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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ .ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  มีภารกิจเก่ียวกับการจัดหาและ
บริหารจัดการวัตถุดิบ  โดยการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่  โลหกรรม  
อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  ให้มีการใช้ประโยชน์แร่
และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ  และรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยอย่างย่ังยืน  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  แนวทางและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาใน 
การกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาของประเทศ   

(๓) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่  อุตสาหกรรมพื้นฐาน  
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  รวมทั้งสนับสนุนให้บริการทางวิชาการและสารสนเทศ 
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(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริม  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ความปลอดภัย
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่  อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  และควบคุมระดับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
(๒) กองกฎหมาย   
(๓) กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(๔) กองบริการงานอนุญาต 
(๕) กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
(๖) กองบริหารสิ่งแวดล้อม 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘) กองวิศวกรรมบริการ 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๐) - (๑๒)  สํานกังานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เขต  ๑ - ๓ 
ข้อ ๔ ในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  และ 

งานเลขานุการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเสริมสร้างวินัย   

และรักษาระบบคุณธรรมของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

และผลงานของกรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและ

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ใน
หน้าที่และอํานาจของกรม 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยงานร้องเรียนและงานอุทธรณ์  ตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมาย  
ให้คําปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  รวมท้ังแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ดําเนินการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด  การรวบรวมหลักฐาน  การเจรจาต่อรอง
และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบ้ืองต้นก่อนและหลังการดําเนินคดี  การบังคับคดี  การดําเนินการเก่ียวกับของกลาง 
และการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล  ในคดีความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล  การใช้ประโยชน์

ขยะหรือของเสีย  การปรับปรุงคุณภาพแร่  โลหะ  และสารประกอบ  เพื่อเพิ่มมูลค่า  รวมทั้งประเมิน
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําข้อมูล  คุณลักษณะของวัตถุดิบหรือวัตถุดิบทดแทน  
รวมทั้งจัดทําแผนบริหารจัดการขยะหรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่  โลหะ  และสารประกอบ  
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ส่งเสริม  สนับสนุนทางวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
พัฒนาโรงงานต้นแบบ  รวมทั้งถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม   

(๔) ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และทดสอบคุณภาพของแร่  โลหะ  สารประกอบ  และตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อม   

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองบริการงานอนุญาต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต   การสํารวจแร่  การทําเหมืองแร่  การแต่งแร่   

การประกอบโลหกรรม  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับแร่  และการประกอบกิจการโรงงาน   
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมสัมปทาน  การจัดทําทะเบียนประวัติ  อาชญาบัตร  

ประทานบัตร  และการดําเนินการภายหลังการอนุญาต   
(๓) กําหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  และการดําเนินการประกาศราคาแร่เพื่อเป็นเกณฑ์ 

ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
(๔) ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของรัฐจากค่าภาคหลวงแร่  ผลประโยชน์พิเศษ

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ  เงินบํารุงพิเศษ  ค่าตอบแทนการอนุญาต  และเงินรายได้อื่น ๆ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  เสนอแนะด้านการอนุญาตให้แก่คณะกรรมการแร่จังหวัด 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการแร่ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์  ข้อมูลวัตถุดิบ  อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมพื้นฐาน  

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เพื่อการบริหารจัดการด้านแร่ 
(๒) กําหนดแนวทาง  หลักเกณฑ์  และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความเหมาะสม

ของเทคโนโลยี  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าพื้นที่แหล่งแร่  เพื่อประกาศ 

เป็นเขตแหล่งแร่และเปิดประมูลแหล่งแร่ 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดหาวัตถุดิบด้านแร่จากต่างประเทศ  เพื่อรองรับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
(๕) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  และให้ความเห็นทางด้านธรณีวิทยา  เพื่อประกอบการพิจารณา

คําขออนุญาต 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองบริหารสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจาก

การทําเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ศึกษา  วิจัย  กําหนดมาตรการ  และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  วงจรชีวิตของ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม  การฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้ทําเหมืองแร่  การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ  ความเสื่อมโทรม  
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทําเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(๓) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  ประเมินผลการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คําปรึกษาทางวิชาการ  และติดตามประเมินผลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  การฟื้นฟูพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และติดตามการจัดตั้งและบริหารกองทุนของ
สถานประกอบการด้านแร่  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  และการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 

(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมจากการทํา
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวง 
(๒) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม   
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเชื่อมโยงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  

ของกรมไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
(๔) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  ตลอดจนประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  และหน่วยงานในสังกัดกรม 

(๕) จัดทําแผนงาน  งบประมาณ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม  และจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม   
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ   



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๒ กองวิศวกรรมบริการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  และให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม  เพื่อประกอบการพิจารณา

คําขออนุญาตเก่ียวกับการทําเหมืองแร่  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  และการประกอบกิจการโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านเทคโนโลยีการทําเหมืองแร่  การทําเหมืองใต้ดิน  การแต่งแร่  
การประกอบโลหกรรม  และการประกอบกิจการโรงงาน  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ของภาคอุตสาหกรรม   

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา  ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมโลหการ  และความปลอดภัย 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐาน  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานการกํากับดูแลสถานประกอบการสําหรับการทําเหมืองแร่  การทําเหมืองใต้ดิน  การแต่งแร่  
การประกอบโลหกรรม  และการประกอบกิจการโรงงาน   

(๕) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และส่งเสริมการรังวัดด้วยเทคโนโลยีการรังวัดขั้นสูง  และเทคโนโลยี 
การสํารวจระยะไกล   

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการรังวัด  กํากับ  ตรวจสอบ  สร้างหมุดหลักฐาน  และการเขียนแบบพิมพ์  
เพื่อประกอบการอนุญาต   

(๗) ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้งานและการให้บริการด้านเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณ์  
เพื่อการพัฒนาเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน  และงานบริการทางช่าง 

(๘) จัดทําแผนที่ เพื่อใช้ประกอบการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ตรวจสอบพื้นที่ที่มีข้อจํากัดของทางราชการ   
เพื่อประกอบการขออนุญาต  จัดทําแผนที่รายเหมืองและหมู่เหมือง  และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการแผนที่กับข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในกรม   

ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
(๒) ออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกกรม  ให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นศูนย์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรเพื่อการบริการประชาชน 

(๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ  เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากร 

(๕) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการจัดการสารสนเทศ 
ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(๖) จัดหา  รวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
เพื่อประมวลผลในเชิงสถิติ  อันเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการด้านทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย  และการวางแผนการดําเนินงานของกรม
และผู้ประกอบการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เขต  ๑ - ๓  มีหน้าที่และอํานาจ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
อุตสาหกรรมพื้นฐาน  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  และการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

(๒) ให้บริการปรึกษา  แนะนํา  และบริการข้อมูลข่าวสารทางวิศวกรรมเหมืองแร่  การเพิ่มมูลค่า
และใช้ประโยชน์จากแร่  รวมทั้งให้ข้อมูลทางธรณีวิทยาแหล่งแร่และสิ่งแวดล้อม 

(๓) ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  และให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม  ธรณีวิทยา  และสิ่งแวดล้อม   
เพื่อประกอบการพิจารณาคําขออนุญาตต่าง ๆ  เก่ียวกับการทําเหมืองแร่  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  
และการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  
และกิจกรรมต่อเนื่อง 

(๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหมืองแร่และโลหการเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าแร่  และการใช้
ประโยชน์จากแร่และแร่พลอยได้  รวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เพื่อการพัฒนา 

(๕) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจาก 
การทําเหมืองแร่  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม 

(๖) ตรวจสอบ  วิเคราะห์แร่  โลหะ  และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งทดสอบคุณภาพ 
ของวัตถุดิบด้านแร่และโลหะ 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๗) เป็นศูนย์สารสนเทศด้านการพัฒนาเหมืองแร่  การเพิ่มมูลค่าแร่  และการใช้ประโยชน์ 
จากแร่และโลหะ  รวมทั้งให้ข้อมูลเก่ียวกับแร่  โลหะ  และสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอํานาจของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


