าหนรราาาั้ันต่ า  
 (4.1) ก าหนรให้ราาาัั้นต่ าแร่ า านวณจากมูลา่าแร่ที่า านวณไร้ตาม (1.1) และ (1.2) 

หักลบร้วยา่าใช้จ่ายรวมตาม (2.5) และา่าการา้าเพ่ือผลก าไรตาม (3)  
 (4.2) ในการแสรงวิธีการา านวณ ให้ใช้แบบฟอร์มรายการา านวณราาาัั้นต่ าแร่

ตามแนบท้ายประกาศนี้ และกรณีต้องการา านวณปริมาณัองหัวแร่โลหะ ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณปริมาณ
ของหัวแร่จากเปอร์เซ็นต์โลหะในแร่ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

ั้อ 5 กรณีัองกลางหรือทรัพย์สินอ่ืนซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน ให้ก าหนรราาาัั้นต่ าตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนรไว้ รังต่อไปนี้   

(1) การประเมินมูลา่า  
 (1.1) ให้ท าการประเมินราาาัองเารื่องจักรอุปกรณ์ตามสภาพปัจจุบัน การประเมิน

ราาาสามารถท าไร้โรยวิธีการอย่างใรอย่างหนึ่ง รังต่อไปนี้ 
   (1.1.1) หากาณะกรรมการร าเนินการประมูลสามารถประเมินราาาไร้  

ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลเป็นผู้ประเมินราาา 
   (1.1.2) หากาณะกรรมการร าเนินการประมูลไม่สามารถประเมินราาาเองไร้ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ัอาวามร่วมมือร้านั้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่เัตตามพ้ืนที่าวามรับผิรชอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

    (1.2) ให้แสรงหลักฐานการสอบถามราาาจากบริษัทที่มีการจ าหน่ายเารื่องจักร 
หรือผู้อ่ืนที่เป็นผู้ใช้งานหรือมีาวามรู้เกี่ยวกับเารื่องจักรอุปกรณ์นั้น ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาร้วย 

(2) า่าการา้าเพ่ือผลก าไร  
 ก าหนรให้ผู้ซื้อมีผลก าไรจากการร าเนินการประมูลซื้อเารื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิน 

ร้อยละ 30 ัองราาาเารื่องจักรที่ไร้ประเมินตาม (1) 
(3) การก าหนรราาาั้ันต่ า  
  ก าหนรให้ราาาัั้นต่ าัองเารื่องจักรอุปกรณ์ า านวณจากมูลา่าท่ีประเมินไร้ตาม (1) 

หักลบร้วยา่าการา้าเพ่ือผลก าไรตาม (2)  

หมวร 2 
การปรับลรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
  

ั้อ 6 การประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลที่ไร้รับการแต่งตั้งจากอธิบรีก าหนรราาาัั้นต่ าส าหรับการประมูลัายในแต่ละารั้ง 
รังนี้ 

 (1) ในการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลก าหนรราาาั้ันต่ า
เริ่มต้นตามหลักเกณฑ์การก าหนรราาาัั้นต่ าที่ก าหนรและไร้รับาวามเห็นชอบจากอธิบรี 

 (2) ในการประมูลัายารั้งที่สอง หากการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง าณะกรรมการร าเนินการ
ประมูลไร้ยกเลิกการประมูลในารั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราาา หรือมีผู้เสนอราาา แต่ไม่มีผู้เสนอราาารายใร
เสนอราาาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนรไว้ ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลก าหนรราาาเริ่มต้นัองราาาัั้นต่ าใหม่
เป็นจ านวนร้อยละเก้าสิบัองราาาั้ันต่ าใน (1) โรยปัรตัวเลัที่เป็นเศษัึ้นเป็นจ านวนเต็ม 

(3) ในการประมูล … 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐192
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(4) การก าหนรราาาั้ันต่ า  
 (4.1) ก าหนรให้ราาาัั้นต่ าแร่ า านวณจากมูลา่าแร่ที่า านวณไร้ตาม (1.1) และ (1.2) 

หักลบร้วยา่าใช้จ่ายรวมตาม (2.5) และา่าการา้าเพ่ือผลก าไรตาม (3)  
 (4.2) ในการแสรงวิธีการา านวณ ให้ใช้แบบฟอร์มรายการา านวณราาาัั้นต่ าแร่

ตามแนบท้ายประกาศนี้ และกรณีต้องการา านวณปริมาณัองหัวแร่โลหะ ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณปริมาณ
ของหัวแร่จากเปอร์เซ็นต์โลหะในแร่ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

ั้อ 5 กรณีัองกลางหรือทรัพย์สินอ่ืนซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน ให้ก าหนรราาาัั้นต่ าตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนรไว้ รังต่อไปนี้   

(1) การประเมินมูลา่า  
 (1.1) ให้ท าการประเมินราาาัองเารื่องจักรอุปกรณ์ตามสภาพปัจจุบัน การประเมิน

ราาาสามารถท าไร้โรยวิธีการอย่างใรอย่างหนึ่ง รังต่อไปนี้ 
   (1.1.1) หากาณะกรรมการร าเนินการประมูลสามารถประเมินราาาไร้  

ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลเป็นผู้ประเมินราาา 
   (1.1.2) หากาณะกรรมการร าเนินการประมูลไม่สามารถประเมินราาาเองไร้ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ัอาวามร่วมมือร้านั้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่เัตตามพ้ืนที่าวามรับผิรชอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

    (1.2) ให้แสรงหลักฐานการสอบถามราาาจากบริษัทที่มีการจ าหน่ายเารื่องจักร 
หรือผู้อ่ืนที่เป็นผู้ใช้งานหรือมีาวามรู้เกี่ยวกับเารื่องจักรอุปกรณ์นั้น ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาร้วย 

(2) า่าการา้าเพ่ือผลก าไร  
 ก าหนรให้ผู้ซื้อมีผลก าไรจากการร าเนินการประมูลซื้อเารื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิน 

ร้อยละ 30 ัองราาาเารื่องจักรที่ไร้ประเมินตาม (1) 
(3) การก าหนรราาาั้ันต่ า  
  ก าหนรให้ราาาัั้นต่ าัองเารื่องจักรอุปกรณ์ า านวณจากมูลา่าท่ีประเมินไร้ตาม (1) 

หักลบร้วยา่าการา้าเพ่ือผลก าไรตาม (2)  

หมวร 2 
การปรับลรราาาัั้นต่ าัองแร่หรือัองกลาง 

หรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
  

ั้อ 6 การประมูลัายแร่ซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน หรือัองกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นัองแผ่นริน 
ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลที่ไร้รับการแต่งตั้งจากอธิบรีก าหนรราาาัั้นต่ าส าหรับการประมูลัายในแต่ละารั้ง 
รังนี้ 

 (1) ในการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลก าหนรราาาั้ันต่ า
เริ่มต้นตามหลักเกณฑ์การก าหนรราาาัั้นต่ าที่ก าหนรและไร้รับาวามเห็นชอบจากอธิบรี 

 (2) ในการประมูลัายารั้งที่สอง หากการประมูลัายารั้งที่หนึ่ง าณะกรรมการร าเนินการ
ประมูลไร้ยกเลิกการประมูลในารั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราาา หรือมีผู้เสนอราาา แต่ไม่มีผู้เสนอราาารายใร
เสนอราาาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนรไว้ ให้าณะกรรมการร าเนินการประมูลก าหนรราาาเริ่มต้นัองราาาัั้นต่ าใหม่
เป็นจ านวนร้อยละเก้าสิบัองราาาั้ันต่ าใน (1) โรยปัรตัวเลัที่เป็นเศษัึ้นเป็นจ านวนเต็ม 

(3) ในการประมูล … 
สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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หลักเกณฑ์การค านวณปริมาณของหัวแร่จากเปอร์เซ็นต์โลหะในแร่ 
แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การก่าหนดราคาข้ันต่่าของแร่ 

หรือของกลางหรือทรัพย์สินซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2562 

กลุ่มแร่โลหะ 

แร่ดีบุก   
แคสซิเทอไรต์ (Cassiterite)  สูตรเคมี SnO2 มี Sn 78.76% 
แร่วุลแฟรม 
วุลแฟรไมต์ (Wolframite)  สูตรเคมี (Fe.Mn) WO4 มี WO3 76.3% 
ชไีลต์ (Scheelite) สูตรเคมี CaWO4 มี WO3 80.6% 
แร่สังกะสี 
สฟาเลอไรต์ (Sphalerite) สูตรเคมี ZnS มี Zn 67.0% 
สมิทซอไนต์ (Smithsonite) สูตรเคมี ZnCO3 มี Zn 52.1% 
เฮมิมอร์ไฟต์ (Hemimophite)  สูตรเคมี Zn4 (Si2O7)(OH)2 2H2O มี Zn 54.2% 
แร่ตะกั่ว 
เซรัสไซต์ (Cerussite) สูตรเคมี PbCO3 มี Pb 77.5% 
กาลีนา (Galena) สูตรเคมี PbS มี Pb 86.6% 
แร่พลวง 
สติบไนต์ (Stibnite) สูตรเคมี Sb2S3 มี Sb 71.4% 
สติบิโคไนต์ (Stibiconite) สูตรเคมี Sb3O6 (OH) มี Sb 74.8% 

แร ่ ทราบ % ของ ต้องการหา % ของ ทราบ % ของ ต้องการหา % ของ 

แคสซิเทอไรต์ 
วุลแฟรไมต์ 
ชีไลต์ 
สฟาเลอไรต์ 
สมิทซอไนต์ 
เฮมิมอร์ไฟต์ 
เซรัสไซต์ 
กาลีนา 
สติบไนต์ 
สติบิโคไนต์ 

Sn 
WO3 
WO3 
Zn 
Zn 
Zn 
Pb 
Pb 
Sb 
Sb 

SnO2     ให้คูณด้วย 1.2697 
(Fe.Mn) WO4 ให้คูณด้วย 1.311 
CaWO4  ให้คูณด้วย 1.241 
ZnS ให้คูณด้วย 1.493 
ZnCO3    ให้คูณด้วย 1.919 
Zn4 (Si2O7)(OH)2 2H2O    ให้คูณด้วย 1.845 
PbCO3 ให้คูณด้วย 1.290 
PbS ให้คูณด้วย 1.155 
Sb2S3    ให้คูณด้วย 1.401 
Sb3O6 (OH) ให้คูณด้วย 1.337 

SnO2   
(Fe.Mn) WO4 
CaWO4 
ZnS 
ZnCO3 
Zn4 
(Si2O7)(OH)22H2O 
PbCO3

PbS 
Sb2S3 
Sb3O6 (OH) 

Sn ให้คูณด้วย 0.7876 
WO3 ให้คูณด้วย 0.763 
WO3 ให้คูณด้วย 0.806 
Zn ให้คูณด้วย 0.670 
Zn ให้คูณด้วย 0.521 
Zn ให้คูณด้วย 0.542 
Pb ให้คูณด้วย 0.775 
Pb ให้คูณด้วย 0.866 
Sb ให้คูณด้วย 0.714 
Sb ให้คูณด้วย 0.748 

แร่เหล็ก 
ใช้ปริมาณหัวแร่เหล็กที่ได้จากการแต่งแล้ว ที่ค่า Fe ร้อยละ 59 ซึ่งเป็นคุณลักษณะเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ 

ตามเอกสารวิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่  
ดังนั้น ปริมาณหัวแร่เหล็ก = ปริมาณแร ่x ผลวิเคราะห์ทางเคมี % Fe 

59 
แร่แมงกานีส 
ใช้ปริมาณหัวแร่แมงกานีสที่ได้จากการแต่งแล้ว ที่ค่า Mn ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นคุณลักษณะเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ 

ตามเอกสารวิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่  
ดังนั้น ปริมาณหัวแร่แมงกานีส =   ปริมาณแร ่x ผลวิเคราะห์ทางเคมี % Mn 

 30 

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การกําหนด
ปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมืองตามประกาศน้ี  ให้ใช้บังคับกับ

ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองแล้ว 
ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องทําเหมืองโดยมีปริมาณงานและระยะเวลาทําการ  ดังนี้   
(1) ปริมาณงาน  คือ  การดําเนินการเตรียมการทําเหมือง  การพัฒนาหน้าเหมือง  การทําเหมือง  

การผลิตแร่  การแต่งแร่  หรือการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างรวมกัน 

(2) ภายในสิบสองเดือนต้องมีระยะเวลาทําการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรรายเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน  ซึ่งถือว่าเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ในการน้ีใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ  4 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  
และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขต
เหมืองแร่เดียวกัน  ในการนี้ใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐196



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การกําหนด
ปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมืองตามประกาศน้ี  ให้ใช้บังคับกับ

ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองแล้ว 
ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องทําเหมืองโดยมีปริมาณงานและระยะเวลาทําการ  ดังนี้   
(1) ปริมาณงาน  คือ  การดําเนินการเตรียมการทําเหมือง  การพัฒนาหน้าเหมือง  การทําเหมือง  

การผลิตแร่  การแต่งแร่  หรือการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างรวมกัน 

(2) ภายในสิบสองเดือนต้องมีระยะเวลาทําการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรรายเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน  ซึ่งถือว่าเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ในการน้ีใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามที่
กําหนดไว้ในข้อ  4 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  
และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขต
เหมืองแร่เดียวกัน  ในการนี้ใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  
ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  
การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร  
ทั้งนี้  การเปิดการทําเหมืองให้หมายความรวมถึง  การเตรียมการเพื่อการทําเหมืองตามมาตรา  59  (1) 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ด้วย 

ข้อ 4 ก่อนเปิดการทําเหมือง  ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 
เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน   

ข้อ 5 เ ม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ได้รับหนังสือตามข้อ  4  แล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
เพื่อทําการตรวจสอบ  และเม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  พร้อมความเห็น
ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  จากสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้ว   
หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตเปิดการทําเหมือง 
ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  จึงจะเริ่มเปิดการทําเหมืองได้   

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้เปิดการทําเหมืองให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 

ข้อ 8 ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองตามหมวดน้ี  มาใช้บังคับ 
กับกรณีดังต่อไปนี้โดยอนุโลม 

(1) กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับ
อนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมือง 

(2) กรณีผู้รับช่วงการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้รับช่วงการทําเหมือง 
(3) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมือง 
(4) กรณีผู้รับโอนประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร 
(5) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังโครงการทําเหมืองใหม่ 
(6) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
(7) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้มีหนังสือสั่งให้พักใช้ประทานบัตร  

หรือให้ระงับการประกอบกิจการ  หรือให้หยุดประกอบกิจการ 
(8) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

หมวด  2 
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง 
และเหตุขัดข้องในการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 9 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตประทานบัตรหรือบางส่วน
ของเขตประทานบัตร  ต้องแจ้งขออนุญาตหยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐198



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  
ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  
การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร  
ทั้งนี้  การเปิดการทําเหมืองให้หมายความรวมถึง  การเตรียมการเพื่อการทําเหมืองตามมาตรา  59  (1) 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ด้วย 

ข้อ 4 ก่อนเปิดการทําเหมือง  ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 
เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน   

ข้อ 5 เ ม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ได้รับหนังสือตามข้อ  4  แล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
เพื่อทําการตรวจสอบ  และเม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  พร้อมความเห็น
ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  จากสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้ว   
หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตเปิดการทําเหมือง 
ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  จึงจะเริ่มเปิดการทําเหมืองได้   

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้เปิดการทําเหมืองให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 

ข้อ 8 ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองตามหมวดน้ี  มาใช้บังคับ 
กับกรณีดังต่อไปนี้โดยอนุโลม 

(1) กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับ
อนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมือง 

(2) กรณีผู้รับช่วงการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้รับช่วงการทําเหมือง 
(3) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมือง 
(4) กรณีผู้รับโอนประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร 
(5) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังโครงการทําเหมืองใหม่ 
(6) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
(7) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้มีหนังสือสั่งให้พักใช้ประทานบัตร  

หรือให้ระงับการประกอบกิจการ  หรือให้หยุดประกอบกิจการ 
(8) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

หมวด  2 
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง 
และเหตุขัดข้องในการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 9 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตประทานบัตรหรือบางส่วน
ของเขตประทานบัตร  ต้องแจ้งขออนุญาตหยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่   

สภาการเหมืองแร่
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 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 10 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตหยุดการทํา
เหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพื่อทําการตรวจสอบ  และเมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เขตตรวจสอบ  แล้วเสร็จก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  
พร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตหยุดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบ 

ข้อ 11 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขอ
อนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  แล้ว  หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตหยุดการทําเหมืองให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเม่ือ 
ผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  
จึงจะหยุดการทําเหมืองได้   

ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมช้ีแจงเหตุผลข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ   

ข้อ 13 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือไม่สามารถทําเหมืองได้  ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องซึ่งมีลักษณะเป็นการชั่วคราวอันไม่อาจ 
ก้าวล่วงเสียได้  และเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ถือประทานบัตรมิได้มีส่วนเป็นผู้ผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุขัดข้องทางกายภาพ  เช่น  เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเหมืองได้รับความเสียหาย  
หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือเกิดอุบัติภัย  หรือเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานจนไม่อาจ 
ทําเหมืองได้ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและ
ระยะเวลาในการทําเหมือง 

(2) เหตุขัดข้องตามกฎหมาย  เช่น  มีกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจนไม่อาจทําเหมืองได้
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและระยะเวลา 
ในการทําเหมือง   

(3) เหตุขัดข้องทางเศรษฐกิจ  เช่น  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรนั้นมีปริมาณล้นตลาด 
ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าในขณะน้ันความต้องการแร่ชนิดนั้นมีปริมาณเท่าใด  และปริมาณ
การผลิตแร่ชนิดนั้นมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรน้ัน
มีระดับราคาต่ํากว่าปกติมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าแร่ชนิดนั้นราคาปกติควรอยู่ในระดับใด
เปรียบเทียบกับราคาในขณะนั้น  เพื่อแสดงให้เห็นว่าราคาขณะน้ันต่ํากว่าราคาปกติมาก  กรณีชนิดแร่ 
ตามประทานบัตรมีระดับราคาต่ํากว่าต้นทุนมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการประกอบการ
ของตนมีระดับที่สูงกว่าราคาของแร่ชนิดนั้นมาก  เป็นต้น   

หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  3 
ระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 

ข้อ 14 การกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจะต้องกําหนดระยะเวลา 
ที่สมควรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเหตุขัดข้องของผู้ถือประทานบัตร  โดยจะอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง  
แต่ละครั้งได้ไม่เกิน  1  ปี   

ข้อ 15 ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ไม่ต้องจัดส่งรายงานการทําเหมือง  แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐200



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 10 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตหยุดการทํา
เหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพื่อทําการตรวจสอบ  และเมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เขตตรวจสอบ  แล้วเสร็จก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  
พร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตหยุดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบ 

ข้อ 11 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขอ
อนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  แล้ว  หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตหยุดการทําเหมืองให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเม่ือ 
ผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  
จึงจะหยุดการทําเหมืองได้   

ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ   

ข้อ 13 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือไม่สามารถทําเหมืองได้  ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องซึ่งมีลักษณะเป็นการชั่วคราวอันไม่อาจ 
ก้าวล่วงเสียได้  และเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ถือประทานบัตรมิได้มีส่วนเป็นผู้ผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุขัดข้องทางกายภาพ  เช่น  เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเหมืองได้รับความเสียหาย  
หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือเกิดอุบัติภัย  หรือเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานจนไม่อาจ 
ทําเหมืองได้ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและ
ระยะเวลาในการทําเหมือง 

(2) เหตุขัดข้องตามกฎหมาย  เช่น  มีกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจนไม่อาจทําเหมืองได้
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและระยะเวลา 
ในการทําเหมือง   

(3) เหตุขัดข้องทางเศรษฐกิจ  เช่น  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรนั้นมีปริมาณล้นตลาด 
ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าในขณะน้ันความต้องการแร่ชนิดนั้นมีปริมาณเท่าใด  และปริมาณ
การผลิตแร่ชนิดนั้นมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรนั้น
มีระดับราคาต่ํากว่าปกติมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าแร่ชนิดนั้นราคาปกติควรอยู่ในระดับใด
เปรียบเทียบกับราคาในขณะนั้น  เพื่อแสดงให้เห็นว่าราคาขณะน้ันต่ํากว่าราคาปกติมาก  กรณีชนิดแร่ 
ตามประทานบัตรมีระดับราคาต่ํากว่าต้นทุนมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการประกอบการ
ของตนมีระดับที่สูงกว่าราคาของแร่ชนิดนั้นมาก  เป็นต้น   

หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  3 
ระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 

ข้อ 14 การกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจะต้องกําหนดระยะเวลา 
ที่สมควรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเหตุขัดข้องของผู้ถือประทานบัตร  โดยจะอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง  
แต่ละครั้งได้ไม่เกิน  1  ปี   

ข้อ 15 ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ไม่ต้องจัดส่งรายงานการทําเหมือง  แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 201



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรและการอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (6)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง 

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

ข้อ 3 การจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตประทานบัตรมิได้  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการขอประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มี
พื้นที่สําหรับทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่ เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรน้ัน   
และได้ยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขต
ตามคําขอประทานบัตรนั้น 

(2) กรณีประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับ
ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามประทานบัตรนั้น  และได้ยื่นคําขอใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตรนั้น 

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

(3) กรณีการขอประทานบัตรหรือประทานบัตรมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับทิ้งหรือ
เก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  
และผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถหาพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตตามคําขอประทานบัตร 
หรือประทานบัตรเป็นสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายท่ีเกิดจากการทําเหมืองได้   

(4) การทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ 
กําหนดมาตรการมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามหมวดนี้  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
ประทานบัตรแนบท้ายประกาศนี้   

การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายในที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหรือ 
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของพื้นที่ 

ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  5  แล้วให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ยื่นคําขอให้ชําระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  พร้อมกับการย่ืนคําขอ 
 (1.1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  
 (1.2) ค่านํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  กรณีการยื่นคําขอจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ

เก็บมูลดินทรายซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตรตามข้อ  4  (3)   
 (1.3) ค่าเขียนหรือจําลองแผนที่ 
 (1.4) ค่ารังวัดกําหนดเขต 
 (1.5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่ 
 (1.6) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(2) รังวัดกําหนดเขตสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามประกาศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และจัดทําแผนที่ตามคําขอ 

(3) แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง 
ซึ่งออกแบบการทิ้งหรือเก็บกองมูลดินทรายในพื้นที่ที่ประสงค์จะตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย   
และดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  
รวมท้ังดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ในกรณีที่การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายน้ันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐202



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรและการอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (6)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง 

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

ข้อ 3 การจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตประทานบัตรมิได้  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการขอประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มี
พื้นที่สําหรับทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่ เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรน้ัน   
และได้ยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขต
ตามคําขอประทานบัตรนั้น 

(2) กรณีประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับ
ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามประทานบัตรนั้น  และได้ยื่นคําขอใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตรนั้น 
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(3) กรณีการขอประทานบัตรหรือประทานบัตรมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับทิ้งหรือ
เก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  
และผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถหาพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตตามคําขอประทานบัตร 
หรือประทานบัตรเป็นสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายท่ีเกิดจากการทําเหมืองได้   

(4) การทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ 
กําหนดมาตรการมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามหมวดน้ี  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
ประทานบัตรแนบท้ายประกาศนี้   

การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายในที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหรือ 
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของพื้นที่ 

ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  5  แล้วให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ยื่นคําขอให้ชําระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  พร้อมกับการย่ืนคําขอ 
 (1.1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  
 (1.2) ค่านํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  กรณีการยื่นคําขอจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ

เก็บมูลดินทรายซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตรตามข้อ  4  (3)   
 (1.3) ค่าเขียนหรือจําลองแผนที่ 
 (1.4) ค่ารังวัดกําหนดเขต 
 (1.5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่ 
 (1.6) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(2) รังวัดกําหนดเขตสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามประกาศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และจัดทําแผนที่ตามคําขอ 

(3) แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง 
ซึ่งออกแบบการทิ้งหรือเก็บกองมูลดินทรายในพื้นที่ที่ประสงค์จะตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย   
และดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  
รวมท้ังดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ในกรณีที่การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายน้ันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ 

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 7 เม่ือคําขอประทานบัตรได้รับอนุญาตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  และให้นําแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรแนบไว้ท้ายประทานบัตรด้วย 

เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตประทานบัตรแล้ว  ให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

ข้อ 9 ห้ามผู้ถือประทานบัตรทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองที่ประสงค์จะนํามูลดินทรายออกนอกเขต
เหมืองแร่  ให้ยื่นขออนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พร้อมแนบเอกสาร  
ดังต่อไปนี้   

(1) เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณหาปริมาณมูลดินทรายตามหลักวิชาการ  
(2) ภาพถ่ายกองมูลดินทรายหรือการออกแบบการทําเหมืองที่จะทําให้มีมูลดินทรายออกจาก

การผลิตแร่บริเวณนั้น  และภาพถ่ายพื้นที่ 
(3) หลักฐานทางธรณีวิทยา   
(4) ระยะเวลาท่ีจะนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 11 มูลดินทรายที่จะอนุญาตให้นําออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ต้องเป็นประเภทเปลือกดิน  

ทราย  กรวด  หรือหิน  ซึ่งต้องไม่มีแร่ในปริมาณที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม  
มูลดินทรายประเภทน้ําขุ่นข้นไม่อนุญาตให้ระบายหรือนําออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 12 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตตามข้อ  10  แล้ว  

ให้แจ้งสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการตามข้อ  13 
ข้อ 13 ให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบดําเนินการ  

ดังต่อไปนี้  และแจ้งผลการดําเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เพื่อประกอบการพิจารณา 
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(1) ตรวจสอบสภาพ  ชนิด  และปริมาณของมูลดินทรายท่ีขออนุญาตนําออกนอกเขตเหมืองแร่
จากข้อมูลพื้นฐานของแผนผังโครงการทําเหมือง  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแร่ที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   

(2) การนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่จะต้องไม่ขัดกับเง่ือนไขซึ่งกําหนดไว้ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายประทานบัตร  หรือไม่ขัดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองหรือแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมือง 

(3) คํานวณระยะเวลาการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ตามปริมาณที่ขออนุญาต  
เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นําไปกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นสมควรอนญุาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ 

ข้อ 14 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับความเห็นจากสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบตามข้อ  13  และพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาตให้นํา 
มูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและกําหนดเวลาการให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ไว้ใน 
หนังสืออนุญาตด้วย   

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มีระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและผู้ได้รับ
อนุญาตต้องดําเนินการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาต 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  เมื่อชําระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในหนังสืออนุญาตก็ได้  

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร 
ออกหนังสืออนุญาตให้ขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  ให้ชี้แจงเหตุผล  ข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐204



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 7 เม่ือคําขอประทานบัตรได้รับอนุญาตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  และให้นําแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรแนบไว้ท้ายประทานบัตรด้วย 

เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตประทานบัตรแล้ว  ให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

ข้อ 9 ห้ามผู้ถือประทานบัตรทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองท่ีประสงค์จะนํามูลดินทรายออกนอกเขต
เหมืองแร่  ให้ยื่นขออนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พร้อมแนบเอกสาร  
ดังต่อไปนี้   

(1) เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณหาปริมาณมูลดินทรายตามหลักวิชาการ  
(2) ภาพถ่ายกองมูลดินทรายหรือการออกแบบการทําเหมืองที่จะทําให้มีมูลดินทรายออกจาก

การผลิตแร่บริเวณนั้น  และภาพถ่ายพื้นที่ 
(3) หลักฐานทางธรณีวิทยา   
(4) ระยะเวลาท่ีจะนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 11 มูลดินทรายที่จะอนุญาตให้นําออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ต้องเป็นประเภทเปลือกดิน  

ทราย  กรวด  หรือหิน  ซึ่งต้องไม่มีแร่ในปริมาณที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม  
มูลดินทรายประเภทน้ําขุ่นข้นไม่อนุญาตให้ระบายหรือนําออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 12 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตตามข้อ  10  แล้ว  

ให้แจ้งสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการตามข้อ  13 
ข้อ 13 ให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบดําเนินการ  

ดังต่อไปนี้  และแจ้งผลการดําเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เพื่อประกอบการพิจารณา 

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

(1) ตรวจสอบสภาพ  ชนิด  และปริมาณของมูลดินทรายท่ีขออนุญาตนําออกนอกเขตเหมืองแร่
จากข้อมูลพื้นฐานของแผนผังโครงการทําเหมือง  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแร่ที่อาจทําให้เกิดการปนเป้ือนต่อสภาพแวดล้อม   

(2) การนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่จะต้องไม่ขัดกับเง่ือนไขซึ่งกําหนดไว้ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายประทานบัตร  หรือไม่ขัดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองหรือแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมือง 

(3) คํานวณระยะเวลาการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ตามปริมาณที่ขออนุญาต  
เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นําไปกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นสมควรอนญุาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ 

ข้อ 14 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับความเห็นจากสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบตามข้อ  13  และพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาตให้นํา 
มูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและกําหนดเวลาการให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ไว้ใน 
หนังสืออนุญาตด้วย   

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มีระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและผู้ได้รับ
อนุญาตต้องดําเนินการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาต 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  เมื่อชําระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในหนังสืออนุญาตก็ได้  

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร 
ออกหนังสืออนุญาตให้ขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  ให้ชี้แจงเหตุผล  ข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง  การวางหลักประกนัการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง 

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 
พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  (7)  และมาตรา  68  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแร่  เรื่อง  การวางหลักประกันการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“หลักประกัน”  หมายความว่า  พันธบัตรรัฐบาล  หรือหนังสือค้ าประกันโดยธนาคาร 

หรือสถาบันการเงินที่จัดเก็บเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การท าเหมือง 

“การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง”  หมายความว่า  การฟื้นฟูพ้ืนที่ท าเหมืองแร่ให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยสอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนผังโครงการท าเหมือง  และแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่  การพัฒนา  และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

“การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง”  หมายความว่า  การรักษา  การบ าบัด 
หรือการบรรเทาทุกข์  โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

“โครงการ”  หมายความว่า  ประทานบัตร  หรือกลุ่มประทานบัตรท่ีอยู่ในโครงการเดียวกัน
ตั้งแต่ขอรับอนุญาตประทานบัตร 

หมวด  ๑ 
การวางหลักประกนั 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทต้องวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี
การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ดังนี้ 

(๑) การท าเหมืองประเภทท่ี  1  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 
 (1.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ

ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

 (1.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 การวางหลักประกันตาม  (1.1)  และ  (1.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมด  ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง 
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินสองงวด 

(2) การท าเหมืองประเภทท่ี  2  ที่มีชนิดแร่เดียวกับการท าเหมืองประเภทที่  1  แต่มีเนื้อที่
เกินหนึ่งร้อยไร่ให้วางหลักประกันตาม  (1) 

(3) การท าเหมืองประเภทท่ี  2  ยกเว้น  (2)  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 
 (3.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ

ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (3.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนห้าแสนบาท  ยกเว้น  โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย  ให้วางวงเงินหลักประกัน
ส าหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 การวางหลักประกันตาม  (3.1)  และ  (3.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมด  ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินเจ็ดงวด 

(4) การท าเหมืองประเภทที่  3  ยกเว้น  การท าเหมืองใต้ดิน  ตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญตัแิร่ 
พ.ศ.  2560  และการท าเหมืองแร่ทองค า  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 

 (4.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ
ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (4.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนหนึ่งล้านบาท   

การวางหลักประกันตาม  (4.1)  และ  (4.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง 
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินเจ็ดงวด   

(5) การท าเหมืองใต้ดิน  ตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และการท า
เหมืองแร่ทองค า  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐206



ประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง  การวางหลักประกนัการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง 

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 
พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  (7)  และมาตรา  68  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแร่  เรื่อง  การวางหลักประกันการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“หลักประกัน”  หมายความว่า  พันธบัตรรัฐบาล  หรือหนังสือค้ าประกันโดยธนาคาร 

หรือสถาบันการเงินที่จัดเก็บเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การท าเหมือง 

“การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง”  หมายความว่า  การฟื้นฟูพ้ืนที่ท าเหมืองแร่ให้อยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยสอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนผังโครงการท าเหมือง  และแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่  การพัฒนา  และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

“การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง”  หมายความว่า  การรักษา  การบ าบัด 
หรือการบรรเทาทุกข์  โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

“โครงการ”  หมายความว่า  ประทานบัตร  หรือกลุ่มประทานบัตรที่อยู่ในโครงการเดียวกัน
ตั้งแต่ขอรับอนุญาตประทานบัตร 

หมวด  ๑ 
การวางหลักประกนั 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทต้องวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ดังนี้ 

(๑) การท าเหมืองประเภทท่ี  1  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 
 (1.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ

ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

 (1.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 การวางหลักประกันตาม  (1.1)  และ  (1.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมด  ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง 
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินสองงวด 

(2) การท าเหมืองประเภทที่  2  ที่มีชนิดแร่เดียวกับการท าเหมืองประเภทที่  1  แต่มีเนื้อที่
เกินหนึ่งร้อยไร่ให้วางหลักประกันตาม  (1) 

(3) การท าเหมืองประเภทท่ี  2  ยกเว้น  (2)  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 
 (3.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ

ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (3.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนห้าแสนบาท  ยกเว้น  โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย  ให้วางวงเงินหลักประกัน
ส าหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองจ านวนหนึ่งแสนบาท 

 การวางหลักประกันตาม  (3.1)  และ  (3.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมด  ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินเจ็ดงวด 

(4) การท าเหมืองประเภทที่  3  ยกเว้น  การท าเหมืองใต้ดิน  ตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญตัแิร่ 
พ.ศ.  2560  และการท าเหมืองแร่ทองค า  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 

 (4.1) วงเงินหลักประกันส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการ
ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (4.2) วงเงินหลักประกนัส าหรับการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมืองของแตล่ะ
โครงการจ านวนหนึ่งล้านบาท   

การวางหลักประกันตาม  (4.1)  และ  (4.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง 
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินเจ็ดงวด   

(5) การท าเหมืองใต้ดิน  ตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และการท า
เหมืองแร่ทองค า  ให้วางวงเงินหลักประกัน  ดังนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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 (5.1) วงเงินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของแต่ละโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(5.2) วงเงินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองของแต่ละโครงการ  จ านวน
ห้าล้านบาท  

 การวางหลักประกันตาม  (5.1)  และ  (5.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินสิบงวด 

ข้อ 5 กรณีโครงการเหมืองแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นว่าต้องมี 
การพิจารณาเรื่องการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่เหมืองแร่และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  
เป็นกรณีพิเศษ  สามารถเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาวงเงินหลักประกันเป็นรายกรณีได้ 

ข้อ 6 ให้ผู้ถือประทานบัตรวางหลักประกันตามข้อ  4  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่ที่ตั้งของประทานบัตร  ดังนี้ 

(1) หลักประกันงวดแรกให้วางก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง  
(2) หลักประกันงวดที่เหลือให้วางภายในสามสิบวัน  ก่อนครบรอบปี  ตาม  (1)  จนครบวงเงนิ

หลักประกัน 
หมวด  2 

วิธีการวางหลักประกนั  การเบิกจ่าย  และการคนืหลักประกนั 

ข้อ 7 ผู้ถือประทานบัตรสามารถเลือกวิธีการวางหลักประกัน  โดยพันธบัตรรัฐบาล 
หรือหนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายวิธีรวมกันได้ 

ข้อ 8 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการท าเหมืองแล้ว  เห็นว่าสภาพสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่  ผู้ออกประทานบัตรมีอ านาจ
ก าหนดให้มีการปรับปรุงการวางหลักประกันให้สอดคล้องกับแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง 
ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง  หรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ไม่ครบถ้วน  หรือไม่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่น าหลักประกันมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทนผู้ถือประทานบัตร  และแจ้งให้
ผู้ถือประทานบัตรน าหลักประกันมาวางให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

ข้อ 10 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระหว่างการท าเหมืองแล้ว  ผู้ถือประทานบัตร
อาจย่ืนแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทบทวน  
การวางหลักประกันให้สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองที่มีการปรับปรุงใหม่ได้   

ข้อ ๑1 กรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด   

ข้อ ๑2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการท าเหมืองแร่  และผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี 
การท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ครบถ้วน  หรือเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืงแลว้ 
รวมทั้งไม่มีกรณีที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ออกประทานบัตร  ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ถือประทานบัตร   

กรณีโครงการเหมืองแร่ที่มีเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรว่าต้องเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนหลังปิดการท าเหมือง  ก่อนคืนหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ออกประทานบัตร 
กันวงเงินหลักประกันในส่วนของการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไว้ก่อน 
จนกว่าผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิจิณ  โชติกเสถียร 

รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นก ากบัตรวจสอบกระบวนการผลติ 

ประธานคณะกรรมการแร ่

้หนา   ๒๗
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐208



 (5.1) วงเงินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(5.2) วงเงินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองของแต่ละโครงการ  จ านวน
ห้าล้านบาท  

 การวางหลักประกันตาม  (5.1)  และ  (5.2)  ให้วางหลักประกันเป็นงวด  (รายปี) 
โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง
และงวดต่อไปให้วางงวดละเท่า ๆ  กัน  ไม่เกินสิบงวด 

ข้อ 5 กรณีโครงการเหมืองแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นว่าต้องมี 
การพิจารณาเรื่องการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่เหมืองแร่และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  
เป็นกรณีพิเศษ  สามารถเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาวงเงินหลักประกันเป็นรายกรณีได้ 

ข้อ 6 ให้ผู้ถือประทานบัตรวางหลักประกันตามข้อ  4  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่ที่ตั้งของประทานบัตร  ดังนี้ 

(1) หลักประกันงวดแรกให้วางก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมือง  
(2) หลักประกันงวดที่เหลือให้วางภายในสามสิบวัน  ก่อนครบรอบปี  ตาม  (1)  จนครบวงเงนิ

หลักประกัน 
หมวด  2 

วิธีการวางหลักประกนั  การเบิกจ่าย  และการคนืหลักประกนั 

ข้อ 7 ผู้ถือประทานบัตรสามารถเลือกวิธีการวางหลักประกัน  โดยพันธบัตรรัฐบาล 
หรือหนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายวิธีรวมกันได้ 

ข้อ 8 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการท าเหมืองแล้ว  เห็นว่าสภาพสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่  ผู้ออกประทานบัตรมีอ านาจ
ก าหนดให้มีการปรับปรุงการวางหลักประกันให้สอดคล้องกับแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง 
ที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง  หรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ไม่ครบถ้วน  หรือไม่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่น าหลักประกันมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทนผู้ถือประทานบัตร  และแจ้งให้
ผู้ถือประทานบัตรน าหลักประกันมาวางให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

้หนา   ๒๖
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ข้อ 10 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระหว่างการท าเหมืองแล้ว  ผู้ถือประทานบัตร
อาจย่ืนแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทบทวน  
การวางหลักประกันให้สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองที่มีการปรับปรุงใหม่ได้   

ข้อ ๑1 กรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง  ผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด   

ข้อ ๑2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการท าเหมืองแร่  และผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี 
การท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ครบถ้วน  หรือเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืงแลว้ 
รวมทั้งไม่มีกรณีที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ออกประทานบัตร  ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ถือประทานบัตร   

กรณีโครงการเหมืองแร่ที่มีเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรว่าต้องเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนหลังปิดการท าเหมือง  ก่อนคืนหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ออกประทานบัตร 
กันวงเงินหลักประกันในส่วนของการเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไว้ก่อน 
จนกว่าผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิจิณ  โชติกเสถียร 

รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นก ากบัตรวจสอบกระบวนการผลติ 

ประธานคณะกรรมการแร ่
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ประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง  การกําหนดวงเงนิและการจดัทําประกันภัยความรับผิดต่อชวีิต  ร่างกาย   

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรบัการทําเหมืองประเภทท่ี  2  และประเภทท่ี  3 
พ.ศ.  256๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรับเหมืองประเภทท่ี  2  และประเภทที่  3   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  (7)  และมาตรา  68  (9)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแร่  เรื่อง  การกําหนดวงเงินและการจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่  2  
และประเภทที่  3  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
หมวด  1 

วงเงนิและการจดัทําประกนัภัย 
 
 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน 
ของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร   
และจะต้องทําหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนือ่งตลอดอายุประทานบตัร  ให้มีจํานวน
เงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง  สําหรับการเสียชีวิต  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
หรือค่ารักษาพยาบาล  และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายจํานวน  ดังต่อไปนี้   

(1) การทําเหมืองประเภทที่  2  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท  ยกเว้นการทําเหมืองประเภทท่ี  2   
ที่มีชนิดแร่เดียวกับเหมืองประเภทที่  1  แต่มีเนื้อที่เกินหนึ่งร้อยไร่  และแร่หินประดับชนิดหินทราย   
ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกัน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท   

(2) การทําเหมืองประเภทที่  3  ประเภทเหมืองแร่ในทะเล  เหมืองแร่ถ่านหิน  เหมืองแร่
กัมมันตภาพรังสี   กลุ่มเหมืองหินอุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตไปใช้ในการผลิตซีเมนต์เ ป็นหลัก   
หรือเหมืองแร่โลหะที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ  (EHIA)  ยกเว้นเหมืองแร่ทองคํา  ให้จัดทําประกันภัยความรบัผิดต่อชวีิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

(3) การทําเหมืองประเภทที่  3  ประเภทเหมืองแร่ใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
โดยมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการแร่สามารถกําหนดวงเงิน 
ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่โครงการ  และผลกระทบที่เกิดจากโครงการเป็นรายโครงการ   

(4) การทําเหมืองประเภทที่  3  ชนิดแร่ทองคํา  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  
ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท   

(5) การทําเหมืองประเภทที่  3  ที่นอกเหนือจาก  (2)  (3)  และ  (4)  ให้จัดทําประกันภัย
ความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

การทําประกันภัยต้องระบุให้ผู้ได้รับความเสียหาย  เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตน 
ควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันโดยตรง  โดยผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับประกันตอ้งแจ้งให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกครั้ง ท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ ได้รับความเสียหาย  
และยื่นหลักฐานการทําประกันภัยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิด
การทําเหมือง 

ในกรณีท่ีค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ  ให้ผู้ถือประทานบัตรรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

หมวด  2 
การต่ออายุประกนัภัย 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องดําเนินการต่ออายุประกันภัยก่อนวันที่ประกันภัยเดิมจะสิ้นอายุ  
และเมื่อได้ต่ออายุประกันภัยแล้วให้ยื่นหลักฐานการต่ออายุประกันภัยฉบับใหม่ให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากประกันภัยฉบับเดิมสิ้นอายุ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิจิณ  โชติกเสถียร 

รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นกาํกบัตรวจสอบกระบวนการผลติ 

ประธานคณะกรรมการแร ่

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐210



ประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง  การกําหนดวงเงนิและการจดัทําประกันภัยความรับผิดต่อชวีิต  ร่างกาย   

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรบัการทําเหมืองประเภทท่ี  2  และประเภทท่ี  3 
พ.ศ.  256๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรับเหมืองประเภทท่ี  2  และประเภทที่  3   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  (7)  และมาตรา  68  (9)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการแร่  เร่ือง  การกําหนดวงเงินและการจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  สําหรับการทําเหมืองประเภทท่ี  2  
และประเภทที่  3  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
หมวด  1 

วงเงนิและการจดัทําประกนัภัย 
 
 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน 
ของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร   
และจะต้องทําหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนือ่งตลอดอายุประทานบตัร  ให้มีจํานวน
เงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง  สําหรับการเสียชีวิต  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
หรือค่ารักษาพยาบาล  และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายจํานวน  ดังต่อไปนี้   

(1) การทําเหมืองประเภทที่  2  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท  ยกเว้นการทําเหมืองประเภทท่ี  2   
ที่มีชนิดแร่เดียวกับเหมืองประเภทที่  1  แต่มีเนื้อที่เกินหนึ่งร้อยไร่  และแร่หินประดับชนิดหินทราย   
ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกัน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท   

(2) การทําเหมืองประเภทที่  3  ประเภทเหมืองแร่ในทะเล  เหมืองแร่ถ่านหิน  เหมืองแร่
กัมมันตภาพรังสี   กลุ่มเหมืองหินอุตสาหกรรมที่นําผลผลิตไปใช้ ในการผลิตซีเมนต์เป็นหลัก   
หรือเหมืองแร่โลหะที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ  (EHIA)  ยกเว้นเหมืองแร่ทองคํา  ให้จัดทําประกันภัยความรบัผิดต่อชวีิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

(3) การทําเหมืองประเภทที่  3  ประเภทเหมืองแร่ใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
โดยมีวงเงินประกันไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการแร่สามารถกําหนดวงเงิน 
ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่โครงการ  และผลกระทบที่เกิดจากโครงการเป็นรายโครงการ   

(4) การทําเหมืองประเภทที่  3  ชนิดแร่ทองคํา  ให้จัดทําประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  
ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท   

(5) การทําเหมืองประเภทที่  3  ที่นอกเหนือจาก  (2)  (3)  และ  (4)  ให้จัดทําประกันภัย
ความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

การทําประกันภัยต้องระบุให้ผู้ได้รับความเสียหาย  เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตน 
ควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันโดยตรง  โดยผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับประกันตอ้งแจ้งให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกครั้ง ท่ีมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ ได้รับความเสียหาย  
และยื่นหลักฐานการทําประกันภัยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิด
การทําเหมือง 

ในกรณีที่ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ  ให้ผู้ถือประทานบัตรรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

หมวด  2 
การต่ออายุประกนัภัย 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องดําเนินการต่ออายุประกันภัยก่อนวันที่ประกันภัยเดิมจะสิ้นอายุ  
และเมื่อได้ต่ออายุประกันภัยแล้วให้ยื่นหลักฐานการต่ออายุประกันภัยฉบับใหม่ให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากประกันภัยฉบับเดิมสิ้นอายุ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิจิณ  โชติกเสถียร 

รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นกาํกบัตรวจสอบกระบวนการผลติ 

ประธานคณะกรรมการแร ่

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารรายงานการท าเหมือง  

พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการท าเหมืองให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  68  (12)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการรายงานการท าเหมือง  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีแสดง 

การผลิตแร่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่นั้นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 5 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานการท าเหมืองประจ าเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  
โดยมีวิศวกรผู้ได้รบัอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุในสาขาวศิวกรรมเหมืองแร่  และไดร้บั
การแต่งตั้งจากผู้ถือประทานบัตรลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบรายงานการท าเหมืองแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

ข้อ 6 รายงานการท าเหมืองต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 
(2) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่จ าหน่ายออกไป  พร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่

และการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
(3) ชนิดแร่  และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง   
(4) จ านวนพื้นที่ที่ท าเหมือง 
(5) จ านวนดินหรือหินปนแร่ที่ขุดได้ 
(6) รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท าเหมือง 
(7) รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิด 
(8) รายละเอียดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(9) จ านวนพนักงานและคนงาน 

(10) จ านวนวันในการท าเหมือง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๖๓

(11) แผนที่แสดงการท าเหมือง   
(12) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(13) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานและเอกสารแนบโดยวิศวกรผู้ได้รับ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ข้อ 7 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตร 

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดภาพถ่ายและการค านวณหาปริมาตร  
ดินหรือหินและแร่ที่ขุดได้  ตามแนวทางการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ
แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(1) การท าเหมืองประเภทที่  1  ให้รายงานปีละ  1  ครั้ง  โดยการส่งรายงานในครั้งแรก  
ให้ส่งพร้อมกับรายงานการท าเหมืองภายใน  6  เดือน  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือนับแต่
วันที่เริ่มเปิดการท าเหมือง   

(2) การท าเหมืองประเภทที่  2  และประเภทท่ี  3  ให้รายงานปีละ  2  ครั้ง  โดยการ 
ส่งรายงานในครั้งแรกให้ส่งพร้อมกับรายงานการท าเหมืองภายใน  6  เดือน  นับแต่วันที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ  หรือนับแต่วันที่เริ่มเปิดการท าเหมือง   

(3) รายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับตาม  (1) 
และ  (2)  ให้ส่งรายงานในเดือนเดียวกันในแต่ละปี   

(4) การรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับต้องด าเนินการภายใต้  
การควบคุมรับผิดชอบของผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรต้องการจัดท ารายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตร
ด้วยวิธีการอื่น  ต้องได้รับความเห็นชอบวิธีการดังกล่าวจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(6) การท าเหมืองโดยวิธีการตามหลักเทคนิคการท าเหมืองแร่ดังต่อไปนี้  ไม่ต้องรายงานข้อมูล
การรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

(6.1) วิธีเหมืองใต้ดิน 
(6.2) วิธีเหมืองเรือขุด 
(6.3) วิธีเหมืองละลายแร่ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐212



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารรายงานการท าเหมือง  

พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการท าเหมืองให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  68  (12)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการท าเหมือง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการรายงานการท าเหมือง  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีแสดง 

การผลิตแร่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่นั้นเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 5 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานการท าเหมืองประจ าเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  
โดยมีวิศวกรผู้ได้รบัอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุในสาขาวศิวกรรมเหมืองแร่  และไดร้บั
การแต่งตั้งจากผู้ถือประทานบัตรลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบรายงานการท าเหมืองแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

ข้อ 6 รายงานการท าเหมืองต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 
(2) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่จ าหน่ายออกไป  พร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่

และการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
(3) ชนิดแร่  และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง   
(4) จ านวนพื้นที่ที่ท าเหมือง 
(5) จ านวนดินหรือหินปนแร่ที่ขุดได้ 
(6) รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท าเหมือง 
(7) รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิด 
(8) รายละเอียดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(9) จ านวนพนักงานและคนงาน 

(10) จ านวนวันในการท าเหมือง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๖๓

(11) แผนที่แสดงการท าเหมือง   
(12) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(13) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานและเอกสารแนบโดยวิศวกรผู้ได้รับ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ข้อ 7 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตร 

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดภาพถ่ายและการค านวณหาปริมาตร  
ดินหรือหินและแร่ที่ขุดได้  ตามแนวทางการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ
แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(1) การท าเหมืองประเภทที่  1  ให้รายงานปีละ  1  ครั้ง  โดยการส่งรายงานในครั้งแรก  
ให้ส่งพร้อมกับรายงานการท าเหมืองภายใน  6  เดือน  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือนับแต่
วันที่เริ่มเปิดการท าเหมือง   

(2) การท าเหมืองประเภทที่  2  และประเภทท่ี  3  ให้รายงานปีละ  2  ครั้ง  โดยการ 
ส่งรายงานในครั้งแรกให้ส่งพร้อมกับรายงานการท าเหมืองภายใน  6  เดือน  นับแต่วันที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ  หรือนับแต่วันที่เริ่มเปิดการท าเหมือง   

(3) รายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับตาม  (1) 
และ  (2)  ให้ส่งรายงานในเดือนเดียวกันในแต่ละปี   

(4) การรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับต้องด าเนินการภายใต้  
การควบคุมรับผิดชอบของผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรต้องการจัดท ารายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพ้ืนที่ประทานบัตร
ด้วยวิธีการอื่น  ต้องได้รับความเห็นชอบวิธีการดังกล่าวจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(6) การท าเหมืองโดยวิธีการตามหลักเทคนิคการท าเหมืองแร่ดังต่อไปนี้  ไม่ต้องรายงานข้อมูล
การรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

(6.1) วิธีเหมืองใต้ดิน 
(6.2) วิธีเหมืองเรือขุด 
(6.3) วิธีเหมืองละลายแร่ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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5. เน้ือที่ที่ได้รับประทานบัตร  จํานวน.................แปลง รวมเนื้อท่ี............ไร่ ...........งาน ..............ตารางวา

1) เน้ือที่ทําเหมืองในพื้นที่เดิม จํานวน.................ไร่ ..........งาน ..............ตารางวา 
2) เน้ือที่ทําเหมืองในพื้นที่ใหม่ในเดือนน้ี จํานวน.................ไร่ ..........งาน ..............ตารางวา 
3) รวมเนื้อท่ีทําเหมือง จํานวน.................ไร่ ..........งาน ..............ตารางวา 

6. รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมือง
1) รถแทรกเตอร์ จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
2) รถตัก จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
3) รถขุด จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
4) เครื่องอัดลม จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
5) เครื่องเจาะ จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
6) เครื่องเจาะแจคแฮมเมอร์ จํานวน ............... คัน   แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
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13) โรงแต่งแร่ แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
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7. รายละเอียดเช้ือเพลิงที่ใช้ในเดือนน้ี
1) นํ้ามันเบนซิน................................................................... ลิตร
2) นํ้ามันดีเซล ..................................................................... ลิตร
3) นํ้ามันหล่อลื่น ................................................................. ลิตร
4) ไฟฟ้า ……………………………….…………………………………… ยูนิต
5) เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ………………………………….………………...… ลิตร

8. รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิดในเดือนน้ี (ถ้าม)ี
1) วัตถุระเบิด …………………………………..นัด / กิโลกรัม
2) แก็ป ……………………………………………ดอก
3) ปุ๋ยแอมโมเนีย ……………………………….กิโลกรัม
4) อ่ืน ๆ (ระบุ) .....................................................

9. จํานวนพนักงานและคนงาน ……………….…….. คน

10. จํานวนวันทํางานในเดือนน้ี .......................... วัน

11. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) (รายละเอียดตามแนบ)

12. แผนที่แสดงการทําเหมืองและข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ (รายละเอียดตามแนบ)

13. รายละเอียดการผลิตแร่

ชนิดแร่ สภาพ/
คุณลักษณะ 

ยอดยกมา 
(ตัน) 

ผลิตได้  
(ตัน) 

ส่งไปแต่งแร่ 
(ตัน) 

จําหน่ายแร่ออก
(ตัน) 

ยอดคงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน (ตัน)

แร่ดิบ ชนิด......... 

แร่สะอาด ชนิด......... 

หางแร่ 
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14. รายละเอียดการจําหน่ายแร่

ชนิดแร่ สภาพ/
คุณลักษณะแร่ 

ช่ือ/ทะเบียนของ 
ผู้ซื้อแรห่รือผู้ใช้แร่ 

เพ่ือใช้ภายใน 
ประเทศ (ตัน) 

ประเภท
อุตสาหกรรม
ที่นําแร่ไปใช้ 

เลขที่ใบเสร็จรบัเงิน
ค่าภาคหลวงแร่/ 

ลงวันที่ 

ค่าภาคหลวง 
(บาท) 

เพ่ือการส่งออก
ต่างประเทศ 
(ตัน)/ด่านที่

ส่งออก 

ลงช่ือ ..................................................... ลงช่ือ......................................................... 
(.....................................................) (.....................................................) 

วิศวกรควบคุม ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับช่วงการทําเหมือง/ผู้แทน  

15. บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรายงาน
1) การชําระค่าภาคหลวงแร่

.................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(........................................................) 

  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

2) ข้อมูลการผลิตและข้อมูลทางวิชาการ
.................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(........................................................) 

วิศวกรเหมืองแร่ 
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แนวทางการรงัวัดภูมิประเทศพืน้ทีป่ระทานบตัรด้วยอากาศยานไร้คนขบั 
แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง พ.ศ. 2562 

ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดทําข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีแสดงข้อมูล 
สภาพภูมิประเทศโดยสังเขป โดยครอบคลุมพ้ืนที่ประทานบัตรตามแนวทางการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  
(Aerial photogrammetry) ด้วยข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ ดังน้ี 

ข้อ 1 จัดทําข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายแนวด่ิง (Orthophoto) ที่มีขนาดจุดภาพ (Ground sampling 
distance, GSD) ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประทานบัตรและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยแสดงขอบเขต
ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตลงในแผนที่ 

ข้อ 2 จัดทําข้อมูลแผนที่เส้นช้ันความสูงจากข้อมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital 
elevation model, DEM) ที่มีขนาดจุดภาพ (GSD) ไม่เกิน 50 เซนติเมตร แสดงเส้นช้ันความสูงที่ได้จากการ
ประมวลผลจากงานรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

ข้อ 3 ปฏิบัติงานรังวัดตามแนวทางการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ดังน้ี 
(1) ข้อมูลภาพถ่ายมีส่วนซ้อนของภาพตามแนวบิน (Overlap) ไม่ตํ่ากว่า 85% 

และระหว่างแนวบิน (Sidelap) ไม่ตํ่ากว่า 75%  
(2) ข้อมูลภาพถ่ายมีขนาดจุดภาพ (GSD) ไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร สําหรับพ้ืนที ่

ที่มีการทําเหมือง 
(3) ความคลาดเคลื่อนของวิธีการรังวัดเป้าบังคับภาพถ่าย (Ground control points, 

GCPs) ในแนวราบไม่เกิน 3 เซนติเมตร และในแนวด่ิงไม่เกิน 5 เซนติเมตร โดยโยงยึดค่าพิกัดฉากทางราบ
และค่าระดับจากหมุดหลักฐานของหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทําโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ  
เช่น กรมแผนที่ทหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

(4) วางเป้าบังคับภาพถ่ายไม่ตํ่ากว่า 5 จุด ในพ้ืนที่ที่มีการทําเหมือง ในกรณีที่พ้ืนที่การ
ทําเหมืองมีขนาดใหญ่ ให้ทําการวางเป้าบังคับภาพถ่ายไม่ตํ่ากว่า 5 จุดต่อตารางกิโลเมตร โดยมีการกระจายตัว
ตามหลักการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และจัดวางเป้าบังคับภาพถ่ายเพ่ิมเติมในพื้นที่ที่มีความแตกต่าง 
ด้านความสูง 

ข้อ 4 จัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(1) ข้อมูลจุดวางเป้าบังคับภาพถ่ายและข้อมูลงานรังวัดด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม

ของเป้าบังคับภาพถ่าย รวมทั้งรายละเอียดของหมุดหลักฐานที่ใช้ในการรังวัดโยงยึดค่าพิกัดฉากทางราบ 
และค่าระดับ 

(2) ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับที่มีการลงพิกัดเปิดถ่ายภาพ (Geotagged) 
หรือข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับพร้อมแผนที่แสดงจุดเปิดถ่ายภาพ 

ข้อ 5 การคํานวณหาปริมาตรแร่ หิน ดิน ทราย กองแร่ ให้คํานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานรังวัดหาปริมาตรโดยเฉพาะ หรือการคํานวณด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ให้ผลลัพธ์ 
ได้ถูกต้อง และต้องมีการแสดงขอบเขตพ้ืนที่พร้อมรายละเอียดที่ใช้ในการคํานวณอย่างชัดเจน 

ข้อ 6 จัดทํารายงานแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ข้อมูลการทําประกัน
และข้อมูลการลงทะเบียนของอากาศยานไร้คนขับ  

ข้อ 7 รับรองการจัดทําข้อมูลโดยผู้ปฏิบัติงานท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เห็นชอบให้ปฏิบัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐220
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 

ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียนของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไข 

ที่กฎหมายกําหนด  หรือดําเนินการใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ความเสียหาย  หรือ
อันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือส่ิงแวดล้อม  โดย 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  129  ประกอบมาตรา  143  (2) 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
สั่งให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด  และผู้ถือประทานบัตร 
ได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว   

(2) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรได้ใช้อํานาจตามความ
ในมาตรา  130  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว 

กรณีตาม  (1)  หรือ  (2)  หากปรากฏว่ายังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือปรากฏว่า 
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรรายใดเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนโดยไม่มี
ผู้ใดร้องเรียนและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอเรื่องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือนับแต่วันทราบเหตุ
เพื่อให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

ข้อ 4 การเสนอเร่ืองตามข้อ  3  อย่างน้อยต้องมีข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  (ถ้ามี) 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐228
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 

ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียนของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไข 

ที่กฎหมายกําหนด  หรือดําเนินการใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ความเสียหาย  หรือ
อันตรายท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  โดย 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  129  ประกอบมาตรา  143  (2) 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
สั่งให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด  และผู้ถือประทานบัตร 
ได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว   

(2) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรได้ใช้อํานาจตามความ
ในมาตรา  130  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว 

กรณีตาม  (1)  หรือ  (2)  หากปรากฏว่ายังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือปรากฏว่า 
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรรายใดเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนโดยไม่มี
ผู้ใดร้องเรียนและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอเรื่องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือนับแต่วันทราบเหตุ
เพื่อให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

ข้อ 4 การเสนอเร่ืองตามข้อ  3  อย่างน้อยต้องมีข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  (ถ้ามี) 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

(2) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
(3) รายงานผลการตรวจสอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ทั้งทางด้าน

วิศวกรรมเหมืองแร่  และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสุขภาพของประชาชน 
(4) รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(5) รายงานหรือหลักฐานเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(6) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการร้องเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี 
ข้อ 5 เม่ือคณะกรรมการแร่ได้รับเร่ืองจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดได้รับเร่ืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  ให้พิจารณา 
ข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองตามมาตรา  24  หรือมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีและวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  การตรวจสอบ  
หาข้อเท็จจริงให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  26  หรือมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้  แต่ต้องมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ือง  และให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการแร่หรือ
คณะกรรมการแร่จั งหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับมอบหมายและ 
ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ 

(2) กรณีคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ  
ให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง   

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าการทําเหมืองได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจริง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการ
แร่จังหวัดแล้วแต่กรณี  มีคําสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  และให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าข้อร้องเรียนนั้นมิได้มีมูลความจริง   
ก็ให้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไปด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไข 

ในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  การอนุญาตรับช่วง
การทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอ
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ยังคงมีหน้าที่และความรับผิด 
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร   

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  โดยระบุ 
ผู้ที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง  ระยะเวลา  และรายละเอียดการให้รับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของเขตประทานบัตร   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐230



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

(2) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
(3) รายงานผลการตรวจสอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ทั้งทางด้าน

วิศวกรรมเหมืองแร่  และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสุขภาพของประชาชน 
(4) รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(5) รายงานหรือหลักฐานเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(6) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการร้องเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี 
ข้อ 5 เม่ือคณะกรรมการแร่ได้รับเร่ืองจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดได้รับเร่ืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  ให้พิจารณา 
ข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองตามมาตรา  24  หรือมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีและวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  การตรวจสอบ  
หาข้อเท็จจริงให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  26  หรือมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้  แต่ต้องมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ือง  และให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการแร่หรือ
คณะกรรมการแร่จั งหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับมอบหมายและ 
ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ 

(2) กรณีคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ  
ให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง   

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าการทําเหมืองได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจริง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการ
แร่จังหวัดแล้วแต่กรณี  มีคําสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  และให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าข้อร้องเรียนนั้นมิได้มีมูลความจริง   
ก็ให้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไปด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไข 

ในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอ  การอนุญาตรับช่วง
การทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอ
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ยังคงมีหน้าที่และความรับผิด 
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร   

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  โดยระบุ 
ผู้ที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง  ระยะเวลา  และรายละเอียดการให้รับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของเขตประทานบัตร   

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 5 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร   
ให้ใช้รูปแผนที่ตามเขตประทานบัตรที่กําหนดไว้  โดยไม่ต้องดําเนินการรังวัดกําหนดเขตประทานบัตรใหม่  
เว้นแต่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพื่อการออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วง
การทําเหมือง  ก็สามารถกําหนดให้ดําเนินการรังวัดได้ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของ 
เขตประทานบัตร  ต้องดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมืองและ 
ต้องแสดงรูปแผนท่ีดังกล่าวไว้ในหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 ในการดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง   
ให้ผู้ถือประทานบัตรนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และ
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการรังวัดนั้นทั้งหมด 

ข้อ 8 ผู้รับช่วงการทําเหมืองจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบพื้นที่แล้วแต่กรณี  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 9 ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองภายใน   
สามวันนับแต่วันที่ได้มีการกําหนดเขตประทานบัตรแล้วเสร็จ 

ข้อ 10 เม่ือได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต  แล้วให้บันทึกการรับช่วงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตร 
ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
การเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 11 ในระหว่างที่หนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองยังไม่สิ้นอายุ  หากผู้ ให้รับช่วง 
การทําเหมืองหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมือง  ให้ยื่นคําขอเลิก 
รับช่วงการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบ 
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

ข้อ 12 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วง
การทําเหมืองไม่มีหนี้ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือค้างชําระแต่ได้ชําระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
ก็ให้พิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมืองได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ยื่นคําขอหรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอ 
ได้ชําระหน้ีสินครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 13 กรณียื่นคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่แจ้งคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองเป็นหนังสือไปให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เพื่อให้ความยินยอม
หรือคัดค้านเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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  เม่ือฝ่ายรับแจ้งได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่มีหนังสือแจ้งให้ความยินยอม  แต่ไม่ได้คัดค้านภายในกําหนดเวลา  
ตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้  
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่ให้ความยินยอมและได้คัดค้านการขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องร้องเป็นคดี 
ต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และถ้าได้มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสําเนาคําฟ้องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบโดยเร็ว  และให้ระงับ 
การดําเนินการตามคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
ให้ผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแจ้งผลคดีให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ   
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมือง  หรือระงับคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้วแต่กรณีต่อไป 

  กรณีไม่มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคส่ี  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วง 
การทําเหมืองไม่ประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมืองอีกต่อไป 

ข้อ 14 เมื่อได้ออกคําสั่งให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง  และให้บันทึกการยกเลิกรับช่วง
การทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรไว้ด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐232
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ข้อ 5 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร   
ให้ใช้รูปแผนที่ตามเขตประทานบัตรที่กําหนดไว้  โดยไม่ต้องดําเนินการรังวัดกําหนดเขตประทานบัตรใหม่  
เว้นแต่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพื่อการออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วง
การทําเหมือง  ก็สามารถกําหนดให้ดําเนินการรังวัดได้ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของ 
เขตประทานบัตร  ต้องดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมืองและ 
ต้องแสดงรูปแผนที่ดังกล่าวไว้ในหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 ในการดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง   
ให้ผู้ถือประทานบัตรนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และ
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการรังวัดนั้นทั้งหมด 

ข้อ 8 ผู้รับช่วงการทําเหมืองจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบพ้ืนที่แล้วแต่กรณี  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่ที่จะรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 9 ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองภายใน   
สามวันนับแต่วันที่ได้มีการกําหนดเขตประทานบัตรแล้วเสร็จ 

ข้อ 10 เม่ือได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต  แล้วให้บันทึกการรับช่วงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตร 
ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
การเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 11 ในระหว่างที่หนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองยังไม่สิ้นอายุ  หากผู้ ให้รับช่วง 
การทําเหมืองหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมือง  ให้ยื่นคําขอเลิก 
รับช่วงการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบ 
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

ข้อ 12 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วง
การทําเหมืองไม่มีหน้ีค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือค้างชําระแต่ได้ชําระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
ก็ให้พิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมืองได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ยื่นคําขอหรือนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอ 
ได้ชําระหน้ีสินครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 13 กรณียื่นคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่แจ้งคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองเป็นหนังสือไปให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เพื่อให้ความยินยอม
หรือคัดค้านเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  เม่ือฝ่ายรับแจ้งได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่มีหนังสือแจ้งให้ความยินยอม  แต่ไม่ได้คัดค้านภายในกําหนดเวลา  
ตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้  
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่ให้ความยินยอมและได้คัดค้านการขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องร้องเป็นคดี 
ต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และถ้าได้มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสําเนาคําฟ้องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบโดยเร็ว  และให้ระงับ 
การดําเนินการตามคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
ให้ผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแจ้งผลคดีให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ   
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมือง  หรือระงับคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้วแต่กรณีต่อไป 

  กรณีไม่มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคส่ี  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอเลิกรับช่วง 
การทําเหมืองไม่ประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมืองอีกต่อไป 

ข้อ 14 เมื่อได้ออกคําสั่งให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง  และให้บันทึกการยกเลิกรับช่วง
การทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรไว้ด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอโอนประทานบตัร 

และการอนุญาตใหโ้อนประทานบตัร 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตร
และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  72  วรรคห้า  และมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้โอนประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

การขอโอนประทานบตัร 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในค าขอโอนประทานบัตร   

 ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและ 
ออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ถือประทานบัตรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในประทานบัตร   

ข้อ 4 การขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดตามมาตรา  74  วรรคสอง  หรือการขอรับโอน
ประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา   74  วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลของผู้ถือประทานบัตร  
แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตายหรือศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   

 เมื่อยื่นค าขอโอนประทานบัตรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  ท าเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  จนกว่าผู้ออก
ประทานบัตรจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
การอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรหรือผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  

(2) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการท าเหมืองจากหน่วยงานนั้น 

(3) ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรจัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมือง 
ได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ยกเว้นการโอนประทานบัตรในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(3.1) การโอนใหแ้กบ่ิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดานของผู้ขอโอนประทานบัตรเอง 
(3.2) การโอนโดยการตกทอด   
(3.3) การโอนในกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งรายงานการประเมินปริมาณแร่  
ตามข้อ  5  (3)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต  เพื่อด าเนินการ 

(1) ประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร   
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
(3) ตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
(4) ตรวจสอบการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
(5) ตรวจสอบการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี) 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าตอบแทน  

การโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรตามข้อ  6  (1)  ให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่ผู้ขอโอนประทานบัตรได้ช าระไว้  หากปรากฏว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ช าระไว้
ต่ ากว่าจ านวนท่ีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมิน  ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม
โดยก าหนดเวลาพอสมควรและแจ้งให้ผู้ขอโอนประทานบัตรมาช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด   

 ในกรณีที่ผู้ขอโอนประทานบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ให้จ าหน่ายค าขอออกจากสารบบ 

ข้อ 8 การโอนประทานบัตรซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐234



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอโอนประทานบตัร 

และการอนุญาตใหโ้อนประทานบตัร 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตร
และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  72  วรรคห้า  และมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้โอนประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

การขอโอนประทานบตัร 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว้ 
ในค าขอโอนประทานบัตร   

 ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและ 
ออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ถือประทานบัตรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในประทานบัตร   

ข้อ 4 การขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดตามมาตรา  74  วรรคสอง  หรือการขอรับโอน
ประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา   74  วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลของผู้ถือประทานบัตร  
แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตายหรือศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   

 เมื่อยื่นค าขอโอนประทานบัตรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  ท าเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  จนกว่าผู้ออก
ประทานบัตรจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

หมวด  ๒ 
การอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรหรือผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  

(2) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการท าเหมืองจากหน่วยงานนั้น 

(3) ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรจัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมือง 
ได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ยกเว้นการโอนประทานบัตรในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(3.1) การโอนใหแ้กบ่ิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดานของผู้ขอโอนประทานบัตรเอง 
(3.2) การโอนโดยการตกทอด   
(3.3) การโอนในกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งรายงานการประเมินปริมาณแร่  
ตามข้อ  5  (3)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต  เพื่อด าเนินการ 

(1) ประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร   
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
(3) ตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
(4) ตรวจสอบการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
(5) ตรวจสอบการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี) 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าตอบแทน  

การโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรตามข้อ  6  (1)  ให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่ผู้ขอโอนประทานบัตรได้ช าระไว้  หากปรากฏว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ช าระไว้
ต่ ากว่าจ านวนท่ีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมิน  ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม
โดยก าหนดเวลาพอสมควรและแจ้งให้ผู้ขอโอนประทานบัตรมาช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด   

 ในกรณีที่ผู้ขอโอนประทานบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ให้จ าหน่ายค าขอออกจากสารบบ 

ข้อ 8 การโอนประทานบัตรซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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 (1.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกัน 
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

 (1.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการแร่จังหวัด  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการโอนประทานบัตร 

 (1.3) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบในการโอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตอ่ไป  แล้วแจ้งให้ผู้รับโอนประทานบัตร
มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  พร้อมเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ตาม  (1.1) 

 (1.๔) แจ้งการอนุญาตการโอนประทานบัตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและส าเนา
ประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตรไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย 

 (1.๕) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร  ให้มีหนังสือแจ้ง
การไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  2  หรือประเภทท่ี  3  
 (2.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟ้ืนฟู

สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่
ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงิน 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

 (2.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
การโอนประทานบัตร 

 (2.3) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร   ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรต่อไป  แล้วให้ส่งประทานบัตร
ฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

(2.4) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้รับโอนประทานบัตรให้มา
รับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   และเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
ตาม  (2.1)   

 (2.5) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งการโอนประทานบตัรให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 (2.6) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตรให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิ

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์
ก่อนการฟ้องคดี 

ข้อ 9 การโอนประทานบัตรที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2510  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกค ารับรองเกี่ยวกับการจัดท าหลักฐาน 
ทุนทรัพย์ว่าจะจัดท าสัญญาว่าด้วยการท าเหมืองตามประทานบัตร  และจะส่งมอบหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

(2) การเสนอเรื่องและการด าเนินการให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ   8  (1)  หรือข้อ  8  (2)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) กรณีได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้ง
ผู้รับโอนประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และเรียกให้ด าเนินการ 
ตามบันทึกค ารับรองตาม  (1) 

(4) กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตรให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  8  (1.๕)  หรือข้อ  8  (2.6)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตามประกาศนี้   

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

ข้อ 11 การท าเหมืองที่ผ่านมา  ผู้ถือประทานบัตรตอ้งได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
หรือได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี)  โดยครบถ้วน 

ข้อ 12 ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างช าระ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐236



 (1.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกัน 
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

 (1.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการแร่จังหวัด  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการโอนประทานบัตร 

 (1.3) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบในการโอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตอ่ไป  แล้วแจ้งให้ผู้รับโอนประทานบัตร
มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  พร้อมเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ตาม  (1.1) 

 (1.๔) แจ้งการอนุญาตการโอนประทานบัตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและส าเนา
ประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตรไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย 

 (1.๕) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร  ให้มีหนังสือแจ้ง
การไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  2  หรือประเภทท่ี  3  
 (2.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟ้ืนฟู

สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่
ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงิน 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

 (2.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
การโอนประทานบัตร 

 (2.3) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร   ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรต่อไป  แล้วให้ส่งประทานบัตร
ฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

(2.4) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้รับโอนประทานบัตรให้มา
รับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   และเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
ตาม  (2.1)   

 (2.5) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งการโอนประทานบตัรให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 (2.6) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตรให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิ

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์
ก่อนการฟ้องคดี 

ข้อ 9 การโอนประทานบัตรที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2510  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกค ารับรองเกี่ยวกับการจัดท าหลักฐาน 
ทุนทรัพย์ว่าจะจัดท าสัญญาว่าด้วยการท าเหมืองตามประทานบัตร  และจะส่งมอบหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

(2) การเสนอเรื่องและการด าเนินการให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ   8  (1)  หรือข้อ  8  (2)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) กรณีได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้ง
ผู้รับโอนประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และเรียกให้ด าเนินการ 
ตามบันทึกค ารับรองตาม  (1) 

(4) กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตรให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  8  (1.๕)  หรือข้อ  8  (2.6)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดรายละเอียดข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตามประกาศนี้   

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

ข้อ 11 การท าเหมืองที่ผ่านมา  ผู้ถือประทานบัตรตอ้งได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
หรือได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี)  โดยครบถ้วน 

ข้อ 12 ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างช าระ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธทิ าเหมอืง 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
ท าเหมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๓  แห่ งพระราชบัญญั ติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง  
การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรยื่นรายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิดตามที่ระบุ

ในประทานบัตรที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือโดยมีนักธรณีวิทยาหรือ  
วิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ   หรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว 

รายงานการประเมินปริมาณแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธรณีวิทยา
แหล่งแร่  สภาพหน้าเหมืองปัจจุบัน  ข้อมูลการผลิตแร่ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร  และแผนการผลิตแร่ 
แต่ละปีตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ   

ข้อ ๔ การประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรที่จะโอนให้ค านวณ
จากมูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรคูณด้วยอัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมือง  
ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 

มูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  หมายถึง  ผลรวมปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิด
ตามข้อ  ๓  ที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ   คูณด้วยราคาประกาศของแร่ 
แต่ละชนิดที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่   ณ  วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร 

อัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ อายุประทานบัตรที่เหลือให้เริม่นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร  จนถึงวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุ  เศษของหนึ่งปี  ให้นับเป็นหนึ่งปี 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองให้เรียกเก็บในอัตราที่ก าหนดไว้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้โอนแจ้งว่าไม่มีค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง   หรือค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่แจ้งต่ ากว่าค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตประเมิน  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมินได้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐238



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธทิ าเหมอืง 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
ท าเหมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๓  แห่ งพระราชบัญญั ติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง  
การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรยื่นรายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิดตามที่ระบุ

ในประทานบัตรที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือโดยมีนักธรณีวิทยาหรือ  
วิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ   หรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว 

รายงานการประเมินปริมาณแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธรณีวิทยา
แหล่งแร่  สภาพหน้าเหมืองปัจจุบัน  ข้อมูลการผลิตแร่ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร  และแผนการผลิตแร่ 
แต่ละปีตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ   

ข้อ ๔ การประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรที่จะโอนให้ค านวณ
จากมูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรคูณด้วยอัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมือง  
ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 

มูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  หมายถึง  ผลรวมปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิด
ตามข้อ  ๓  ที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ   คูณด้วยราคาประกาศของแร่ 
แต่ละชนิดที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่   ณ  วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร 

อัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ อายุประทานบัตรที่เหลือให้เริม่นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร  จนถึงวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุ  เศษของหนึ่งปี  ให้นับเป็นหนึ่งปี 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองให้เรียกเก็บในอัตราที่ก าหนดไว้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้โอนแจ้งว่าไม่มีค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง   หรือค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่แจ้งต่ ากว่าค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตประเมิน  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมินได้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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อัตราผลก่าไรขั้นต่่าที่คาดว่าจะได้รับจากการท่าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 
อายุประทานบัตรที่เหลือ (ปี) อัตราผลก่าไรขั้นต่่า (ร้อยละ) 

๑ ๑๐.๕๘ 
๒ ๙.๐๓ 
๓ ๗.๗๙ 
๔ ๖.๗๙ 
๕ ๕.๗๙ 
๖ ๕.๒๙ 
๗ ๔.๗๓ 
๘ ๔.๒๗ 
๙ ๓.๘๗ 
๑๐ ๓.๕๓ 
๑๑ ๓.๒๕ 
๑๒ ๓.๐๐ 
๑๓ ๒.๗๘ 
๑๔ ๒.๕๙ 
๑๕ ๒.๔๓ 
๑๖ ๒.๒๘ 
๑๗ ๒.๑๕ 
๑๘ ๒.๐๓ 
๑๙ ๑.๙๓ 
๒๐ ๑.๘๓ 
๒๑ ๑.๗๔ 
๒๒ ๑.๖๗ 
๒๓ ๑.๕๙ 
๒๔ ๑.๕๓ 
๒๕ ๑.๔๗ 
๒๖ ๑.๔๒ 
๒๗ ๑.๓๗ 
๒๘ ๑.๓๓ 
๒๙ ๑.๒๙ 
๓๐ ๑.๒๖ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐240



อัตราผลก่าไรขั้นต่่าที่คาดว่าจะได้รับจากการท่าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 
อายุประทานบัตรที่เหลือ (ปี) อัตราผลก่าไรขั้นต่่า (ร้อยละ) 

๑ ๑๐.๕๘ 
๒ ๙.๐๓ 
๓ ๗.๗๙ 
๔ ๖.๗๙ 
๕ ๕.๗๙ 
๖ ๕.๒๙ 
๗ ๔.๗๓ 
๘ ๔.๒๗ 
๙ ๓.๘๗ 
๑๐ ๓.๕๓ 
๑๑ ๓.๒๕ 
๑๒ ๓.๐๐ 
๑๓ ๒.๗๘ 
๑๔ ๒.๕๙ 
๑๕ ๒.๔๓ 
๑๖ ๒.๒๘ 
๑๗ ๒.๑๕ 
๑๘ ๒.๐๓ 
๑๙ ๑.๙๓ 
๒๐ ๑.๘๓ 
๒๑ ๑.๗๔ 
๒๒ ๑.๖๗ 
๒๓ ๑.๕๙ 
๒๔ ๑.๕๓ 
๒๕ ๑.๔๗ 
๒๖ ๑.๔๒ 
๒๗ ๑.๓๗ 
๒๘ ๑.๓๓ 
๒๙ ๑.๒๙ 
๓๐ ๑.๒๖ 
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐242
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐244
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐246
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐248
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐250
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐252
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐254



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 255



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐256
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐258
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐260
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐262



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การเสนอขอ้มูลประกอบการยืน่ค าขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลในการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอ

ข้อมูลประกอบการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน”  หมายความว่า  ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

ตามความในหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิคการท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึก 

ที่ปลอดภัย 
 (1.1) โครงสร้างทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ให้จัดท าข้อมูลโดยสังเขปแสดงโครงสร้าง 

ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่  คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน  หิน  และแร่ในพ้ืนที่แหล่งแร่ของโครงการ
พร้อมด้วยผลการทดสอบทางกลศาสตร์เพ่ือใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดิน 

 (1.2) ระดับความลึกที่ปลอดภัยและเทคนิคการท าเหมืองใต้ดิน  ให้จัดท าข้อมูล
โดยสังเขปของชนดิแร่  ระดับความลึกชั้นแรแ่ละวิธกีารท าเหมืองใตด้ิน  ผลการค านวณทางดา้นวิศวกรรม
โดยสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดินของโครงการและเป็นวิธีการที่มี  
การน าไปใช้งานจนประสบผลส าเร็จมาแล้ว 

(2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  และข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณต่าง ๆ 

(2.1) แผนที่แสดงแหล่งแร่ของโครงการ 
 (2.1.1) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  1:50,000  ของกรมแผนที่ทหาร 

แสดงจุดที่ตั้งเขตที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน 
 (2.1.2) แผนที่แสดงต าแหน่งหลุมเจาะส ารวจ  พร้อมภาพจ าลองแบบ  3  มิติ

โครงสร้างทางธรณีวิทยา  (3D  Geological  modeling)  และรูปร่างแหล่งแร่  (3D  Ore  body  modeling)  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒
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(2.2) แผนที่แสดงขอบเขตของแหล่งแร่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน  โดยแสดง 
 (2.2.1) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดิน 

ที่ไม่เกิน  100  เมตร  และที่เกินกว่า  100  เมตร 
 (2.2.2) แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  แหล่งชุมชน  ระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญ  

และสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญบริเวณโดยรอบโครงการ 
(2.3) แผนที่แสดงเส้นทางการขนส่งแร่บนผิวดินทั้งภายในและภายนอกโครงการ 

 (2.4) แผนที่แสดงการออกแบบเบื้องต้นส าหรับการท าเหมืองใต้ดินและสิ่งก่อสร้าง 
บนพ้ืนดินเป็นภาพมุมมองจากด้านบน  เช่น  แสดงเขตพ้ืนที่ที่จะมีการท าเหมืองใต้ดิน  ปากอุโมงค์  
หรือปากปล่อง  โรงแต่งแร่  สถานที่เก็บกองแร่  สถานที่ เก็บวัตถุระเบิด  อาคารส านักงาน  บ้านพัก 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมดเป็นต้น 

(2.5) การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  โดยให้แสดงข้อมูล
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในและนอกเขตเหมืองแร่  ได้แก่ 
การเก็บกองหางแร่  การขนส่งแร่  และผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(3) ข้อมูลทางเทคนิคในการท าเหมืองใต้ดินโดยสังเขปอย่างน้อย  2  วิธี  ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมี  
การน าไปใช้อยู่โดยทั่วไปที่ประสบความส าเร็จ  โดยให้เสนอเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในแต่ละวิธี 
และวิธีการท าเหมืองใต้ดินท่ีจะน ามาใช้ส าหรับโครงการพร้อมเหตุผลทางวิชาการ  รวมทั้งข้อมูลการแต่งแร่
โดยสังเขป  การจัดการหางแร่  ผลพลอยได้  และของเสียที่เกิดจากโครงการ  พร้อมแสดงเหตุผล  
ทางวิชาการเพ่ือยืนยันทางเลือกที่ดีที่สุดในการแต่งแร่และการจัดการหางแร่โดยวิธีดังกล่าว 

(4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการท าเหมือง  และการแต่งแร่  ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
ตาม  (3)  ซึ่งแสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   พร้อมด้วยมาตรการเฝ้าระวัง 
และการตรวจติดตามด้านส่ิงแวดล้อม  การขนส่ง  การเก็บกองแร่  และการจัดการหางแร่  ซึ่งต้องเป็น
วิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น   

(5) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้ มีส่วนได้เสีย 
ตามมาตรา  86  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุจ านวนเงินสนับสนุน  พร้อมระเบียบ
หรือแนวทางและแผนงานการเข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบการท าเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 จ านวนเงินสนับสนุนการมีส่วนร่วมการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ให้ค านวณตามพื้นที่
ของโครงการท าเหมืองใต้ดิน   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

(6) ข้อมูลแสดงเส้นทางขนส่งและแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่จะพัฒนาขึ้น 
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการท าเหมืองใต้ดิน 
ในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   

(7) ข้อเสนอแนวทางการท าประกันภัยกับนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจดทะเบียนในราชอาณาจักรที่เชื่อถือได้   

 การจัดท าประกันภัยต้องมีวงเงินชดใช้ค่าเสียหายและระยะเวลาการประกันภัยต้องครอบคลุม
ตลอดอายุประทานบัตรตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

(8) ข้อเสนอแผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง   

(9) ข้อเสนอการวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรตามที่เสนอไว้ในแผนการฟ้ืนฟูตาม  (8)  จ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าล้านบาท  รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

เงินหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้แบ่งช าระได้เป็นรายงวด  (รายปี)  ดังนี้ 
 (9.1) งวดแรกให้ช าระร้อยละสามสิบของจ านวนหลักประกัน  โดยต้องช าระก่อนได้รับ

อนุญาตให้เปิดการท าเหมือง   
(9.2) เงินหลักประกันในส่วนที่เหลือ  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินเจ็ดงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน 

โดยต้องช าระภายในวันที่  15  มกราคมของทุกปี 
ข้อ 5 เอกสารและรายละเอียดประกอบค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้จัดท าเป็น

ภาษาไทย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐264



(6) ข้อมูลแสดงเส้นทางขนส่งและแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่จะพัฒนาขึ้น 
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการท าเหมืองใต้ดิน 
ในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   

(7) ข้อเสนอแนวทางการท าประกันภัยกับนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจดทะเบียนในราชอาณาจักรที่เชื่อถือได้   

 การจัดท าประกันภัยต้องมีวงเงินชดใช้ค่าเสียหายและระยะเวลาการประกันภัยต้องครอบคลุม
ตลอดอายุประทานบัตรตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

(8) ข้อเสนอแผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง   

(9) ข้อเสนอการวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรตามที่เสนอไว้ในแผนการฟ้ืนฟูตาม  (8)  จ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าล้านบาท  รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

เงินหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้แบ่งช าระได้เป็นรายงวด  (รายปี)  ดังนี้ 
 (9.1) งวดแรกให้ช าระร้อยละสามสิบของจ านวนหลักประกัน  โดยต้องช าระก่อนได้รับ

อนุญาตให้เปิดการท าเหมือง   
(9.2) เงินหลักประกันในส่วนที่เหลือ  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินเจ็ดงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน 

โดยต้องช าระภายในวันที่  15  มกราคมของทุกปี 
ข้อ 5 เอกสารและรายละเอียดประกอบค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้จัดท าเป็น

ภาษาไทย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีสว่นไดเ้สียของผู้ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใตด้นิ
ตามหมวด  ๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ต้องท าการปรึกษาเบ้ืองต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตนก่อนการขอประทานบัตรตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษา
เบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
รายงานเบื้องตน้ของโครงการ 

ข้อ 4 รายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินท่ีจะน าไปสู่การปรึกษาเบ้ืองต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลแนะน าโครงการของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่แสดงถึง
แนวความคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการท าเหมืองใต้ดิน  การแต่งแร่  การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
ภายหลังการท าเหมืองใต้ดิน  การขนส่ง  การใช้น้ า  การใช้สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
การจัดการกากแร่หรือผลพลอยได้หรือของเสีย  การประเมินความเหมาะสมของโครงการ 
และผลประโยชน์ที่รัฐและท้องถิ่นจะได้รับจากโครงการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองใต้ดิน 

(2) ข้อมูลการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการตาม  (1)  โดยให้สรุป
ประเด็นปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าว 
เช่น  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความปลอดภัย  เป็นต้น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

หมวด  2 
การได้มาซึ่งตวัแทนของผู้มสี่วนได้เสีย 

 
 

ข้อ 5 ผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แก่  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนัน้ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ประสงค์  
จะท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนไดเ้สีย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุม่
หรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันเกินกว่าห้าสิบคน  
และได้ยื่นรายชื่อต่อผู้ใหญ่บ้านที่ตนอยู่ในเขตการปกครองภายในยี่สิบวันนับแต่วนัปิดประกาศแจ้งก าหนด
วันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ให้ถือว่าเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย
และหากในการลงลายมือชื่อร่วมกันดังกล่าวได้ระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือมีข้อความใดท าให้เข้าใจได้โดยปริยายเช่นนั้น  ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียนั้น 

ในกรณีที่มีกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียเกินกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งองค์กร  
หรือกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่ม  
หรือองค์กรตามวรรคสอง  และหรือมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มิได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนจัดให้มี  
การลงคะแนนเสียง  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่เกินสองคน  ทั้งนี้   
ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้เพียงครั้งเดียว  และให้ถือว่ากลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรนั้น  และเมื่อได้ตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสียจากคะแนนเสียงขา้งมากแล้ว  ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบ  ทั้งนี้  การได้มาซึ่งตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

กรณีระยะเวลาเหลือน้อยกว่ายี่สิบวันนับถึงวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ถ้ายังไม่มีตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้มีส่วนได้เสียยังมิอาจระบุชื่อบุคคลใดเป็นตัวแทนของตนได้  ให้ถือว่าผู้ใหญ่บ้าน
ที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสามแล้ว  ให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแล้ว 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีสว่นไดเ้สียของผู้ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใตด้นิ
ตามหมวด  ๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ต้องท าการปรึกษาเบ้ืองต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตนก่อนการขอประทานบัตรตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษา
เบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
รายงานเบื้องตน้ของโครงการ 

ข้อ 4 รายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินท่ีจะน าไปสู่การปรึกษาเบ้ืองต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลแนะน าโครงการของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่แสดงถึง
แนวความคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการท าเหมืองใต้ดิน  การแต่งแร่  การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
ภายหลังการท าเหมืองใต้ดิน  การขนส่ง  การใช้น้ า  การใช้สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
การจัดการกากแร่หรือผลพลอยได้หรือของเสีย  การประเมินความเหมาะสมของโครงการ 
และผลประโยชน์ที่รัฐและท้องถิ่นจะได้รับจากโครงการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองใต้ดิน 

(2) ข้อมูลการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม  (1)  โดยให้สรุป
ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบดังกล่าว 
เช่น  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความปลอดภัย  เป็นต้น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

หมวด  2 
การได้มาซึ่งตวัแทนของผู้มสี่วนได้เสีย 

 
 

ข้อ 5 ผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แก่  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนัน้ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ประสงค์  
จะท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนไดเ้สีย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุม่
หรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันเกินกว่าห้าสิบคน  
และได้ยื่นรายชื่อต่อผู้ใหญ่บ้านที่ตนอยู่ในเขตการปกครองภายในยี่สิบวันนับแต่วนัปิดประกาศแจ้งก าหนด
วันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ให้ถือว่าเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย
และหากในการลงลายมือชื่อร่วมกันดังกล่าวได้ระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือมีข้อความใดท าให้เข้าใจได้โดยปริยายเช่นนั้น  ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียนั้น 

ในกรณีที่มีกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียเกินกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งองค์กร  
หรือกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่ม  
หรือองค์กรตามวรรคสอง  และหรือมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มิได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนจัดให้มี  
การลงคะแนนเสียง  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่เกินสองคน  ทั้งนี้   
ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้เพียงครั้งเดียว  และให้ถือว่ากลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรนั้น  และเมื่อได้ตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสียจากคะแนนเสียงขา้งมากแล้ว  ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบ  ทั้งนี้  การได้มาซึ่งตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

กรณีระยะเวลาเหลือน้อยกว่ายี่สิบวันนับถึงวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ถ้ายังไม่มีตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้มีส่วนได้เสียยังมิอาจระบุชื่อบุคคลใดเป็นตัวแทนของตนได้  ให้ถือว่าผู้ใหญ่บ้าน
ที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสามแล้ว  ให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแล้ว 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒
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ผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือ
พร้อมระบุชื่อตัวแทนที่จะบอกเลิกต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นทราบก่อนเร่ิม 
การประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายทราบ  และให้มีตัวแทนของ  
ผู้มีส่วนได้เสียคนใหม่  โดยน าความในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียถึงแก่ความตาย  ให้มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียใหม่โดยน าความ
ในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ได้แก่ 
(๑) ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียหมู่บ้านละไม่เกินสองคน 
(๒) ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคน  ซึ่งพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิตัง้อยู่ใน

เขตการปกครองของตน 
(๓) ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร  สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งพ้ืนที่ที่ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตน  หน่วยงานละไม่เกินสองคน 
หมวด  3 

คณะกรรมการจดัการประชมุปรึกษาเบื้องตน้ 
 
 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา  
คณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้น”  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประสงค์ 
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย   

ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) นายอ าเภอหรือผู้แทน  ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินเป็นกรรมการ   
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัร

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๔) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตร 

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๖) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

(๗) ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมือง 
ใต้ดินส่วนใหญ่  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการ 
(๙) บุคคลอื่นซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้ง  จ านวนไม่เกินสามคน  

เป็นกรรมการ   
(๑0) อุตสาหกรรมจังหวัด  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  

เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมืองใต้ดนิส่วนใหญต่ั้งอยู่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของ  

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) แจ้งกลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพ้ืนที่ที่ประสงค์  

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของตน 
(๓) จัดส่งรายงานเบ้ืองตน้ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย

ศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๔) สรุปประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียส่งให้แก่  

ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินล่วงหน้า  เพื่อเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๕) ด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๖) สรุปผลการประชุมส่งให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน   
(๗) ประเมินและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นจากผู้ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  รวบรวมหลักฐานการใช้เงินและเงินคงเหลือให้แก่ผู้ประสงค์  
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

หมวด  4 
การประชมุปรกึษาเบือ้งต้น 

 
 

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการ
ท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ให้เตรียมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการ  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยวันนับแต่วันดังกล่าว   

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐268



ผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือ
พร้อมระบุช่ือตัวแทนท่ีจะบอกเลิกต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบก่อนเริ่ม  
การประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายทราบ  และให้มีตัวแทนของ  
ผู้มีส่วนได้เสียคนใหม่  โดยน าความในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียถึงแก่ความตาย  ให้มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียใหม่โดยน าความ
ในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ได้แก่ 
(๑) ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียหมู่บ้านละไม่เกินสองคน 
(๒) ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคน  ซึ่งพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิตัง้อยู่ใน

เขตการปกครองของตน 
(๓) ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร  สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งพ้ืนที่ที่ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตน  หน่วยงานละไม่เกินสองคน 
หมวด  3 

คณะกรรมการจดัการประชมุปรึกษาเบื้องตน้ 
 
 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  
คณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น”  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประสงค์ 
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย   

ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) นายอ าเภอหรือผู้แทน  ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินเป็นกรรมการ   
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัร

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๔) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดท่ีประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตร 

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๖) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

(๗) ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในจังหวัดท่ีประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมือง 
ใต้ดินส่วนใหญ่  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการ 
(๙) บุคคลอื่นซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้ง  จ านวนไม่เกินสามคน  

เป็นกรรมการ   
(๑0) อุตสาหกรรมจังหวัด  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  

เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมืองใต้ดนิส่วนใหญต่ั้งอยู่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของ  

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) แจ้งกลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพ้ืนที่ที่ประสงค์  

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของตน 
(๓) จัดส่งรายงานเบื้องตน้ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย

ศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๔) สรุปประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียส่งให้แก่  

ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินล่วงหน้า  เพื่อเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๕) ด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๖) สรุปผลการประชุมส่งให้แก่ตัวแทนของผู้ มีส่วนได้เสีย  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน   
(๗) ประเมินและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นจากผู้ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  รวบรวมหลักฐานการใช้เงินและเงินคงเหลือให้แก่ผู้ประสงค์  
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

หมวด  4 
การประชมุปรกึษาเบือ้งต้น 

 
 

ข้อ ๙ เม่ือคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นได้รับรายงานเบ้ืองต้นของโครงการ
ท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ให้เตรียมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการ  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยวันนับแต่วันดังกล่าว   

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒
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(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินให้จัดท า
ส าเนารายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ที่ท าการก านัน  ท่ีว่าการอ าเภอ  ศาลากลางจังหวัด  และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี  
ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อตัวแทนของตน  โดยให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อกังวล
หรือประเด็นขอ้ซักถามต่าง ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดินส่งให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรกึษา
เบื้องต้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

(๓) ภายในสิบวันนับแต่วันปิดประกาศตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษา
เบื้องต้นมีหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บา้นที่ผู้มสี่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตน  กลุ่มผู้บริหาร  และสมาชกิ
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขต  
การปกครองของตนแจ้งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น 

(๔) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตาม  (๓)  ให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นส่งรายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้ตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดล่วงหน้า   

(๕) ส่งก าหนดการวันจัดประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในจังหวัดที่ประสงค์
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของประชาสัมพันธ์จั งหวัด
ให้ทราบโดยทั่วถึง 

(๖) ท าหนังสือเชิญประชุมไปยังบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  ๖  ทั้งนี้  
หนังสือเชิญประชุมให้ระบุขั้นตอนการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย   

ข้อ 10 การด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   
(1) ให้บุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร

ท าเหมืองใต้ดินลงทะเบียนก่อนการเข้าประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(2) ในการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ต้องมีบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  กรณี เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้นได้ 
ให้จัดประชุมใหม่ 

(3) เมื่อเริ่มประชุมให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรเหมืองใต้ดินน าเสนอข้อมูลรายงานเบือ้งตน้
ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  4  รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดิน  และชี้แจง
ประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้นล่วงหน้า  และประเด็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในขณะที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นสรุปผลการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  และส่งให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พร้อมทั้ง  
น าไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการก านัน  ที่ว่าการอ า เภอ  ศาลากลางจังหวัด 
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า  รายงานการประชุมปรึกษาเบื้องต้นไม่เป็นไปตามท่ีประชุม  
ให้โต้แย้งต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานการประชุม  หากข้อโต้แย้งนั้นรับฟังได้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  
แก้ไขแล้วแจ้งให้ผู้โต้แย้งและผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทราบ  และรวมไว้ในรายงาน
การประชุมปรึกษาเบื้องต้นเสนอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐270



(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินให้จัดท า
ส าเนารายงานเบ้ืองต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ที่ท าการก านัน  ที่ว่าการอ าเภอ  ศาลากลางจังหวัด  และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี  
ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อตัวแทนของตน  โดยให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อกังวล
หรือประเด็นขอ้ซักถามต่าง ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดินส่งให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรกึษา
เบื้องต้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

(๓) ภายในสิบวันนับแต่วันปิดประกาศตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษา
เบื้องต้นมีหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บา้นที่ผู้มสี่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตน  กลุ่มผู้บริหาร  และสมาชกิ
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขต  
การปกครองของตนแจ้งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น 

(๔) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตาม  (๓)  ให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นส่งรายงานเบ้ืองต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้ตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดล่วงหน้า   

(๕) ส่งก าหนดการวันจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในจังหวัดที่ประสงค์
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของประชาสัมพันธ์จั งหวัด
ให้ทราบโดยทั่วถึง 

(๖) ท าหนังสือเชิญประชุมไปยังบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  ๖  ทั้งนี้  
หนังสือเชิญประชุมให้ระบุขั้นตอนการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย   

ข้อ 10 การด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   
(1) ให้บุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร

ท าเหมืองใต้ดินลงทะเบียนก่อนการเข้าประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(2) ในการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ต้องมีบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  กรณี เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้นได้ 
ให้จัดประชุมใหม่ 

(3) เมื่อเริ่มประชุมให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรเหมืองใต้ดินน าเสนอข้อมูลรายงานเบือ้งตน้
ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  4  รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดิน  และชี้แจง
ประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้นล่วงหน้า  และประเด็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในขณะที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

ข้อ 11 ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นสรุปผลการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  และส่งให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พร้อมทั้ง  
น าไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการก านัน  ที่ว่าการอ า เภอ  ศาลากลางจังหวัด 
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า  รายงานการประชุมปรึกษาเบื้องต้นไม่เป็นไปตามท่ีประชุม  
ให้โต้แย้งต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ืองต้นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานการประชุม  หากข้อโต้แย้งนั้นรับฟังได้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  
แก้ไขแล้วแจ้งให้ผู้โต้แย้งและผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทราบ  และรวมไว้ในรายงาน
การประชุมปรึกษาเบื้องต้นเสนอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอดุหนุนให้แก่กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสยี 

เพื่อด าเนินการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือด าเนินการศึกษารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ผู้มีสิทธิท ากิน 

ในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดตอ่กันไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถงึวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการท าเหมืองใต้ดินตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ขอประทานบัตรจ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อด าเนิน

การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
เงินอดุหนุน 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
ก่อนจะน าเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๕ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้อธิบดีแจ้งผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

ข้อ ๖ การรับและการจ่ายเงินอุดหนุนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ด าเนินการเก็บรักษาเงิน  จัดท าระบบบัญชี

ตามระบบบัญชีสากล  และจัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๒) การจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ 
ข้อ ๗ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน  โดยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันปิดบัญชีแล้วเสร็จ  และให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว  

ถ้ามีเงินอุดหนุนคงเหลืออยู่ในบัญชี  ให้โอนคืนผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  กรณีที่ผู้ขอ  
ไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่  
ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้น  ให้ถือว่าจ านวนเงินคงเหลือในบัญชี  ผู้ขอบริจาคให้กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ   

ข้อ ๙ การเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตร  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของโครงการ  
ท าเหมืองใต้ดิน   

พ้ืนที่ไม่เกินหนึ่งพันไร่หรือหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บโครงการละสองล้านบาท   
พ้ืนที่ส่วนที่เกินจากหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บในอัตราห้าร้อยบาทต่อไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารเงินอดุหนุน 

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน”  
ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเหมืองแร่
และด้านสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนสองคน  ผู้ขอประทานบัตร  
ท าเหมืองใต้ดินหรือผู้แทนจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐272



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอดุหนุนให้แก่กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสยี 

เพื่อด าเนินการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือด าเนินการศึกษารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ผู้มีสิทธิท ากิน 

ในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดตอ่กันไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถงึวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการท าเหมืองใต้ดินตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ขอประทานบัตรจ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อด าเนิน

การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
เงินอดุหนุน 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
ก่อนจะน าเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๕ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้อธิบดีแจ้งผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

ข้อ ๖ การรับและการจ่ายเงินอุดหนุนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ด าเนินการเก็บรักษาเงิน  จัดท าระบบบัญชี

ตามระบบบัญชีสากล  และจัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๒) การจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ 
ข้อ ๗ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน  โดยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันปิดบัญชีแล้วเสร็จ  และให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว  

ถ้ามีเงินอุดหนุนคงเหลืออยู่ในบัญชี  ให้โอนคืนผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  กรณีที่ผู้ขอ  
ไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่  
ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้น  ให้ถือว่าจ านวนเงินคงเหลือในบัญชี  ผู้ขอบริจาคให้กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ   

ข้อ ๙ การเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตร  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของโครงการ  
ท าเหมืองใต้ดิน   

พ้ืนที่ไม่เกินหนึ่งพันไร่หรือหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บโครงการละสองล้านบาท   
พ้ืนที่ส่วนที่เกินจากหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บในอัตราห้าร้อยบาทต่อไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารเงินอดุหนุน 

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน”  
ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเหมืองแร่
และด้านสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนสองคน  ผู้ขอประทานบัตร  
ท าเหมืองใต้ดินหรือผู้แทนจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ เสีย  แจ้งรายชื่อผู้ที่ จะเป็นกรรมการตามข้อ  ๑๐ 
ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๓ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ดังนี้   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อธิบดีมีค าสั่งให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  และมีจ านวนกรรมการเหลือไม่ถึงสองในสาม

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง 
ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไมน่้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ ๑๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการเสนอและการรับรอง 
การด าเนนิการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของกลุ่มผู้มีสว่นไดเ้สีย 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๑๖ การเสนอและการรับรองการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งที่ประชุมตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียมีมติเลือกแล้วให้ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้รับหนังสือแจ้งจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าได้รับเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตรแล้ว 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาตาม  (๑)  ย่ืนข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียได้มีหนังสือเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการ       

(๓) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นการศึกษา
เพ่ิมเติมประเด็นข้อขัดแย้งในรายงานดังกล่าว  เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๔) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีรายละเอียด
สมบูรณ์ครบถ้วน  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ข้อมูลประเด็นปัญหา  วิธีหรือแนวทางการศึกษาวิจัย  
ผู้ท าการศึกษาวิจัย  เวลาด าเนินการ  พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ  ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการด าเนินการศึกษาตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท 
ที่ปรึกษาได้เสนอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผ ลการพิจารณา 
ต่อตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การพิจารณาเป็นที่ยุติ 

(๖) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 

(๗) ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างตาม  (๖)  จะต้องด าเนินการศึกษา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐274



เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ เสีย  แจ้งรายชื่อผู้ที่ จะเป็นกรรมการตามข้อ  ๑๐ 
ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๓ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ดังนี้   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อธิบดีมีค าสั่งให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เม่ือกรรมการพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  และมีจ านวนกรรมการเหลือไม่ถึงสองในสาม

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง 
ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไมน่้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ ๑๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการเสนอและการรับรอง 
การด าเนนิการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของกลุ่มผู้มีสว่นไดเ้สีย 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

ข้อ ๑๖ การเสนอและการรับรองการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งที่ประชุมตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียมีมติเลือกแล้วให้ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้รับหนังสือแจ้งจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าได้รับเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตรแล้ว 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาตาม  (๑)  ยื่นข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียได้มีหนังสือเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการ       

(๓) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นการศึกษา
เพ่ิมเติมประเด็นข้อขัดแย้งในรายงานดังกล่าว  เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๔) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีรายละเอียด
สมบูรณ์ครบถ้วน  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ข้อมูลประเด็นปัญหา  วิธีหรือแนวทางการศึกษาวิจัย  
ผู้ท าการศึกษาวิจัย  เวลาด าเนินการ  พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ  ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการด าเนินการศึกษาตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท 
ที่ปรึกษาได้เสนอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผ ลการพิจารณา 
ต่อตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การพิจารณาเป็นที่ยุติ 

(๖) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 

(๗) ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างตาม  (๖)  จะต้องด าเนินการศึกษา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การก าหนดคุณสมบตัิ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผูม้ีสิทธติรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ลักษณะสัญญาว่าจ้างผูม้ีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจา่ยเงินคา่จ้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้มีผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร  โดยคุณสมบัติ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอน 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดคุณสมบัติ  
วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากิน

ในที่ดินแปลงนัน้ตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ 

ในเงื่อนไขประทานบัตร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินอดุหนุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ

การท าเหมืองใต้ดิน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิและวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ
จ านวนไม่เกินสามคน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๑) เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถือประทานบัตร 
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ข้อ ๖ อ านาจหน้าที่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  มีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 
(๒) รายงานผลการตรวจสอบตาม  (๑)  ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิตรวจสอบมีวาระการท างานคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ก่อนครบวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทน 

ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองขึ้นใหม่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งพ้นหนา้ทีต่ามวาระการท างานไปแล้ว  อาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ

อีกได้  แต่จะได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) พ้นจากหน้าที่ตามมติที่ประชุมของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ  ๑๒ 
เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากหน้าที่ก่อนครบวาระการท างาน  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มี

ส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ตามวรรคสอง  ให้ท าหน้าที่

เท่ากับวาระการท างานที่เหลืออยู่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว 
หมวด  ๒ 

การวา่จ้างผูม้ีสิทธติรวจสอบ 

ข้อ ๙ การว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐276



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การก าหนดคุณสมบตัิ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผูม้ีสิทธติรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ลักษณะสัญญาว่าจ้างผูม้ีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจา่ยเงินคา่จ้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้มีผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร  โดยคุณสมบัติ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอน 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดคุณสมบัติ  
วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากิน

ในที่ดินแปลงนัน้ตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ 

ในเงื่อนไขประทานบัตร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินอดุหนุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ

การท าเหมืองใต้ดิน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิและวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ
จ านวนไม่เกินสามคน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๑) เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถือประทานบัตร 
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ข้อ ๖ อ านาจหน้าที่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  มีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 
(๒) รายงานผลการตรวจสอบตาม  (๑)  ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิตรวจสอบมีวาระการท างานคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ก่อนครบวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทน 

ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองขึ้นใหม่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งพ้นหนา้ทีต่ามวาระการท างานไปแล้ว  อาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ

อีกได้  แต่จะได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) พ้นจากหน้าที่ตามมติที่ประชุมของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ  ๑๒ 
เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากหน้าที่ก่อนครบวาระการท างาน  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มี

ส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ตามวรรคสอง  ให้ท าหน้าที่

เท่ากับวาระการท างานที่เหลืออยู่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว 
หมวด  ๒ 

การวา่จ้างผูม้ีสิทธติรวจสอบ 

ข้อ ๙ การว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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(๑) เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบตามข้อ  ๔  แล้ว  
ให้จัดท าสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบในวงเงินตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การท าสัญญาให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท า
สัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

(๓) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาวา่จ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ไปด าเนินการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขและวิธกีารเพิกถอนผู้มีสิทธติรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด   
หรือผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่ออธิบดี
เพื่อให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ 

ค าร้องขอให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ให้ระบุถึงพฤติการณ์ที่กล่าวหาและพยานหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องตามข้อ  ๑๐  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นจ านวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วให้
รายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๒ เม่ืออธิบดีได้รับรายงานผลการสอบสวนตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากข้อเท็จจริงมีมูลว่า 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 

การชี้ขาดของที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม 

หมวด  ๔ 
ผูเ้ชี่ยวชาญและลักษณะสัญญาว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบ  
การท าเหมืองจ านวนสามคน  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการท าเหมืองใต้ดิน 
จ านวนหนึ่งคน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีเทคนิคหรือด้านกลศาสตร์ของหินซึ่งเชี่ยวชาญงานเหมืองใต้ดิน
หรืองานโครงสร้างเหมืองใต้ดินจ านวนหนึ่งคน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งคน 

(๒) ถ้าเป็นการจ้างนิติบุคคลให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินนิติบุคคลนั้น
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยการท า
เหมืองใต้ดินจนเป็นที่ยอมรับ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

กรณีที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นบุคคลต่างด้าว  จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานอยู่ด้วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือนของผู้ด าเนินงานทั้งหมด 

(๓) ถ้าเป็นการจ้างสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน   
สถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  หรือด้านธรณีเทคนิค  หรือ
ด้านกลศาสตร์ของหิน  หรือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือด้านสิ่งแวดล้อม 

การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตาม  (๒)  หรือ  (๓)  นิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑) 

ข้อ ๑๔ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้คณะกรรมการทราบตามข้อ  ๙  

(๓)  แล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) เมื่อคณะกรรมการอนุมัติค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบไปด าเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญตามวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
ดังกล่าว 

(๓) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้จัดส่งสัญญาและรายละเอียด
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

ข้อ ๑๕ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
(๑) การท าสัญญา  ให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเปน็แบบในการท าสัญญา

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามประกาศนี้โดยอนุโลม 
(๒) ให้วาระการท างานของผู้เชี่ยวชาญมีวาระตามวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งเป็น

ผู้ว่าจ้าง 
หมวด  ๕ 

คณะกรรมการเงินอดุหนนุ 
สนับสนนุการมีสว่นร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผู้ถือประทานบัตร  น าเงินอุดหนุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
ประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี  
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 

ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการเงินอุดหนุน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน”  จ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้มีอธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ  และให้เลขานุการกรม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐278



(๑) เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบตามข้อ  ๔  แล้ว  
ให้จัดท าสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบในวงเงินตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การท าสัญญาให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท า
สัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

(๓) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาวา่จ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ไปด าเนินการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขและวิธกีารเพิกถอนผู้มีสิทธติรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด   
หรือผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่ออธิบดี
เพื่อให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ 

ค าร้องขอให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ให้ระบุถึงพฤติการณ์ที่กล่าวหาและพยานหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องตามข้อ  ๑๐  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นจ านวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วให้
รายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๒ เมื่ออธิบดีได้รับรายงานผลการสอบสวนตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากข้อเท็จจริงมีมูลว่า 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 

การชี้ขาดของที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม 

หมวด  ๔ 
ผูเ้ชี่ยวชาญและลักษณะสัญญาว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบ  
การท าเหมืองจ านวนสามคน  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการท าเหมืองใต้ดิน 
จ านวนหนึ่งคน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีเทคนิคหรือด้านกลศาสตร์ของหินซึ่งเชี่ยวชาญงานเหมืองใต้ดิน
หรืองานโครงสร้างเหมืองใต้ดินจ านวนหนึ่งคน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งคน 

(๒) ถ้าเป็นการจ้างนิติบุคคลให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินนิติบุคคลนั้น
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยการท า
เหมืองใต้ดินจนเป็นที่ยอมรับ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

กรณีที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นบุคคลต่างด้าว  จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานอยู่ด้วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือนของผู้ด าเนินงานทั้งหมด 

(๓) ถ้าเป็นการจ้างสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน   
สถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  หรือด้านธรณีเทคนิค  หรือ
ด้านกลศาสตร์ของหิน  หรือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือด้านสิ่งแวดล้อม 

การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตาม  (๒)  หรือ  (๓)  นิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑) 

ข้อ ๑๔ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้คณะกรรมการทราบตามข้อ  ๙  

(๓)  แล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) เมื่อคณะกรรมการอนุมัติค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบไปด าเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญตามวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
ดังกล่าว 

(๓) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้จัดส่งสัญญาและรายละเอียด
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

ข้อ ๑๕ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
(๑) การท าสัญญา  ให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท าสัญญา

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามประกาศนี้โดยอนุโลม 
(๒) ให้วาระการท างานของผู้เชี่ยวชาญมีวาระตามวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งเป็น

ผู้ว่าจ้าง 
หมวด  ๕ 

คณะกรรมการเงินอดุหนนุ 
สนับสนนุการมีสว่นร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผู้ถือประทานบัตร  น าเงินอุดหนุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
ประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี  
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 

ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการเงินอุดหนุน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน”  จ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้มีอธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ  และให้เลขานุการกรม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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การเหมืองแร่เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ถือประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่ผู้มีสิทธิตรวจสอบเสนอ  โดยอัตราค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) พิจารณาขอบเขตและแผนการด าเนินงานตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตามที่อธิบดีมอบหมาย   เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๙ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เก็บรักษาเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ 
(๒) ให้จัดท างบรายรับ  รายจ่าย  ประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๓) ท าการปิดบัญชีปีละครั้งตามปีปฏิทิน  และให้ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ

ผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชีและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๔) ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล 
(๕) การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 
ข้อ ๒๐ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ท าการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ประทานบัตรสิ้นอายุและผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ครบถ้วนแล้ว 

ถ้ามีเงินอุดหนนุคงเหลืออยู่ในบญัชี  ให้โอนคืนแก่ผู้ถอืประทานบัตรท าเหมอืงใต้ดิน  กรณีที่ผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้นให้ถือว่าเงินจ านวนคงเหลือในบัญชีดังกล่าวผู้ถือประทานบัตรได้บริจาคให้  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การก าหนดเงนิค่าทดแทน  ขัน้ตอนในการขอรับและการจ่ายเงินคา่ทดแทน 

ส าหรบัการท าเหมืองใต้ดนิ   
พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดเงินค่าทดแทน   ขั้นตอนในการขอรับ 
และการจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนด
เงินค่าทดแทน  ขั้นตอนในการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา  92  

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน”  หมายความว่า  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้น

ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น 
“เงินค่าทดแทน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าทดแทนภายในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร
เพื่อทดแทนผลกระทบที่อาจท าให้ประโยชน์การใช้สอยที่ดินแปลงนั้นลดลง 

ข้อ 4 การก าหนดวงเงินค่าทดแทน  ให้คณะกรรมการประเมินความเส่ือมค่าของที่ดิน 
จากผลกระทบจากการท าเหมืองใต้ดินท่ีอาจท าให้ประโยชน์การใช้สอยที่ดินของเจ้าของสิทธิในที่ดิน  
แปลงนั้นลดลง  ทั้งนี้  การก าหนดวงเงินค่าทดแทนต้องไม่เกินมูลค่าของที่ดนิที่หน่วยงานราชการประเมนิ
ไว้ครั้งหลังสุด 

ในกรณีที่มีการก าหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าของสิทธิในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น
ไว้แล้ว  ให้คณะกรรมการน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทน 
ตามประกาศนี้ด้วย 

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้ก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรแสดงความยินยอม 
ในการช าระเงินค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการช าระเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงิน
ได้ตามความเหมาะสม  โดยอาจก าหนดใหช้ าระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือให้ผ่อนช าระเป็นรายงวดก็ได้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐280



การเหมืองแร่เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ถือประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่ผู้มีสิทธิตรวจสอบเสนอ  โดยอัตราค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) พิจารณาขอบเขตและแผนการด าเนินงานตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตามที่อธิบดีมอบหมาย   เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๙ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เก็บรักษาเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ 
(๒) ให้จัดท างบรายรับ  รายจ่าย  ประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๓) ท าการปิดบัญชีปีละครั้งตามปีปฏิทิน  และให้ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ

ผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชีและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๔) ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล 
(๕) การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 
ข้อ ๒๐ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ท าการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ประทานบัตรสิ้นอายุและผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ครบถ้วนแล้ว 

ถ้ามีเงินอุดหนนุคงเหลืออยู่ในบญัชี  ให้โอนคืนแก่ผู้ถอืประทานบัตรท าเหมอืงใต้ดิน  กรณีที่ผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้นให้ถือว่าเงินจ านวนคงเหลือในบัญชีดังกล่าวผู้ถือประทานบัตรได้บริจาคให้  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การก าหนดเงนิค่าทดแทน  ขัน้ตอนในการขอรับและการจ่ายเงินคา่ทดแทน 

ส าหรบัการท าเหมืองใต้ดนิ   
พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดเงินค่าทดแทน   ขั้นตอนในการขอรับ 
และการจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การก าหนด
เงินค่าทดแทน  ขั้นตอนในการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทนส าหรับการท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา  92  

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน”  หมายความว่า  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้น

ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น 
“เงินค่าทดแทน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินค่าทดแทนภายในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร
เพื่อทดแทนผลกระทบที่อาจท าให้ประโยชน์การใช้สอยที่ดินแปลงนั้นลดลง 

ข้อ 4 การก าหนดวงเงินค่าทดแทน  ให้คณะกรรมการประเมินความเส่ือมค่าของท่ีดิน 
จากผลกระทบจากการท าเหมืองใต้ดินท่ีอาจท าให้ประโยชน์การใช้สอยที่ดินของเจ้าของสิทธิในที่ดิน  
แปลงนั้นลดลง  ทั้งนี้  การก าหนดวงเงินค่าทดแทนต้องไม่เกินมูลค่าของที่ดนิที่หน่วยงานราชการประเมนิ
ไว้ครั้งหลังสุด 

ในกรณีที่มีการก าหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าของสิทธิในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น
ไว้แล้ว  ให้คณะกรรมการน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทน 
ตามประกาศนี้ด้วย 

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการได้ก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรแสดงความยินยอม 
ในการช าระเงินค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการช าระเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงนิ
ได้ตามความเหมาะสม  โดยอาจก าหนดใหช้ าระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือให้ผ่อนช าระเป็นรายงวดก็ได้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 6 เม่ือมีการอนุญาตประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทราบโดยปิดประกาศไว้ ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงาน 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ท่ีว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีที่อยู่   

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้ด าเนินการตามข้อ  6  แล้ว  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่มารับเงินค่าทดแทนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   
ให้ผู้ถือประทานบัตรน าเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์   และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าทดแทนร้องขอรับเงินค่าทดแทนเมื่อใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร้องขอ 

ข้อ 8 ให้ผู้ถือประทานบัตรรายงานความคืบหน้าการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทน 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบทุกรอบปี  จนกว่าจะได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแล้วเสร็จ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๒
หน้า   ๓๖ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 

ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  ชนิดแร่  ท้องที่  ขนาดพ้ืนที่  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการย่ืนคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  มาตรา  5  มาตรา  94  และมาตรา  96  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

ท้องที่  ขนาดพื้นที่  ชนิดแร่  และวิธีการขุดหาแร่รายย่อย 

ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่รัตนชาติ  ซึ่งเป็นแร่ที่นํามาเจียระไนตกแต่ง  หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ   

มีความงาม  ทนทาน  และหายาก  เช่น  เพชร  พลอย  เพทาย  บุษราคัม  โกเมน  นิล  เป็นต้น 
(2) แร่หินอุตสาหกรรม  ชนิดหินกรวด 
(3) แร่หินประดับและหินอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงตามธรรมชาติ  ซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการ

ประดับหรือตกแต่งได้   
(4) แร่หินประดับ  ชนิดหินชนวน   
(5) แร่ที่นําไปใช้ในงานหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน   
ข้อ 4  การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ตามขนาดพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (1)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งงาน 
(2) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่ 
ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยต้องปฏิบัติตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  

ชะแลง  พลั่ว  หรือใช้เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้าในการขุดตักเพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐282



ข้อ 6 เมื่อมีการอนุญาตประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทราบโดยปิดประกาศไว้ ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงาน 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีที่อยู่   

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้ด าเนินการตามข้อ  6  แล้ว  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่มารับเงินค่าทดแทนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด   
ให้ผู้ถือประทานบัตรน าเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์   และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าทดแทนร้องขอรับเงินค่าทดแทนเมื่อใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร้องขอ 

ข้อ 8 ให้ผู้ถือประทานบัตรรายงานความคืบหน้าการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทน 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบทุกรอบปี  จนกว่าจะได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแล้วเสร็จ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๒
หน้า   ๓๖ 

เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 

ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  ชนิดแร่  ท้องที่  ขนาดพื้นที่  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการย่ืนคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  มาตรา  5  มาตรา  94  และมาตรา  96  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

ท้องที่  ขนาดพื้นที่  ชนิดแร่  และวิธีการขุดหาแร่รายย่อย 

ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่รัตนชาติ  ซึ่งเป็นแร่ที่นํามาเจียระไนตกแต่ง  หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ   

มีความงาม  ทนทาน  และหายาก  เช่น  เพชร  พลอย  เพทาย  บุษราคัม  โกเมน  นิล  เป็นต้น 
(2) แร่หินอุตสาหกรรม  ชนิดหินกรวด 
(3) แร่หินประดับและหินอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงตามธรรมชาติ  ซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการ

ประดับหรือตกแต่งได้   
(4) แร่หินประดับ  ชนิดหินชนวน   
(5) แร่ที่นําไปใช้ในงานหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน   
ข้อ 4  การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ตามขนาดพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (1)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งงาน 
(2) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่ 
ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยต้องปฏิบัติตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  

ชะแลง  พลั่ว  หรือใช้เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้าในการขุดตักเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่  

สภาการเหมืองแร่
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(2) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดหลุม  ให้กระทําได้เฉพาะการขุดหาแร่ตามข้อ  3  (1)  
เท่านั้น  โดยมีความกว้างหรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร  และมีความลึกจากระดับพื้นดิน 
ไม่เกินสิบเมตร  โดยแต่ละหลุมที่ดําเนินการขุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเมตร  และต้องห่างจากหลุม 
ที่กลบแล้วไม่น้อยกว่าห้าเมตร  ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการค้ํายัน
ให้แข็งแรงและมีการปิดก้ันป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย 

(3) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่องให้กระทําได้ทุกชนิดแร่  แต่ห้ามขุดบ่อหรือ
ร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร  และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา 

(4) การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด  ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม  บ่อ  หรือร่อง 
หมวด  2 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
 

 

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 
(4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง 
(๕) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  หรือทําการขุดหาแร่รายย่อยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน   
(6) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ

เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอ่ืน 

หมวด  3 
การย่ืนคําขอและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามกําหนดไว้
ในแบบคําขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแนบท้ายประกาศนี้ 

การขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่บุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  ต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินประกอบการย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตด้วย 

 หน้า   ๓๘ 
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ข้อ 8 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามข้อ  7  แล้ว   
ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้ง
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่ตามคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป  โดยให้ใช้เคร่ืองรับสัญญาณ
ระบบดาวเทียม  (Global  Positioning  System)  หรือวิธีการอ่ืนใดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่านี้  ในการกําหนด
จุดแสดงเขตพื้นที่ 

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต  และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

กรณีคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  และแจ้งผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 9 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งส่งแผนที่
แสดงเขตพ้ืนที่ตามคําขอรับใบอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน  และ
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต 
เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เม่ือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ได้อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเข้าทําประโยชน์
ในพื้นที่ตามที่ขอรับใบอนุญาตและแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาต  โดยหากพิจารณาเห็นว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นมีมาตรการด้านความปลอดภัย  หรือ
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงพอ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  และให้แจ้งผลการอนุญาตเป็นหนังสือให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต  ในกรณีเป็นที่ดินของรัฐให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐284
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(2) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดหลุม  ให้กระทําได้เฉพาะการขุดหาแร่ตามข้อ  3  (1)  
เท่านั้น  โดยมีความกว้างหรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร  และมีความลึกจากระดับพื้นดิน 
ไม่เกินสิบเมตร  โดยแต่ละหลุมที่ดําเนินการขุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเมตร  และต้องห่างจากหลุม 
ที่กลบแล้วไม่น้อยกว่าห้าเมตร  ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการคํ้ายัน
ให้แข็งแรงและมีการปิดกั้นป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย 

(3) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่องให้กระทําได้ทุกชนิดแร่  แต่ห้ามขุดบ่อหรือ
ร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร  และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา 

(4) การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด  ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม  บ่อ  หรือร่อง 
หมวด  2 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
 

 

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 
(4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง 
(๕) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  หรือทําการขุดหาแร่รายย่อยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น   
(6) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ

เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอ่ืน 

หมวด  3 
การย่ืนคําขอและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามกําหนดไว้
ในแบบคําขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแนบท้ายประกาศนี้ 

การขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่บุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  ต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินประกอบการย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตด้วย 

 หน้า   ๓๘ 
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ข้อ 8 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามข้อ  7  แล้ว   
ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้ง
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่ตามคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป  โดยให้ใช้เครื่องรับสัญญาณ
ระบบดาวเทียม  (Global  Positioning  System)  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่านี้  ในการกําหนด
จุดแสดงเขตพื้นที่ 

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต  และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

กรณีคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  และแจ้งผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 9 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งส่งแผนที่
แสดงเขตพ้ืนที่ตามคําขอรับใบอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน  และ
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต 
เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เม่ือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ได้อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเข้าทําประโยชน์
ในพื้นที่ตามที่ขอรับใบอนุญาตและแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาต  โดยหากพิจารณาเห็นว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นมีมาตรการด้านความปลอดภัย  หรือ
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงพอ  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  และให้แจ้งผลการอนุญาตเป็นหนังสือให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต  ในกรณีเป็นที่ดินของรัฐให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย   
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการขุดหาแร่รายย่อยได้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้   

ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ข้อ 12 ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อย 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  และชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการซื้อขาย 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามพิกัดอัตรา

ค่าภาคหลวงแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่   
การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

หมวด  4 
เงื่อนไขการขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
ขุดหาแร่รายย่อยที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 14 การขุดหาแร่รายย่อย  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น  รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 

ข้อ 15 ห้ามมิให้ใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่ 

รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 1๗ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต  และมิได้อนุญาตให้
กระทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 

หมวด  5 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

ข้อ 18 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยให้ถูกต้องตามวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีหรือตามข้อบัญญัติ

หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ของท้องถิ่นภายในเวลาท่ีกําหนด  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการ   
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสองเดือน 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ในกรณีพบเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้ 

(1) เมื่อปรากฏว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่โดยวิธีการอื่นได้ 

(2) เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  18 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐286



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการขุดหาแร่รายย่อยได้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้   

ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ข้อ 12 ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อย 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการซื้อขาย 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามพิกัดอัตรา

ค่าภาคหลวงแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่   
การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

หมวด  4 
เงื่อนไขการขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
ขุดหาแร่รายย่อยที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 14 การขุดหาแร่รายย่อย  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น  รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 

ข้อ 15 ห้ามมิให้ใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่ 

รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 1๗ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต  และมิได้อนุญาตให้
กระทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

หมวด  5 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

ข้อ 18 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยให้ถูกต้องตามวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีหรือตามข้อบัญญัติ

หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ของท้องถิ่นภายในเวลาท่ีกําหนด  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการ   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสองเดือน 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ในกรณีพบเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้ 

(1) เมื่อปรากฏว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่โดยวิธีการอื่นได้ 

(2) เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  18 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  หลักเกณฑ์  และวิธีการ   

การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการร่อนแร่  ชนิดแร่  ท้องที่  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   4  มาตรา   5  มาตรา   95  และมาตรา   96 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  
หลักเกณฑ์  และวิธีการ  การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 
การร่อนแร่ 

ข้อ 3 การร่อนแร่ให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่ดีบุกและแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการร่อนแร่ดีบุก 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์   
(3) แร่ทองคํา 
(4) แร่รัตนชาติ 
ข้อ 4 การร่อนแร่ให้กระทําโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  และได้แจ้งการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินตามข้อ  ๗  โดยใช้แรงงานคนแต่ละคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  พลั่ว  หรืออุปกรณ์อื่น
ในลักษณะทํานองเดียวกัน  ในการขุดตักแล้วล้าง  เลียง  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 

หมวด  2   
การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่  
ข้อ 6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการร่อนแร่   
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะร่อนแร่ 

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

(3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง  หรือผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มี
รายได้น้อย 

(๔) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง 
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการร่อนแร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

(5) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น 

ข้อ 7 เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  5  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แจ้ง
และออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งการร่อนแร่
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากเพิกเฉยไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะ
ร่อนแร่   

ข้อ 8 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่
และข้ึนทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในท้องที่นั้น  และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ  
ภายใน  7  วนันับแต่ได้มีการข้ึนทะเบียน   

ข้อ  9  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมใบรับแจ้งและการขึ้นทะเบียน   
ผู้ร่อนแร่ในท้องที่แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่อนแร่ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้   

ข้อ 11 ให้ผู้แจ้งการร่อนแร่แจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากผู้แจ้งการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อ 12 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้มีอายุไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันขึ้นทะเบียนการร่อนแร่   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐288



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  หลักเกณฑ์  และวิธีการ   

การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการร่อนแร่  ชนิดแร่  ท้องที่  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   4  มาตรา   5  มาตรา   95  และมาตรา   96 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  
หลักเกณฑ์  และวิธีการ  การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 
การร่อนแร่ 

ข้อ 3 การร่อนแร่ให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่ดีบุกและแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการร่อนแร่ดีบุก 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์   
(3) แร่ทองคํา 
(4) แร่รัตนชาติ 
ข้อ 4 การร่อนแร่ให้กระทําโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  และได้แจ้งการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินตามข้อ  ๗  โดยใช้แรงงานคนแต่ละคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  พลั่ว  หรืออุปกรณ์อื่น
ในลักษณะทํานองเดียวกัน  ในการขุดตักแล้วล้าง  เลียง  เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งแร่ 

หมวด  2   
การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่  
ข้อ 6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการร่อนแร่   
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะร่อนแร่ 

หน้า   ๓๔ 
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(3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง  หรือผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มี
รายได้น้อย 

(๔) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง 
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการร่อนแร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 

(5) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอ่ืน 

ข้อ 7 เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  5  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แจ้ง
และออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แจ้งการร่อนแร่
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากเพิกเฉยไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะ
ร่อนแร่   

ข้อ 8 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่
และข้ึนทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในท้องที่นั้น  และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ  
ภายใน  7  วนันับแต่ได้มีการข้ึนทะเบียน   

ข้อ  9  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมใบรับแจ้งและการขึ้นทะเบียน   
ผู้ร่อนแร่ในท้องที่แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจ 
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่อนแร่ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้   

ข้อ 11 ให้ผู้แจ้งการร่อนแร่แจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  และชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากผู้แจ้งการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อ 12 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้มีอายุไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันขึ้นทะเบียนการร่อนแร่   

สภาการเหมืองแร่
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หมวด  3 
เงื่อนไขการร่อนแร่ 

ข้อ 13 ห้ามมิให้ใช้สารเคมีในการร่อนแร่  
ข้อ 14 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

แก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
ข้อ 15 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้งและจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นมิได้ 
ข้อ 16 การร่อนแร่ให้กําหนดจํานวนน้ําหนักตามชนิดแร่  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุกไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์  ไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม   
(3) แร่ทองคําไม่เกิน  เดือนละ  30  กรัม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย 

และการขอขนแรเ่ปน็กรณีพเิศษเฉพาะราย 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอครอบครอง  
การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

หมวด  1 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต 
มีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”  ประกอบด้วย  รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกองบริการงานอนุญาต  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  ผู้อ านวยการ
กองบริหารสิ่งแวดล้อม  ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมบริการ  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม  ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตที่มีเรื่องเข้าพิจารณา   
หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรม  และหัวหน้ากลุ่มประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าแหล่งแร่  
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้  กองบริการงานอนุญาต  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐290



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

หมวด  3 
เงื่อนไขการร่อนแร่ 

ข้อ 13 ห้ามมิให้ใช้สารเคมีในการร่อนแร่  
ข้อ 14 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

แก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
ข้อ 15 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้งและจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นมิได้ 
ข้อ 16 การร่อนแร่ให้กําหนดจํานวนน้ําหนักตามชนิดแร่  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุกไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์  ไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม   
(3) แร่ทองคําไม่เกิน  เดือนละ  30  กรัม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย 

และการขอขนแรเ่ปน็กรณีพเิศษเฉพาะราย 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอครอบครอง  
การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

หมวด  1 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต 
มีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”  ประกอบด้วย  รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกองบริการงานอนุญาต  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  ผู้อ านวยการ
กองบริหารสิ่งแวดล้อม  ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมบริการ  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม  ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตที่มีเรื่องเข้าพิจารณา   
หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรม  และหัวหน้ากลุ่มประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าแหล่งแร่  
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้  กองบริการงานอนุญาต  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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เป็นกรรมการ  และให้หัวหน้ากลุ่มการอนุญาตโลหกรรมและธุรกิจแร่  กองบริการงานอนุญาต  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริง   รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขในการ 

ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) เสนอแนะแนวทาง  ความเห็น  หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 

ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
(3) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ   

หมวด  2 
การขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
 

ข้อ 7 แร่ที่ได้มาในกรณีดังต่อไปนี้  หากประสงค์จะน าไปประกอบธุรกิจหรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างแร่  ให้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

(1) แร่ท่ีได้มาจากการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ  แก่พ้ืนที่  ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่นั้นมาตั้งแต่ต้น   

(2) ตะกรันซึ่งเกิดจากการประกอบโลหกรรมและมีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ตามใบอนุญาตครอบครองแร่หรือหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(4) แร่เปอร์เซ็นต์ต่ า  ซึ่งหมายความว่า  แร่ท่ีผ่านการแต่งเอาหัวแร่มาแล้วตามใบอนุญาตแต่งแร่  
แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ของแร่นั้นหรือแร่ชนิดอื่นเหลืออยู่  พอที่จะแต่งเอาหัวแร่ได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
โดยใช้ระยะเวลาและการลงทุนในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น   

(5) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน  
(6) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 
(7) แร่คงเหลือตามหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและประสงค์  

จะขอครอบครองต่อเนื่อง 
ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต้องเป็นบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขอครอบครองแร่ตามข้อ  7  (1) 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (1.1) หน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  และประสงค์จะน าแร่จาก 
การด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในโครงการนั้น  หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเปน็
ภารกิจของหน่วยงานนั้น 

 (1.2) ภาคเอกชนซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  หรือในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) แร่ตามข้อ  7  (2)   
 (2.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือ   
 (2.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสิ้นสุดลง 
(3) แร่ตามข้อ  7  (3)   
 (3.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  หรือ 
 (3.2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(4) แร่ตามข้อ  7  (4)   
 (4.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือ 
 (4.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นสุดลง   
(5) แร่ตามข้อ  7  (5)  เป็นผู้ซื้อแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(6) แร่ตามข้อ  7  (6)  เป็นผู้ประมูลแร่ได้จากหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่ 
(7) แร่ตามข้อ  7  (7)  เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

และหนังสือดังกล่าวจะสิ้นอายุ  โดยได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ต่อเนื่องภายในสามสิบวันก่อนหนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ 

ข้อ 9 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ยกเว้นเป็นแร่ 
ตามข้อ  7  (5)  และข้อ  7  (7)  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้    
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

(1) หลักฐานทีแ่สดงถึงการไดม้าหรือที่มาของแร่  
(2) แผนที่โดยสังเขปซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอครอบครองแร่ 
(3) ภาพถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม  สถานที่  และลักษณะการเก็บกองแร่ 
(4) การค านวณหาน้ าหนักแร่  ซึ่งประกอบด้วยการหาปริมาตรกองแร่  และความหนาแน่น

ของกองแร่ตามหลักวิชาการ 
(5) ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของตัวอย่างแร่ตามความจ าเป็น   แล้วแต่กรณี   

ซึ่งเก็บจากกองแร่ที่จะยื่นขออนุญาต 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐292



เป็นกรรมการ  และให้หัวหน้ากลุ่มการอนุญาตโลหกรรมและธุรกิจแร่  กองบริการงานอนุญาต  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณากล่ันกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริง   รวมถึงคุณสมบัติและเง่ือนไขในการ 

ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) เสนอแนะแนวทาง  ความเห็น  หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 

ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
(3) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ   

หมวด  2 
การขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
 

ข้อ 7 แร่ที่ได้มาในกรณีดังต่อไปนี้  หากประสงค์จะน าไปประกอบธุรกิจหรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างแร่  ให้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

(1) แร่ที่ได้มาจากการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ  แก่พ้ืนที่  ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่นั้นมาตั้งแต่ต้น   

(2) ตะกรันซึ่งเกิดจากการประกอบโลหกรรมและมีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่ เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ตามใบอนุญาตครอบครองแร่หรือหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(4) แร่เปอร์เซ็นต์ต่ า  ซึ่งหมายความว่า  แร่ที่ผ่านการแต่งเอาหัวแร่มาแล้วตามใบอนุญาตแต่งแร่  
แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ของแร่นั้นหรือแร่ชนิดอื่นเหลืออยู่  พอที่จะแต่งเอาหัวแร่ได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
โดยใช้ระยะเวลาและการลงทุนในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น   

(5) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน  
(6) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 
(7) แร่คงเหลือตามหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและประสงค์  

จะขอครอบครองต่อเนื่อง 
ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต้องเป็นบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขอครอบครองแร่ตามข้อ  7  (1) 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

 (1.1) หน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  และประสงค์จะน าแร่จาก 
การด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในโครงการนั้น  หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเปน็
ภารกิจของหน่วยงานนั้น 

 (1.2) ภาคเอกชนซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  หรือในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) แร่ตามข้อ  7  (2)   
 (2.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือ   
 (2.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสิ้นสุดลง 
(3) แร่ตามข้อ  7  (3)   
 (3.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  หรือ 
 (3.2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(4) แร่ตามข้อ  7  (4)   
 (4.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือ 
 (4.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นสุดลง   
(5) แร่ตามข้อ  7  (5)  เป็นผู้ซื้อแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(6) แร่ตามข้อ  7  (6)  เป็นผู้ประมูลแร่ได้จากหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่ 
(7) แร่ตามข้อ  7  (7)  เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

และหนังสือดังกล่าวจะสิ้นอายุ  โดยได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ต่อเนื่องภายในสามสิบวันก่อนหนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ 

ข้อ 9 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ยกเว้นเป็นแร่ 
ตามข้อ  7  (5)  และข้อ  7  (7)  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้    
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

(1) หลักฐานทีแ่สดงถึงการไดม้าหรือที่มาของแร่  
(2) แผนที่โดยสังเขปซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอครอบครองแร่ 
(3) ภาพถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม  สถานที่  และลักษณะการเก็บกองแร่ 
(4) การค านวณหาน้ าหนักแร่  ซึ่งประกอบด้วยการหาปริมาตรกองแร่  และความหนาแน่น

ของกองแร่ตามหลักวิชาการ 
(5) ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของตัวอย่างแร่ตามความจ าเป็น   แล้วแต่กรณี   

ซึ่งเก็บจากกองแร่ที่จะยื่นขออนุญาต 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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(6) กรณีการขออนุญาตครอบครองแร่ในที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้นเพ่ือเป็นที่ตั้งของกองแร่   

 (6.1) กรณีที่ดินของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
 (6.2) กรณีที่ดินเอกชน  ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยให้แนบเอกสาร 

ซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน   มาพร้อมกับหนังสือยินยอม 
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วย 

(7) ใบอนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ   หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสัญญาจ้างให้ด าเนินโครงการในพื้นที่ของรัฐ  (ถ้ามี) 

(8) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (4)  ให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการแต่งแร่   
เทคโนโลยีที่จะใช้ในการแต่งแร่  ผลการทดลองการแต่งแร่  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
จากการแต่งแร่และขายแร่นั้น   

(9) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (6)  ให้แสดงหนังสือรับรองการขายทอดตลาดซึ่งออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่   

ข้อ 10 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ  9  แล้ว  ให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน   ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตร่วมกันตรวจสอบกองแร่ที่ขออนุญาตภายในสิบห้าวันเพ่ือ 

 (1.1) ประเมินน้ าหนักแร่ 
 (1.2) ชนิดของแร่ 
 (1.3) ลักษณะหรือสภาพของแร่   
 (1.4) เก็บตัวอย่างแร่เพ่ือตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น   แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ต้องวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือหาค่าความสมบูรณ์ของแร่   ให้แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาต 
ช าระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์แร่ก่อนส่งตัวอย่างแร่ไปท าการวิเคราะห์   

(2) กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  ถ้าสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน    
หากไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขออนุญาต   โดยต้องระบุรายการเอกสารที่ยังไม่ถูกต้องหรือ 
ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย  เพ่ือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ในกรณีผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้คืนเรื่องและให้แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนเรื่องให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย   
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือจะแจ้งให้ยื่นหนังสือขออนุญาตใหม่ก็ได้  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

ในกรณีที่ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตได้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินการตาม  (1)  ต่อไป 

ข้อ 11 เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมพิจารณาด าเนินการ   
ยกเว้นเป็นการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในกรณีดังต่อไปนี้   ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยไม่ต้องส่งเรื่อง 
ให้กรมพิจารณา   

(1) แร่ที่ได้มาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (๑)  เฉพาะแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินกรวด
ที่ได้จากการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ าหรือล าคลอง   

(2) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (3) 
(3) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ  7  (5) 
(4) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ  7  (6) 
(5) การขอครอบครองต่อเนื่องตามข้อ  7  (7)   
ข้อ 12 เมื่อกรมได้รับเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  และเมื่อคณะกรรมการ 
ให้ความเห็นเป็นประการใด  ให้ประมวลเรื่องน าเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีมีความเห็นเป็นประการใด   ให้แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีเห็นสมควรอนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตออกหนังสืออนุญาตใหค้รอบครองแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนบัแตว่ันที่ได้รับเรือ่ง  
และหากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ให้แจ้งผู้ได้รับหนังสืออนุญาตช าระค่าภาคหลวงแร่
ตามปริมาณแร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมิน
ค่าภาคหลวงแร่ได้  เนื่องจากเป็นแร่ที่ต้องน าไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรมก่อน  ก็ให้ด าเนินการ
จัดให้ผู้ได้รับอนุญาตวางเงินประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่หรือจะให้ธนาคารที่อธิบดีเห็นชอบเป็น  
ผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่ก็ได้  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการค้ าประกันต้องให้ครอบคลุม
ทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่ 

 กรณีผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่ด าเนินการ 
ช าระค่าภาคหลวงแร่  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการอนุญาตยกเลิก 
หนังสืออนุญาตและแจ้งให้กรมทราบด้วย 

(2) กรณีเห็นสมควรไม่อนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นหนังสือ 
ขออนุญาตทราบพร้อมกับการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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(6) กรณีการขออนุญาตครอบครองแร่ในที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้นเพ่ือเป็นที่ตั้งของกองแร่   

 (6.1) กรณีที่ดินของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
 (6.2) กรณีที่ดินเอกชน  ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยให้แนบเอกสาร 

ซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน   มาพร้อมกับหนังสือยินยอม 
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วย 

(7) ใบอนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ   หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสัญญาจ้างให้ด าเนินโครงการในพื้นที่ของรัฐ  (ถ้ามี) 

(8) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (4)  ให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการแต่งแร่   
เทคโนโลยีที่จะใช้ในการแต่งแร่  ผลการทดลองการแต่งแร่  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
จากการแต่งแร่และขายแร่นั้น   

(9) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (6)  ให้แสดงหนังสือรับรองการขายทอดตลาดซึ่งออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่   

ข้อ 10 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ  9  แล้ว  ให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน   ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตร่วมกันตรวจสอบกองแร่ที่ขออนุญาตภายในสิบห้าวันเพ่ือ 

 (1.1) ประเมินน้ าหนักแร่ 
 (1.2) ชนิดของแร่ 
 (1.3) ลักษณะหรือสภาพของแร่   
 (1.4) เก็บตัวอย่างแร่เพ่ือตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น   แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ต้องวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือหาค่าความสมบูรณ์ของแร่   ให้แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาต 
ช าระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์แร่ก่อนส่งตัวอย่างแร่ไปท าการวิเคราะห์   

(2) กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  ถ้าสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน    
หากไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขออนุญาต   โดยต้องระบุรายการเอกสารที่ยังไม่ถูกต้องหรือ 
ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย  เพ่ือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ในกรณีผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้คืนเรื่องและให้แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนเรื่องให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย   
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือจะแจ้งให้ยื่นหนังสือขออนุญาตใหม่ก็ได้  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

ในกรณีที่ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตได้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินการตาม  (1)  ต่อไป 

ข้อ 11 เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมพิจารณาด าเนินการ   
ยกเว้นเป็นการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในกรณีดังต่อไปนี้   ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยไม่ต้องส่งเรื่อง 
ให้กรมพิจารณา   

(1) แร่ที่ได้มาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (๑)  เฉพาะแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินกรวด
ที่ได้จากการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ าหรือล าคลอง   

(2) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (3) 
(3) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ  7  (5) 
(4) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ  7  (6) 
(5) การขอครอบครองต่อเนื่องตามข้อ  7  (7)   
ข้อ 12 เมื่อกรมได้รับเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีแล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  และเมื่อคณะกรรมการ 
ให้ความเห็นเป็นประการใด  ให้ประมวลเรื่องน าเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีมีความเห็นเป็นประการใด   ให้แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีเห็นสมควรอนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตออกหนังสืออนุญาตใหค้รอบครองแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนบัแตว่ันที่ได้รับเรือ่ง  
และหากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ให้แจ้งผู้ได้รับหนังสืออนุญาตช าระค่าภาคหลวงแร่
ตามปริมาณแร่ท่ีได้รับอนุญาตให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมิน
ค่าภาคหลวงแร่ได้  เนื่องจากเป็นแร่ที่ต้องน าไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรมก่อน  ก็ให้ด าเนินการ
จัดให้ผู้ได้รับอนุญาตวางเงินประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่หรือจะให้ธนาคารที่อธิบดีเห็นชอบเป็น  
ผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่ก็ได้  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการค้ าประกันต้องให้ครอบคลุม
ทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่ 

 กรณีผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่ด าเนินการ 
ช าระค่าภาคหลวงแร่  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการอนุญาตยกเลิก 
หนังสืออนุญาตและแจ้งให้กรมทราบด้วย 

(2) กรณีเห็นสมควรไม่อนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นหนังสือ 
ขออนุญาตทราบพร้อมกับการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 14 หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้อนุญาตได้คราวละ 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
และฉบับผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 15 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ส่งให้กรมทราบด้วย 

หมวด  3 
การขอขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 16 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขายแร่
ตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขายแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เป็นหลักฐานการขอขายแร่ 

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ 
เป็นกรณีพิเศษ    

การอนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะครั้งที่ขอขายน้ัน  และให้บันทึกการขายแร่
เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 18 หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และฉบับ 
ผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  4 
การขอขนแรเ่ปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 19 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขอขนแร่ 
ที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขนแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขอขายนั้น 
(3) หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ ขนแร ่

เป็นกรณีพิเศษ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

การอนุญาตให้ขนแร่ เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะครั้งที่ขอขนนั้น   และให้บันทึก 
การขนแร่เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษของครั้งที่ขอขนนั้น  
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 21 หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   ให้มีอาย ุ
คราวละไม่เกินสามวันนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ   

ผู้ได้รับอนุญาตต้องขนแร่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต   
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบแร่ไปยังสถานที่ปลายทางได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ

อนุญาตให้ขนแร่กรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกหนังสือ
อนุญาตให้ขนแร่นั้นทราบก่อนที่หนังสืออนุญาตจะสิ้นอายุ  เพ่ือจะได้ด าเนินการยกเลิกหนังสืออนุญาต
ดังกล่าว 

หมวด  5 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 22 เมื่อหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายสิ้นอายุ   เนื่องจาก 
ครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  หรือขนแร่ครบตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตตามหนงัสืออนุญาต
ให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาต
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดังต่อไปนี้  และส่งให้กรมทราบ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   พร้อมบันทึกการขายแร่ 
กรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ  พร้อมบันทึกการขนแร่กรณีพิเศษซึ่งแนบท้าย
หนังสืออนุญาตให้ขายแร่กรณีพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐296



ข้อ 14 หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้อนุญาตได้คราวละ 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
และฉบับผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 15 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ส่งให้กรมทราบด้วย 

หมวด  3 
การขอขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 16 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขายแร่
ตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขายแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เป็นหลักฐานการขอขายแร่ 

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ 
เป็นกรณีพิเศษ    

การอนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะคร้ังท่ีขอขายน้ัน  และให้บันทึกการขายแร่
เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 18 หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และฉบับ 
ผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  4 
การขอขนแรเ่ปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 19 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขอขนแร่ 
ที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขนแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขอขายนั้น 
(3) หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ ขนแร ่

เป็นกรณีพิเศษ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

การอนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะครั้งที่ขอขนนั้น   และให้บันทึก 
การขนแร่เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษของคร้ังที่ขอขนน้ัน 
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 21 หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี   ให้มีอาย ุ
คราวละไม่เกินสามวันนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ   

ผู้ได้รับอนุญาตต้องขนแร่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต   
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบแร่ไปยังสถานที่ปลายทางได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ

อนุญาตให้ขนแร่กรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกหนังสือ
อนุญาตให้ขนแร่นั้นทราบก่อนที่หนังสืออนุญาตจะสิ้นอายุ  เพ่ือจะได้ด าเนินการยกเลิกหนังสืออนุญาต
ดังกล่าว 

หมวด  5 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 22 เมื่อหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายสิ้นอายุ   เนื่องจาก 
ครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  หรือขนแร่ครบตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตตามหนงัสืออนุญาต
ให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาต
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดังต่อไปนี้  และส่งให้กรมทราบ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   พร้อมบันทึกการขายแร่ 
กรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ  พร้อมบันทึกการขนแร่กรณีพิเศษซึ่งแนบท้าย
หนังสืออนุญาตให้ขายแร่กรณีพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่   

การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุม
เก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่
สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือ 
การขนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิด  สภาพ  และปริมาณดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่
ในความควบคุมการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่  ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(1) แร่ทองคํา   ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 
(2) แร่ดีบุก    ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(3) แร่เหล็ก   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(4) แร่ทองแดง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(5) แร่สังกะสี   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(6) แร่พลวง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(7) แร่ตะก่ัว   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(8) แร่แมงกานีส   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม  
(9) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

(10) แร่อิลเมไนต์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(11) แร่โมนาไซต์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ซื้อแร่  ตั้งสถานที่เกบ็แร่  ครอบครองแร ่ และขนแร ่
ที่อยู่ในความควบคมุตามพระราชบัญญตัแิร่  พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2562 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตซื้อแร่  ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  99  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่   ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  
และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตซื้อแร่ 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตซื้อแร่ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ข้อ 4 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 

(1.1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(1.๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(1.3) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

(2) ลักษณะต้องห้าม 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐298



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่   

การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุม
เก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่
สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือ 
การขนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิด  สภาพ  และปริมาณดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่
ในความควบคุมการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่  ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(1) แร่ทองคํา   ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 
(2) แร่ดีบุก    ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(3) แร่เหล็ก   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(4) แร่ทองแดง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(5) แร่สังกะสี   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(6) แร่พลวง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(7) แร่ตะก่ัว   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(8) แร่แมงกานีส   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม  
(9) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

(10) แร่อิลเมไนต์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(11) แร่โมนาไซต์  ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ซื้อแร่  ตั้งสถานที่เกบ็แร่  ครอบครองแร ่ และขนแร ่
ที่อยู่ในความควบคมุตามพระราชบัญญตัแิร่  พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตซื้อแร่  ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  99  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่   ตั้งสถานที่เก็บแร่  ครอบครองแร่  
และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตซื้อแร่ 

ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตซื้อแร่ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ข้อ 4 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 

(1.1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(1.๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(1.3) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

(2) ลักษณะต้องห้าม 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 299



(2.1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2.2) เป็นบุคคลล้มละลาย 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน   (1.2)  
และ  (1.3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (2.2) 

ข้อ 5 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ประสงค์จะเก็บกองแร่ไว้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่
ตามที่ระบุไว้ในค าขอใบอนุญาตซื้อแร่  ให้ผู้ยื่นค าขอบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในค าขอ  และให้ยื่น
ค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ในคราวเดียวกัน   

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

ข้อ 6 การออกใบอนุญาตซื้อแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(1) สถานที่ซื้อแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตแต่งแร่   เขตโลหกรรม  หรือเขตใบอนุญาตอื่น ๆ  

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับ
ใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) อาคารรับซื้อแร่ต้องมีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ท่ีจะรับซื้อ
และน ามาเก็บกอง  ถ้าสถานที่รับซื้อแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน   พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้   

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตซื้อแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  ตามที่
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ข้อ 9 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ถือประทานบัตร   
(2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง 
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่   
(5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

ข้อ 10 การออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่เก็บแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  หรือเขต

ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
(2) อาคารเก็บแร่ต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ที่จะเก็บกอง  

ถ้าสถานที่เก็บแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้  
(3) แร่ที่จะน ามาเก็บกองในสถานที่เก็บแร่ต้องเป็นแร่ที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 11 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  3 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตครอบครองแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตครอบครองแร่ 

ข้อ 12 แร่ที่ได้มาโดยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตครอบครองแร่ได้ 
(1) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและสิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลง   
(2) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและประทานบัตรนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ยัง 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุนับแต่วันสิ้นอายุแล้ว 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐300



(2.1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2.2) เป็นบุคคลล้มละลาย 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน   (1.2)  
และ  (1.3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (2.2) 

ข้อ 5 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ประสงค์จะเก็บกองแร่ไว้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่
ตามที่ระบุไว้ในค าขอใบอนุญาตซื้อแร่  ให้ผู้ยื่นค าขอบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในค าขอ  และให้ยื่น
ค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ในคราวเดียวกัน   

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตซื้อแร่ 

ข้อ 6 การออกใบอนุญาตซื้อแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(1) สถานที่ซื้อแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตแต่งแร่   เขตโลหกรรม  หรือเขตใบอนุญาตอื่น ๆ  

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับ
ใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) อาคารรับซื้อแร่ต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ที่จะรับซื้อ
และน ามาเก็บกอง  ถ้าสถานที่รับซื้อแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน   พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้   

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตซื้อแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  ตามที่
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ข้อ 9 ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ถือประทานบัตร   
(2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง 
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่   
(5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตตัง้สถานที่เก็บแร่ 

ข้อ 10 การออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่เก็บแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  หรือเขต

ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
(2) อาคารเก็บแร่ต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับสภาพของชนิดแร่ที่จะเก็บกอง  

ถ้าสถานที่เก็บแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้  
(3) แร่ที่จะน ามาเก็บกองในสถานที่เก็บแร่ต้องเป็นแร่ที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 11 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  3 
การยื่นค าขอใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตครอบครองแร่ 

ส่วนที ่ 1 
การยื่นค าขอใบอนญุาตครอบครองแร่ 

ข้อ 12 แร่ที่ได้มาโดยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตครอบครองแร่ได้ 
(1) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและสิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลง   
(2) แร่ที่ได้จากการท าเหมืองตามประทานบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการ 

ท าเหมืองและประทานบัตรนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ยัง 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุนับแต่วันสิ้นอายุแล้ว 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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(3) แร่ในสถานที่เก็บแร่และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ  
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(4) แร่ในสถานที่ซื้อแร่และใบอนุญาตซื้อแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอ 
ต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(5) แร่ที่อยู่ในเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมและใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

กรณีตาม   (1 )   และ   (2 )   หากได้ยื่ นขออนุญาตครอบครองแร่ตามมาตรา   63  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แล้วไม่ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่ตามประกาศนี้ 

ข้อ 13 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลงหรือนับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตให้ครอบครองแร่ 

ข้อ 14 การออกใบอนุญาตครอบครองแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ครอบครองแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร   เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  

เขตใบอนุญาตอื่น ๆ   ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกนั
กับผู้รับใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) ปริมาณแร่ที่จะอนุญาตให้ครอบครอง  ต้องเป็นปริมาณแร่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
และผู้ยื่นค าขอครอบครองอยู่จริง 

ข้อ 15 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตครอบครองแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  4 
การยื่นค าขออนญุาตและการออกใบอนุญาตขนแร่ 

ข้อ 16 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง  ผู้รับใบอนุญาต 
ซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ที่ประสงค์จะขนแร่  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ข้อ 17 แร่ที่ยื่นค าขอให้ออกใบอนุญาตขนแร่  ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ตามสภาพ  ชนิด  และปริมาณที่ขอขน   หรือได้วางเงินประกันหรือได้จัดให้ธนาคารที่อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่กรณี  
เป็นการขอขนแร่ไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรม 

ข้อ 18 ใบอนุญาตขนแร่ให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การก าหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางในการ

ขอขนแร่แต่ละครั้ง 
ข้อ 19 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน   สัตว์   พืช   และทรัพย์สิน   ผู้ออกใบอนุญาตขนแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐302



(3) แร่ในสถานที่เก็บแร่และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ  
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(4) แร่ในสถานที่ซื้อแร่และใบอนุญาตซื้อแร่สิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ   หรือยื่นค าขอ 
ต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

(5) แร่ที่อยู่ในเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมและใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุ
หรือยื่นค าขอต่ออายุแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ   

กรณีตาม   (1 )   และ   (2 )   หากได้ยื่ นขออนุญาตครอบครองแร่ตามมาตรา   63  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แล้วไม่ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่ตามประกาศนี้ 

ข้อ 13 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตครอบครองแร่   ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลงหรือนับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ส่วนที ่ 2 
การออกใบอนญุาตให้ครอบครองแร่ 

ข้อ 14 การออกใบอนุญาตครอบครองแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ครอบครองแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร   เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  

เขตใบอนุญาตอื่น ๆ   ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกนั
กับผู้รับใบอนุญาตนั้น ๆ   

(2) ปริมาณแร่ที่จะอนุญาตให้ครอบครอง  ต้องเป็นปริมาณแร่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
และผู้ยื่นค าขอครอบครองอยู่จริง 

ข้อ 15 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  ผู้ออกใบอนุญาตครอบครองแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  4 
การยื่นค าขออนญุาตและการออกใบอนุญาตขนแร่ 

ข้อ 16 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการท าเหมือง  ผู้รับใบอนุญาต 
ซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ที่ประสงค์จะขนแร่  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ข้อ 17 แร่ที่ยื่นค าขอให้ออกใบอนุญาตขนแร่  ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว 
ตามสภาพ  ชนิด  และปริมาณท่ีขอขน   หรือได้วางเงินประกันหรือได้ จัดให้ธนาคารที่อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่กรณี  
เป็นการขอขนแร่ไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรม 

ข้อ 18 ใบอนุญาตขนแร่ให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
การก าหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางในการ

ขอขนแร่แต่ละครั้ง 
ข้อ 19 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน   สัตว์   พืช   และทรัพย์สิน   ผู้ออกใบอนุญาตขนแร่อาจก าหนดเงื่อนไขใด  ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร ่ 

การครอบครองแร ่ การเก็บแร่  และการขนแร่ 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อแร่  การขายแร่ 
การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  ซึ่งชนิดแร่ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนดให้เป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  101  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กรณีการซื้อแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรับซื้อแร่ตามชนิด  จ านวน  และน้ าหนักที่ระบุในใบอนุญาตขนแร่หรือใบรับแจ้ง  

การร่อนแร่ 
(2) ต้องเก็บแร่ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับอนุญาต  
(3) ต้องจัดให้มีป้ายที่มีลักษณะแข็งแรง  คงทนถาวร  แสดงข้อความก ากับไว้ให้เห็น  โดยชัดแจ้ง

บริเวณกองแรแ่ตล่ะกองวา่เป็นแรช่นดิใดและของผู้ใด  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
(4) กรอกรายการรับมอบแร่พร้อมกับลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่แล้วส่งคืน

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทันที  
ข้อ 4 กรณีการขายแร่  ให้ผู้มีสิทธิขายแร่  ได้แก่  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 

ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้แจ้งการร่อนแร่  และผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรใ่ห้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ 
ต้องแสดงใบอนุญาตขนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่มีการขายแร่  และให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
ลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่ทุกครั้ง 

(2) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้แจ้งการร่อนแร่  ต้องแสดงใบแจ้งการร่อนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ทุกครั้งที่ขายแร่ 

(3) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แสดงหนังสืออนุญาตทุกครั้งที่ขายแร่   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

ข้อ 5 กรณีการครอบครองแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงสถานที่เก็บแร่ในครอบครอง  ถ้าสถานที่ครอบครองแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมี
ขอบเขตที่ชัดเจน  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวรและแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณกองแร่ทุกกอง
โดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึงชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) กรณีแร่ในครอบครองอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรอืในที่ดนิของบคุคลอื่น  การกระท าใด ๆ  ต่อแร่

ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน   
ข้อ 6 กรณีการเก็บแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ต้องแสดงบริเวณที่กองแร่ไว้แต่ละกอง  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ

คงทนถาวรแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณที่กองแร่ทุกกองโดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึง  
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 7 กรณีการขนแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องขนแร่ไปตามเส้นทางและช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่ 
(2) ต้องน าใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับก ากับไปพร้อมกับการขนแร่  ยกเว้นกรณีการขนแร่โดยใช้

รถบรรทุกหรือพาหนะอื่นใดตั้งแต่  2  คันแต่ไม่เกิน  10  คัน  ให้ใช้ใบอนุญาตขนแร่ฉบับส าเนา  
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองก ากับไปพร้อมกับการขนแร่ได้ 

(3) การพักแร่ระหว่างทางจะพักได้เฉพาะในสถานที่และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในใบอนุญาตขนแร่  และให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่มีการพักแร่ทราบด้วย 

(4) ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขนแร่พร้อมกับอ านวยความสะดวก  
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไปท าการตรวจสอบตามหน้าที่ 

(5) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่อาจส่งมอบแร่  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
ขนแร่เพ่ือให้ผู้รับมอบแร่บันทึกและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบอนุญาตขนแร่ได้  จะต้องแจ้งให้  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่ฉบับนั้น  
จะสิ้นอายุ  เว้นแต่  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดดังกล่าว  ก็ให้แจ้งให้ทราบทันที
ที่สามารถแจ้งได้  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดนั้นด้วย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐304



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร ่ 

การครอบครองแร ่ การเก็บแร่  และการขนแร่ 
พ.ศ.  2561 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อแร่  การขายแร่ 
การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  ซึ่งชนิดแร่ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนดให้เป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  101  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กรณีการซื้อแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรับซื้อแร่ตามชนิด  จ านวน  และน้ าหนักที่ระบุในใบอนุญาตขนแร่หรือใบรับแจ้ง  

การร่อนแร่ 
(2) ต้องเก็บแร่ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับอนุญาต  
(3) ต้องจัดให้มีป้ายที่มีลักษณะแข็งแรง  คงทนถาวร  แสดงข้อความก ากับไว้ให้เห็น  โดยชัดแจ้ง

บริเวณกองแรแ่ตล่ะกองวา่เป็นแรช่นดิใดและของผู้ใด  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
(4) กรอกรายการรับมอบแร่พร้อมกับลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่แล้วส่งคืน

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทันที  
ข้อ 4 กรณีการขายแร่  ให้ผู้มีสิทธิขายแร่  ได้แก่  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 

ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้แจ้งการร่อนแร่  และผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรใ่ห้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ 
ต้องแสดงใบอนุญาตขนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่มีการขายแร่  และให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
ลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่ทุกครั้ง 

(2) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้แจ้งการร่อนแร่  ต้องแสดงใบแจ้งการร่อนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ทุกครั้งที่ขายแร่ 

(3) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แสดงหนังสืออนุญาตทุกครั้งที่ขายแร่   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

ข้อ 5 กรณีการครอบครองแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงสถานที่เก็บแร่ในครอบครอง  ถ้าสถานที่ครอบครองแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมี
ขอบเขตที่ชัดเจน  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวรและแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณกองแร่ทุกกอง
โดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึงชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) กรณีแร่ในครอบครองอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรอืในที่ดนิของบคุคลอื่น  การกระท าใด ๆ  ต่อแร่

ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน   
ข้อ 6 กรณีการเก็บแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ต้องแสดงบริเวณที่กองแร่ไว้แต่ละกอง  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ

คงทนถาวรแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณที่กองแร่ทุกกองโดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึง  
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 7 กรณีการขนแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องขนแร่ไปตามเส้นทางและช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่ 
(2) ต้องน าใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับก ากับไปพร้อมกับการขนแร่  ยกเว้นกรณีการขนแร่โดยใช้

รถบรรทุกหรือพาหนะอื่นใดตั้งแต่  2  คันแต่ไม่เกิน  10  คัน  ให้ใช้ใบอนุญาตขนแร่ฉบับส าเนา  
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองก ากับไปพร้อมกับการขนแร่ได้ 

(3) การพักแร่ระหว่างทางจะพักได้เฉพาะในสถานที่และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในใบอนุญาตขนแร่  และให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่มีการพักแร่ทราบด้วย 

(4) ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขนแร่พร้อมกับอ านวยความสะดวก  
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไปท าการตรวจสอบตามหน้าที่ 

(5) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่อาจส่งมอบแร่  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
ขนแร่เพ่ือให้ผู้รับมอบแร่บันทึกและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบอนุญาตขนแร่ได้  จะต้องแจ้งให้  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่ฉบับนั้น  
จะสิ้นอายุ  เว้นแต่  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดดังกล่าว  ก็ให้แจ้งให้ทราบทันที
ที่สามารถแจ้งได้  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดนั้นด้วย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่หรือผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  ต้องด าเนินการ  
ดังนี้  

(1) กรอกรายการในบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  บัญชีแสดงรายละเอียดการขายแร่ 
บัญชีแสดงรายละเอียดแร่คงเหลือ  ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  
และเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแร่  ขายแร่  และเก็บแร่  ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บไว้ตลอด
อายุใบอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

(3) ยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  การขายแร่  การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไปต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด   

(4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ  ต้องให้ข้อเท็จจริงและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดให้ผู้ใชแ้รร่ายงานการใช้แร ่

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขให้ผู้ใช้แร่ในสถานประกอบการ
ต้องแจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงานการใช้แร่  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  101  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนดให้
ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ใช้แร่”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  3  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน  หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งใช้แร่ที่มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักรตามชนิดแร่ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

หมวด  ๑   
หลักเกณฑ์การแจ้งเป็นผู้ใชแ้ร่ 

ข้อ 4 ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ดังต่อไปนี้ในสถานประกอบการ  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงาน
การใช้แร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

(1) ชนิดแร่บอลเคลย์ 
(2) ชนิดแร่ดินเหนียวสี 
(3) ชนิดแร่โดโลไมต์ 
(4) ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ 
(5) ชนิดแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(6) ชนิดแร่ดินขาว 
ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ในวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐306



ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่หรือผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  ต้องด าเนินการ  
ดังนี้  

(1) กรอกรายการในบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  บัญชีแสดงรายละเอียดการขายแร่ 
บัญชีแสดงรายละเอียดแร่คงเหลือ  ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  
และเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแร่  ขายแร่  และเก็บแร่  ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บไว้ตลอด
อายุใบอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

(3) ยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  การขายแร่  การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไปต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด   

(4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ  ต้องให้ข้อเท็จจริงและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดให้ผู้ใชแ้รร่ายงานการใช้แร่ 

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขให้ผู้ใช้แร่ในสถานประกอบการ
ต้องแจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงานการใช้แร่  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  101  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนดให้
ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ใช้แร่”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  3  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน  หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งใช้แร่ที่มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักรตามชนิดแร่ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

หมวด  ๑   
หลักเกณฑ์การแจ้งเป็นผู้ใชแ้ร่ 

ข้อ 4 ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ดังต่อไปนี้ในสถานประกอบการ  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงาน
การใช้แร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

(1) ชนิดแร่บอลเคลย์ 
(2) ชนิดแร่ดินเหนียวสี 
(3) ชนิดแร่โดโลไมต์ 
(4) ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ 
(5) ชนิดแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(6) ชนิดแร่ดินขาว 
ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ในวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้ใช้แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้แนบเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (รง.4)  
(2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.  01/2)   
(3) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฉบับต่ออายุ  (กนอ.  03/6)  
ข้อ 5 กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกใบรับแจ้งให้ผู้ใช้แร่ทันที  และส าเนาใบรับแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 6 ใบรับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้ออกใบรับแจ้ง  
หมวด  ๒ 

วิธีการและเงื่อนไขในการรายงานการใช้แร ่

ข้อ 7 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  ยื่นรายงานการใช้แร่โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) ยื่นรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) ยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามแบบรายงานการใช้แร่ที่แนบท้าย

ประกาศนี้    
ข้อ 8 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  รายงานการใช้แร่ทุกสามเดือน  ปีละสี่ครั้ง  โดยให้ยื่นรายงาน

ภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 
(1) ครั้งที่  1  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  เมษายนของปีนั้น 
(2) ครั้งที่  2  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  กรกฎาคมของปีนั้น 
(3) ครั้งที่  3  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  ตุลาคมของปีนั้น 
(4) ครั้งที่  4  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  มกราคมของปีถัดไป   
ข้อ 9 รายงานการใช้แร่ให้มีรายการ  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแร่ 

(1.1) ชนิดแร่   
(1.2) สภาพและคุณลักษณะแร่ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(1.3) ผู้จ าหน่ายแร่และรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
 (1.4) ปริมาณแร่ที่น าเข้ามาในสถานประกอบการ  ถ้าในสถานประกอบการมีแร่ที่น าเข้า

มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แร่  

(2.1) ชนิดแร่   
(2.2) ปริมาณแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
(2.3) ปริมาณแร่คงเหลือ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแร่ 
(3.1) ชนิดของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้ 
(3.2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากแร่ 
(3.3) ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้  โดยให้ระบุสัดส่วนของชนิดแร่แต่ละชนิดที่

ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐308



กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้ใช้แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้แนบเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (รง.4)  
(2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.  01/2)   
(3) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฉบับต่ออายุ  (กนอ.  03/6)  
ข้อ 5 กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกใบรับแจ้งให้ผู้ใช้แร่ทันที  และส าเนาใบรับแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 6 ใบรับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้ออกใบรับแจ้ง  
หมวด  ๒ 

วิธีการและเงื่อนไขในการรายงานการใช้แร ่

ข้อ 7 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  ยื่นรายงานการใช้แร่โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) ยื่นรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) ยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามแบบรายงานการใช้แร่ที่แนบท้าย

ประกาศนี้    
ข้อ 8 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  รายงานการใช้แร่ทุกสามเดือน  ปีละสี่ครั้ง  โดยให้ยื่นรายงาน

ภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 
(1) ครั้งที่  1  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  ให้ย่ืนรายงานภายใน

วันที่  30  เมษายนของปีนั้น 
(2) ครั้งที่  2  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  กรกฎาคมของปีนั้น 
(3) ครั้งที่  3  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  ตุลาคมของปีนั้น 
(4) ครั้งที่  4  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ให้ย่ืนรายงานภายใน

วันที่  30  มกราคมของปีถัดไป   
ข้อ 9 รายงานการใช้แร่ให้มีรายการ  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแร่ 

(1.1) ชนิดแร่   
(1.2) สภาพและคุณลักษณะแร่ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(1.3) ผู้จ าหน่ายแร่และรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
 (1.4) ปริมาณแร่ที่น าเข้ามาในสถานประกอบการ  ถ้าในสถานประกอบการมีแร่ที่น าเข้า

มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แร่  

(2.1) ชนิดแร่   
(2.2) ปริมาณแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
(2.3) ปริมาณแร่คงเหลือ 

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแร่ 
(3.1) ชนิดของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้ 
(3.2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากแร่ 
(3.3) ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้  โดยให้ระบุสัดส่วนของชนิดแร่แต่ละชนิดที่

ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ 
ตามข้อ 4 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. .............. 

เรียน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ข้าพเจ้า (ผู้รับใบอนุญาต) ...............................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่.................ตรอก/ซอย.........................................................ถนน ....................................................
หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................... 
ขอแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ตามมาตรา 101 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ………………………………………………………………………………
2. ทะเบียนโรงงาน/ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ .....................................................
3. ประกอบกิจการ ………......….......................................................................................................
4. เริ่มการประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ ............... เดือน............................ พ.ศ. ….................
5. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................

หมู่ที.่.............. ต าบล/แขวง ......................................................... อ าเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................  

6. ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ................................................................โทรศัพท์...............................
7. ชนิดแร่ ปริมาณการใช้แร่ และแหล่งที่มาของแร่

ล าดับที่ ชนิดแร่ ปริมาณการใช้แร่/ต่อปี 
(โดยประมาณ) 

แหล่งที่มาของแร่        
(เช่น มาจากประทานบัตร/

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่) 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐310
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8. ผลิตภัณฑ์จากแร่  ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์จากแร่ ปริมาณการผลิต/ปี แหล่งจ าหน่าย 
(ระบุประเทศ) 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร จ านวน..................ฉบับ มาด้วยแล้ว 
ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายโรงงาน  
ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. 01/2)  
ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับต่ออายุ (กนอ. 03/6) 
หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

ลายมือชื่อ……….………………………………………….ผู้ใช้แร่
(………………………………….………………..)  

ใบรับแจ้ง 

ได้รับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ ที่................................ลงวันที่............ เดือน.........................พ.ศ.  ......... ...... 

ลายมือชื่อ........................................................... 
(..................................... ......................) 

  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด..................................... 

หมายเหตุ  ใบรับแจ้งผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้รับแจ้ง 
สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  104  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่

ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้ชนิดแร่และสภาพดังต่อไปนี้  หา้มส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
(1) สินแร่ทองคํา 
(2) สินแร่ที่มีทองคําผสม 
(3) โลหะผสมทองคําที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐314



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  104  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่

ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้ชนิดแร่และสภาพดังต่อไปน้ี  หา้มส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
(1) สินแร่ทองคํา 
(2) สินแร่ที่มีทองคําผสม 
(3) โลหะผสมทองคําที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการขออนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  104  (2)  และมาตรา  104  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่  
ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ส่วนที่  1 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปน้ี  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีป 

(1) สินแร่ดีบุก   
(2) โลหะดีบุก  (ที่มีส่วนผสมของแร่ดีบุกตั้งแต่ร้อยละ  99.85  ขึ้นไป)   
(3) แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์  (chrysotile)   
(4) แร่ปรอท   

ส่วนที่  2 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ข้อ 4 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปน้ี  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   

(1) สินแร่ดีบุก  

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(2) สินแร่ทองแดง  
(3) สินแร่สังกะสี 
(4) สินแร่เหล็ก 
(5) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัม  หรือทอเรียม  และแร่ชนิดอื่น ๆ  ที่มีกัมมันตภาพรังสี 
(6) แร่แมงกานีส   
(7) แร่ฟลูออไรต์     
(8) แร่โดโลไมต์  
(9) แร่แบไรต์  

(10) แร่ไพโรฟิลไลต์  
(11) แร่เฟลด์สปาร์  
(12) แร่ยิปซัม  
(13) แร่แอนไฮไดรต์  
(14) ดินขาว    

หมวด  2 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือใบอนุญาตส่งแร่
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

  ก. คุณสมบัติ 
 (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์   
 (2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (3) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่   

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3) เคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนั้น

พ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้ว 
 (4) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนมาตรา  38  หรือมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 
  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต  นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2)  (3)  

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  และ  (4) 
  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐316



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการขออนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  104  (2)  และมาตรา  104  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดชนิดและสภาพแร่  
ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ส่วนที่  1 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปน้ี  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีป 

(1) สินแร่ดีบุก   
(2) โลหะดีบุก  (ที่มีส่วนผสมของแร่ดีบุกตั้งแต่ร้อยละ  99.85  ขึ้นไป)   
(3) แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์  (chrysotile)   
(4) แร่ปรอท   

ส่วนที่  2 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหลท่วีป 

ข้อ 4 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปน้ี  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   

(1) สินแร่ดีบุก  

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(2) สินแร่ทองแดง  
(3) สินแร่สังกะสี 
(4) สินแร่เหล็ก 
(5) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัม  หรือทอเรียม  และแร่ชนิดอื่น ๆ  ที่มีกัมมันตภาพรังสี 
(6) แร่แมงกานีส   
(7) แร่ฟลูออไรต์     
(8) แร่โดโลไมต์  
(9) แร่แบไรต์  

(10) แร่ไพโรฟิลไลต์  
(11) แร่เฟลด์สปาร์  
(12) แร่ยิปซัม  
(13) แร่แอนไฮไดรต์  
(14) ดินขาว    

หมวด  2 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือใบอนุญาตส่งแร่
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

  ก. คุณสมบัติ 
 (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์   
 (2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (3) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่   

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3) เคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนั้น

พ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้ว 
 (4) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนมาตรา  38  หรือมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 
  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต  นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2)  (3)  

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  และ  (4) 
  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 317



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขออนุญาต 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะนําแร่ตามข้อ  3  เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ที่มีสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่กําหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะส่งแร่ตามข้อ  4  ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   
ณ  สถานที่ที่แร่กองเก็บอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  6  และข้อ  7  ให้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเตรียมการออกใบอนุญาตได้ทันตามกําหนดเวลา 

ข้อ 9 แร่ที่ขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องเป็นแร่ที่ มี 
ถิ่นกําเนิดในราชอาณาจักรและได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามปริมาณแร่ที่จะขอส่งออก 

ข้อ 10 การส่งสินแร่ดีบุกหรือสินแร่กลุ่มโลหะออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
ผู้ยื่นคําขอต้องทําบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ว่าจะยินยอม
ชําระค่าภาคหลวงแร่เพ่ิม   

(1) กรณีสินแร่ดีบุก  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะดีบุกเกินกว่าที่ได้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

(2) กรณีสินแร่กลุ่มโลหะซ่ึงชําระค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณร้อยละของเนื้อโลหะที่มีอยู่ 
ในสินแร่  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะเกินกว่าที่ได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

ข้อ 11 ใบอนุญาตตามประกาศนี้  ให้มีอายุไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันอนุญาต 
ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  แจ้งกําหนดเวลา

การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อทําการตรวจสอบแร่  ณ  ด่านศุลกากรปลายทางที่ขอส่งแร่ออก 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนญุาตน าเข้ามาในราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแรอ่อกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  (ฉบบัที่  2) 
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   5  มาตรา  104  (2)  และมาตรา  104  วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแร่ 
ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือ 
เขตไหล่ทวีป  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิด

และสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ  12  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
แจ้งก าหนดเวลาการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่ปลายทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน” 

ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด   4  หลักเกณฑ์การอนุญาต   และข้อ   13  
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแรท่ี่ต้องขออนญุาตน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
หรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560 

“หมวด  4 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หรือความปลอดภัย
ของประชาชน  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือบริหารจัดการแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวปี  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัร
หรือเขตไหล่ทวีปตามประกาศนี้ได้” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐318



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขออนุญาต 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะนําแร่ตามข้อ  3  เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ที่มีสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่กําหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะส่งแร่ตามข้อ  4  ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   
ณ  สถานที่ที่แร่กองเก็บอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  6  และข้อ  7  ให้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเตรียมการออกใบอนุญาตได้ทันตามกําหนดเวลา 

ข้อ 9 แร่ที่ขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องเป็นแร่ที่ มี 
ถิ่นกําเนิดในราชอาณาจักรและได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามปริมาณแร่ที่จะขอส่งออก 

ข้อ 10 การส่งสินแร่ดีบุกหรือสินแร่กลุ่มโลหะออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
ผู้ยื่นคําขอต้องทําบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ว่าจะยินยอม
ชําระค่าภาคหลวงแร่เพ่ิม   

(1) กรณีสินแร่ดีบุก  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะดีบุกเกินกว่าที่ได้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

(2) กรณีสินแร่กลุ่มโลหะซ่ึงชําระค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณร้อยละของเนื้อโลหะที่มีอยู่ 
ในสินแร่  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะเกินกว่าที่ได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

ข้อ 11 ใบอนุญาตตามประกาศนี้  ให้มีอายุไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันอนุญาต 
ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  แจ้งกําหนดเวลา

การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อทําการตรวจสอบแร่  ณ  ด่านศุลกากรปลายทางที่ขอส่งแร่ออก 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนญุาตน าเข้ามาในราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแรอ่อกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  (ฉบบัที่  2) 
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   5  มาตรา  104  (2)  และมาตรา  104  วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแร่ 
ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือ 
เขตไหล่ทวีป  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิด

และสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ  12  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
แจ้งก าหนดเวลาการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่ปลายทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน” 

ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นหมวด   4  หลักเกณฑ์การอนุญาต   และข้อ   13  
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดชนิดและสภาพแรท่ี่ต้องขออนญุาตน าเข้ามาในราชอาณาจกัร
หรือเขตไหล่ทวีป  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560 

“หมวด  4 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หรือความปลอดภัย
ของประชาชน  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือบริหารจัดการแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวปี  หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัร
หรือเขตไหล่ทวีปตามประกาศนี้ได้” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 319



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธกีาร   

และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  106  และมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 

 (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (๓) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3) ถูกยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  

เว้นแต่การยกคําขอนั้นพ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําขอคร้ังสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การยกคําขอนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกยกคําขอ 

หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 (4) ถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตร  
ใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกําหนดย่ีสิบสี่เดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนครั้งสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกเพิกถอน 

 (5) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนตามมาตรา  106  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  111  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 

 (6) เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน   

  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต  นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2) 
และ  (3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6) 

  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
หมวด  2 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 4 การขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี
ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้  มาพร้อมกับคําขอ 

(1) แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งเขตที่จะขอเป็นเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
โดยแสดงเป็นแผนท่ีมาตราส่วน  1 : 50,000  ของกรมแผนท่ีทหาร  พร้อมกับกําหนดค่าพิกัดฉากสากล  
(U.T.M.  Coordinates)  ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย 

(2) แผนที่ตามมาตราส่วนแสดงรูปและขนาดของเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี 
(3) หลักฐานเก่ียวกับที่ดินที่จะใช้ตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  
 (3.1) กรณีที่ดินของตนเอง  ให้แนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   
 (3.2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้น  ยินยอมให้ผู้ยื่นคําขอตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรม
แล้วแต่กรณี  ในพื้นที่ตามเขตคําขอน้ันได้   

 (3.3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐาน 
การอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
จากหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ   

(4) แผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐320



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธกีาร   

และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  106  และมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 

 (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 (๓) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 

  ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (3) ถูกยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  

เว้นแต่การยกคําขอนั้นพ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําขอคร้ังสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การยกคําขอนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกยกคําขอ 

หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 (4) ถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตร  
ใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกําหนดย่ีสิบสี่เดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนครั้งสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกเพิกถอน 

 (5) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนตามมาตรา  106  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  111  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 

 (6) เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน   

  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต  นิติบุคคลน้ันต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2) 
และ  (3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6) 

  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
หมวด  2 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 4 การขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี
ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้  มาพร้อมกับคําขอ 

(1) แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งเขตที่จะขอเป็นเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
โดยแสดงเป็นแผนที่มาตราส่วน  1 : 50,000  ของกรมแผนท่ีทหาร  พร้อมกับกําหนดค่าพิกัดฉากสากล  
(U.T.M.  Coordinates)  ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย 

(2) แผนที่ตามมาตราส่วนแสดงรูปและขนาดของเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี 
(3) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  
 (3.1) กรณีที่ดินของตนเอง  ให้แนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   
 (3.2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้น  ยินยอมให้ผู้ยื่นคําขอตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรม
แล้วแต่กรณี  ในพื้นที่ตามเขตคําขอน้ันได้   

 (3.3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐาน 
การอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
จากหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ   

(4) แผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 321



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(5) กรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมท่ีเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้แนบ
สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้วมาด้วย 

(6) จัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  สําหรับการแต่งแร่หรือ 
การประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(7) หนังสือแต่งตั้งวิศวกรควบคุมเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานการแต่งแร่
หรือรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 5 การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การอนุญาตต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซื้อแร่  

ใบอนุญาตต้ังสถานท่ีเก็บแร่  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ 
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต 

(2) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ให้กําหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  กรณีผู้ขอใบอนุญาต
ประสงค์ให้มีเขตโลหกรรมไม่เต็มพื้นที่ให้รังวัดเฉพาะส่วนที่จะกําหนดเป็นเขตโลหกรรม 

(3) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในท่ีดินประเภทอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ดิน 
ตาม  (2)  ให้กําหนดเขตโดยการรังวัด 

(4) ให้ผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามหมวดนี้กําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ  ในใบอนุญาตได้  โดยให้
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สินเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ถ้าเป็นกรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้นํามาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากําหนดเป็นเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวด้วย 

หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐322



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(5) กรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมท่ีเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้แนบ
สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้วมาด้วย 

(6) จัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  สําหรับการแต่งแร่หรือ 
การประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(7) หนังสือแต่งตั้งวิศวกรควบคุมเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานการแต่งแร่
หรือรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 5 การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การอนุญาตต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซื้อแร่  

ใบอนุญาตต้ังสถานท่ีเก็บแร่  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ 
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต 

(2) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ให้กําหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  กรณีผู้ขอใบอนุญาต
ประสงค์ให้มีเขตโลหกรรมไม่เต็มพื้นที่ให้รังวัดเฉพาะส่วนที่จะกําหนดเป็นเขตโลหกรรม 

(3) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในท่ีดินประเภทอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ดิน 
ตาม  (2)  ให้กําหนดเขตโดยการรังวัด 

(4) ให้ผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามหมวดนี้กําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ  ในใบอนุญาตได้  โดยให้
คํานึงถึงส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สินเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ถ้าเป็นกรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้นํามาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากําหนดเป็นเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวด้วย 

หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 323



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐324



สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐326



สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐328



สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐330



สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐332



สภาการเหมืองแร่
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่  

พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การแต่งแร่ให้กระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธกีารโม่  การบด  หรือการย่อยแร่  หรือการคัดขนาดแร่  รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ํา 
(2) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจําเพาะ  เช่น  ใช้รางล้างแร่  (Lanchute) 

จิ๊ก  (jig)  โต๊ะแยกแร่  (Shaking  Table)  ฮัมฟรีย์สไปราล  (Humphrey’s  Spiral)  หรือไซโคลน  
(Cyclone)  เป็นต้น   

(3) วิธกีารแยกแร่ด้วยแม่เหลก็  (Magnetic  Separation)   
(4) วิธกีารแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง  (Electrostatic  or  High  Tension  Separation) 
(5) วิธกีารลอยแร่  (Flotation) 
(6) วิธกีารทางเคมี  เช่น  การละลายด้วยความร้อนและตกผลึกใหม่  (Recrystallization)  เป็นต้น 
(7) วิธกีารอย่างอ่ืนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 4 แผนผังและวิธีการแต่งแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้   
(1) รายละเอียดโครงการต้องประกอบด้วย 
 (1.1) ข้อมูลสถานประกอบการแต่งแร่  ให้ระบุที่อยู่โรงแต่งแร่และสํานักงาน 
 (1.2) แร่ที่จะทําการแต่ง  ให้ระบุชนิดและแหล่งท่ีมา 
 (1.3) น้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  ให้ระบุแหล่งท่ีมาและปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.4) พลังงานท่ีใช ้ เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น  ให้ระบุชนิดและปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.5) สารเคมีที่ใช้  ให้ระบุชนิด  และปริมาณที่ใช้ต่อหน่วยการผลิตต่อวัน 
 (1.6) กําลังการผลิตติดตั้งต่อวัน 
 (1.7) วิธีการแต่งแร่  ผังแสดงการแต่งแร่  (Flow  Sheet)  ผังแสดงสมดุลมวล  (Mass  Balance) 

และสมดุลน้ํา  (Water  Balance)  ในกระบวนการแต่งแร่ 
 (1.8) รายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  พร้อมทั้งแบบแปลน

แสดงตําแหน่งการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้   

หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 (1.9) วิธีการเก็บขังมูลดินทรายและเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น  การป้องกันและกําจัดฝุ่นละออง  
วิธกีารจัดการและจัดเก็บกองหางแร่  การจัดเก็บและการกําจัดสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่ 

(2) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตแต่งแร่  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(3) แผนท่ีแสดงเขตแต่งแร่ขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งที่ทําการ  สถานที่เก็บแร่ก่อนทําการแต่งและแร่ที่แต่งได้  สถานที่เก็บน้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  
สถานที่เก็บน้ําขุ่นข้น  และสถานที่เก็บกองมูลดินทราย 

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในสาขาที่เก่ียวข้องลงช่ือรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการแต่งแร่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่ 
และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือไม่
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเง่ือนไข 
การอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน   
และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้ 

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาต  
และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องควบคุม
รับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายการท่ีมิใช่การเปล่ียนแปลงแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐338
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่  

พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การแต่งแร่ให้กระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธกีารโม่  การบด  หรือการย่อยแร่  หรือการคัดขนาดแร่  รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ํา 
(2) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจําเพาะ  เช่น  ใช้รางล้างแร่  (Lanchute) 

จิ๊ก  (jig)  โต๊ะแยกแร่  (Shaking  Table)  ฮัมฟรีย์สไปราล  (Humphrey’s  Spiral)  หรือไซโคลน  
(Cyclone)  เป็นต้น   

(3) วิธกีารแยกแร่ด้วยแม่เหลก็  (Magnetic  Separation)   
(4) วิธกีารแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง  (Electrostatic  or  High  Tension  Separation) 
(5) วิธกีารลอยแร่  (Flotation) 
(6) วิธกีารทางเคมี  เช่น  การละลายด้วยความร้อนและตกผลึกใหม่  (Recrystallization)  เป็นต้น 
(7) วิธกีารอย่างอื่นที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 4 แผนผังและวิธีการแต่งแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้   
(1) รายละเอียดโครงการต้องประกอบด้วย 
 (1.1) ข้อมูลสถานประกอบการแต่งแร่  ให้ระบุที่อยู่โรงแต่งแร่และสํานักงาน 
 (1.2) แร่ที่จะทําการแต่ง  ให้ระบุชนิดและแหล่งที่มา 
 (1.3) น้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  ให้ระบุแหล่งที่มาและปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.4) พลังงานท่ีใช้  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น  ให้ระบุชนิดและปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.5) สารเคมีที่ใช้  ให้ระบุชนิด  และปริมาณที่ใช้ต่อหน่วยการผลิตต่อวัน 
 (1.6) กําลังการผลิตติดตั้งต่อวัน 
 (1.7) วิธีการแต่งแร่  ผังแสดงการแต่งแร่  (Flow  Sheet)  ผังแสดงสมดุลมวล  (Mass  Balance) 

และสมดุลน้ํา  (Water  Balance)  ในกระบวนการแต่งแร่ 
 (1.8) รายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  พร้อมทั้งแบบแปลน

แสดงตําแหน่งการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้   
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 (1.9) วิธีการเก็บขังมูลดินทรายและเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น  การป้องกันและกําจัดฝุ่นละออง  
วิธกีารจัดการและจัดเก็บกองหางแร่  การจัดเก็บและการกําจัดสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่ 

(2) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตแต่งแร่  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(3) แผนท่ีแสดงเขตแต่งแร่ขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งที่ทําการ  สถานที่เก็บแร่ก่อนทําการแต่งและแร่ที่แต่งได้  สถานที่เก็บน้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  
สถานที่เก็บน้ําขุ่นข้น  และสถานที่เก็บกองมูลดินทราย 

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในสาขาที่เก่ียวข้องลงช่ือรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการแต่งแร่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่ 
และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือไม่
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเง่ือนไข 
การอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน   
และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้ 

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาต  
และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องควบคุม
รับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายการท่ีมิใช่การเปล่ียนแปลงแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีการรับแร่
และแต่งแร่  ตามแบบพิมพ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  และเก็บไว้ในเขตแต่งแร่นั้น
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่จะต้องจัดให้มีการตรวจวัดติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่
กําหนดไว้ในแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐340



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่ 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  

วิธกีาร  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ประจําเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  

โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องและได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้รับใบอนุญาตลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   
โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้หยุดการแต่งแร่ชั่วคราว   

ข้อ 4 รายงานการแต่งแร่  ต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(1) ชนิด  สภาพ  ปริมาณ  และแหล่งท่ีมาของแร่ที่เข้าโรงแต่งแร่ 
(2) ชนิด  สภาพ  และปริมาณของแร่สะอาด  แร่พลอยได้  หางแร่  และมูลดินทรายที่ผลิตได้  

และคงเหลือในโรงแต่งแร่ 
(3) ชนิด  สภาพ  ปริมาณ  และแหล่งท่ีจําหน่ายหรือขนย้ายออกจากโรงแต่งแร่ 
(4) ชนิด  สภาพ  และปริมาณสารเคมีที่ใช้และที่คงเหลือ 
(5) ปริมาณการใช้พลังงานในการแต่งแร่  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น 
(6) ปริมาณนํ้าทีใ่ช้ในการแต่งแร่ 
(7) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้อง 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   

การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธกีารแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  108  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตแต่งแร่ 
(2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่งแร่ 
(3) การขอเพ่ิมชนิดแร่ที่จะทําการแต่งแร่ 
(4) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
(5) การเปลี่ยนแปลงบ่อกักเก็บหางแร่หรือบ่อเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น 
(6) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือวิธีการทิ้งมูลดินทราย 
ข้อ 4 การย่ืนขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง  
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดทําหรือ
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(3) การขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ให้แนบ
เอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ใหม่ที่ขยายหรือลดเขตแต่งแร่  ซึ่งส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน
กับเขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่  หรือ
ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตแต่งแร่ 
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  พร้อมกับระบุประเภท  
สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการแต่งแร่ 
(1) การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการแต่งแร่มากกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันต้องแจ้ง

หยุดแต่งแร่ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตามแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ไม่ต้องจัดส่งรายงานการแต่งแร่นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง   
แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตแต่งแร่  และชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

(2) การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวหรือผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  

ก่อนเริ่มการแต่งแร่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและ
นําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่  เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเริ่มแต่งแร่ใหม่ได้ 

(3) การเลิกแต่งแร่ 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่อาจเลิกการแต่งแร่ได้  เมื่อไม่มีหนี้สินค้างชําระหรือภาระ

ผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐342



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   

การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธกีารแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  108  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตแต่งแร่ 
(2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่งแร่ 
(3) การขอเพ่ิมชนิดแร่ที่จะทําการแต่งแร่ 
(4) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
(5) การเปลี่ยนแปลงบ่อกักเก็บหางแร่หรือบ่อเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น 
(6) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือวิธีการทิ้งมูลดินทราย 
ข้อ 4 การย่ืนขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่ขอเปล่ียนแปลง  
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดทําหรือ
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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(3) การขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ให้แนบ
เอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ใหม่ที่ขยายหรือลดเขตแต่งแร่  ซึ่งส่วนท่ีขอขยายต้องไม่ทับซ้อน
กับเขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่  หรือ
ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตแต่งแร่ 
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  พร้อมกับระบุประเภท  
สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการแต่งแร่ 
(1) การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการแต่งแร่มากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันต้องแจ้ง

หยุดแต่งแร่ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตามแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ไม่ต้องจัดส่งรายงานการแต่งแร่นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง   
แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตแต่งแร่  และชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

(2) การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวหรือผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  

ก่อนเริ่มการแต่งแร่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและ
นําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่  เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเริ่มแต่งแร่ใหม่ได้ 

(3) การเลิกแต่งแร่ 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่อาจเลิกการแต่งแร่ได้  เมื่อไม่มีหนี้สินค้างชําระหรือภาระ

ผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่   

สภาการเหมืองแร่
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 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 (3.3) เม่ือผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและ
ให้ใบอนุญาตแต่งแร่นั้นสิ้นอายุลง  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐344
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 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 (3.3) เม่ือผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและ
ให้ใบอนุญาตแต่งแร่นั้นสิ้นอายุลง  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ 
ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร ่
การหยุดแต่งแรช่ั่วคราว การแจ้งแต่งแรใ่หม่ และการเลิกแต่งแร่  

พ.ศ. 2560 

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

ส่วนที่ ๑ 
การรับค าขอ 

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่มาพร้อมค าขอ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ ที่มีลักษณะ  
ของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมกับระบุประเภทของวิศวกรรมสาขางานวิศวกรรม
และหมายเลขใบอนุญาตไว้ครบถ้วน จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ 
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอเรื่องให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

ข้อ ๔ เมื่อ ... 
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ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ

สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยาย  
หรือลดเขตแต่งแร่ 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้พิจารณาไม่อนุญาต ยกเว้น กรณีการแต่งแร่โดยวิธีการลอยแร่ วิธีการทางเคมี และวิธีการที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบ ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่อง
ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

(1 ) เขตแต่งแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่ งแร่  เขตโลหกรรม  
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

(2) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนดเขต 
แต่งแร่ในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตแต่งแร่พร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตแต่งแร่และผลการรังวัดเขตแต่งแร่ 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน  

ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตแต่งแร่แล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ เพ่ือส่งเรื่อ งให้
ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ส่วนที่ ๒  
การตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๗ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

 (๑) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ยังไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนด ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่พร้อมความเห็นเสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาไม่
อนุญาตต่อไป 

 (2) กรณี ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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 (๒) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ลงชื่อรับรองในแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ  
บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ และเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่ (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ การเสนอเรื่องค าขอตามข้อ ๗ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
ด าเนินการดังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา   

 (1.1) วิธีการลอยแร่ (Flotation) 
 (1 .2 ) วิ ธี ก า รท า ง เค มี  เช่ น  ก า ร ล ะล าย ด้ ว ย ค ว าม ร้ อ น แ ล ะต ก ผ ลึ ก

ใหม(่Recrystallization) เป็นต้น 
 (1.3) วิธีการอ่ืนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณา 
(๒.๑) วิธีการโม่ การบด หรือการย่อยแร่ หรือการคัดขนาดแร่ รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ า 
(๒.๒) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ เช่น ใช้รางล้างแร่ 

(Lanchute) จิ๊ก (jig) โต๊ะแยกแร่ (Shaking Table) ฮัมฟรีย์สไปราล (Humphrey’s Spiral) หรือไซโคลน 
(Cyclone) เป็นต้น      

(๒.๓) วิธีการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separation)  
(๒.๔) วิธีการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์ หรือไฟฟ้าแรงสูง (Electrostatic or High 

Tension Separation) 

ส่วนที่ ๓  
การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๙ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๑) ให้กองบริการ
งานอนุญาตแจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) 
กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่ และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับ
ผู้รับใบอนุญาต 

(1.2) บันทึก ... 
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  (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่ 
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (๑.๓) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
  (1.๔) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.๕) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร ่

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๐ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให้ เก็บไว 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3)  แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าท้องที่ไดรับเรื่องตามข้อ ๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่  
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

(2)  มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(3)  ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๒) ให้ด าเนินการเขียนแผนที่

แสดงเขตแต่งแร่ตามใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
    
                                                                                (1.1) บันทึก ... 
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 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) บันทึกเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี)      
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่าย
ต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (1.3) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
   (1.6) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

(2)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 
ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ แล้วด าเนินการดังนี้ 

 (1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
 (1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
 (1.3) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ เพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ 
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบด้วย 

หมวด ๒  
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
    

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ยื่นแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวพร้อมใบอนุญาตแต่งแร่
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

ข้อ 15 ให้ ... 

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ น าเรื่องการแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่ วคราวเสนอเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในแบบบันทึกการหยุดแต่งแร่

ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และฉบับผู้รับใบอนุญาต และคืนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้แจ้งหยุดการแต่งแร่ชั่วคราว 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดแต่งแร่ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่  และให้ส าเนาบันทึกการหยุดแต่งแร่
ชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด ๓  
การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 

    

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
แต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งแต่งแร่ใหม่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งแต่งแร่ใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งแต่งแร่ใหม่เสนอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการแต่งแร่ใหม ่

ข้อ ๒๑ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมเพ่ือเข้าร่วมการตรวจสอบ 
โรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ดังนี้ 

 (1.1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (1.2) การเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการ

แต่งแร่ท่ีได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๒) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็น เสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 5 วันนับแต่
วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่เสร็จ 

 
ข้อ 22 การ ... 
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ข้อ ๒๒ การเสนอเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ด าเนินการดังนี้ 
(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๑) ให้ส่งเรื่องไป

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 
(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๒) ให้ส่งเรื่องไป 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการพิจารณา    
ข้อ ๒๓ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๑) แล้ว  

ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณกีารด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่  
(1.1) บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๔ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๕ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๒) ให้ประมวลเรื่องค าขอ

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือ  
ไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(1.1)  บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ พร้อมด้วยเหตุผล

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๖ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ ๑๓ โดยอนุโลม 

หมวด 4 ... 

สภาการเหมืองแร่
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หมวด ๔ 

การเลิกแต่งแร่ 

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งเลิกแต่งแร่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้ง 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

แบบแจ้งเลิกแต่งแร่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๒๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกแต่งแร่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงแต่งแร่  

ข้อ ๓๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งจากจังหวัด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
เพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบโรงแต่งแร่  

(2) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

 (3) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็นแล้วแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เลิกแต่งแร่    

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 

 (1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ได้ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ลงนามในบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่  (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

 (2) กรณีผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ 
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการแต่งแร่ ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตามท่ีอยู่ซึ่งได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ และก าหนดเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปรับปรุงหรือด าเนินการให้แล้วเสร็จ  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ ๓๒ ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นประการใด 
ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  

กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการแต่งแร่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐352



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเกี่ยวกับการประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  110  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การประกอบโลหกรรม 

ที่อยู่ในความควบคุม  พ.ศ.  2560”   
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การประกอบโลหกรรมท่ีอยู่ในความควบคุม  ได้แก่ 
(1) การประกอบโลหกรรมแร่ทุกชนิดโดยวิธีการถลุงแร่  รวมถึงการทําแร่หรือสารละลาย 

ที่ได้จากแร่โลหะให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีอื่นใด 
(2) การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการถลุง  หลอม  หล่อ 
(3) การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีปริมาณการผลิตเท่าใด 
ข้อ 4 ผู้ประกอบโลหกรรมในส่วนราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ  ให้ได้รับการยกเว้น  

ไม่อยู่ในความควบคุม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  112  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การประกอบโลหกรรมให้กระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธกีารโลหะวิทยาความร้อน  (Pyrometallurgical  Process) 
(๒) วิธกีารโลหะวิทยาสารละลาย  (Hydrometallurgical  Process) 
(3) วิธกีารโลหะวิทยาไฟฟ้า  (Electrometallurgical  Process) 
(4) วิธกีารอย่างอ่ืนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 4 แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดโครงการต้องประกอบด้วย 
 (1.1) ข้อมูลของสถานประกอบการ  เช่น  ที่อยู่สํานักงาน  ที่ตั้งโรงประกอบโลหกรรม  

หมายเลขโทรศัพท์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  เป็นต้น 
 (1.2) แหล่งที่มาของแร่และวัตถุดิบอื่นทุกชนิดที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม   
 (1.3) แหล่งที่มาของน้ําที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  และระบุปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.4) พลังงานท่ีใช้ในการประกอบโลหกรรม  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น  และระบุ

ปริมาณที่ใช้ต่อวัน 
 (1.5) กําลังการผลิตติดตั้งต่อวัน 
 (1.6) วิธีการประกอบโลหกรรม  ผังแสดงการประกอบโลหกรรม  (Flow  Sheet) 

ผังแสดงสมดุลมวล  (Mass  Balance)  และสมดุลนํ้า  (Water  Balance)  ในกระบวนการประกอบโลหกรรม 
 (1.7) รายละเอียดเกี่ยวกับเตาถลุง  เตาหลอม  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ประกอบโลหกรรม  พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตําแหน่งการติดตั้งเตาถลุง  เตาหลอม  เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม 

 (1.8) วิธกีารจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการประกอบโลหกรรมโดยละเอียด  

หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

(๒) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตโลหกรรม  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางนํ้าสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(๓) แผนที่แสดงเขตโลหกรรมขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งสถานที่เก็บวัตถุดิบ  โลหะ  หรือผลิตภัณฑ์  และของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบโลหกรรม  

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือเง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 
หรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต  และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
ควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายการท่ีมิใช่การเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐354
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(๒) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตโลหกรรม  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(๓) แผนที่แสดงเขตโลหกรรมขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งสถานที่เก็บวัตถุดิบ  โลหะ  หรือผลิตภัณฑ์  และของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบโลหกรรม  

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือเงื่อนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 
หรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต  และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
ควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายการท่ีมิใช่การเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 355
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กําหนดไว้ในแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมหรือเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และรายงานผล
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  112  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560   
ข้อ 4 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบโลหกรรม  

ต้องรายงานการประกอบโลหกรรม  ดังนี้ 
(1) รายงานการประกอบโลหกรรมรายเดือน   ต้องรายงานเดือนละครั้งภายในวันที่สิบ 

ของเดือนถัดไป 
(2) รายงานการประกอบโลหกรรมรายปี  ต้องรายงานปีละครั้งภายในเดอืนเมษายนของปีถัดไป 
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้หยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว   

ไม่ต้องด าเนินการตามข้อ  4  ส าหรับเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุญาต  หรือปีถัดจากปีที่ได้รับอนุญาต 
ให้หยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่โรงประกอบโลหกรรมนั้นได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หากได้รายงานตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบ
กิจการโรงงานรายเดือน  (ร.ง.  8)  หรือแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี   (ร.ง.  9)  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว  ให้ถือว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อ  4  ของประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามแบบ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐356
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตามที่กําหนดไว้ในแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมหรือเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และรายงานผล
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  112  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560   
ข้อ 4 เม่ือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบโลหกรรม  

ต้องรายงานการประกอบโลหกรรม  ดังนี้ 
(1) รายงานการประกอบโลหกรรมรายเดือน   ต้องรายงานเดือนละคร้ังภายในวันท่ีสิบ 

ของเดือนถัดไป 
(2) รายงานการประกอบโลหกรรมรายปี  ต้องรายงานปีละครั้งภายในเดอืนเมษายนของปีถัดไป 
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้หยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว   

ไม่ต้องด าเนินการตามข้อ  4  ส าหรับเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุญาต  หรือปีถัดจากปีที่ได้รับอนุญาต 
ให้หยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่โรงประกอบโลหกรรมน้ันได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หากได้รายงานตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบ
กิจการโรงงานรายเดือน  (ร.ง.  8)  หรือแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี   (ร.ง.  9)  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว  ให้ถือว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามข้อ  4  ของประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามแบบ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม   

การหยุดประกอบโลหกรรมช่ัวคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่   
และการเลิกประกอบโลหกรรม   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  113  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตประกอบโลหกรรม 
(2) การเปลี่ยนวิธีการประกอบโลหกรรม 
(3) การเปลี่ยนหรือเพิ่มชนิดแร่หรือวัตถุดิบหลักที่จะทําการประกอบโลหกรรม 
(4) การเพิ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ  
ข้อ 4 การย่ืนขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่ขอเปล่ียนแปลง  
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การประกอบโลหกรรม
เข้าข่ายต้องจัดทําหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม
ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนท่ีแสดงเขตท่ีจะขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  ซึ่งในส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน 
กับเขตเหมืองแร่  เขตโลหกรรม  เขตแต่งแร่  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่   
หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตโลหกรรม   
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมทีมี่การเปล่ียนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงาน 
อยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลข
ใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน       

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการประกอบโลหกรรม 
(1) การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการประกอบโลหกรรมมากกว่า

หนึ่งร้อยยี่สิบวัน  ต้องแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ตามแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวแนบท้ายประกาศน้ี  โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ไม่ต้องจัดส่งรายงานการประกอบโลหกรรมนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง  แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และชําระค่าธรรมเนียมรายปี   

(2) การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิม
ประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จก่อน  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเริ่มประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐358



หน้า   ๕๖ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม   

การหยุดประกอบโลหกรรมช่ัวคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่   
และการเลิกประกอบโลหกรรม   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  113  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตประกอบโลหกรรม 
(2) การเปลี่ยนวิธีการประกอบโลหกรรม 
(3) การเปลี่ยนหรือเพิ่มชนิดแร่หรือวัตถุดิบหลักที่จะทําการประกอบโลหกรรม 
(4) การเพิ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ  
ข้อ 4 การยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนท่ีขอเปลี่ยนแปลง  
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การประกอบโลหกรรม
เข้าข่ายต้องจัดทําหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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(3) การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม
ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนท่ีแสดงเขตท่ีจะขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  ซึ่งในส่วนท่ีขอขยายต้องไม่ทับซ้อน 
กับเขตเหมืองแร่  เขตโลหกรรม  เขตแต่งแร่  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   
หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตโลหกรรม   
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมทีมี่การเปล่ียนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงาน 
อยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลข
ใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน       

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการประกอบโลหกรรม 
(1) การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการประกอบโลหกรรมมากกว่า

หนึ่งร้อยยี่สิบวัน  ต้องแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ตามแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวแนบท้ายประกาศน้ี  โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ไม่ต้องจัดส่งรายงานการประกอบโลหกรรมนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง  แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และชําระค่าธรรมเนียมรายปี   

(2) การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิม
ประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จก่อน  และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเริ่มประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

สภาการเหมืองแร่
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(3) การเลิกประกอบโลหกรรม 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมอาจเลิกประกอบโลหกรรมได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระ

หรือภาระผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ 

 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1)  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

 (3.3) เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ 
ตาม  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  และให้ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมนั้นสิ้นอายุลง  และให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐360
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(3) การเลิกประกอบโลหกรรม 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมอาจเลิกประกอบโลหกรรมได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระ

หรือภาระผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ 

 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1)  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

 (3.3) เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ 
ตาม  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  และให้ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมนั้นสิ้นอายุลง  และให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  

และการเลิกประกอบโลหกรรม 
ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  

และการเลิกประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. 2560 

 

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 

 

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบ 
โลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่  

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกร 

ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  
ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่  
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือ
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน  

ข้อ 4 เมื่อ ... 
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ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ

สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมกรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยาย 
หรือลดเขตโลหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอ 
น าตรวจสอบ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) เขตโลหกรรมต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม 
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

(2) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนด
เขตโลหกรรมในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตโลหกรรมพร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตโลหกรรมและผลการรังวัดเขตโลหกรรม 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน 
    ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตโลหกรรมแล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
   ข้อ 7 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่และโรงประกอบโลหกรรมพร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม และตรวจสอบ
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  
  (1) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ 
บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 
 (2) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
 

ตาม ... 
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ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  
และการเลิกประกอบโลหกรรม ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมลงชื่อรับรองในแผนผัง
และวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบ 
โลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 8 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องแล้ว ให้กองบริการงานอนุญาต
แจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
และประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  (1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
ประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

  กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้ายใบอนุญาตประกอบโลหกรรมด้วย 

(1.3) แผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  

(1.4) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
(1.5) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 

และวิธีการประกอบโลหกรรม 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ

ประกอบโลหกรรม               
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง

และวิธีการประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 9 เมื่อ ... 
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ข้อ 9 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้  
        (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัด ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต และเอกสาร

ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ใหเก็บไวที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
        (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบ กรณีพิจารณาอนุญาต ให้ส่งส าเนาเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่เขตด้วย 

ข้อ 10 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าทองที่ไดรับเรื่องตามข้อ 9 ให้ด าเนินการดังนี้    
  (1) แจงผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  
  (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต พร้อมเอกสารตาม 
ข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด แก่ผู้ขอ  
                           (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุดให้เก็บไวที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หมวด ๒  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

 

    ข้อ 11 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้  
    ข้อ 12  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว เสนอ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
   ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในบันทึกการหยุดประกอบ      
โลหกรรมชั่วคราวในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต แล้วให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต 
แก่ผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบ 
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และให้ส าเนาบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 3 ... 
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หมวด ๓  

การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 

   ข้อ 15 เมื่อผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
   ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ เสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบโลหกรรมใหม่  
   ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 16 แล้ว  
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบดังนี้ 

 (1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ได ้ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีความเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยู่ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน  
และก าหนดเวลาพอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ 20 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต        
ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 4 ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐364
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หมวด ๓  

การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 

   ข้อ 15 เมื่อผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
   ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ เสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบโลหกรรมใหม่  
   ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 16 แล้ว  
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบดังนี้ 

 (1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ได้ ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีความเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยู่ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน  
และก าหนดเวลาพอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ 20 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต        
ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 4 ... 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 365
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หมวด ๔ 

การเลิกประกอบโลหกรรม 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมพร้อมใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

แบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมเสนอเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงประกอบโลหกรรม  

ข้อ 24 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 22 แล้ว
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบว่าผู้แจ้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูพ้ืนที่
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 25 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกประกอบโลหกรรมได้ ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้เลิกประกอบโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่า 
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ หรือยังไม่ได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ ที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการประกอบโลหกรรม ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่
ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลา
พอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ 26 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  

กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการประกอบโลหกรรม ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต 
ให้เลิกประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐366



หน้า   ๔๑ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุ 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่   
และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุ
ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  115  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  และใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  หรือใบอนุญาตตั้งสถานท่ี

เก็บแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ัน ๆ  และใบอนุญาตฉบับเดิม 
มาพร้อมกับคําขอ 

เม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต
และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาต
ครอบครองแร่  และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   

(1) ไม่เคยต้องโทษฐานไม่จัดทํารายงานหรือจัดทํารายงานเป็นเท็จตามมาตรา  101  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(2) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และยังไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน   

(3) ผู้ขอได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาตมาโดยถูกต้องครบถ้วน  และได้ดําเนินการตามข้อสั่งการ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  (ถ้ามี) 

สภาการเหมืองแร่
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(4) กรณีที่ผู้ขอยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ต้องแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

(5) ไม่มีเหตขุัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอน 

ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 3 การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ผู้ขอย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอพร้อมกับ 
แนบใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับเดิมแล้วแต่กรณี  มาพร้อมกับคําขอ 

เม่ือได้ยื่นคําขอตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามหมวดนี้มีฐานะเสมือน   
ผู้ได้รับใบอนุญาตและประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาต 
(1) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
(2) ผู้ขอได้ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม

แล้วแต่กรณีมาโดยถูกต้องและได้ดําเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  (ถ้ามี) 
(3) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพบว่าการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาต  หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่ กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ผู้ขอต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด   
หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

(4) ไม่มีเหตุขัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐368
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(4) กรณีที่ผู้ขอยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ต้องแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

(5) ไม่มีเหตขัุดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอน 

ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  1 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ข้อ 3 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ผู้ขอย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอพร้อมกับ 
แนบใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับเดิมแล้วแต่กรณี  มาพร้อมกับคําขอ 

เม่ือได้ยื่นคําขอตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามหมวดนี้มีฐานะเสมือน   
ผู้ได้รับใบอนุญาตและประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาต 
(1) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
(2) ผู้ขอได้ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม

แล้วแต่กรณีมาโดยถูกต้องและได้ดําเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  (ถ้ามี) 
(3) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพบว่าการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาต  หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่ กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ผู้ขอต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด   
หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

(4) ไม่มีเหตุขัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 369



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(5) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรในขั้นตอนการพิจารณา 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตในหมวดนี้ก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 

 

ข้อ 5 การโอนใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 
ผู้รับโอนต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งสถานท่ีแต่งแร่หรือสถานที่ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  

ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นที่ดินของตนเอง  ให้แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาพร้อมคําขอ   
(2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน 

ในเขตพ้ืนที่ที่สถานที่แต่งแร่หรือสถานประกอบโลหกรรมต้ังอยู่  ยินยอมให้ผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งสถานท่ี
ดังกล่าวในพื้นที่นั้นต่อไปได้มาพร้อมคําขอ 

(3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐานการยื่นคําขอ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานท่ีแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณีจากหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ 

ข้อ 6 เม่ือผู้โอนใบอนุญาตได้ชําระหน้ีสินที่ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว  จึงจะทําการโอน
ใบอนุญาตในหมวดน้ีได้  และจะประกอบกิจการที่รับโอนได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้โอนใบอนุญาตแล้ว   

ผู้รับโอนต้องรับโอนไปท้ังสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเดิม  และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   

หมวด  3 
การย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอด 
 

 

ข้อ 7 ในกรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดน้ีตาย  หากทายาทประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอพร้อมบัญชีรายชื่อทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้ถึงแก่ความตาย 

หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 8 เมื่อทายาทของผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้หรือผู้จัดการมรดกได้ยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกประกอบกิจการ
ต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต  จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 9 ในกรณีทายาทคนใดคนหน่ึงยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตในหมวดนี้โดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ทายาทคนอ่ืนหรือผู้จัดการมรดกยังมีสิทธิยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต 
ในหมวดนี้ในเวลาใด ๆ  ได้  แต่ต้องย่ืนก่อนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อนุญาต 
ให้โอนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 10 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐370



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(5) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรในขั้นตอนการพิจารณา 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตในหมวดนี้ก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 

 

ข้อ 5 การโอนใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 
ผู้รับโอนต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งสถานท่ีแต่งแร่หรือสถานที่ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  

ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นที่ดินของตนเอง  ให้แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาพร้อมคําขอ   
(2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน 

ในเขตพ้ืนที่ที่สถานที่แต่งแร่หรือสถานประกอบโลหกรรมต้ังอยู่  ยินยอมให้ผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งสถานท่ี
ดังกล่าวในพื้นที่นั้นต่อไปได้มาพร้อมคําขอ 

(3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐานการยื่นคําขอ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณีจากหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ 

ข้อ 6 เม่ือผู้โอนใบอนุญาตได้ชําระหน้ีสินที่ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว  จึงจะทําการโอน
ใบอนุญาตในหมวดน้ีได้  และจะประกอบกิจการที่รับโอนได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้โอนใบอนุญาตแล้ว   

ผู้รับโอนต้องรับโอนไปท้ังสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเดิม  และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   

หมวด  3 
การย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอด 
 

 

ข้อ 7 ในกรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดน้ีตาย  หากทายาทประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณี  ยื่นคําขอพร้อมบัญชีรายชื่อทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนบัแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้ถึงแก่ความตาย 

หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 8 เมื่อทายาทของผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้หรือผู้จัดการมรดกได้ยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกประกอบกิจการ
ต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต  จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 9 ในกรณีทายาทคนใดคนหน่ึงยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตในหมวดน้ีโดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ทายาทคนอ่ืนหรือผู้จัดการมรดกยังมีสิทธิยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต 
ในหมวดนี้ในเวลาใด ๆ  ได้  แต่ต้องย่ืนก่อนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อนุญาต 
ให้โอนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ 10 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดียั่งยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 371



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน 
ใบอนญุาตแตง่แรแ่ละใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๑  
การต่ออายุและการโอนใบอนญุาตแต่งแร ่

ส่วนที่ ๑  
การต่ออายุใบอนญุาตแต่งแร่ 

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติม หรือชําระหนี้สินทันที 
หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุ 
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตแต่งแร่ตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 3 เมื่อคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มหีน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเร่ืองพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป 

ข้อ 4 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังน้ี 
(1.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง  

และครบถ้วนหรือไม่ 
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.3) มาตรการ ... 
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(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวคําขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) 

จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมสําเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนคําขอและเอกสารท้ังหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 2 ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐372



 

 
-2- 

(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวคําขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) 

จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมสําเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนคําขอและเอกสารท้ังหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 2 ... 
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ส่วนที่ ๒  

การโอนใบอนญุาตแตง่แร ่
    

ข้อ 7 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ดําเนินการคืนคําขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 

 เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มเีหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเร่ืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามคําขอดังกล่าว 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเร่ืองราวคําขอโอนใบอนุญาต 
แต่งแร่หรือคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอด พร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนคําขอ 

 
ข้อ 11 เมื่อ ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้อ 11 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องราวคําขอโอน

ใบอนุญาตแต่งแร่หรือคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวคําขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ  
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  

ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเร่ืองราวคําขอภายใน 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการโอนใบอนุญาตลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 6) 

จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

  (2.1) ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี 

  (2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้ส่งเร่ืองให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเร่ืองราวคําขอพร้อมเอกสารท้ังหมดคืนให้จังหวัด 
(3)  แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

เขตทราบด้วย 
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ 
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วดําเนินการ ดังน้ี 

(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพ่ือรับใบอนุญาตแต่งแร่

และเอกสารทั้งหมดคืน 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2  

การต่ออายุและการโอนใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
    

ส่วนที่ 1  
การต่ออายุใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ 

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม ่
(4) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหนี้สินทันที หากผู้ขอ 
ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร  
ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา  
เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 17 เมื่อคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเรื่องคําขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ 18 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเร่ืองแล้ว ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดทําบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 
 (1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ดําเนินการตาม 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วน (ถ้ามี) ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและกําหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องคําขอ บันทึกรายงานการตรวจ 
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนด เพ่ือเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐376
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 (2) กรณีการประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม      

ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ดําเนินการตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้
โดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและ
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเร่ืองคําขอ บันทึกรายงานการตรวจ   
โรงประกอบโลหกรรม และเง่ือนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเร่ืองคําขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลําดับที่ 5) 
จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผูใ้ห้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเง่ือนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
(ตามแบบลําดับที่ ๓) (ถ้ามี) จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
 (1.4) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเร่ืองการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังนี้  
         (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเร่ืองให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

         (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเร่ืองคําขอพร้อมเอกสารท้ังหมดคืนให้จังหวัด 
         (3) แจ้งการอนญุาตหรือไม่อนุญาตใหส้ํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
 

ข้อ 21 เมื่อ ... 
 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 377
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ข้อ 21 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 20 ให้ดําเนินการ ดังนี้  

  (1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

 (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  
การโอนใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 22 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ 

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถึงแก่ความตาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม   

ข้อ 24 กรณีดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหน้ีสินทันที หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํา
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนคําขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 

  เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอ
ภายใน 1 วัน 

ข้อ 25 กรณีดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 
กรณี ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐378
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   กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเร่ืองให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเรื่องคําขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ 
24 หรือวันที่คําขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ 27 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเร่ืองคําขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเร่ืองเพ่ืออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรมแล้วแต่กรณี     
                           (1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลําดับที่ 6) จํานวน 
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ใหใ้บอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  
 (1.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี      

(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรม               

 (2.1) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเร่ืองการไมอ่นุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนญุาต 

ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต     
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังนี้  
         
 

(1) กรณี … 
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(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเร่ืองให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

 (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเร่ืองคําขอพร้อมเอกสารท้ังหมดคืนให้จังหวัด 
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ดําเนินการ ดังน้ี    

  (1) แจ้งผู้ขอและผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อ
ทางราชการ 

 (2) กรณีอนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายแุละการโอน 
ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศนี้แทน 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน 
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    

หมวด ๑  
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

    
ส่วนที่ ๑  

การต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที 
หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุ 
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ข้อ 4 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
(1.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง  

และครบถ้วนหรือไม่ 
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.3) มาตรการ ... 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
(๒) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวค าขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร ่
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 2 ... 
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ส่วนที่ ๒  

การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 7 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการคืนค าขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

 เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องทีภ่ายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็น เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามค าขอดังกล่าว 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องราวค าขอโอนใบอนุญาต  
แต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอด พร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ 

 
ข้อ 11 เมื่อ ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐384



 

-4- 
ข้อ 11 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องราวค าขอโอน

ใบอนุญาตแต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ  
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเร่ืองราวค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ  
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  

ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวค าขอภายใน 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุ ญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการโอนใบอนุญาตลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 6) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

  (2.1) ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี 

  (2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให เก็บไวที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

เขตทราบด้วย 
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ 
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพ่ือรับใบอนุญาตแต่งแร่

และเอกสารทั้งหมดคืน 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2  

การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
    

ส่วนที่ 1  
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมหีนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอ 
ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร   
ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา  
เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 17 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 
 (1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ด าเนินการตาม 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วน (ถ้ามี) ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ 
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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 (2) กรณกีารประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม      ได้

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการ
โอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ   โรง
ประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 5) 
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
(ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
 (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้ เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

         (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
         (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
 

ข้อ 21 เมื่อ ... 
 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 387
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ข้อ 21 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 20 ให้ด าเนินการ ดังนี้  

  (1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

 (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ ที่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  
การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 22 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม ่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม ่
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถึงแก่ความตาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม   

ข้อ 24 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

  เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วัน 

ข้อ 25 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 
กรณี ... 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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   กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ 
24 หรือวันที่ค าขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 27 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรมแล้วแต่กรณี     
                           (1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 6) จ านวน 
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  
 (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี      

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรม               

 (2.1) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต 

ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต     
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         
 

(1) กรณ ี… 
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(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให เก็บไวที ่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ด าเนินการ ดังนี้  

  (1) แจ้งผู้ขอและผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทาง
ราชการ 

(2) กรณอีนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน 
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บ ไว้ที่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร   

หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2561 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้กรณีที่อาชญาบัตร  ประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การยื่นคําขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

ข้อ 3 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่   
(2) ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
ข้อ 4 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ยื่นคําขอรับ

ใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
(1) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตรทุกประเภท  
(2) ใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาต

ตามข้อ  3  (2) 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนตามข้อ  3  หรือข้อ  4  ให้ยื่นคําขอตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี้  

พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐390



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร   

หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2561 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้กรณีที่อาชญาบัตร  ประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การยื่นคําขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

ข้อ 3 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่   
(2) ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 4 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ยื่นคําขอรับ

ใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
(1) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตรทุกประเภท  
(2) ใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาต

ตามข้อ  3  (2) 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนตามข้อ  3  หรือข้อ  4  ให้ยื่นคําขอตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี้  

พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  2 
วิธกีารออกใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้วแต่กรณี   
ได้รับคําขอตามข้อ  5  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคําขอได้กรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากเห็นว่ายังกรอกข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสาร 
หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมทันที  ถ้ายังไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนเพิ่มเติม  โดยให้ผู้ยื่นคําขอและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามไว้ในบันทึกดังกล่าว  แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอไปแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ภายในห้าวันทําการนับแต่ได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นคําขอมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาก็ให้คืนคําขอ 

(2) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้   

 (2.1) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร 
 (2.2) ค่ารับรองสําเนาเอกสาร 
 (2.3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

เป็นผู้ออกใบแทน  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นท้องที่ที่อนุญาตนั้น   
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบแทนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  

อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ 
ที่อาชญาบัตรหรือประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาตตามข้อ  3  (2)  โดยให้คัดสําเนา 
จากฉบับของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตน้ัน ๆ   

ข้อ 10 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รายงานสาเหตุดังกล่าวไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เพื่อให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ออกใบแทน 

ข้อ 11 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาหนังสือสําคัญดังกล่าวดําเนินการ  ดังนี้ 

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

(1) รายงานให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ  
(2) ประสานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เพื่อให้จัดทําสําเนาหนังสือสําคัญดังกล่าว 

ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วนําเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อออกใบแทน 

ข้อ 12 การออกใบแทนตามข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11  แล้วแต่กรณี   
ให้ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงเหนือตราครุฑ  แล้วเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านหน้าว่า  “ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย”  และให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
แล้วแต่กรณีลงนามไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ 13 กรณีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบแทนตามข้อ  8  ให้แจ้ง   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมสําเนาใบแทนดังกล่าวเพื่อทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐392



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  2 
วิธกีารออกใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้วแต่กรณี   
ได้รับคําขอตามข้อ  5  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคําขอได้กรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากเห็นว่ายังกรอกข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสาร 
หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมทันที  ถ้ายังไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนเพิ่มเติม  โดยให้ผู้ยื่นคําขอและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามไว้ในบันทึกดังกล่าว  แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอไปแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ภายในห้าวันทําการนับแต่ได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นคําขอมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาก็ให้คืนคําขอ 

(2) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้   

 (2.1) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร 
 (2.2) ค่ารับรองสําเนาเอกสาร 
 (2.3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

เป็นผู้ออกใบแทน  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตนั้น   
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบแทนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  

อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ 
ที่อาชญาบัตรหรือประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาตตามข้อ  3  (2)  โดยให้คัดสําเนา 
จากฉบับของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตน้ัน ๆ   

ข้อ 10 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รายงานสาเหตุดังกล่าวไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เพื่อให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ออกใบแทน 

ข้อ 11 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาหนังสือสําคัญดังกล่าวดําเนินการ  ดังนี้ 

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

(1) รายงานให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ  
(2) ประสานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เพื่อให้จัดทําสําเนาหนังสือสําคัญดังกล่าว 

ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วนําเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อออกใบแทน 

ข้อ 12 การออกใบแทนตามข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11  แล้วแต่กรณี   
ให้ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงเหนือตราครุฑ  แล้วเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านหน้าว่า  “ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย”  และให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องท่ี  หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
แล้วแต่กรณีลงนามไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ 13 กรณีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบแทนตามข้อ  8  ให้แจ้ง   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมสําเนาใบแทนดังกล่าวเพื่อทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการรงัวดัก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พ.ศ.  256๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  256๒”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตพ้ืนท่ีค าขอดังต่อไปน้ี  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการ

อย่างอื่นตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ  6 
(๑) การก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร  ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่  ค าขอใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม  ค าขอใบอนุญาตทิ้งมูลดินทราย  และใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตดังกล่าว 

(2) เมื่อมีข้อพิพาทหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่   
(3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร   
ข้อ 5 การก าหนดเขตพ้ืนที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษให้ก าหนด

โดยวิธีการตามข้อ  7 
ข้อ 6 การก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามข้อ  4  ให้ท าการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รังวัดโดยกล้องส ารวจประมวลผลรวม  โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
(๒) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม   
(๓) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม  ร่วมกับกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
(4) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น  ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 7 การก าหนดเขตพ้ืนที่ตามข้อ  5  ให้กระท าโดยต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริด 

ที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร 
ข้อ 8 ในการรังวัดก าหนดเขตค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้  ผู้ยื่นค าขอ 

ต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ข้อ 9 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดก าหนดเขตค าขอและการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐394



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการรงัวดัก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พ.ศ.  256๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  256๒”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

วิธีการ  และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอดังต่อไปนี้  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการ

อย่างอื่นตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ  6 
(๑) การก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอประทานบัตร  ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่  ค าขอใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม  ค าขอใบอนุญาตท้ิงมูลดินทราย  และใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตดังกล่าว 

(2) เมื่อมีข้อพิพาทหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่   
(3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร   
ข้อ 5 การก าหนดเขตพ้ืนที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษให้ก าหนด

โดยวิธีการตามข้อ  7 
ข้อ 6 การก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามข้อ  4  ให้ท าการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รังวัดโดยกล้องส ารวจประมวลผลรวม  โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
(๒) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม   
(๓) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม  ร่วมกับกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
(4) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น  ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 7 การก าหนดเขตพ้ืนที่ตามข้อ  5  ให้กระท าโดยต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริด  

ที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร 
ข้อ 8 ในการรังวัดก าหนดเขตค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้  ผู้ยื่นค าขอ 

ต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ข้อ 9 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดก าหนดเขตค าขอและการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 395



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐396



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 397



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐398



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 399



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐400



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 401



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐402



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 403



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐404



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 405



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐406



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 407



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐408



สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 409



พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐410



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หรือกนัเนื้อที่  หรือลดระยะเวลาการอนุญาต  หรือเพิกถอนการอนุญาต   
พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหาย 
กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือกันเนื้อที่  หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้  หรือเพิกถอนการอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  เพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค 
การป้องกันประเทศ  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  127  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือกันเนื้อที่   หรือ 
ลดระยะเวลาการอนุญาต  หรือเพิกถอนการอนุญาต  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

 “ผู้ได้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร   

ข้อ 4 กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีความจ าเป็น 
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือกันเนื้อที่  หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้  หรือเพิกถอนการอนุญาต
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้
ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ  
ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งผู้ ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบ 
จากการกระท าดังกล่าวทราบนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ   

 ให้ผู้ ได้รับอนุญาตซึ่ งได้ รับผลกระทบตามวรรคหน่ึงมีสิทธิ ได้ รับเ งินชดเชย 
ความเสียหายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามประกาศนี้  โดยให้ท าหนังสือชี้แจง
รายละเอียดถึงความเสียหาย  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  และยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง   

 ความเสียหายตามวรรคสองไม่รวมถึงมลูค่าของแร่ที่ยังมิได้น าขึ้นมาจากการท าเหมือง  
ข้อ 5 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยความเสียหายภายในก าหนดระยะเวลา

ตามข้อ  4  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอเรื่องให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 411



และการเหมืองแร่เ พ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และประเมินความเสียหาย   

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้มีผู้แทนของหน่วยงานผู้ด าเนินการ 
เพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ  และผู้แทนสภาการเหมืองแร่   

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการตามข้อ  5  พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ  เพ่ือจ่ายเงินชดเชย 
ความเสียหายให้กับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าตามข้อ  4  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับอนุญาตได้จ่ายไปทั้งก่อนและหลังการได้รับอนุญาตอาชญาบัตร 
หรือประทานบัตร  ดังนี้ 

 (1.1) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับอนุญาตได้จ่ายไปจริงโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการได้รับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร 

 (1.2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ  
ขอประทานบัตร 

 (1.3) เงินลงทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ   เพ่ือใช้ในการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร
หรือท าเหมืองตามประทานบัตร 

 (1.4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการท าเหมือง 
(2) มูลค่าของเงินลงทุนที่ยังคงเหลืออยู่ 
(3) สัดส่วนของโครงการที่ได้รับผลกระทบเปรียบเทียบกับโครงการทั้งหมด 
(4) สัดส่วนระยะเวลาของโครงการที่เหลืออยู่ 
ข้อ 7 เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายแล้ว  

ให้เสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ข้อ 8 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาเป็นประการใดแล้ว  

ให้มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบทราบโดยเร็ว   
  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบยอมรับเงินชดเชยความเสียหายตามที่มี 

การประเมิน  ให้มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 

  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงาน
ผู้ด าเนินการเพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ  จ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับ
ผลกระทบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

 กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบไม่ยอมรับเงินชดเชยความเสียหายตามที่มี
การประเมิน  ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 9 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้ ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยความเสียหาย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐412



และการเหมืองแร่เ พ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และประเมินความเสียหาย   

  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้มีผู้แทนของหน่วยงานผู้ด าเนินการ 
เพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ  และผู้แทนสภาการเหมืองแร่   

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการตามข้อ  5  พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ  เพ่ือจ่ายเงินชดเชย 
ความเสียหายให้กับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระท าตามข้อ  4  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับอนุญาตได้จ่ายไปทั้งก่อนและหลังการได้รับอนุญาตอาชญาบัตร 
หรือประทานบัตร  ดังนี้ 

 (1.1) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับอนุญาตได้จ่ายไปจริงโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการได้รับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร 

 (1.2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ  
ขอประทานบัตร 

 (1.3) เงินลงทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ   เพ่ือใช้ในการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร
หรือท าเหมืองตามประทานบัตร 

 (1.4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการท าเหมือง 
(2) มูลค่าของเงินลงทุนที่ยังคงเหลืออยู่ 
(3) สัดส่วนของโครงการที่ได้รับผลกระทบเปรียบเทียบกับโครงการทั้งหมด 
(4) สัดส่วนระยะเวลาของโครงการที่เหลืออยู่ 
ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายแล้ว  

ให้เสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ข้อ 8 เม่ืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาเป็นประการใดแล้ว  

ให้มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบทราบโดยเร็ว   
  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบยอมรับเงินชดเชยความเสียหายตามที่มี 

การประเมิน  ให้มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 

  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงาน
ผู้ด าเนินการเพ่ือน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ  หรือ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นของรัฐ  จ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับ
ผลกระทบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

 กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบไม่ยอมรับเงินชดเชยความเสียหายตามที่มี
การประเมิน  ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 9 ถ้าผู้ ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินชดเชยความเสียหาย 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 413



กฎกระทรวง 
ก ำหนดพิกดัอตัรำคำ่ภำคหลวงแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  และมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ดีบุกตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำโลหะดบีุกตอ่หนึง่เมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งแสนสองหมืน่
ห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำแสนบำท 
แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท
ขึ้นไป 

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด  ในอัตรำดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซด์ตอ่หนึง่เมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
ห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
สองแสนห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
ห้ำแสนบำท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซดต์่อหนึ่งเมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
เจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทขึ้นไป 

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ตะกั่วตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินแปดพันบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินแปดพันบำท 

แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท  

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำทขึ้นไป 
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินสี่ร้อยบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสี่ร้อยบำท  แต่ไม่เกินหกร้อยบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหกรอ้ยบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันบำท  แต่ไม่เกิน 

หนึ่งพันห้ำร้อยบำท 
(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันห้ำร้อยบำทขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่สังกะสีตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำท 

แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสำมหมื่นบำท

ขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่รัตนชำติในอัตรำร้อยละสิบของมูลค่ำแร่ตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสี่ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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กฎกระทรวง 
ก ำหนดพิกดัอตัรำคำ่ภำคหลวงแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  และมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ดีบุกตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำโลหะดบีุกตอ่หนึง่เมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งแสนสองหมืน่
ห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำแสนบำท 
แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท
ขึ้นไป 

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด  ในอัตรำดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซด์ตอ่หนึง่เมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
ห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
สองแสนห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
ห้ำแสนบำท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซดต์่อหนึ่งเมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
เจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทขึ้นไป 

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ตะกั่วตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินแปดพันบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินแปดพันบำท 

แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท  

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำทขึ้นไป 
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินสี่ร้อยบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสี่ร้อยบำท  แต่ไม่เกินหกร้อยบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหกรอ้ยบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันบำท  แต่ไม่เกิน 

หนึ่งพันห้ำร้อยบำท 
(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันห้ำร้อยบำทขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่สังกะสีตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำท  

แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสำมหมื่นบำท

ขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่รัตนชำติในอัตรำร้อยละสิบของมูลค่ำแร่ตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสี่ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ส ำหรับแร่อื่นนอกจำกกรณีตำมข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๖ 
ในอัตรำร้อยละของรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ บัญชีทา้ยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราคา่ภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
๑ แร่ 
 (๑) การ์เนต ๗ 
 (๒) เกลือหิน  ๔ 
 (๓) แกรไฟต์ ๔ 
 (๔) ควอตซ์ ๔ 
 (๕) แคลไซต์ ๔ 
 (๖) สตรูเวอไรต์ ๑๐ 
 (๗) เงิน  ๑๐ 
 (๘) ซโีนไทม์  ๗ 
 (๙) เซอร์คอน ๗ 
 (๑๐) ดิกไคต์ ๔ 
 (๑๑) ดินอุตสาหกรรม  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๒) โดโลไมต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๓) ถ่านหิน ๔ 
 (๑๔) ทรายอุตสาหกรรม ๔ 
 (๑๕) ทองแดง ๑๐ 
 (๑๖) ทัลก์ ๔ 
 (๑๗) แทนทาไลต์และโคลัมไบต์ที่รวมกันอยู่ ๑๐ 
 (๑๘) เบนทอไนต์ ๔ 
 (๑๙) แบไรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๐) พลวง ๑๐ 
 (๒๑) โพแทช ๗ 
 (๒๒) ไพโรฟิลไลต์  ๔ 
 (๒๓) ฟลูออไรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ส ำหรับแร่อื่นนอกจำกกรณีตำมข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๖ 
ในอัตรำร้อยละของรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ บัญชีทา้ยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราคา่ภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
๑ แร่ 
 (๑) การ์เนต ๗ 
 (๒) เกลือหิน  ๔ 
 (๓) แกรไฟต์ ๔ 
 (๔) ควอตซ์ ๔ 
 (๕) แคลไซต์ ๔ 
 (๖) สตรูเวอไรต์ ๑๐ 
 (๗) เงิน  ๑๐ 
 (๘) ซีโนไทม์  ๗ 
 (๙) เซอร์คอน ๗ 
 (๑๐) ดิกไคต์ ๔ 
 (๑๑) ดินอุตสาหกรรม  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๒) โดโลไมต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๓) ถ่านหิน ๔ 
 (๑๔) ทรายอุตสาหกรรม ๔ 
 (๑๕) ทองแดง ๑๐ 
 (๑๖) ทัลก์ ๔ 
 (๑๗) แทนทาไลต์และโคลัมไบต์ที่รวมกันอยู่ ๑๐ 
 (๑๘) เบนทอไนต์ ๔ 
 (๑๙) แบไรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๐) พลวง ๑๐ 
 (๒๑) โพแทช ๗ 
 (๒๒) ไพโรฟิลไลต์  ๔ 
 (๒๓) ฟลูออไรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
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๒

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๒๔) ฟอสเฟต ๔ 
 (๒๕) เฟลด์สปาร์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๖) แมงกานีส  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๗) โมนาไซต์ ๗ 
 (๒๘) โมลิบดีไนต์ ๑๐ 
 (๒๙) ไมกา ๔ 
 (๓๐) ยิปซัม  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๑) รูไทล์  ๗ 
 (๓๒) ลูโคซีน ๗ 
 (๓๓) หินประดับ  ๔ 
 (๓๔) หินอ่อน ๔ 
 (๓๕) หินอุตสาหกรรม  
 (ก) เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ๗ 
 (ข) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ค) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๖) เหล็ก ๗ 
 (๓๗) อิลเมไนต์  ๗ 
 (๓๘) แอนไฮไดรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
๒ โลหะ 
 (๑) แคดเมียม ๔ 
 (๒) ตะกั่ว ๔ 
 (๓) ทองแดง ๔ 
 (๔) พลวง ๔ 
 (๕) สังกะสี ๔ 
 (๖) เหล็ก ๔ 
 (๗) โคลัมเบียมแทนทาลัม ๔ 

๓

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๘) โลหะอ่ืนๆ ๔ 
๓ ตะกรัน ๑๐ 
๔ แร่ชนิดอ่ืน ๆ ๗ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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๒

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๒๔) ฟอสเฟต ๔ 
 (๒๕) เฟลด์สปาร์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๖) แมงกานีส  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๗) โมนาไซต์ ๗ 
 (๒๘) โมลิบดีไนต์ ๑๐ 
 (๒๙) ไมกา ๔ 
 (๓๐) ยิปซัม  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๑) รูไทล์  ๗ 
 (๓๒) ลูโคซีน ๗ 
 (๓๓) หินประดับ  ๔ 
 (๓๔) หินอ่อน ๔ 
 (๓๕) หินอุตสาหกรรม  
 (ก) เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ๗ 
 (ข) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ค) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๖) เหล็ก ๗ 
 (๓๗) อิลเมไนต์  ๗ 
 (๓๘) แอนไฮไดรต์  
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
๒ โลหะ 
 (๑) แคดเมียม ๔ 
 (๒) ตะกั่ว ๔ 
 (๓) ทองแดง ๔ 
 (๔) พลวง ๔ 
 (๕) สงักะสี ๔ 
 (๖) เหล็ก ๔ 
 (๗) โคลัมเบียมแทนทาลัม ๔ 

๓

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๘) โลหะอ่ืนๆ ๔ 
๓ ตะกรัน ๑๐ 
๔ แร่ชนิดอ่ืน ๆ ๗ 
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หมายเหตุ   : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๓๒  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
หน้า   ๓๐ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีารจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่   

การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ราคาตลาดแร่”  หมายความว่า  ราคาแร่ที่มีการซื้อขาย  โดยการกําหนดตลาดของแร่ 

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
“มูลค่าแร่”  หมายความว่า  ปริมาณแร่คูณด้วยราคาตลาดของแร่ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รักษาการตามประกาศน้ี  และให้มี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ให้เรียกเก็บตามชนิด  สภาพร้อยละของโลหะหรือของ
สารประกอบในแร่  หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละสามสิบของราคาตลาด   

ข้อ ๖ สภาพร้อยละของโลหะหรือของสารประกอบในแร่หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ของแร่แต่ละชนิด  ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  วิธีการกําหนดราคาตลาด  การใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในการคํานวณราคาตลาด  และวิธีการควบคุมการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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หมายเหตุ   : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓๒  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
หน้า   ๓๐ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีารจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่   

การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ราคาตลาดแร่”  หมายความว่า  ราคาแร่ที่มีการซื้อขาย  โดยการกําหนดตลาดของแร่ 

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
“มูลค่าแร่”  หมายความว่า  ปริมาณแร่คูณด้วยราคาตลาดของแร่ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รักษาการตามประกาศน้ี  และให้มี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ให้เรียกเก็บตามชนิด  สภาพร้อยละของโลหะหรือของ
สารประกอบในแร่  หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละสามสิบของราคาตลาด   

ข้อ ๖ สภาพร้อยละของโลหะหรือของสารประกอบในแร่หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหน่ึง  
ของแร่แต่ละชนิด  ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  วิธีการกําหนดราคาตลาด  การใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในการคํานวณราคาตลาด  และวิธีการควบคุมการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

สภาการเหมืองแร่
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 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
ตลาดของแร่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
 

ข้อ ๗ วิธีการกําหนดตลาดของแร่  ให้กําหนดตลาดที่มีการซื้อขายแร่ชนิดนั้น ๆ  ตามความ
เหมาะสมที่มีการซื้อขายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ ๘ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคํานวณราคาตลาดของแร่   
ให้กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักระหว่างธนาคารล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจถืออัตราแลกเปลี่ยนตาม  (๑)  ได้  ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย  ๓  แห่งเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๙ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่
และกําหนดราคาตลาดแร่”   

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่  ธรณีวิทยาแหล่งแร่  วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมโลหการ  เศรษฐศาสตร์  
และสารสนเทศด้านแร่  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางด้านการประกอบธุรกิจแร่  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
ในการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือมีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สองปีนับถึงวันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจแร่  รวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจดังกล่าวโดยได้รับค่าตอบแทน   

(๓) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
พิจารณาราคาแร่และการกําหนดราคาตลาดแร่ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่  มีอํานาจหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นต่ออธิบดี  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดตลาดของแร่ 
(2) การประกาศราคาแร่ 

 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(๔) การพิจารณาปรับปรุงการใช้ตลาดแร่  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดของแร่  ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๑1 ราคาตลาดของแร่แต่ละชนิด  ให้กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แร่ดีบุก  แร่ตะก่ัว  และแร่สังกะสี 
 (1.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (1.2) ราคาประกาศให้ถือราคาโลหะในแร่ตามตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์   
 (2.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (2.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๓) แร่ทองคําหรือเงิน   
 (๓.๑) ให้ประกาศเป็นราคาต่อกรัมของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ 
 (3.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
 (๓.3) เมื่อใดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกินหนึ่งบาท 

ของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ให้ประกาศใหม่ 
(๔) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่   
 (4.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาตลาดของแร่แทนทาไลท์ที่มี 

ตันตาลัมเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด 
 (4.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๕) ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์  หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  หรือทั้งสองชนิดรวมกัน  

ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาเฉล่ียของแร่แทนทาไลท์ที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ 
ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด  ส่วนราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบซึ่งได้หักค่าถลุง
ตามเปอร์เซ็นต์ของตันตาลัมเพนตอกไซด์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (๕.๑) สําหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินร้อยละห้า  ให้คิดราคาที่ร้อยละห้า 
 (๕.๒) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละแปด 

ให้คิดราคาที่ร้อยละแปด 
 (๕.๓) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละแปดขึ้นไป  ให้คิดราคา 

ที่ร้อยละสิบสาม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐422



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
ตลาดของแร่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
 

ข้อ ๗ วิธีการกําหนดตลาดของแร่  ให้กําหนดตลาดที่มีการซื้อขายแร่ชนิดนั้น ๆ  ตามความ
เหมาะสมที่มีการซื้อขายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ ๘ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคํานวณราคาตลาดของแร่   
ให้กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักระหว่างธนาคารล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจถืออัตราแลกเปลี่ยนตาม  (๑)  ได้  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย  ๓  แห่งเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๙ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่
และกําหนดราคาตลาดแร่”   

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่  ธรณีวิทยาแหล่งแร่  วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมโลหการ  เศรษฐศาสตร์  
และสารสนเทศด้านแร่  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางด้านการประกอบธุรกิจแร่  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
ในการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือมีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สองปีนับถึงวันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจแร่  รวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจดังกล่าวโดยได้รับค่าตอบแทน   

(๓) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
พิจารณาราคาแร่และการกําหนดราคาตลาดแร่ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่  มีอํานาจหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นต่ออธิบดี  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดตลาดของแร่ 
(2) การประกาศราคาแร่ 

 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(๔) การพิจารณาปรับปรุงการใช้ตลาดแร่  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดของแร่  ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๑1 ราคาตลาดของแร่แต่ละชนิด  ให้กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แร่ดีบุก  แร่ตะก่ัว  และแร่สังกะสี 
 (1.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (1.2) ราคาประกาศให้ถือราคาโลหะในแร่ตามตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์   
 (2.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (2.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๓) แร่ทองคําหรือเงิน   
 (๓.๑) ให้ประกาศเป็นราคาต่อกรัมของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ 
 (3.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
 (๓.3) เมื่อใดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกินหนึ่งบาท 

ของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ให้ประกาศใหม่ 
(๔) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่   
 (4.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาตลาดของแร่แทนทาไลท์ที่มี 

ตันตาลัมเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด 
 (4.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๕) ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์  หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  หรือทั้งสองชนิดรวมกัน  

ให้ประกาศเป็นราคาต่อหน่ึงเมตริกตันโดยให้ถือราคาเฉล่ียของแร่แทนทาไลท์ที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ 
ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด  ส่วนราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบซึ่งได้หักค่าถลุง
ตามเปอร์เซ็นต์ของตันตาลัมเพนตอกไซด์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (๕.๑) สําหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินร้อยละห้า  ให้คิดราคาที่ร้อยละห้า 
 (๕.๒) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละแปด 

ให้คิดราคาที่ร้อยละแปด 
 (๕.๓) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละแปดข้ึนไป  ให้คิดราคา 

ที่ร้อยละสิบสาม 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 423



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๖) โลหะแคดเมียม 
 (6.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน  โดยถือราคาตลาดเฉลี่ยในรอบหน่ึงเดือน

ของโลหะแคดเมียมที่มีแคดเมียมไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้า 
 (6.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๗) แร่หินอ่อนและแร่หินประดับ   
 (7.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยในรอบหนึ่งปี

ของราคาซื้อขายหินบล็อกของแร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ   
 (7.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๘) แร่รัตนชาติ 
 (๘.๑) ให้อธิบดีประกาศประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติในแต่ละท้องที่ที่มีการออกประทานบัตร

หรือพื้นที่ที่เคยมีประทานบัตร 
 (๘.๒) การประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติ  ให้ถือเอามูลค่าเฉล่ียของแร่รัตนชาติที่พึงทําเหมืองได้

ในที่ดินหนึ่งไร่ในแต่ละท้องที่เป็นเกณฑ์ประเมิน  หรือวิธีการตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๙) แร่ดินขาว 
 ให้อธิบดีประกาศประเมินราคาแร่ดินขาว  โดยให้ถือเอาราคาถัวเฉล่ียของผู้ซื้อแร่ดินขาว

ตามชนิดและคุณภาพและการใช้งาน  หรือตามวิธีการที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๑๐) แร่ชนิดอื่น ๆ   

 (๑๐.๑) สําหรับแร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ประกาศเป็นราคา 
ต่อหนึ่งเมตริกตันตามชนิดและสภาพของแร่นั้น  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อขายกัน  ณ  ด่านศุลกากร
ของประเทศไทยคร้ังหลังสุด 

 (๑๐.๒) สําหรับแร่ที่ผลิตขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร  นอกจากการโลหกรรม  
ให้ประกาศโดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อภายในประเทศของผู้ใช้แร่ตามชนิดและสภาพของแร่นั้น   

ข้อ ๑2 กรณีแร่ชนิดใดที่ ไม่เคยมีราคาประกาศหรือไม่มีการซื้อขายมาก่อน  ให้อธิบดี 
เป็นผู้พิจารณากําหนดราคาประกาศแร่นั้น   

ข้อ ๑3 การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  11  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุดต่ํากว่าห้าร้อยบาทต่อหนึ่ง
เมตริกตันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหกให้ประกาศใหม่   

(๒) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุดตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละห้า 
ให้ประกาศใหม่   
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(๓) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งพันบาทข้ึนไป 
จนถึงห้าพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาท่ีได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสี่ 
ให้ประกาศใหม่   

(๔) เมื่อใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุดตั้งแต่ห้าพันบาทข้ึนไป 
จนถึงหนึ่งหม่ืนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสอง
ให้ประกาศใหม่ 

(๕) เมื่อใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหน่ึง 
ให้ประกาศใหม่ 

(๖) เมื่อใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งแสนบาท   
ขึ้นไปจนถึงห้าแสนบาทต่อหน่ึงเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละ  
ศูนย์จุดสองให้ประกาศใหม่ 

(๗) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าแสนบาทต่อหน่ึงเมตริกตัน  
มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาท่ีได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งให้ประกาศใหม่ 

ทั้งนี้  มิให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับชนิดแร่ทองคํา  เงิน  หินอ่อน  หินประดับ  และแร่รัตนชาติ 
หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
 

 

ข้อ ๑4 วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุก  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อดีบุกที่แท้จริงโดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือของโรงถลุงดีบุกหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อดีบุกเจ็ดสิบสองส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อดีบุกไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ดีบุกรายนั้นมีเนื้อดีบุกห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(2) แร่ตะก่ัว  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนเนื้อตะก่ัวที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิ เคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อตะก่ัวแปดสิบส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายใดท่ีมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อตะก่ัวไม่เกินหกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  
หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ตะก่ัวรายนั้นมีเนื้อตะกั่วหกสิบห้าส่วน 
ในร้อยส่วนหรือห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐424
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(๖) โลหะแคดเมียม 
 (6.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน  โดยถือราคาตลาดเฉลี่ยในรอบหน่ึงเดือน

ของโลหะแคดเมียมที่มีแคดเมียมไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้า 
 (6.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๗) แร่หินอ่อนและแร่หินประดับ   
 (7.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียในรอบหนึ่งปี

ของราคาซื้อขายหินบล็อกของแร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ   
 (7.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๘) แร่รัตนชาติ 
 (๘.๑) ให้อธิบดีประกาศประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติในแต่ละท้องที่ที่มีการออกประทานบัตร

หรือพื้นที่ที่เคยมีประทานบัตร 
 (๘.๒) การประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติ  ให้ถือเอามูลค่าเฉล่ียของแร่รัตนชาติที่พึงทําเหมืองได้

ในที่ดินหนึ่งไร่ในแต่ละท้องที่เป็นเกณฑ์ประเมิน  หรือวิธีการตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๙) แร่ดินขาว 
 ให้อธิบดีประกาศประเมินราคาแร่ดินขาว  โดยให้ถือเอาราคาถัวเฉล่ียของผู้ซื้อแร่ดินขาว

ตามชนิดและคุณภาพและการใช้งาน  หรือตามวิธีการที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๑๐) แร่ชนิดอื่น ๆ   

 (๑๐.๑) สําหรับแร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ประกาศเป็นราคา 
ต่อหนึ่งเมตริกตันตามชนิดและสภาพของแร่นั้น  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อขายกัน  ณ  ด่านศุลกากร
ของประเทศไทยคร้ังหลังสุด 

 (๑๐.๒) สําหรับแร่ที่ผลิตขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร  นอกจากการโลหกรรม  
ให้ประกาศโดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อภายในประเทศของผู้ใช้แร่ตามชนิดและสภาพของแร่นั้น   

ข้อ ๑2 กรณีแร่ชนิดใดที่ ไม่ เคยมีราคาประกาศหรือไม่มีการซื้อขายมาก่อน  ให้อธิบดี 
เป็นผู้พิจารณากําหนดราคาประกาศแร่นั้น   

ข้อ ๑3 การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  11  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดต่ํากว่าห้าร้อยบาทต่อหนึ่ง
เมตริกตันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหกให้ประกาศใหม่   

(๒) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุดตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละห้า 
ให้ประกาศใหม่   
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(๓) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งพันบาทข้ึนไป 
จนถึงห้าพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาท่ีได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสี่ 
ให้ประกาศใหม่   

(๔) เมื่อใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาครั้งหลังสุดตั้งแต่ห้าพันบาทข้ึนไป 
จนถึงหนึ่งหม่ืนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสอง
ให้ประกาศใหม่ 

(๕) เมื่อใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหน่ึง 
ให้ประกาศใหม่ 

(๖) เ ม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งแสนบาท   
ขึ้นไปจนถึงห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละ  
ศูนย์จุดสองให้ประกาศใหม่ 

(๗) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าแสนบาทต่อหน่ึงเมตริกตัน  
มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาท่ีได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งให้ประกาศใหม่ 

ทั้งนี้  มิให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับชนิดแร่ทองคํา  เงิน  หินอ่อน  หินประดับ  และแร่รัตนชาติ 
หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
 

 

ข้อ ๑4 วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุก  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อดีบุกที่แท้จริงโดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือของโรงถลุงดีบุกหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อดีบุกเจ็ดสิบสองส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อดีบุกไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ดีบุกรายนั้นมีเน้ือดีบุกห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(2) แร่ตะก่ัว  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนเน้ือตะก่ัวที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิ เคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อตะก่ัวแปดสิบส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายใดท่ีมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อตะก่ัวไม่เกินหกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  
หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ตะก่ัวรายนั้นมีเนื้อตะกั่วหกสิบห้าส่วน 
ในร้อยส่วนหรือห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

สภาการเหมืองแร่
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(3) แร่สังกะสี  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อสังกะสีที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่สังกะสีให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อสังกะสีห้าสิบส่วน 
ในร้อยส่วน  ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเน้ือสังกะสีไม่เกินสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่สังกะสีรายน้ัน  มีเนื้อสังกะสีสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบส่วน 
ในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(4) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้เรียกเก็บตามส่วนของสารประกอบทังสติกออกไซต์  (WO3)  
ที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน 
หรือหน่วยงานท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  หกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่รายที่มีหนังสือรับรองว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์รายนั้นมีสารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี 

(5) แร่ทองคํา  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อของทองคําบริสุทธิ์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ทองคํา  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ 
แปดสิบส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่แร่ทองคํารายใดท่ีมีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ไม่เกินห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ทองคํารายน้ัน ๆ  มีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน 

(6) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนสารประกอบ   
ตันตาลัมเพนตอกไซด์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน
หรือหน่วยงานท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ 
ไว้ก่อนว่า  มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วน  ยกเว้นรายใดมีหนังสือรับรอง
ว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสิบส่วนในร้อยส่วน 
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่รายน้ันมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์
ยี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสิบส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   
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(7) แร่ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกัน   
ให้เรียกเก็บตามราคาที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑1  (๕)  โดยถือตามผลวิเคราะห์สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้วิเคราะห์ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  
หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์สิบสามส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่รายใด 
ที่มีหนังสือรับรองว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินแปดส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินห้าส่วน 
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิด
รวมกันอยู่รายน้ันมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์แปดส่วนในร้อยส่วนหรือห้าส่วนในร้อยส่วน 
แล้วแต่กรณี   

(๘)  แร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ  ให้เรียกเก็บตามปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตร  พึงจะได้จาก
การทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองและให้ 
เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนการทําเหมืองเป็นรายปี ๆ  ละสองงวด  โดยให้เรียกเก็บงวดที่หนึ่งภายในวันที่   
31  มกราคม  และงวดที่สองภายในวันที่  31  กรกฎาคมของแต่ละปี 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือแสดงเขตท่ีจะทําเหมืองและ
ปริมาณของแร่ที่พึงจะได้จากการทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่  1  มกราคมของปีนั้น  
และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ในแต่ละงวด   

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้  
ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองได้ปริมาณของแร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากท่ีแสดงความจํานงไว้ให้เรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่เพิ่มหรือคืนค่าภาคหลวงแร่ตามส่วนของปริมาณที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงแล้วแต่กรณี   
การคืนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ล่วงหน้าในงวดถัดไป 

(9) แร่รัตนชาติ  ให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี  และให้ผู้ถือประทานบัตรชําระภายในวันที่  
๓๑  มกราคมของทุกปีหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมือง  โดยคิดตามเน้ือที่ 
ที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้ภายในเขตประทานบัตรว่าจะทําเหมืองในปีนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองเกินเน้ือที่ที่ได้แสดงความจํานงไว้ภายใน 
เขตประทานบัตร  ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่สําหรับเน้ือที่ในส่วนที่เกินจากเขตที่ได้แสดงความจํานงไว้ 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือและแสดงเขตเน้ือที่ 
ไว้ในเขตประทานบัตรที่จะทําเหมืองในปีนั้น  และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ข้อ ๑5 แร่รัตนชาติที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้เรียกเก็บตามมูลค่าของแร่รัตนชาติ
ที่อธิบดีกําหนด 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐426
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(3) แร่สังกะสี  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อสังกะสีที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่สังกะสีให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อสังกะสีห้าสิบส่วน 
ในร้อยส่วน  ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อสังกะสีไม่เกินสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่สังกะสีรายน้ัน  มีเนื้อสังกะสีสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบส่วน 
ในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(4) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้เรียกเก็บตามส่วนของสารประกอบทังสติกออกไซต์  (WO3)  
ที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน 
หรือหน่วยงานท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  หกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่รายที่มีหนังสือรับรองว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์รายนั้นมีสารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี 

(5) แร่ทองคํา  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อของทองคําบริสุทธิ์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ทองคํา  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ 
แปดสิบส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่แร่ทองคํารายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ไม่เกินห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ทองคํารายน้ัน ๆ  มีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน 

(6) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนสารประกอบ   
ตันตาลัมเพนตอกไซด์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน
หรือหน่วยงานท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ 
ไว้ก่อนว่า  มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วน  ยกเว้นรายใดมีหนังสือรับรอง
ว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสิบส่วนในร้อยส่วน 
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่รายน้ันมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์
ยี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสิบส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(7) แร่ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกัน   
ให้เรียกเก็บตามราคาที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑1  (๕)  โดยถือตามผลวิเคราะห์สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้วิเคราะห์ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  
หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์สิบสามส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่รายใด 
ที่มีหนังสือรับรองว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินแปดส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินห้าส่วน 
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิด
รวมกันอยู่รายน้ันมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์แปดส่วนในร้อยส่วนหรือห้าส่วนในร้อยส่วน 
แล้วแต่กรณี   

(๘)  แร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ  ให้เรียกเก็บตามปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตร  พึงจะได้จาก
การทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองและให้ 
เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนการทําเหมืองเป็นรายปี ๆ  ละสองงวด  โดยให้เรียกเก็บงวดที่หนึ่งภายในวันที่   
31  มกราคม  และงวดที่สองภายในวันที่  31  กรกฎาคมของแต่ละปี 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือแสดงเขตท่ีจะทําเหมืองและ
ปริมาณของแร่ที่พึงจะได้จากการทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่  1  มกราคมของปีนั้น  
และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ในแต่ละงวด   

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้  
ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองได้ปริมาณของแร่เพิ่มข้ึนหรือลดลงจากท่ีแสดงความจํานงไว้ให้เรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่เพิ่มหรือคืนค่าภาคหลวงแร่ตามส่วนของปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณี   
การคืนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ล่วงหน้าในงวดถัดไป 

(9) แร่รัตนชาติ  ให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี  และให้ผู้ถือประทานบัตรชําระภายในวันที่  
๓๑  มกราคมของทุกปีหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมือง  โดยคิดตามเนื้อที่ 
ที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้ภายในเขตประทานบัตรว่าจะทําเหมืองในปีนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองเกินเน้ือที่ที่ได้แสดงความจํานงไว้ภายใน 
เขตประทานบัตร  ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่สําหรับเนื้อที่ในส่วนที่เกินจากเขตที่ได้แสดงความจํานงไว้ 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือและแสดงเขตเน้ือที่ 
ไว้ในเขตประทานบัตรที่จะทําเหมืองในปีนั้น  และให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ข้อ ๑5 แร่รัตนชาติที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้เรียกเก็บตามมูลค่าของแร่รัตนชาติ
ที่อธิบดีกําหนด 

สภาการเหมืองแร่
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  แร่รัตนชาติที่ได้จากการแจ้งการร่อนแร่  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
ข้อ ๑6 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ผู้แจ้งการร่อนแร่  ผู้รับใบอนุญาต

แต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย   
ให้ยื่นชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมืองให้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีกําหนด  ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม 

(๓) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตครอบครองแร่  แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการขนแร่ออกไปทําการซื้อขาย 

(4) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการแจ้งการร่อนแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตขดุหาแร่
รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  เป็นผู้แจ้งปริมาณแร่ที่ได้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 17 เม่ือผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามข้อ  16  แจ้งปริมาณแร่เพื่อขอชําระค่าภาคหลวงแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องตามหมวด  6  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  
และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกําหนด  หากมีข้อสงสัยว่าการแจ้งปริมาณแร่ไม่ถูกต้อง  ตามความเป็นจริง 
ให้ทําการตรวจสอบก่อน  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณที่ตรวจสอบได้   

ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าแร่นั้นจะทําการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่วางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดี
เห็นชอบเป็นผู้คํ้าประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่  ทั้งน้ี  การวางเงินประกันหรือการค้ําประกันต้องให้
ครอบคลุมทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่   

หมวด  ๖ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑8 การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิด  ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ 
หลายวิธีร่วมกันก็ได้  ดังนี้ 

(๑) ประเมินจากรายงานเอกสาร  เช่น  รายงานการทําเหมือง  รายงานการซื้อ  การขาย   
การเก็บ  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือรายงานการใช้แร่  หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

(๒) การประเมินเชิงวิศวกรรม  ได้แก่  การประเมินจากข้อมูลการใช้วัตถุระเบิด  เครื่องจักร  
พลังงานไฟฟ้า  หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทําเหมืองแร่   

(๓) การประเมินจากค่าพลังงานไฟฟ้า 
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 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องผ่านกระบวนการ  โม่  บด  
และย่อยหิน  นอกจากการประเมินจากรายงานเอกสารตาม  (๑)  แล้ว  ให้ประเมินปริมาณแร่ที่จะเรียก 
ให้ผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงโม่หินที่ผู้ถือประทานบัตรได้นําแร่
จากประทานบัตรไปทําการโม่  บด  หรือย่อยหิน  โดยให้ตรวจสอบตามสําเนาใบเสร็จการชําระ 
ค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐาน   

 ปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรขอชําระค่าภาคหลวงแร่ต้องสอดคล้องกับอัตราการผลิตแร่
ของประทานบัตรนั้น    

 การประเมินปริมาณแร่ที่จะให้ชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

(๔) การประเมินจากภาพถ่ายท่ีได้จากการทํางานของอากาศยานไร้คนขับ 
 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  และเหมืองถ่านหิน  ให้จัดทํา

ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  โดยแสดงพื้นที่หน้าเหมืองที่ผลิตแร่ได้และปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
รายงานการทําเหมืองแร่ประจําเดือนนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้แนบภาพถ่ายดังกลา่วมาพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่  
เว้นแต่ไม่สามารถทําการบันทึกภาพถ่ายได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นไม่เอื้ออํานวย   

(๕) การประเมินจากลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของหินและความแตกร้าวของหิน 
 กรณีหินอ่อนและหินประดับ  ให้ประเมินตัวคูณผลิตผล  (Yield)  เพื่อใช้ในการคํานวณ

ปริมาตรที่สามารถตัดบล็อกได้  จากปริมาตรที่รังวัดได้ในรอบระยะเวลาหกเดือน 
(๖) การประเมินจากพื้นที่ทําเหมือง 
 กรณีแร่รัตนชาติ  ให้ประเมินตามเนื้อที่เป็นไร่ที่ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองในปีนั้น   

เศษของไร่ให้คิดเป็นหน่ึงไร่ 
(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑9 การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน  
ดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีวิทยาโครงสร้าง  การกําเนิดแร่  ชนิดของแร่
และความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

(๒) การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการทําเหมืองแร่  แผนผังโครงการทําเหมืองแร่  บัญชีขุดแร่ได้  
บัญชีแต่งแร่  ข้อมูลการขอครอบครองแร่  บัญชีซื้อแร่  ข้อมูลจากผู้ใช้แร่  หรือข้อมูลทางวิศวกรรม   
หรือเอกสารราชการอ่ืนใดหรือรายงานต่าง ๆ  ที่เห็นสมควร   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐428



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  แร่รัตนชาติที่ได้จากการแจ้งการร่อนแร่  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
ข้อ ๑6 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ผู้แจ้งการร่อนแร่  ผู้รับใบอนุญาต

แต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย   
ให้ยื่นชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมืองให้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีกําหนด  ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม 

(๓) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตครอบครองแร่  แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการขนแร่ออกไปทําการซ้ือขาย 

(4) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการแจ้งการร่อนแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  เป็นผู้แจ้งปริมาณแร่ที่ได้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 17 เม่ือผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามข้อ  16  แจ้งปริมาณแร่เพื่อขอชําระค่าภาคหลวงแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องตามหมวด  6  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  
และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกําหนด  หากมีข้อสงสัยว่าการแจ้งปริมาณแร่ไม่ถูกต้อง  ตามความเป็นจริง 
ให้ทําการตรวจสอบก่อน  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณที่ตรวจสอบได้   

ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าแร่นั้นจะทําการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่วางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดี
เห็นชอบเป็นผู้คํ้าประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการค้ําประกันต้องให้
ครอบคลุมทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่   

หมวด  ๖ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑8 การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิด  ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ 
หลายวิธีร่วมกันก็ได้  ดังนี้ 

(๑) ประเมินจากรายงานเอกสาร  เช่น  รายงานการทําเหมือง  รายงานการซื้อ  การขาย   
การเก็บ  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือรายงานการใช้แร่  หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(๒) การประเมินเชิงวิศวกรรม  ได้แก่  การประเมินจากข้อมูลการใช้วัตถุระเบิด  เครื่องจักร  
พลังงานไฟฟ้า  หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทําเหมืองแร่   

(๓) การประเมินจากค่าพลังงานไฟฟ้า 

 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องผ่านกระบวนการ  โม่  บด  
และย่อยหิน  นอกจากการประเมินจากรายงานเอกสารตาม  (๑)  แล้ว  ให้ประเมินปริมาณแร่ที่จะเรียก 
ให้ผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงโม่หินที่ผู้ถือประทานบัตรได้นําแร่
จากประทานบัตรไปทําการโม่  บด  หรือย่อยหิน  โดยให้ตรวจสอบตามสําเนาใบเสร็จการชําระ 
ค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐาน   

 ปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรขอชําระค่าภาคหลวงแร่ต้องสอดคล้องกับอัตราการผลิตแร่
ของประทานบัตรนั้น    

 การประเมินปริมาณแร่ที่จะให้ชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

(๔) การประเมินจากภาพถ่ายท่ีได้จากการทํางานของอากาศยานไร้คนขับ 
 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  และเหมืองถ่านหิน  ให้จัดทํา

ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  โดยแสดงพื้นที่หน้าเหมืองที่ผลิตแร่ได้และปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
รายงานการทําเหมืองแร่ประจําเดือนนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้แนบภาพถ่ายดังกล่าวมาพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่  
เว้นแต่ไม่สามารถทําการบันทึกภาพถ่ายได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นไม่เอื้ออํานวย   

(๕) การประเมินจากลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของหินและความแตกร้าวของหิน 
 กรณีหินอ่อนและหินประดับ  ให้ประเมินตัวคูณผลิตผล  (Yield)  เพื่อใช้ในการคํานวณ

ปริมาตรที่สามารถตัดบล็อกได้  จากปริมาตรที่รังวัดได้ในรอบระยะเวลาหกเดือน 
(๖) การประเมินจากพ้ืนที่ทําเหมือง 
 กรณีแร่รัตนชาติ  ให้ประเมินตามเนื้อที่เป็นไร่ที่ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองในปีนั้น   

เศษของไร่ให้คิดเป็นหน่ึงไร่ 
(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑9 การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน  
ดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีวิทยาโครงสร้าง  การกําเนิดแร่  ชนิดของแร่
และความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

(๒) การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการทําเหมืองแร่  แผนผังโครงการทําเหมืองแร่  บัญชีขุดแร่ได้  
บัญชีแต่งแร่  ข้อมูลการขอครอบครองแร่  บัญชีซื้อแร่  ข้อมูลจากผู้ใช้แร่  หรือข้อมูลทางวิศวกรรม   
หรือเอกสารราชการอ่ืนใดหรือรายงานต่าง ๆ  ที่เห็นสมควร   

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

(๓) การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัด  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลการรังวัดปริมาตรหน้าเหมือง  
ปริมาตรกองแร่  หิน  ดิน  ทราย  ที่เกิดจากการทําเหมือง  ทั้งนี้  การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัดให้ใช้
วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

(๔) การตรวจสอบโดยการช่ังน้ําหนัก  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ ได้จากการชั่งน้ําหนัก   
โดยการใช้เคร่ืองชั่งที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด   

(๕) การตรวจสอบค่าตัวคูณผลิตผล  (Yield)  สําหรับเหมืองหินอ่อนและหินประดับ   
ให้ตรวจสอบโดยการรังวัดปริมาตรหินหน้าเหมืองเทียบกับปริมาตรหินที่เป็นรูปทรงได้  ในช่วงเวลาหนึ่งปี
และให้ตรวจสอบเป็นรายปี   

(๖) การตรวจสอบจากผลวิเคราะห์แร่  ให้ทําการชักตัวอย่างแร่และวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
ในตัวอย่างแร่   

(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐430
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ 

พ.ศ.  2561 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีผู้มีหน้าที่
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่  หรือช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าการช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือเรียกให้ผู้มีหน้าที่ 

ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังต่อไปนี้   มาชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

(1) ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ที่ต้องช าระทั้งหมด  หรือ 
(2) ช าระค่าภาคหลวงแร่แต่ช าระไม่ครบถ้วน  หรือ 
(3) ช าระค่าภาคหลวงแร่  แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการช าระนั้นไม่ถูกต้อง   
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง

เรียกว่า  “คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่”  ซึ่ งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้แทนของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   ผู้แทนจากหน่วยงานสรรพากรในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ  
และผู้แทนจากส านักงานอัยการจังหวัดในพ้ืนที่ที่ตั้งประทานบัตร   เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการประเมิน 
การช าระค่าภาคหลวงแร่  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่  ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามข้อ  3  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือเรียกให้มาชี้แจงแล้ว  
แต่ไม่มาชี้แจงภายในก าหนดระยะเวลาตามหนังสือเรียก  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่เอกสารหลักฐาน 
ที่น ามาแสดงนั้นไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการช าระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่  ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริงท่ีปรากฏและหรือประเมิน

โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในห มวด  6  ของประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การก าหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการช าระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐432



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร ่

พ.ศ.  2561 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีผู้มีหน้าที่
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่  หรือช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าการช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือเรียกให้ผู้มีหน้าที่ 

ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังต่อไปนี้   มาชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

(1) ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ที่ต้องช าระทั้งหมด  หรือ 
(2) ช าระค่าภาคหลวงแร่แต่ช าระไม่ครบถ้วน  หรือ 
(3) ช าระค่าภาคหลวงแร่  แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการช าระนั้นไม่ถูกต้อง   
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง

เรียกว่า  “คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่”  ซึ่ งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้แทนของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   ผู้แทนจากหน่วยงานสรรพากรในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ  
และผู้แทนจากส านักงานอัยการจังหวัดในพ้ืนที่ที่ตั้งประทานบัตร   เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการประเมิน 
การช าระค่าภาคหลวงแร่  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่  ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามข้อ  3  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือเรียกให้มาชี้แจงแล้ว  
แต่ไม่มาช้ีแจงภายในก าหนดระยะเวลาตามหนังสือเรียก  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่เอกสารหลักฐาน 
ที่น ามาแสดงนั้นไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการช าระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่  ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริงที่ปรากฏและหรือประเมิน

โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในห มวด  6  ของประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การก าหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการช าระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑

(2) แจ้งผลการประเมนิให้ผู้มหีนา้ที่ช าระคา่ภาคหลวงแรก่รณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ  3  มาช าระ
ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมิน  และให้แจ้งด้วยว่าหากไม่มาช าระ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นอกจากจะตอ้งช าระคา่ภาคหลวงแร่ที่ต้องช าระทั้งหมดหรือช าระในส่วนที่ยังขาด  
แล้วแต่กรณี  ยังจะต้องช าระเงินเพ่ิมอีกสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดนั้นด้วย 

ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ด าเนินการตามข้อ   5  แล้ว  
แต่ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ยังไม่มาช าระ   ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่  ให้มาช าระภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ   5  (2)  หากยังเพิกเฉยให้ด าเนินการฟ้องคดีเพ่ือบังคับ 
ให้ช าระค่าภาคหลวงแร่ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  6  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ 

ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษให้จัดเก็บ

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(1) ให้จัดเก็บเป็นไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็น  ๑  ไร่ 
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
 (2.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (2.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
(3) อาชญาบัตรพิเศษ 
 (3.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (3.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
 (3.3) ปีที่  ๓  ไร่ละ  ๔๐  บาท 
 (3.4) ปีที่  ๔  ไร่ละ  ๖๐  บาท 
 (3.5) ปีที่  ๕  ไร่ละ  ๘๐  บาท 
ข้อ 4 วิธกีารจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  ให้เรียกเก็บเต็มจํานวนตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต   

และให้เรียกเก็บล่วงหน้าเมื่อผู้ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
(2) กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้เรียกเก็บเป็นรายปีตามจํานวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  และให้ 

เรียกเก็บล่วงหน้า  ดังนี้ 
 (2.1) ปีที่  1  ให้เรียกเก็บเม่ือผู้ขออาชญาบัตรมารับอาชญาบัตรพิเศษ 
 (2.2) ปีที่  2  ถึงปีที่  5  ให้เรียกเก็บตามจํานวนพื้นที่ที่ เหลืออยู่จริง  โดยแจ้งให้ 

ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษมาชําระภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันครบรอบปีของวันที่ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ 

หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 5 กรณีผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอคืนพื้นที่บางส่วน  ให้คิดค่าสิทธิการสํารวจแร่ในปีถัดไป
ตามจํานวนพื้นที่ที่เหลืออยู่จริง 

ข้อ 6 การขอคืนพื้นที่บางส่วนในระหว่างปี  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิ 
การสํารวจแร่ที่ได้ชําระไว้ล่วงหน้า 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐434



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ 

ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   
พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษให้จัดเก็บ

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(1) ให้จัดเก็บเป็นไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็น  ๑  ไร่ 
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
 (2.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (2.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
(3) อาชญาบัตรพิเศษ 
 (3.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (3.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
 (3.3) ปีที่  ๓  ไร่ละ  ๔๐  บาท 
 (3.4) ปีที่  ๔  ไร่ละ  ๖๐  บาท 
 (3.5) ปีที่  ๕  ไร่ละ  ๘๐  บาท 
ข้อ 4 วิธกีารจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  ให้เรียกเก็บเต็มจํานวนตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต   

และให้เรียกเก็บล่วงหน้าเมื่อผู้ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
(2) กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้เรียกเก็บเป็นรายปีตามจํานวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  และให้ 

เรียกเก็บล่วงหน้า  ดังนี้ 
 (2.1) ปีที่  1  ให้เรียกเก็บเม่ือผู้ขออาชญาบัตรมารับอาชญาบัตรพิเศษ 
 (2.2) ปีที่  2  ถึงปีที่  5  ให้เรียกเก็บตามจํานวนพื้นที่ที่ เหลืออยู่จริง  โดยแจ้งให้ 

ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษมาชําระภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันครบรอบปีของวันที่ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ 

หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 5 กรณีผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอคืนพื้นที่บางส่วน  ให้คิดค่าสิทธิการสํารวจแร่ในปีถัดไป
ตามจํานวนพื้นที่ที่เหลืออยู่จริง 

ข้อ 6 การขอคืนพื้นที่บางส่วนในระหว่างปี  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิ 
การสํารวจแร่ที่ได้ชําระไว้ล่วงหน้า 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 435



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  136  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงิน
บํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษ” 

หมวด  1 
กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขในการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ 

ข้อ 4 ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร 

ข้อ 5 เงินบํารุงพิเศษตามข้อ  4  ให้เสียพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษ
พร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ที่ขอผัดการชําระไว้   

ข้อ 7 ในกรณีที่มีชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  ถ้าได้มีการประเมินในภายหลังและต้อง
ชําระค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มข้ึนเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่ต้อง 
เสียเพิ่มพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ในส่วนที่ต้องชําระเพิ่ม   

ข้อ 8 เม่ือได้รับเงินบํารุงพิเศษแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับชําระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จ่ายคืนเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่เกิน  โดยจ่ายจากเงินบํารุงพิเศษ 
ที่ได้รับชําระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน  ถ้าไม่มีเงินบํารุงพิเศษที่ได้รับชําระไว้ในขณะน้ันพอที่จะ
จ่ายคืนได้  ให้เบิกเงินบํารุงพิเศษที่นําฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน   

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

การจ่ายเงินบํารุงพิเศษคืน  ให้ผู้รับเงินลงนามไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย 
ข้อ 10 วิธีการเก็บรักษาและการนําฝากเงินบํารุงพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ

สําหรับจังหวัดนั้น  และให้นําเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(2) ในกรณีผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  และจะต้องเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มให้ครบถ้วนในภายหลัง  ให้แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เพิ่มไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วย  และให้โอนเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เรียกเก็บเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

(3) ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษเป็นยอดสุทธิของแต่ละจังหวัด  ได้แก่  
จํานวนเงินที่เรียกเก็บได้  จํานวนเงินที่ เรียกเก็บเพิ่ม  หรือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน  และแจ้งให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบในวันที่  31  มีนาคม  และวันที่  30  กันยายนของทุกปี 

ข้อ 11 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษ
ของแต่ละจังหวัดตามข้อ  10  (3)  เพื่อตรวจสอบกับจํานวนเงินที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน  เมื่อยอดเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ถูกต้องแล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

ข้อ 12 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน  การศึกษาวิจัยด้านแร่  การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้ว 
ตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
โดยให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร  
จัดการเงินบํารุงพิเศษ”  ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ผู้อํานวยการ 
กองวิศวกรรมบริการ  วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐436



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

พ.ศ.  2560 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  136  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงิน
บํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษ” 

หมวด  1 
กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขในการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ 

ข้อ 4 ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร 

ข้อ 5 เงินบํารุงพิเศษตามข้อ  4  ให้เสียพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษ
พร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ที่ขอผัดการชําระไว้   

ข้อ 7 ในกรณีที่มีชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  ถ้าได้มีการประเมินในภายหลังและต้อง
ชําระค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่ต้อง 
เสียเพิ่มพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ในส่วนที่ต้องชําระเพิ่ม   

ข้อ 8 เม่ือได้รับเงินบํารุงพิเศษแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับชําระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จ่ายคืนเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่เกิน  โดยจ่ายจากเงินบํารุงพิเศษ 
ที่ได้รับชําระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน  ถ้าไม่มีเงินบํารุงพิเศษที่ได้รับชําระไว้ในขณะน้ันพอที่จะ
จ่ายคืนได้  ให้เบิกเงินบํารุงพิเศษที่นําฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน   

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

การจ่ายเงินบํารุงพิเศษคืน  ให้ผู้รับเงินลงนามไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย 
ข้อ 10 วิธีการเก็บรักษาและการนําฝากเงินบํารุงพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ

สําหรับจังหวัดนั้น  และให้นําเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(2) ในกรณีผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  และจะต้องเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มให้ครบถ้วนในภายหลัง  ให้แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เพิ่มไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วย  และให้โอนเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เรียกเก็บเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

(3) ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษเป็นยอดสุทธิของแต่ละจังหวัด  ได้แก่  
จํานวนเงินที่เรียกเก็บได้  จํานวนเงินที่ เรียกเก็บเพิ่ม  หรือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน  และแจ้งให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบในวันที่  31  มีนาคม  และวันที่  30  กันยายนของทุกปี 

ข้อ 11 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษ
ของแต่ละจังหวัดตามข้อ  10  (3)  เพื่อตรวจสอบกับจํานวนเงินที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน  เมื่อยอดเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ถูกต้องแล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

ข้อ 12 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน  การศึกษาวิจัยด้านแร่  การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้ว 
ตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
โดยให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร  
จัดการเงินบํารุงพิเศษ”  ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ผู้อํานวยการ 
กองวิศวกรรมบริการ  วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ให้ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการ 
กองบริการงานอนุญาต  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ 
(1) จัดสรรเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด   
(2) อนุมัติแผนงานโครงการ  เพื่อการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่กฎหมายกําหนด 
(3) ควบคุม  กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่อนุมัติ  
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษและพิจารณาแผนงานโครงการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งตามท่ีกฎหมายกําหนด  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษก็ได้   

กรรมการผู้ทรงวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัย  

ด้านแร่  การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  หรือการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   

(2) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษตามวัตถุประสงค์   

(3) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ  12  และตามข้อ  14  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
กระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมถึงกระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษ  
หรือมีมติให้ความเห็นชอบในโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 16 ในการประชุมของคณะกรรมการ  กรณีที่มีคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในเรื่องที่พิจารณาอยู่ให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  และให้
ประธานกรรมการกําหนดให้ผู้นั้นงดออกเสียงหรืองดเข้าร่วมประชุม  จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการ 
จะมีมติชี้ขาดในเร่ืองนั้น 

หมวด  3 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ ๑7 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรเงินบํารุงพิเศษปีละ  2  งวด   
งวดที่หนึ่งในเดือนเมษายน  และงวดที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๑8 การใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 19 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินบํารุงพิเศษตามประกาศน้ี   
ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐438



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ให้ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการ 
กองบริการงานอนุญาต  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ 
(1) จัดสรรเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด   
(2) อนุมัติแผนงานโครงการ  เพื่อการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่กฎหมายกําหนด 
(3) ควบคุม  กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่อนุมัติ  
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษและพิจารณาแผนงานโครงการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งตามท่ีกฎหมายกําหนด  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษก็ได้   

กรรมการผู้ทรงวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัย  

ด้านแร่  การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  หรือการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   

(2) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษตามวัตถุประสงค์   

(3) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ  12  และตามข้อ  14  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
กระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมถึงกระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษ  
หรือมีมติให้ความเห็นชอบในโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 16 ในการประชุมของคณะกรรมการ  กรณีที่มีคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในเรื่องที่พิจารณาอยู่ให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  และให้
ประธานกรรมการกําหนดให้ผู้นั้นงดออกเสียงหรืองดเข้าร่วมประชุม  จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการ 
จะมีมติชี้ขาดในเร่ืองนั้น 

หมวด  3 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ ๑7 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรเงินบํารุงพิเศษปีละ  2  งวด   
งวดที่หนึ่งในเดือนเมษายน  และงวดที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๑8 การใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 19 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินบํารุงพิเศษตามประกาศน้ี   
ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาการเหมืองแร่
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  147  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศน้ี  หมายความถึงเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจําท้องที่  และผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

ข้อ 4 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 5 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  

ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ขนาด  2.5  x  3.0  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  จํานวน  2  รูป 

ข้อ 6 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตร  แต่ไม่เกินหกปี  
นับแต่วันออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ท้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

(ด้ำนหน้ำ) 

    เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 
 ………………….………………………………………. 

ชื่อ................................................................ 

ต ำแหนง่....................................................... 

......................     ………………………………………………………        
   ลำยมือชื่อ        รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
 หมู่โลหิต....    

รูปถ่ำย 
2.5 x 3.0ซม. 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

เลขที่................../................... 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม 

 วันออกบัตร....../......../......          บัตรหมดอำยุ......./......./...... 

5.4 ซม. 

5.4 ซม. 

ตรำกระทรวงอุตสำหกรรม 

   (ด้ำนหลัง) 

8.4 ซม. 

8.4 ซม. 

หมำยเหตุ  ให้ประทับตรำกระทรวงอุตสำหกรรมด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่ำงด้ำนขวำของรูป 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐440



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  147  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  กําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศน้ี  หมายความถึงเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจําท้องที่  และผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

ข้อ 4 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 5 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  

ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ขนาด  2.5  x  3.0  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  จํานวน  2  รูป 

ข้อ 6 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตร  แต่ไม่เกินหกปี  
นับแต่วันออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ท้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

(ด้ำนหน้ำ) 

    เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 
 ………………….………………………………………. 

ชื่อ................................................................ 

ต ำแหน่ง....................................................... 

......................     ………………………………………………………        
   ลำยมือชื่อ        รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
 หมู่โลหิต....    

รูปถ่ำย 
2.5 x 3.0ซม. 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

เลขที่................../................... 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม 

 วันออกบัตร....../......../......          บัตรหมดอำยุ......./......./...... 

5.4 ซม. 

5.4 ซม. 

ตรำกระทรวงอุตสำหกรรม 

   (ด้ำนหลัง) 

8.4 ซม. 

8.4 ซม. 

หมำยเหตุ  ให้ประทับตรำกระทรวงอุตสำหกรรมด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่ำงด้ำนขวำของรูป 

สภาการเหมืองแร่
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมดัประทับตรา  การเกบ็รักษาแรข่องกลาง  การจดัท าบญัชีของกลาง 

และการจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิดในคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัแิร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่มาตรา  ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ในการยึดหรืออายัดของกลางที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด   หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี  และให้มีอ านาจในการผูกมัด  ประทับตรา  จัดท า
บัญชีของกลาง  จัดท าฐานข้อมูล  การเก็บรักษาของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา  การเก็บรักษาแร่ของกลาง  การจัดท าบัญชีของกลาง  และการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ “ของกลาง”  ตามประกาศนี ้ หมายความถึง  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หมวด  ๑ 
การผูกมัดประทบัตราของกลาง 

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจยึด  หรืออายัด  หรือรับมอบของกลางอย่างหนึ่ง
อย่างใดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้วให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ 

ข้อ ๕ กรณีของกลางเป็นเครื่องจักรกล  ให้ท าการผูกมัดประทับตรา  ดังนี้ 
(๑) ให้ผูกมัดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร  เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการกระท าความผิดด้วยลวดหรือลวดสลิงแล้วแต่ความเหมาะสมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละชนิด  
โดยจะท าการผูกมัดส่วนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดการท างานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ก็ได้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

(๒) การผูกมัดให้ผูกมัดด้วยเครื่องมือส าหรับดึง  หรือตรึงลวด  หรือลวดสลิง  แล้วแต่กรณี  
โดยไม่มีรอยต่อของลวดหรือลวดสลิงที่ใช้ในการผูกมัด  และให้ผูกมัดได้ด้วยประการใด ๆ   ตามความเหมาะสม  
หรือผูกมัดด้วยวิธีการอื่น ๆ  เพื่อมิให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ  สามารถใช้งานได้ต่อไป 

(๓) เมื่อท าการผูกมัดตาม  (๑)  และ  (๒)  แล้ว  ให้ผนึกจุดที่ผูกมัดซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถคลายลวด
หรือลวดสลิงได้ด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือตะกั่วที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ  เช่น  ตราเครื่องหมาย  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๔) กรณีเครื่องจักร  เครื่องมือ  ที่ใช้ในการกระท าความผิดที่จะต้องถูกท าการผูกมัด  ท างานได้
ด้วยการควบคุมของเครือ่งคอมพิวเตอร ์ หรือเครื่องสมองกลอืน่  หรือห้องรับพลังงานไฟฟ้า  หรือพลังงาน
จากเครื่องก่อก าเนิดพลังงานอื่น  แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดหรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้  เพ่ือมิให้เครื่องจักร  เครื่องมือดังกล่าว  สั่งการหรือส่งพลังงานได้  แต่ถ้าเป็นการผูกมัด
ให้ท าการผนึกจุดผูกมัดตาม  (๓) 

(๕) กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง  และผนึกจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือ
ตะกั่วตาม  (๓)  ได้  ให้ท าการผนึกด้วยกระดาษกาวหรือกระดาษบันทึกภายในของส่วนราชการ  โดยให้
ระบุข้อความให้ชัดเจนลงบนกระดาษดังกล่าวด้วยข้อความท่ีแสดงให้เห็นชัด  อ่านและเข้าใจได้โดยง่าย 
ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้งานโดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   แล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปีที่ด าเนินการก ากับไว้  พร้อมทั้งให้ประทับตราของทางราชการ
ก ากับไว้อีกชั้นหนึ่ง 

ข้อ ๖ การผูกมัดเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๕  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดประทับตราตามที่เห็นสมควร   แต่ต้องเป็นวิธีการที่ไม่ให้มีการน าเครื่องมือ  
เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ไปใช้ในการกระท าความผิดได้อีก 

ข้อ ๗ กรณีของกลางเป็นยานพาหนะ  ให้จัดท าต าหนิรูปพรรณไว้ที่ของกลางที่ตรวจยึดหรือ
อายัดนั้น  และให้บันทึกรายละเอียดไว้  ดังนี้ 

(๑) ชนิดของยานพาหนะ   
(๒) ยี่ห้อ  รุ่น  สี 
(๓) หมายเลขทะเบียน 
(๔) หมายเลขเครื่องยนต์ 
(๕) หมายเลขตัวถัง 
(๖) ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามทะเบียนยานพาหนะนั้น 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ   
ข้อ ๘ เมื่อได้ท าการผูกมัดประทับตราเรียบร้อยแล้วให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยกรณี

ของกลางเป็นยานพาหนะ  เช่น  รถยนต์  ให้ท าการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของยานพาหนะ
ของกลางนั้น 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐442



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมดัประทับตรา  การเกบ็รักษาแรข่องกลาง  การจดัท าบญัชีของกลาง 

และการจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิดในคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัแิร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยท่ีมาตรา  ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ในการยึดหรืออายัดของกลางที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด   หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี  และให้มีอ านาจในการผูกมัด  ประทับตรา  จัดท า
บัญชีของกลาง  จัดท าฐานข้อมูล  การเก็บรักษาของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา  การเก็บรักษาแร่ของกลาง  การจัดท าบัญชีของกลาง  และการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ “ของกลาง”  ตามประกาศนี ้ หมายความถึง  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หมวด  ๑ 
การผูกมัดประทบัตราของกลาง 

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจยึด  หรืออายัด  หรือรับมอบของกลางอย่างหนึ่ง
อย่างใดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้วให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ 

ข้อ ๕ กรณีของกลางเป็นเครื่องจักรกล  ให้ท าการผูกมัดประทับตรา  ดังนี้ 
(๑) ให้ผูกมัดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร  เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการกระท าความผิดด้วยลวดหรือลวดสลิงแล้วแต่ความเหมาะสมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละชนิด  
โดยจะท าการผูกมัดส่วนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดการท างานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ก็ได้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

(๒) การผูกมัดให้ผูกมัดด้วยเครื่องมือส าหรับดึง  หรือตรึงลวด  หรือลวดสลิง  แล้วแต่กรณี  
โดยไม่มีรอยต่อของลวดหรือลวดสลิงที่ใช้ในการผูกมัด  และให้ผูกมัดได้ด้วยประการใด ๆ   ตามความเหมาะสม  
หรือผูกมัดด้วยวิธีการอื่น ๆ  เพื่อมิให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ  สามารถใช้งานได้ต่อไป 

(๓) เม่ือท าการผูกมัดตาม  (๑)  และ  (๒)  แล้ว  ให้ผนึกจุดที่ผูกมัดซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถคลายลวด
หรือลวดสลิงได้ด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือตะกั่วที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ  เช่น  ตราเครื่องหมาย  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๔) กรณีเครื่องจักร  เครื่องมือ  ที่ใช้ในการกระท าความผิดที่จะต้องถูกท าการผูกมัด  ท างานได้
ด้วยการควบคุมของเครือ่งคอมพิวเตอร ์ หรือเครื่องสมองกลอืน่  หรือห้องรับพลังงานไฟฟ้า  หรือพลังงาน
จากเครื่องก่อก าเนิดพลังงานอื่น  แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดหรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้  เพ่ือมิให้เครื่องจักร  เครื่องมือดังกล่าว  สั่งการหรือส่งพลังงานได้  แต่ถ้าเป็นการผูกมัด
ให้ท าการผนึกจุดผูกมัดตาม  (๓) 

(๕) กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง  และผนึกจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือ
ตะกั่วตาม  (๓)  ได้  ให้ท าการผนึกด้วยกระดาษกาวหรือกระดาษบันทึกภายในของส่วนราชการ  โดยให้
ระบุข้อความให้ชัดเจนลงบนกระดาษดังกล่าวด้วยข้อความท่ีแสดงให้เห็นชัด  อ่านและเข้าใจได้โดยง่าย 
ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้งานโดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   แล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปีที่ด าเนินการก ากับไว้  พร้อมทั้งให้ประทับตราของทางราชการ
ก ากับไว้อีกชั้นหนึ่ง 

ข้อ ๖ การผูกมัดเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๕  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดประทับตราตามที่เห็นสมควร   แต่ต้องเป็นวิธีการที่ไม่ให้มีการน าเครื่องมือ  
เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ไปใช้ในการกระท าความผิดได้อีก 

ข้อ ๗ กรณีของกลางเป็นยานพาหนะ  ให้จัดท าต าหนิรูปพรรณไว้ที่ของกลางที่ตรวจยึดหรือ
อายัดนั้น  และให้บันทึกรายละเอียดไว้  ดังนี้ 

(๑) ชนิดของยานพาหนะ   
(๒) ยี่ห้อ  รุ่น  สี 
(๓) หมายเลขทะเบียน 
(๔) หมายเลขเครื่องยนต์ 
(๕) หมายเลขตัวถัง 
(๖) ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามทะเบียนยานพาหนะนั้น 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ   
ข้อ ๘ เมื่อได้ท าการผูกมัดประทับตราเรียบร้อยแล้วให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยกรณี

ของกลางเป็นยานพาหนะ  เช่น  รถยนต์  ให้ท าการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของยานพาหนะ
ของกลางนั้น 

้หนา   ๗
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ข้อ ๙ กรณีของกลางเป็นแร่  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ มีอ านาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต   มอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผูกมัดประทับตรา  บรรดาเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือเครื่องจักรกลใด  เพ่ือมิให้ท างานได้ 
ในระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  ให้น าหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตราในหมวดนี้  ไปใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวได้ 
โดยอนุโลม  โดยให้จัดท าหนังสือมอบหมายการผูกมัดประทับตราให้ผู้ประกอบการทราบตามแบบ 
แนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การเกบ็รกัษาแร่ของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เก็บรักษาและรับผิดชอบแร่ของกลางที่ได้  
รับมอบหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้ในที่ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับชนิด  ลักษณะ  สภาพ  
และคุณค่าของแร่ของกลางนั้น  ๆ  โดยจะเก็บรักษาไว้ในบริเวณส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้  และให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบจ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  โดยวิธีการชั่งน้ าหนัก  วัดขนาด  หรือรังวัดค านวณหา
ปริมาตรตามวธิกีารรงัวดั  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งให้ท าต าหนิรปูพรรณ  บรรจุหีบห่อ  หรือถ่ายภาพไว้เปน็
หลักฐาน  หรือท าเครื่องหมายไว้ที่แร่ของกลางที่ตรวจยึดหรือรับมอบนั้น  และให้บันทึกหรือแนบไว้กับ
บัญชีของกลาง 

(๒) ท าการชักตัวอย่างแร่ของกลาง   เพ่ือวิเคราะห์หาร้อยละของแร่ของกลางนั้นโดยให้ 
ผู้ชักตัวอย่างท าบัตรบันทึกแสดงชนิดแร่  วัน  เดือน  ปี  ที่รับมอบ  ยึด  หรืออายัด  พร้อมทั้งชื่อผู้มอบ
หรือผู้ต้องหา  และผู้รับมอบและผู้ยึดหรืออายัด  แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการชักตัวอย่างแร่ของกลาง 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เสร็จแล้วให้เก็บบัตรบันทึกนั้นไว้ในถุงหรือผูกติดกับถุงตัวอย่างแร่ของกลาง
และผนึกด้วยแผ่นดีบุกหรือตะก่ัวที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ   เช่น  ตราเคร่ืองหมายของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๓) การชักตัวอย่างแร่  ในกรณีที่รับมอบแร่ของกลางจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ให้กระท าต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มอบแร่นั้น  ถ้าได้ท าการยึดหรืออายัดแร่ของกลางได้จากผู้กระท าความผิด  
ให้ชักตัวอย่างแร่ของกลางต่อหน้าผู้กระท าความผิด   หากพบแร่ของกลางท่ีต้องสงสัยว่าเกิดจาก 
การกระท าความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง   ให้ท าการชักตัวอย่างต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
ไม่น้อยกว่าสองคน 

้หนา   ๘
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(๔) ตัวอย่างแร่ของกลางให้แบ่งเป็น  ๓  ส่วน  โดยให้มอบให้แก่ผู้มอบหรือผู้ต้องหา  ๑  ส่วน  
ให้น าไปท าการวิเคราะห์โดยให้ส่งไปท าการวิเคราะห์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
หรือส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขต  หรือกรมทรัพยากรธรณี  แล้วแต่กรณี  ๑  ส่วน  
และให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อีก  ๑  ส่วน 

ข้อ ๑๒ กรณีที่ไม่สามารถเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ได้  อาจกระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากเก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่อื่น 
(๒) จ้างเฝ้ารักษาของกลาง   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  แจ้งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ต้องเก็บแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่นโดยไม่ชักช้า       

ข้อ ๑๓ กรณีการเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่น  โดยวิธีการฝากเก็บรักษาของกลาง
ตามข้อ  ๑๒  (๑)  หรือวิธีการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง  ตามข้อ  ๑๒  (๒)  ให้จัดท าสัญญาเป็นหนังสือไว้
กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๓ 
การจดัท าบญัชีของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลาง  ลงรายละเอียดสิ่งของที่ยึด
หรืออายัดหรือรับมอบเป็นของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไว้ในบัญชีของกลาง
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๕ ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ยึดหรืออายัดเป็นของกลางให้ถูกต้องตรงกันกับบันทึกการตรวจยึด
หรืออายัด  รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี  และค าให้การ  (ถ้ามี)  อย่าให้คลาดเคลื่อน  ถ้าต้องการ 
จะเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าข้อความใดให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกที่  ห้ามมิให้มีการขูดลบเป็นอันขาด 

ข้อ ๑๖ ของกลางที่เป็นเครื่องจักรกล  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือวัตถุอื่นใด  ที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดทางทะเบียน  โดยอาจขอรับส าเนาทางทะเบียน  ส าเนาภาพถ่าย  แล้วให้ 
จดบันทึกข้อมูลทางทะเบียนแนบไว้กับบัญชีของกลาง  ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครอง  ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาในคดี  หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิดในคดี    
ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทราบถึงการยึดหรืออายัดของกลางนั้น   โดยให้
จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับและให้จัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๙
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พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐444



ข้อ ๙ กรณีของกลางเป็นแร่  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต   มอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผูกมัดประทับตรา  บรรดาเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือเครื่องจักรกลใด  เพ่ือมิให้ท างานได้ 
ในระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  ให้น าหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตราในหมวดนี้  ไปใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวได้ 
โดยอนุโลม  โดยให้จัดท าหนังสือมอบหมายการผูกมัดประทับตราให้ผู้ประกอบการทราบตามแบบ 
แนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การเกบ็รกัษาแร่ของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เก็บรักษาและรับผิดชอบแร่ของกลางที่ได้  
รับมอบหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้ในที่ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับชนิด  ลักษณะ  สภาพ  
และคุณค่าของแร่ของกลางนั้น  ๆ  โดยจะเก็บรักษาไว้ในบริเวณส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้  และให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบจ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  โดยวิธีการชั่งน้ าหนัก  วัดขนาด  หรือรังวัดค านวณหา
ปริมาตรตามวธิกีารรงัวดั  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งให้ท าต าหนิรปูพรรณ  บรรจุหีบห่อ  หรือถ่ายภาพไว้เปน็
หลักฐาน  หรือท าเครื่องหมายไว้ที่แร่ของกลางที่ตรวจยึดหรือรับมอบนั้น  และให้บันทึกหรือแนบไว้กับ
บัญชีของกลาง 

(๒) ท าการชักตัวอย่างแร่ของกลาง   เพ่ือวิเคราะห์หาร้อยละของแร่ของกลางน้ันโดยให้ 
ผู้ชักตัวอย่างท าบัตรบันทึกแสดงชนิดแร่  วัน  เดือน  ปี  ที่รับมอบ  ยึด  หรืออายัด  พร้อมทั้งชื่อผู้มอบ
หรือผู้ต้องหา  และผู้รับมอบและผู้ยึดหรืออายัด  แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการชักตัวอย่างแร่ของกลาง 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เสร็จแล้วให้เก็บบัตรบันทึกนั้นไว้ในถุงหรือผูกติดกับถุงตัวอย่างแร่ของกลาง
และผนึกด้วยแผ่นดีบุกหรือตะกั่วที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ   เช่น  ตราเครื่องหมายของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๓) การชักตัวอย่างแร่  ในกรณีที่รับมอบแร่ของกลางจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ให้กระท าต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มอบแร่นั้น  ถ้าได้ท าการยึดหรืออายัดแร่ของกลางได้จากผู้กระท าความผิด  
ให้ชักตัวอย่างแร่ของกลางต่อหน้าผู้กระท าความผิด   หากพบแร่ของกลางท่ีต้องสงสัยว่าเกิดจาก 
การกระท าความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง   ให้ท าการชักตัวอย่างต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
ไม่น้อยกว่าสองคน 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

(๔) ตัวอย่างแร่ของกลางให้แบ่งเป็น  ๓  ส่วน  โดยให้มอบให้แก่ผู้มอบหรือผู้ต้องหา  ๑  ส่วน  
ให้น าไปท าการวิเคราะห์โดยให้ส่งไปท าการวิเคราะห์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
หรือส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขต  หรือกรมทรัพยากรธรณี  แล้วแต่กรณี  ๑  ส่วน  
และให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อีก  ๑  ส่วน 

ข้อ ๑๒ กรณีที่ไม่สามารถเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ได้  อาจกระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากเก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่อื่น 
(๒) จ้างเฝ้ารักษาของกลาง   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  แจ้งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ต้องเก็บแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่นโดยไม่ชักช้า       

ข้อ ๑๓ กรณีการเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่น  โดยวิธีการฝากเก็บรักษาของกลาง
ตามข้อ  ๑๒  (๑)  หรือวิธีการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง  ตามข้อ  ๑๒  (๒)  ให้จัดท าสัญญาเป็นหนังสือไว้
กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๓ 
การจดัท าบญัชีของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลาง  ลงรายละเอียดสิ่งของที่ยึด
หรืออายัดหรือรับมอบเป็นของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไว้ในบัญชีของกลาง
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๕ ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ยึดหรืออายัดเป็นของกลางให้ถูกต้องตรงกันกับบันทึกการตรวจยึด
หรืออายัด  รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี  และค าให้การ  (ถ้ามี)  อย่าให้คลาดเคลื่อน  ถ้าต้องการ 
จะเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าข้อความใดให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกที่  ห้ามมิให้มีการขูดลบเป็นอันขาด 

ข้อ ๑๖ ของกลางที่เป็นเครื่องจักรกล  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือวัตถุอื่นใด  ที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดทางทะเบียน  โดยอาจขอรับส าเนาทางทะเบียน  ส าเนาภาพถ่าย  แล้วให้ 
จดบันทึกข้อมูลทางทะเบียนแนบไว้กับบัญชีของกลาง  ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครอง  ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาในคดี  หรือในกรณีท่ีไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิดในคดี    
ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทราบถึงการยึดหรืออายัดของกลางนั้น   โดยให้
จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับและให้จัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลางลงลายมือชื่อรับรองการจัดท า
บัญชีของกลาง  และให้ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เป็นของกลาง   (ถ้ามี)  
ลงชื่อก ากับไว้ในบัญชีของกลางนั้นด้วย  พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน   

กรณีผู้ต้องหาหรอืบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งของทีเ่ป็นของกลาง  ไม่สามารถหรือไม่
ยอมลงชื่อในบัญชีของกลาง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดหรืออายัดบันทึกหมายเหตุแห่งการนั้นไว้ 

หมวด  ๔ 
การจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิด 

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัด  จัดท ารายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลของผู้กระท าความผดิ
และข้อมูลเกี่ยวกับของกลางตามประกาศนี้  ลงในบัญชีฐานข้อมูลตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  หรือ 
ตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ข้อ ๑๙ บัญชีของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบไว้ 
ให้กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ยึดหรืออายัดของกลางนั้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้  เพ่ือประโยชน์ 

(๑) ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือพนักงานสอบสวน  หรือพนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  
ว่าผู้กระท าความผิดนั้นเคยกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่มาก่อนหรือไม่  หรือ   

(๒) กรณีของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัด   เป็นของกลางท่ีได้มาหรือได้ใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือตามกฎหมายอื่นมาก่อนหรือไม่   ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ในการประกอบการพิจารณาการขอริบของกลางตามมาตรา  ๑๗๔  หรือการขอคืนของกลางก่อนครบก าหนด
ตามมาตรา  ๑๔๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  149  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วย 
การคืนทรัพย์สินที่ยึดไวเ้นือ่งในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องขอรับทรัพย์สินคืน 
“ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง  หรือทายาทผู้มีสิทธิ

รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก 
“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บรรดาแร่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ 

เครื่องจักรกลใด ๆ   หรือเงิน  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ์การคนืทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ข้อ ๔ ในกรณีทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดไว้ตามมาตรา  148  วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ 
ให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สิน 
นั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
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ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลางลงลายมือชื่อรับรองการจัดท า
บัญชีของกลาง  และให้ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เป็นของกลาง   (ถ้ามี)  
ลงชื่อก ากับไว้ในบัญชีของกลางนั้นด้วย  พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน   

กรณีผู้ต้องหาหรอืบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งของทีเ่ป็นของกลาง  ไม่สามารถหรือไม่
ยอมลงชื่อในบัญชีของกลาง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดหรืออายัดบันทึกหมายเหตุแห่งการนั้นไว้ 

หมวด  ๔ 
การจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิด 

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัด  จัดท ารายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลของผู้กระท าความผดิ
และข้อมูลเกี่ยวกับของกลางตามประกาศนี้  ลงในบัญชีฐานข้อมูลตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  หรือ 
ตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ข้อ ๑๙ บัญชีของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบไว้ 
ให้กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ยึดหรืออายัดของกลางนั้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้  เพ่ือประโยชน์ 

(๑) ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือพนักงานสอบสวน  หรือพนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  
ว่าผู้กระท าความผิดนั้นเคยกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่มาก่อนหรือไม่  หรือ   

(๒) กรณีของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัด   เป็นของกลางที่ได้มาหรือได้ใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือตามกฎหมายอื่นมาก่อนหรือไม่   ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ในการประกอบการพิจารณาการขอริบของกลางตามมาตรา  ๑๗๔  หรือการขอคืนของกลางก่อนครบก าหนด
ตามมาตรา  ๑๔๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  149  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วย 
การคืนทรัพย์สินที่ยึดไวเ้นือ่งในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องขอรับทรัพย์สินคืน 
“ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง  หรือทายาทผู้มีสิทธิ

รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก 
“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บรรดาแร่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ 

เครื่องจักรกลใด ๆ   หรือเงิน  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ์การคนืทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ข้อ ๔ ในกรณีทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดไว้ตามมาตรา  148  วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ 
ให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สิน 
นั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบค าร้องขอรับทรัพย์สินคืนแนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) กรณีนิติบุคคล  ให้แสดงหลักฐานที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น   
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืน 
(๔) ในกรณีที่สิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืนมี เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม  จะต้องแสดงหลักฐาน 

ที่แสดงถึงความยินยอมในการขอคืนทรัพย์สินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น 
(5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  ระบุให้บุคคล  

ที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นค าร้องและด าเนินการตามค าร้องเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนแทนบุคคลหรือนิติบุคคล  
ทั้งนี้  ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  และผู้รับมอบอ านาจ  
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

กรณีเอกสารตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้  อาทิ  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท  หรือเอกสารราชการอื่น  หากผู้ยื่นค าร้องมิไดน้ าเอกสารดงักล่าวมา  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่
แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้ประกอบค าร้อง  เว้นแต่ผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์ 
จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเองพร้อมรับรองส าเนา  
และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้ว  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี  ว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหรือไม่  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งว่า 

(1) ทรัพย์สินตามค าร้องมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถคืนทรัพย์สินตามค าร้องไปยังผู้ยื่นค าร้อง   

(2) ทรัพย์สินตามค าร้องไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป 

ข้อ 7 การคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ เก็บรักษา
ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินที่ยึดไว้จัดท าบันทึกรายงานการขอคืนทรัพย์สินเสนออธิบดี  พร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(1) เป็นทรัพย์สินที่คืนกรณีใด  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงถงึสิทธิในทรพัย์สินที่ขอคนื 
เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑

(๒) บันทึกสภาพและรายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะคืน  โดยเปรียบเทียบกับสภาพ 
และรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ได้มีการตรวจยึด  พร้อมทั้งให้ระบุ  
ด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีสภาพคงเดิม  หรือช ารุดเสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  อย่างไร 

(๓) กรณีทรัพย์สินที่จะคืนได้จัดท าสัญญาฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สิน 
ไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณีมาพร้อมกับบันทึกรายงาน
การขอคืนทรัพย์สิน 

(๔) ให้ตรวจสอบประวัติของทรัพย์สินท่ีขอคืนว่าได้เคยถูกน าไปใช้ในการกระท าความผิ ด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่  โดยรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบให้อธิบดีทราบพร้อมความเห็น  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป   

ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนทรัพย์สินจากอธิบดีแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนทราบ   

ข้อ 9 ในการคืนทรัพย์สินให้กับผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
บันทึกสภาพและรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนไว้  โดยเปรียบเทียบกับสภาพและรายละเอียด  
แห่งทรัพย์สินที่จะคืนตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ท าการตรวจยึด  พร้อมทั้งท าบันทึกการส่งมอบ 
และรับมอบทรัพย์สินที่คืนนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้คืนตามสภาพ  ณ  วันที่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ได้รับมอบทรัพย์สิน   

ข้อ ๑0 ในการส่งคืนทรัพย์สิน  หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จะคืนได้ถูกจัดการขายเพ่ือยึดถือ
เงินไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางก่อนคดีถึงที่สุด  ตามมาตรา  ๑๕๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับผู้มีสิทธิ
ขอรับทรัพย์สินคืนแทนทรัพย์สินที่ขอคืนต่อไป 

ข้อ ๑1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีทะเบียนทรัพย์สินที่คืนตามแบบที่ก าหนดไว้ 
แนบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกรณีที่อาจมีการน าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในภายหลังอีก  พร้อมทั้งให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐448



หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบค าร้องขอรับทรัพย์สินคืนแนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) กรณีนิติบุคคล  ให้แสดงหลักฐานที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น   
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืน 
(๔) ในกรณีที่สิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืนมี เจ้าของกรรมสิทธิ์ ร่วม  จะต้องแสดงหลักฐาน 

ที่แสดงถึงความยินยอมในการขอคืนทรัพย์สินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น 
(5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  ระบุให้บุคคล  

ที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นค าร้องและด าเนินการตามค าร้องเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนแทนบุคคลหรือนิติบุคคล  
ทั้งนี้  ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  และผู้รับมอบอ านาจ  
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

กรณีเอกสารตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้  อาทิ  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท  หรือเอกสารราชการอื่น  หากผู้ยื่นค าร้องมิไดน้ าเอกสารดงักล่าวมา  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่
แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้ประกอบค าร้อง  เว้นแต่ผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์ 
จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเองพร้อมรับรองส าเนา  
และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้ว  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี  ว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหรือไม่  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งว่า 

(1) ทรัพย์สินตามค าร้องมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถคืนทรัพย์สินตามค าร้องไปยังผู้ยื่นค าร้อง   

(2) ทรัพย์สินตามค าร้องไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป 

ข้อ 7 การคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ เก็บรักษา
ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินที่ยึดไว้จัดท าบันทึกรายงานการขอคืนทรัพย์สินเสนออธิบดี  พร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(1) เป็นทรัพย์สินที่คืนกรณีใด  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงถงึสิทธิในทรพัย์สินที่ขอคนื 
เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑

(๒) บันทึกสภาพและรายละเอียดของทรัพย์ สินที่จะคืน  โดยเปรียบเทียบกับสภาพ 
และรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ได้มีการตรวจยึด  พร้อมทั้งให้ระบุ  
ด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีสภาพคงเดิม  หรือช ารุดเสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  อย่างไร 

(๓) กรณีทรัพย์สินที่จะคืนได้จัดท าสัญญาฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สิน 
ไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณีมาพร้อมกับบันทึกรายงาน
การขอคืนทรัพย์สิน 

(๔) ให้ตรวจสอบประวัติของทรัพย์สินท่ีขอคืนว่าได้เคยถูกน าไปใช้ในการกระท าความผิ ด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่  โดยรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบให้อธิบดีทราบพร้อมความเห็น  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป   

ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนทรัพย์สินจากอธิบดีแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนทราบ   

ข้อ 9 ในการคืนทรัพย์สินให้กับผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
บันทึกสภาพและรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนไว้  โดยเปรียบเทียบกับสภาพและรายละเอียด  
แห่งทรัพย์สินที่จะคืนตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ท าการตรวจยึด  พร้อมทั้งท าบันทึกการส่งมอบ 
และรับมอบทรัพย์สินที่คืนนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้คืนตามสภาพ  ณ  วันที่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ได้รับมอบทรัพย์สิน   

ข้อ ๑0 ในการส่งคืนทรัพย์สิน  หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จะคืนได้ถูกจัดการขายเพ่ือยึดถือ
เงินไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางก่อนคดีถึงที่สุด  ตามมาตรา  ๑๕๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับผู้มีสิทธิ
ขอรับทรัพย์สินคืนแทนทรัพย์สินที่ขอคืนต่อไป 

ข้อ ๑1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีทะเบียนทรัพย์สินที่คืนตามแบบที่ก าหนดไว้ 
แนบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกรณีที่อาจมีการน าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในภายหลังอีก  พร้อมทั้งให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การขาย  การน าไปใชป้ระโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษา   

ซึ่งทรัพย์สินหรอืของกลางตามมาตรา  151  แหง่พระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่ทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  
ในการด าเนินคดี  อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่า  
ของทรัพย์สินหรือของกลางหรือมีเหตุอย่างอื่น  จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการขาย
เพ่ือยึดถือเงินไว้แทน  หรือให้น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ  เพ่ือจะเป็นการบรรเทาความเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  151  วรรคสองและวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การขาย  การน าไปใช้
ประโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษาซึง่ทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบญัญตัแิร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“ทรัพย์สินหรือของกลาง”  หมายความว่า  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรื ออายัดไว้
เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การขายทรัพย์สนิหรอืของกลาง 

ข้อ 4 การขายทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  ให้อธิบดีด าเนินการขายโดยวิธีประมูล 

ข้อ 5 ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาแร่ขั้นต่ า  
หรือราคาประเมินของทรัพย์สินหรือของกลางตามที่อธิบดีก าหนด  และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาแร่ที่ประมูลได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

หลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรื อสถาบันการเงิน 
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้ลงวันที่ล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการประมูล 
ไม่เกินสามวันท าการและให้ช าระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็น 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางจัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติขายต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด  
ดังนี้ 

(1) ระบุว่าเป็นทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  148  หรือมาตรา  150 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

(2) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ขอขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(3) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่  ให้ระบุชนิด  น้ าหนัก  ปริมาณ  จ านวน  ลักษณะ 

และสภาพของแร่ที่จะขอขาย  ในกรณีที่ต้องมีผลวิเคราะห์แร่เพ่ือใช้ในการประเมินราคาก็ให้แจ้ง  
ผลวิเคราะห์ด้วย 

(4) ราคาประเมินเพ่ือใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะด าเนินการขาย 
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการก าหนดราคาขายขั้นต่ า 

(5) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางที่มิใช่แร่  ให้ระบุชนิด  จ านวน  สภาพของทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่จะขอขาย 

(6) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว  และหรือที่จะต้องจ่าย  (ถ้ามี)  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา  เป็นต้น 

(7) รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ 

ดังนี้ 
(1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลจ านวน

สองคณะ  อย่างน้อยคณะละสามคน  ได้แก่  คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการด าเนินการประมูล  
โดยให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปเป็นประธานกรรมการและให้มีเจ้าหน้าที่
อีกสองคนเป็นกรรมการ   

(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ที่จะท าการประมูล  และส่งไปปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐450



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การขาย  การน าไปใชป้ระโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษา   

ซึ่งทรัพย์สินหรอืของกลางตามมาตรา  151  แหง่พระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่ทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  
ในการด าเนินคดี  อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่า  
ของทรัพย์สินหรือของกลางหรือมีเหตุอย่างอื่น  จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการขาย
เพ่ือยึดถือเงินไว้แทน  หรือให้น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ  เพ่ือจะเป็นการบรรเทาความเสียหาย  
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  151  วรรคสองและวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การขาย  การน าไปใช้
ประโยชน์ในทางราชการ  และการเก็บรักษาซึง่ทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบญัญตัแิร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“ทรัพย์สินหรือของกลาง”  หมายความว่า  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ 

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรื ออายัดไว้
เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การขายทรัพย์สนิหรอืของกลาง 

ข้อ 4 การขายทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ.  2560  ให้อธิบดีด าเนินการขายโดยวิธีประมูล 

ข้อ 5 ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของราคาแร่ขั้นต่ า  
หรือราคาประเมินของทรัพย์สินหรือของกลางตามที่อธิบดีก าหนด  และให้ถือว่าหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาแร่ที่ประมูลได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

หลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้หนังสือค้ าประกันโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
หรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

การวางหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้ลงวันท่ีล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการประมูล 
ไม่เกินสามวันท าการและให้ช าระต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็น 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางจัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติขายต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรายละเอียด  
ดังนี้ 

(1) ระบุว่าเป็นทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  148  หรือมาตรา  150 
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

(2) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ขอขายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(3) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่  ให้ระบุชนิด  น้ าหนัก  ปริมาณ  จ านวน  ลักษณะ 

และสภาพของแร่ที่จะขอขาย  ในกรณีที่ต้องมีผลวิเคราะห์แร่เพ่ือใช้ในการประเมินราคาก็ให้แจ้ง  
ผลวิเคราะห์ด้วย 

(4) ราคาประเมินเพ่ือใช้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ราคาแร่ในท้องตลาดในขณะที่จะด าเนินการขาย 
และรวมถึงให้เสนอความเห็นในการก าหนดราคาขายขั้นต่ า 

(5) กรณีทรัพย์สินหรือของกลางที่มิใช่แร่  ให้ระบุชนิด  จ านวน  สภาพของทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่จะขอขาย 

(6) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ทางราชการได้จ่ายไปแล้ว  และหรือที่จะต้องจ่าย  (ถ้ามี)  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าเก็บรักษา  เป็นต้น 

(7) รายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขายแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ 

ดังนี้ 
(1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลจ านวน

สองคณะ  อย่างน้อยคณะละสามคน  ได้แก่  คณะกรรมการรับซองประมูลและคณะกรรมการด าเนินการประมูล  
โดยให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปเป็นประธานกรรมการและให้มีเจ้าหน้าที่
อีกสองคนเป็นกรรมการ   

(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะท าการประมูลและปิดประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
วันรับซองประมูลไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) การปิดประกาศการประมูลอย่างน้อยให้ปิดไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ที่จะท าการประมูล  และส่งไปปิดประกาศ  ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ใกล้เคียงอย่างน้อยห้าแห่ง   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 451



ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ  7  (2)  อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นประกาศ 
(1) ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  น้ าหนักหรือปริมาตรของแร่  หรือจ านวนทรัพย์สินหรือของกลาง 

สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะขาย 
(2) วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด าเนินการประมูล 
(3) วิธีการช าระเงิน 
(4) กรณีของกลางเป็นแร่ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูล  เสนอราคาประมูลเป็นหน่วย

น้ าหนักหรือปริมาตร  เช่น  เป็นกิโลกรัมละเท่าใด  หรือเมตริกตันละเท่าใด  เป็นต้น 
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(6) เป็นการประมูลขายทรัพย์สินหรือของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่  ซึ่งผู้เข้าประมูลต้อง

พิจารณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดของทรัพย์สินหรือของกลางท่ีจะท าการประมูลด้วยตนเอง  
ก่อนการตัดสินใจประมูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ  
และยอมรับในทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลัง 

(7) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ 
ข้อ 9 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ  ๗  (๑)  ตามที่เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอ  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เข้าร่วมท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลด้วยก็ได้ 

ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง 
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประมูลแล้ว 
ข้อ 11 คณะกรรมการด าเนินการประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดราคาขั้นต่ าของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะท าการประมูลตามหลักเกณฑ์ 

การก าหนดราคาขั้นต่ าที่อธิบดีก าหนด   
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน  
(3) จัดท าบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย  และให้กรรมการลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า 
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล  ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น

ผู้มีอ านาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ 
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่ าตามที่อธิบดีก าหนด 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาที่จะไมข่ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ก็ได้  หรือจะท าการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้ 

้หนา   ๒๙
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(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอ
ราคาทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้ 

(7) ก าหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ที่ตั้งหรือเก็บอยู่  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายได้ภายในเวลา  
ที่ก าหนด  ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 12 กรณีการด าเนินการประมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจระงับการด าเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑3 ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

(1.1) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
แล้วแต่กรณี 

 (1.2)  กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) กรณีนิติบุคคล 
 (2.1) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 

สามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง   
 (2.2) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 (2.3) กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  เอกสาร

หลักฐานตาม  (๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจในนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข้อ ๑4 เมื่อการประมูลได้ด าเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 
ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ท าการประมูล  และรายงานผลการด าเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ 

ข้อ ๑5 การช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) เมื่อหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลต้องช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้  
ในส่วนที่เหลือโดยต้องช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น 

(2) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูล
ได้ช าระเงินครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม  (1)  แล้ว  ให้ด าเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว 

้หนา   ๓๐
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ข้อ 8 ประกาศการประมูลตามข้อ  7  (2)  อย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นประกาศ 
(1) ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  น้ าหนักหรือปริมาตรของแร่  หรือจ านวนทรัพย์สินหรือของกลาง 

สถานที่ตั้งและภาพถ่ายลักษณะของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะขาย 
(2) วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะด าเนินการประมูล 
(3) วิธีการช าระเงิน 
(4) กรณีของกลางเป็นแร่ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประมูล  เสนอราคาประมูลเป็นหน่วย

น้ าหนักหรือปริมาตร  เช่น  เป็นกิโลกรัมละเท่าใด  หรือเมตริกตันละเท่าใด  เป็นต้น 
(5) การวางหลักประกันซองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(6) เป็นการประมูลขายทรัพย์สินหรือของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่  ซึ่งผู้เข้าประมูลต้อง

พิจารณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดของทรัพย์สินหรือของกลางท่ีจะท าการประมูลด้วยตนเอง  
ก่อนการตัดสินใจประมูล  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจ  
และยอมรับในทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ  ในภายหลัง 

(7) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เห็นควรแจ้งให้ทราบ 
ข้อ 9 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะตามข้อ  ๗  (๑)  ตามที่เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอ  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เข้าร่วมท าหน้าที่ในการด าเนินการขายโดยวิธีการประมูลด้วยก็ได้ 

ข้อ 10 คณะกรรมการรับซองประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง 
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรายงานการรับซองประมูลให้คณะกรรมการ

ด าเนินการประมูลด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  ห้ามมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองประมูลแล้ว 
ข้อ 11 คณะกรรมการด าเนินการประมูลมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดราคาข้ันต่ าของทรัพย์สินหรือของกลางที่จะท าการประมูลตามหลักเกณฑ์ 

การก าหนดราคาขั้นต่ าที่อธิบดีก าหนด   
(2) เปิดซองการประมูลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้ เข้าประมูลหรือตัวแทนและตรวจสอบ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน  
(3) จัดท าบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เข้าประมูลทุกราย  และให้กรรมการลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกหน้า 
(4) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาของผู้เข้าประมูล  ซึ่งได้เสนอราคาประมูลสูงสุดและให้เป็น

ผู้มีอ านาจในการชี้ขาดว่าผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ 
(5) กรณีมีผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด  แต่ราคาที่เสนอนั้นน้อยกว่าราคาขั้นต่ าตามที่อธิบดีก าหนด 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาที่จะไมข่ายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดนัน้ก็ได้  หรือจะท าการต่อรองราคา
หรือไม่ก็ได้ 

้หนา   ๒๙
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(6) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายได้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน  ให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอ
ราคาทุกรายนั้นมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคาหรือจะเสนอราคาด้วยวาจาก็ได้ 

(7) ก าหนดเวลาพอสมควรและตามความเหมาะสมให้ผู้ประมูลขนย้ายทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ที่ตั้งหรือเก็บอยู่  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขนย้ายได้ภายในเวลา  
ที่ก าหนด  ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควรจนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 12 กรณีการด าเนินการประมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้
คณะกรรมการด าเนินการประมูลอาจระงับการด าเนินการประมูลรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑3 ผู้เข้าประมูลต้องแสดงเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

(1.1) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
แล้วแต่กรณี 

 (1.2)  กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) กรณีนิติบุคคล 
 (2.1) หลักฐานที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 

สามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับรอง   
 (2.2) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล  หรือแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 (2.3) กรณีประสงค์ให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  เอกสาร

หลักฐานตาม  (๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจในนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข้อ ๑4 เมื่อการประมูลได้ด าเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 
ณ  ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ท าการประมูล  และรายงานผลการด าเนินการ
ประมูลให้อธิบดีทราบ 

ข้อ ๑5 การช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้และการคืนหลักประกันซอง 
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) เม่ือหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลต้องช าระราคาทรัพย์สินหรือของกลางที่ประมูลได้  
ในส่วนที่เหลือโดยต้องช าระให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น 

(2) กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อผู้ประมูล
ได้ช าระเงินครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม  (1)  แล้ว  ให้ด าเนินการคืนหลักประกันดังกล่าว 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อ 16 กรณีผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายก่อนช าระราคาให้ครบถ้วน  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
ยื่นค าร้องขอสวมสิทธิพร้อมช าระเงินที่ค้างอยู่ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การประมูลครั้งนั้น  หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่ไดแ้จ้งเหตผุลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้หลักประกันซองรวมถึงเงินที่ช าระไว้แล้ว  (ถ้ามี)  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๑7 กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่ซึ่งยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่  ผู้ประมูลได้  
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหน่ึงต่างหากจากราคาแร่ที่ประมูลได้  และการขนย้ายแร่ออกไปจาก
สถานที่ตั้งหรือเก็บแร่  ให้ผู้ประมูลได้เปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย  และให้ไปยื่นขอครอบครอง
แร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี  
ได้รับมอบแร่   

ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ออกหนังสืออนุญาต  
ให้ผู้ประมูลครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว   

ข้อ 18 ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 19 การประมูลขายได้เงินเป็นสุทธิเท่าใด  ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 
หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ์การน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ 

ข้อ 20 การน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  151  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

หมวด  3 
การเกบ็รกัษาทรัพย์สินหรือของกลาง 

ข้อ 21 เมื่ออธิบดีได้ใช้อ านาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดีก่อนจะด าเนินการกับทรัพย์สิน  
หรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และปรากฏว่าได้มีเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงตัวและยื่นค าร้องประสงค์จะรับทรัพย์สินหรือของกลางนั้น
ไปเก็บรักษาไว้ด้วยตนเองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้กับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๑) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางไว้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น  หากจะมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด 

(๒) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เอง  จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น 
เก็บรักษาไว้แทนตนไม่ได้ 

(๓) ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินหรือของกลางให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพของทรัพย์สิน 
หรือของกลางนั้น  และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

(4) ต้องไม่น าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

(5) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดี 
ก าหนดเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหรือของกลางได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

(6) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง 
ให้พ้นอันตราย  อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดได้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพยส์นิ
หรือของกลางจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบก่อน
เพ่ือสั่งด าเนินการตามควร  และในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางไม่สามารถ 
แจ้งเหตุดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดได้  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด าเนินการไปได้ตามความจ าเป็น  แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้น   

(7) กรณีผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  และท าให้ทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้รับความเสียหาย 
ผู้ท าสัญญาเก็บรักษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย  โดยยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ด าเนินการบังคับเอาจากหลักประกันตามสัญญา 

(8) เงื่อนไขอื่น ๆ  
ข้อ 22 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกับ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสภาพทรัพย์สินหรือของกลาง  จัดท าการบันทึกสภาพ
และรายละเอียดและบันทึกส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งมอบ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรับไปเก็บรักษาด้วยตนเอง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  อาจท าเครื่องหมายหรือประทับตราเครื่องหมายในส่วนส าคัญของทรัพยส์นิ
หรือของกลางหรือกระท าโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นหลักฐานก็ได้ 

ข้อ ๒3 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
หรือของกลางต้องจัดหาหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

กรณีการวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้สั่งจ่ายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐454



ข้อ 16 กรณีผู้ประมูลได้ถึงแก่ความตายก่อนช าระราคาให้ครบถ้วน  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
ยื่นค าร้องขอสวมสิทธิพร้อมช าระเงินที่ค้างอยู่ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การประมูลครั้งนั้น  หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่ไดแ้จ้งเหตผุลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้หลักประกันซองรวมถึงเงินที่ช าระไว้แล้ว  (ถ้ามี)  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ ๑7 กรณีทรัพย์สินหรือของกลางเป็นแร่ซึ่งยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่  ผู้ประมูลได้  
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่งต่างหากจากราคาแร่ท่ีประมูลได้  และการขนย้ายแร่ออกไปจาก
สถานที่ตั้งหรือเก็บแร่  ให้ผู้ประมูลได้เปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย  และให้ไปยื่นขอครอบครอง
แร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี  
ได้รับมอบแร่   

ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ออกหนังสืออนุญาต  
ให้ผู้ประมูลครอบครองแร่ที่ประมูลได้นั้นโดยเร็ว   

ข้อ 18 ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนั้น  หากพ้นก าหนดดังกล่าวให้หลักประกันซองนั้น  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ข้อ 19 การประมูลขายได้เงินเป็นสุทธิเท่าใด  ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 
หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ์การน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ 

ข้อ 20 การน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  151  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

หมวด  3 
การเกบ็รกัษาทรัพย์สินหรือของกลาง 

ข้อ 21 เมื่ออธิบดีได้ใช้อ านาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดีก่อนจะด าเนินการกับทรัพย์สิน  
หรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และปรากฏว่าได้มีเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงตัวและยื่นค าร้องประสงค์จะรับทรัพย์สินหรือของกลางนั้น
ไปเก็บรักษาไว้ด้วยตนเองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้กับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๑) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางไว้  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น  หากจะมี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด 

(๒) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางน้ันไว้เอง  จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น 
เก็บรักษาไว้แทนตนไม่ได้ 

(๓) ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินหรือของกลางให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพของทรัพย์สิน 
หรือของกลางนั้น  และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

(4) ต้องไม่น าหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

(5) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดี 
ก าหนดเข้าตรวจสอบทรัพย์สินหรือของกลางได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

(6) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง 
ให้พ้นอันตราย  อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดได้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพยส์นิ
หรือของกลางจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบก่อน
เพ่ือสั่งด าเนินการตามควร  และในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางไม่สามารถ 
แจ้งเหตุดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดได้  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด าเนินการไปได้ตามความจ าเป็น  แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดทราบโดยเร็ว  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้น   

(7) กรณีผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด  และท าให้ทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้รับความเสียหาย 
ผู้ท าสัญญาเก็บรักษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย  โดยยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ด าเนินการบังคับเอาจากหลักประกันตามสัญญา 

(8) เงื่อนไขอื่น ๆ  
ข้อ 22 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลางโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกับ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสภาพทรัพย์สินหรือของกลาง  จัดท าการบันทึกสภาพ
และรายละเอียดและบันทึกส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งมอบ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรับไปเก็บรักษาด้วยตนเอง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  อาจท าเครื่องหมายหรือประทับตราเครื่องหมายในส่วนส าคัญของทรัพยส์นิ
หรือของกลางหรือกระท าโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นหลักฐานก็ได้ 

ข้อ ๒3 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
หรือของกลางต้องจัดหาหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คก็ได้ 

กรณีการวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค  ให้สั่งจ่ายกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินหรือของกลาง  
ที่ประเมินได้ 

ข้อ ๒4 ในกรณีดังต่อไปนี้  เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ต้องส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางคืนทันที 

(1) ผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด 
(2) สิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ยกเว้น  

ได้มีการต่อสัญญา 
(๓) เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ริบทรัพย์สินหรือของกลาง  หรือให้คืนทรัพย์สิน 

หรือของกลางให้แก่บุคคลอื่น 
ข้อ ๒5 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายย่ืนค าร้องขอรับทรัพย์สิน 

หรือของกลางไปเก็บรักษาด้วยตนเองแต่ไม่ยอมท าสัญญาหรือไม่จัดหาหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  
ให้อธิบดีด าเนินการขายหรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สมชาย  หาญหริัญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รกัษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐456
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ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ไปใช้ประโยชน์
ในทางราชการ  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  151  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบ
ข้อ  20  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การขาย  การน าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
และการเก็บรักษาซึ่งทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วยการน า
ทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“ทรัพย์สินหรือของกลาง”  หมายความว่า  บรรดาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

หมวด  ๑ 
การน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพื่อประโยชนข์องทางราชการ 

ข้อ ๔ การน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐาน 
ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

(1) หน่วยงานที่ประสงค์จะขอน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ได้แก่  หน่วยงานในสังกัดของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
อธิบดีเห็นสมควร 

(๒) ถ้าการน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้นั้น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ข้อ 5 ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ยื่นหนังสือต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นหรือยื่นต่ออธิบดี  แล้วแต่กรณี  
โดยให้ระบุประเภททรัพย์สินหรือของกลางท่ีจะขอน าไปใช้ประโยชน์  ชี้แจงวัตถุประสงค์  เหตุผล  
ความจ าเป็น  ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นจะขอน าไปใช้ประโยชน์  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  พอสังเขป 

กรณีการยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่ท าหนังสือขออนุมัติต่ออธิบดีพร้อมแนบรายละเอียดที่หน่วยงานนั้นได้ชี้แจง 

ถ้าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้ท าสัญญาฝากไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบเอกสารหลักฐานสัญญา
การฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นด้วย   

ข้อ 6 เมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้น าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
แก่หน่วยงานใดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็น  
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น  บันทึกรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินหรือของกลางที่หน่วยงาน
จะขอน าไปใช้ประโยชน์  โดยให้เปรียบเทียบกับสภาพที่ได้บันทึกไว้ในขณะที่ได้ท าการตรวจยึดหรืออายัด 
และให้ระบุด้วยว่าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นอยู่ในสภาพใด  ช ารุด  เสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก  
ที่บันทึกไว้ในขณะที่ได้ท าการตรวจยึดหรืออายัดหรือไม่  อย่างไร 

เมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือของกลางแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือ
เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง  รายงานให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 7 เมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้น าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
หน่วยงานผู้ได้รับอนุมัติต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงซึ่งท าไว้กับกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ดังนี้   

(๑) ต้องน าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้ประโยชน์เฉพาะในทางราชการเท่านั้น 
(๒) ต้องไม่น าหรือยินยอมให้ผู้อื่นน าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   
(๓) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไว้เอง  จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น  

เก็บรักษาไว้แทนตนไม่ได้ 
(๔) ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพของทรัพย์สินหรอื

ของกลางนั้น  พร้อมทั้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง 
(๕) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด  

ตรวจสอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้ประโยชน์ 
(๖) ต้องส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางตามก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
(7) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐458



ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ไปใช้ประโยชน์
ในทางราชการ  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  151  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบ
ข้อ  20  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การขาย  การน าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
และการเก็บรักษาซึ่งทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา  151  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วยการน า
ทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“ทรัพย์สินหรือของกลาง”  หมายความว่า  บรรดาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

หมวด  ๑ 
การน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพื่อประโยชนข์องทางราชการ 

ข้อ ๔ การน าทรัพย์สินหรือของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นหลักฐาน 
ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 

(1) หน่วยงานที่ประสงค์จะขอน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ได้แก่  หน่วยงานในสังกัดของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
อธิบดีเห็นสมควร 

(๒) ถ้าการน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้นั้น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ข้อ 5 ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอน าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ยื่นหนังสือต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นหรือยื่นต่ออธิบดี  แล้วแต่กรณี  
โดยให้ระบุประเภททรัพย์สินหรือของกลางท่ีจะขอน าไปใช้ประโยชน์  ช้ีแจงวัตถุประสงค์  เหตุผล  
ความจ าเป็น  ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นจะขอน าไปใช้ประโยชน์  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  พอสังเขป 

กรณีการยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่ท าหนังสือขออนุมัติต่ออธิบดีพร้อมแนบรายละเอียดที่หน่วยงานนั้นได้ชี้แจง 

ถ้าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้ท าสัญญาฝากไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบเอกสารหลักฐานสัญญา
การฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นด้วย   

ข้อ 6 เมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้น าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
แก่หน่วยงานใดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็น  
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้น  บันทึกรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินหรือของกลางที่หน่วยงาน
จะขอน าไปใช้ประโยชน์  โดยให้เปรียบเทียบกับสภาพที่ได้บันทึกไว้ในขณะที่ได้ท าการตรวจยึดหรืออายัด 
และให้ระบุด้วยว่าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นอยู่ในสภาพใด  ช ารุด  เสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก  
ที่บันทึกไว้ในขณะที่ได้ท าการตรวจยึดหรืออายัดหรือไม่  อย่างไร 

เมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือของกลางแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือ
เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดให้เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง  รายงานให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 7 เมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้น าทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
หน่วยงานผู้ได้รับอนุมัติต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงซึ่งท าไว้กับกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ดังนี้   

(๑) ต้องน าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้ประโยชน์เฉพาะในทางราชการเท่านั้น 
(๒) ต้องไม่น าหรือยินยอมให้ผู้อื่นน าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 

ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   
(๓) ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางน้ันไว้เอง  จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น  

เก็บรักษาไว้แทนตนไม่ได้ 
(๔) ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินหรือของกลางนั้นให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพของทรัพย์สินหรอื

ของกลางนั้น  พร้อมทั้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง 
(๕) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนด  

ตรวจสอบทรัพย์สินหรือของกลางนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้ประโยชน์ 
(๖) ต้องส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางตามก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
(7) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒

สภาการเหมืองแร่
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หมวด  ๒ 
การคนืทรัพย์สินหรือของกลางที่น าไปใช้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ 

ข้อ ๘ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางทันที 
(๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขหรือบันทึกข้อตกลง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ

ให้ขยายระยะเวลาหรือท าบันทึกข้อตกลงกันใหม่   
(๒) เมื่อผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดและอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้แจ้ง 

ให้ส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 
(3) เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ร้องขอรับ

ทรัพย์สินหรือของกลางคืนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
(4) เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ริบหรือให้คืนทรัพย์สินหรือของกลางนั้นแก่บุคคลอื่น   
(๕) เมื่ออธิบดีสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางเมื่อมีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับมอบทรัพย์สินหรือของกลางคืน 

ให้ตรวจสอบสภาพและรายละเอียดทรัพย์สินหรือของกลางนั้น  โดยให้เปรียบเทียบกับสภาพและ
รายละเอียดก่อนการส่งมอบ  พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกการส่งคืนและรับคืนทรัพย์สินหรือของกลาง  
ไว้เป็นหลักฐาน  และรายงานให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๐ หนังสือบันทึกข้อตกลงตามข้อ  ๗  และบันทึกการส่งคืนและรับคืนทรัพย์สินหรือของกลาง
ตามข้อ  ๙  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒
หน้า   ๑ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล 

ที่กําหนดไว้ตามมาตรา  179  ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และ 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

หมวด  ๑ 
การประชุมของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้กรรมการที่มาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุมให้ ถือ เสียงข้างมาก   กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ประธานคณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ไม่เกิน  ๒  คน   
เพื่อเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการในการดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุม  รวมถึงงานด้านเอกสารต่าง ๆ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐460



หมวด  ๒ 
การคนืทรัพย์สินหรือของกลางที่น าไปใช้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ 

ข้อ ๘ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางทันที 
(๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขหรือบันทึกข้อตกลง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ

ให้ขยายระยะเวลาหรือท าบันทึกข้อตกลงกันใหม่   
(๒) เมื่อผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดและอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้แจ้ง 

ให้ส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น 
(3) เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ร้องขอรับ

ทรัพย์สินหรือของกลางคืนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
(4) เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ริบหรือให้คืนทรัพย์สินหรือของกลางนั้นแก่บุคคลอื่น   
(๕) เมื่ออธิบดีสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลางเมื่อมีเหตุอันสมควร 
ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับมอบทรัพย์สินหรือของกลางคืน 

ให้ตรวจสอบสภาพและรายละเอียดทรัพย์สินหรือของกลางนั้น  โดยให้เปรียบเทียบกับสภาพและ
รายละเอียดก่อนการส่งมอบ  พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกการส่งคืนและรับคืนทรัพย์สินหรือของกลาง  
ไว้เป็นหลักฐาน  และรายงานให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๐ หนังสือบันทึกข้อตกลงตามข้อ  ๗  และบันทึกการส่งคืนและรับคืนทรัพย์สินหรือของกลาง
ตามข้อ  ๙  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒
หน้า   ๑ 

เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

พ.ศ.  2561 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล 

ที่กําหนดไว้ตามมาตรา  179  ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และ 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

หมวด  ๑ 
การประชุมของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้กรรมการที่มาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุมให้ ถือ เสียงข้างมาก   กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ประธานคณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ไม่เกิน  ๒  คน   
เพื่อเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการในการดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุม  รวมถึงงานด้านเอกสารต่าง ๆ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

สภาการเหมืองแร่
Mining Industry Council 461



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับสถานเดียว 

ข้อ 6 เมื่อเกิดกรณีการกระทําความผิดขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้กล่าวหา  พร้อมทั้งให้จัดทําบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา  และบันทึกคําให้การ 
ของผู้ต้องหา  โดยให้กระทําต่อหน้าผู้ต้องหาและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้ 

(2) ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาเก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  แล้วสรุปผลการตรวจสอบส่งให้คณะกรรมการเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ 

ข้อ 7 เม่ือคณะกรรมการได้รับเร่ืองจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี  
ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 8 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากพยานหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกการจับกุม  (ถ้ามี) 
(๒) บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา 
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ตอ้งหา 
(4) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน  
(5) พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง   
ข้อ 9 การจัดทําบันทึกเก่ียวกับการเปรียบเทียบตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จําเป็น

มาประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
ข้อ 11 บรรดาความผิดซึ่งได้กระทําหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระทํา 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการในเขตกรุงเทพมหานครดําเนินการเปรียบเทียบ  

ณ  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

(2) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้คณะกรรมการในเขตจังหวัดนั้นดําเนินการเปรียบเทียบ  ณ  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

กรณีความผิดซึ่งได้กระทําในหลายจังหวัด  หรือความผิดส่วนหน่ึงกระทําในจังหวัดหนึ่งแต่อกีส่วนหน่ึง
กระทําในอีกจังหวัดหนึ่ง  หรือเป็นความผิดที่ได้กระทําต่อเนื่องกันในหลายจังหวัดให้คณะกรรมการ 
ในเขตจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้ดําเนินการเปรียบเทียบ 

ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบคดีที่ผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้
เปรียบเทียบเท่านั้น  

การทําบันทึกการเปรียบเทียบคดีจะกระทําต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 13 ในการกําหนดจํานวนเงินค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชําระ  ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจ

โดยคํานึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด  รวมถึงประวัติการกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่ผ่านมาของผู้ต้องหาด้วย 

ข้อ 14 เม่ือคณะกรรมการได้ทําการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว  ให้ดําเนินการส่งเร่ืองคืนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมแจ้งผลการเปรียบเทียบ  

ข้อ ๑5 การกระทําความผิดใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ  
หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล  หรือกรณีที่เห็นว่าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิด
ตามข้อกล่าวหา  ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมความเห็น
เพื่อดําเนินการต่อไป     

ข้อ 16 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องตามข้อ  14  ให้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ต้องหามาชําระค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้ง   

กรณีผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กรณีที่ ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบแล้วแต่ ไม่ยอมชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องดําเนินคดีต่อไป  

ข้อ ๑7 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น  และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา  และ 
ให้ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้มาชําระค่าปรับ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ด้วย 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐462
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หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับสถานเดียว 

ข้อ 6 เม่ือเกิดกรณีการกระทําความผิดข้ึน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้กล่าวหา  พร้อมทั้งให้จัดทําบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา  และบันทึกคําให้การ 
ของผู้ต้องหา  โดยให้กระทําต่อหน้าผู้ต้องหาและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้ 

(2) ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาเก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  แล้วสรุปผลการตรวจสอบส่งให้คณะกรรมการเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ 

ข้อ 7 เม่ือคณะกรรมการได้รับเร่ืองจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี  
ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 8 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากพยานหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกการจับกุม  (ถ้ามี) 
(๒) บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา 
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(4) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน  
(5) พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง   
ข้อ 9 การจัดทําบันทึกเก่ียวกับการเปรียบเทียบตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จําเป็น

มาประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
ข้อ 11 บรรดาความผิดซึ่งได้กระทําหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระทํา 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการในเขตกรุงเทพมหานครดําเนินการเปรียบเทียบ  

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้คณะกรรมการในเขตจังหวัดนั้นดําเนินการเปรียบเทียบ  ณ  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

กรณีความผิดซึ่งได้กระทําในหลายจังหวัด  หรือความผิดส่วนหน่ึงกระทําในจังหวัดหนึ่งแต่อกีส่วนหน่ึง
กระทําในอีกจังหวัดหน่ึง  หรือเป็นความผิดที่ได้กระทําต่อเนื่องกันในหลายจังหวัดให้คณะกรรมการ 
ในเขตจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้ดําเนินการเปรียบเทียบ 

ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบคดีที่ผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้
เปรียบเทียบเท่านั้น  

การทําบันทึกการเปรียบเทียบคดีจะกระทําต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ 13 ในการกําหนดจํานวนเงินค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชําระ  ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจ

โดยคํานึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด  รวมถึงประวัติการกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่ผ่านมาของผู้ต้องหาด้วย 

ข้อ 14 เม่ือคณะกรรมการได้ทําการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว  ให้ดําเนินการส่งเร่ืองคืนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมแจ้งผลการเปรียบเทียบ  

ข้อ ๑5 การกระทําความผิดใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ  
หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล  หรือกรณีที่เห็นว่าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิด
ตามข้อกล่าวหา  ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมความเห็น
เพื่อดําเนินการต่อไป     

ข้อ 16 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องตามข้อ  14  ให้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ต้องหามาชําระค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้ง   

กรณีผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กรณีที่ ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบแล้วแต่ ไม่ยอมชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องดําเนินคดีต่อไป  

ข้อ ๑7 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น  และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา  และ 
ให้ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้มาชําระค่าปรับ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ด้วย 

สภาการเหมืองแร่
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ข้อ 18 ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสํานวนการเปรียบเทียบ
ในคดีที่ แล้วเสร็จ  โดยให้จัดทํ าบัญชีสารบบคดี เป รียบเทียบไว้ เป็นหลักฐาน   และรายงานผล 
การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ทราบภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไปด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุบัญญัติ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐464




