
 
กฎกระทรวง 

การขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสี่  มาตรา  ๓๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๒   
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๑๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
ข้อ ๒ ผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ   

หรือประทานบัตรต้อง 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีที่ผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ   

หรือประทานบัตร  เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
ความใน  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่   อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  

อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

หมวด  ๑ 
การขอและการออกอาชญาบัตร 

 
 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๑ 
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่เพ่ือส ารวจแร่ในท้องที่ใด   ให้ยื่นค าขอ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่  หรือยื่นค าขอ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐาน   
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่ 
(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่ 
(๓) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ในกรณีบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นผู้ขอรับ

อาชญาบัตรส ารวจแร่ 
(๔) เอกสารรับรองการเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่ 
(๕) หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่ 
ข้อ ๔ เมื่อได้รับค าขอ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบค าขอ  คุณสมบัติของผู้ขอรับ

อาชญาบัตร  รวมทั้งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
ในกรณีที่ค าขอไม่ถูกต้อง  หรือยังขาดข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ขอรับ 

อาชญาบัตรส ารวจแร่ทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ขอรับ 
อาชญาบัตรส ารวจแร่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และ 
แจ้งให้ผู้ขอรับอาชญาบตัรส ารวจแรแ่กไ้ขเพ่ิมเติมค าขอ  หรือจัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานให้ถกูตอ้ง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  ในกรณีที่การยื่นค าขอมิได้กระท าโดยวธิกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่ไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   ให้ถือว่าผู้ขอรับ 
อาชญาบัตรส ารวจแร่ไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจ าหน่ายเรื่องออกจาก 
สารบบ  พร้อมทั้งคืนค าขอโดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน 

ในกรณีที่ค าขอ  รวมทั้งข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับอาชญาบัตรส ารวจแร่  ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณา  
และจดทะเบียนรับค าขอไว้ด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกอาชญาบัตรส ารวจแร่  
และจะก าหนดเงื่อนไขเท่าที่จ าเป็นเพื่อก ากับดูแลเกี่ยวกับการส ารวจแร่ก็ได้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไป 
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗ 

ส่วนที ่ ๒ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบตัรพิเศษ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอรับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแร่ 
ในท้องที่ใด  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่   หรือ 
ยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารหรือ 
หลักฐาน  ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่
หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่
หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

(๓) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ในกรณีบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นผู้ขอรับ
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

(๔) เอกสารรับรองการเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่ 
(๕) หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ 
(๖) แผนที่แสดงเขตที่จะขอส ารวจแร่ลงในแบบค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือ 

อาชญาบัตรพิเศษ  โดยแผนที่ดังกล่าวต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน   
๑  :  ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร  พร้อมกับก าหนดค่าพิกัดฉากสากล  (UTM)  ของมุมใดมุมหนึ่ง 
ของแผนที่ด้วย 

(๗) แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ที่จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ขอรับอนุญาต  
โดยละเอียด 

(๘) กรณีอาชญาบตัรพิเศษ  ต้องเสนอข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแร่โดยระบุจ านวนเงินที่จะใชจ้า่ย 
เพ่ือการส ารวจแร่ในแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ  และต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๖ 

ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับอาชญาบัตรต้องไม่มีหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างช าระและต้องช าระค่าธรรมเนียม 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ครบถ้วนแล้ว 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๒) ผู้ขอรับอาชญาบัตรต้องไม่เคยถูกยกค าขอ  ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด 
ส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  เว้นแต่พ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่งยกค าขอ   
ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบัตรหรือประทานบัตร  หรือการถูกยกค าขอ  ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบตัร 
หรือประทานบัตรนั้นมิใช่ความผิดของผู้ขอรับอาชญาบัตร   ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่    
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  หรือผู้ถือประทานบัตรนั้น 

(๓) ผู้ขอรับอาชญาบัตรต้องไม่เป็นผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษที่สิ้นสุดลงก่อนอายุอาชญาบัตรด้วยเหตุที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไป  
ในรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวต้ามมาตรา  ๔๕  (๔)  หรือมาตรา  ๕๑  (๔)  เว้นแต่พ้นก าหนดหนึ่งปนีบัแต่
วันที่อาชญาบัตรดังกล่าวสิ้นสุดลง 

(๔) ผู้ขอรับอาชญาบัตรต้องไม่เคยรับโทษตามมาตรา  ๑๕๕  หรือมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต ่
พ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลาสองปี 

ข้อ ๘ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่    
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
ออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ าท้องที่ 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗ 

ข้อ ๙ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่   ให้อธิบดีพิจารณาค าขอ  ข้อมูล  เอกสาร 
หรือหลักฐาน  พร้อมทั้งความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัด    
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรดังกล่าว  แต่ในกรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้อธิบดีเสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการแร่  เพื่อประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรพิเศษ 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่   หรือ
คณะกรรมการแร่มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ออกอาชญาบัตรพิเศษ  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรอืผู้ขอรับอาชญาบัตรพิเศษทราบภายในสิบหา้วนั
นับแต่วันที่มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต   และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลและ 
สิทธิในการอุทธรณ์ด้วย 

หมวด  ๒ 
การขอและการออกประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะขอรับประทานบัตรเพ่ือท าเหมือง  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ในท้องที่ที่จะขอท าเหมือง   หรือยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐาน  ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอรับประทานบัตร 
(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับประทานบัตร 
(๓) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ในกรณีบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นผู้ขอ

รับประทานบัตร 
(๔) เอกสารรับรองการเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่ 
(๕) หนังสือแสดงว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับประทานบัตร 
(๖) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ขอรับประทานบัตร   หรือหนังสือ 

แสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินภายในเขตที่จะขอท าเหมือง 
(๗) หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะท าเหมืองในเขตที่จะขอนี้ 
(๘) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 
(๙) แผนที่แสดงเขตที่จะขอประทานบัตรลงในแบบค าขอประทานบัตร  โดยแผนที่ดังกล่าว 

ต้องแสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน  ๑  :  ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร  พร้อมกับก าหนดค่าพิกัด 
ฉากสากล  (UTM)  ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ด้วย 

(๑๐) ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา   
๕๔  วรรคสอง  (๓) 

กรณีประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินนอกจากจะต้องยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว   ต้องยื่นค าขอ 
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๑  ด้วย 

ให้น าความในข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับประทานบัตรต้องไม่มีหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างช าระและต้องช าระค่าธรรมเนียม 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ครบถ้วนแล้ว 
(๒) ผู้ขอรับประทานบัตรต้องไม่เคยถูกยกค าขอ  ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาด 

ส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  เว้นแต่พ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่งยกค าขอ   
ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบัตรหรือประทานบัตร  หรือการถูกยกค าขอ  ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบตัร 
หรือประทานบัตรนั้นมิใช่ความผิดของผู้ขอรับประทานบัตร  ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ผู้ถือ 
อาชญาบัตรพเิศษ  หรือผู้ถือประทานบัตรนั้น 

(๓) ผู้ขอรับประทานบัตรต้องไม่เป็นผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษ  ที่สิ้นสุดลงก่อนอายุอาชญาบัตรด้วยเหตุที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไป
ในรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวต้ามมาตรา  ๔๕  (๔)  หรือมาตรา  ๕๑  (๔)  เว้นแต่พ้นก าหนดหนึ่งปนีบัแต่
วันที่อาชญาบัตรดังกล่าวสิ้นสุดลง 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๔) ผู้ขอรับประทานบัตรต้องไม่เคยรับโทษตามมาตรา  ๑๕๕  หรือมาตรา  ๑๕๙  เว้นแต ่
พ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลาสองปี 

ข้อ ๑๒ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอรับประทานบัตรด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ารายงานลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
(๒) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐซึ่งครอบครองพื้นที่นั้น 
(๓) จัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๔) จัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมืองและข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ของประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๓๒ 
(๕) จัดท ารายงานแสดงความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ 
(๖) จัดท าหนังสือรับรองความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
ข้อ ๑๓ การพิจารณาออกประทานบัตร  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนที่ตามค าขอประทานบัตรและการอนุญาตประทานบัตรให้ท าเหมืองแร่ต้องอยู่ในพ้ืนที่ 

ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
(๒) โครงการเหมืองแร่ต้องมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ 
(๓) เทคโนโลยีที่จะใช้ในการท าเหมืองต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะทางธรณีวิทยา  

แหล่งแร่  วิธีการท าเหมือง  และความปลอดภัยในการท าเหมือง  ทั้งนี้  วิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนผังโครงการท าเหมืองต้องเป็นผู้รับรองความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะใช้ใน  
การท าเหมืองด้วย 

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 

(๕) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากการท าเหมือง  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจาก  
ปิดเหมืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ 

ข้อ ๑๔ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 
ออกประทานบัตร 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ าท้องที่ตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๗ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๕ กรณีการท าเหมืองประเภทที่   ๑  ให้คณะกรรมการแร่จังหวัดพิจารณาค าขอ   
ข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐาน  พร้อมทั้งความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
และผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อประกอบการพิจารณาออกประทานบัตร 

กรณีการท าเหมืองประเภทที่  ๒  และการท าเหมืองประเภทที่  ๓  ให้อธิบดีพิจารณาค าขอ  
ข้อมูล  เอกสารหรือหลักฐาน  ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และผู้ว่าราชการ
จังหวัด  พร้อมเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการแร่  เพื่อประกอบการพิจารณาออกประทานบัตร 

ในกรณีที่คณะกรรมการแร่จังหวัดมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับประทานบัตรทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต  และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย 

กรณีที่คณะกรรมการแร่มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ออกประทานบัตรตามวรรคสอง   
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรับประทานบัตรทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาต  และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แจ้งเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๖ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้   

ในกรณีที่ค าขอดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับอาชญาบัตรหรือผู้ขอรับประทานบัตรแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ   หรือให้ส่งข้อมูล   
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๒  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การขอและการออกอาชญาบัตรส ารวจแร่    
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  และประทานบัตร  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ  เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔


