
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



(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



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  และให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตโดยรอบบริเวณสถานที่ท 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



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 าประชามติและให้ เจ้าพนักงาน

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



                                                       แบบ ปม. 1 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดท าประชามติ 
เรื่อง การลงประชามติเกี่ยวกับการขอประทานบัตร 

                                                 

                   โดยที่ได้มีผู้ยื่นค ำขอประทำนบัตรเพ่ือท ำเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต ำบล/แขวง.................................... 
อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวดั.......................................................... 

         อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 วรรคสำม และวรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติแร่   
พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 และข้อ 5 ของประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประชำมติกำรขอประทำนบัตร พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรจัดท ำประชำมติจึงประกำศ
ให้ประชำชนในพ้ืนที่ที่ขอประทำนบัตรไปลงประชำมติเกี่ยวกับกำรขอประทำนบัตรในพ้ืนที่ดังกล่ำวโดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสำรประกอบกำรท ำประชำมติ 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับค ำขอประทำนบัตร 

 ...................................................................................................................................................
............................................................................................................. ............................................................                  
..............................................................................................................................................................................                  
.............................................................................................................................................................................. 
  

  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรท ำเหมืองแร่ 
............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

......................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

๒. ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำรในเรื่องที่ท ำประชำมติ ดังนี้ 
    ๒.1 ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิลงประชำมติในวันที่........................................................ 
    ๒.2 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำนในวันที่.................................................................................  
    ๒.3 วันสุดท้ำยของกำรเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อในวันที่............................................................. 
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๓. ประโยชน์ได้เสียที่อำจเกิดขึ้นกับท้องถิ่นหรือประชำชน รวมทั้งมำตรกำรป้องกันแก้ไขหรือ
กำรเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำร  

............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................. .............................................................
................................................................................................................................................................... ........... 

 4. ประเด็นในกำรท ำประชำมติ    
................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................

................................................................................................................. .............................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................... ...................................................................................................  
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5. ก ำหนดวันลงประชำมติ 
    ก ำหนดให้วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. ...............เป็นวันลงประชำมต ิ

6. หน่วยลงประชำมติ มีดังนี ้(กรณีมีหลำยหน่วย) 
 6.1 หน่วยลงประชำมติที่ 1  ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................... .................... 
 6.2 หน่วยลงประชำมติที่ 2  ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................... .................... 
 6.3 หน่วยลงประชำมติที่ 3 ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต............................................................. จังหวัด.................................................. 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                (............................................................) 
                                                                       ประธำนกรรมกำรจัดท ำประชำมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   รำยละเอียดปรับได้ตำมข้อเท็จจริง 



                                                            แบบ ปม. 2 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดท าประชามติ 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตร 

                   

หน่วยลงประชามติที่ ............... ณ ............................... หมูท่ี่ ..........ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวดั ..................................... 
บ้านเลขท่ี.................................... .ถึงบ้านเลขที.่.................................... ถนน...................................... ตรอก/ซอย........................................ 

 

บ้านเลขท่ี 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ล าดับที่ 

หลักฐานที่ใช้ในการลงประชามติ 
หมายเหตุ 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ 
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บ้านเลขท่ี 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล ล าดับที่ 

หลักฐานที่ใช้ในการลงประชามติ 
หมายเหตุ 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

ประกาศ ณ วันที่...................................................... พ.ศ. ..................... 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 

      (............................................................) 
      ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 



                                                          แบบ ปม. 3 
 
 
 

 

แบบค ำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ 
ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงประชำมติกำรขอประทำนบัตร 

                                                             เขียนที่.................................................................. 
                                                             วันที่................. เดือน................................. พ.ศ. ............ 

 ข้าพเจ้า............................................................ ..........เลขประจ าตัวประชาชน................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................ .....ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............. ......................... 
มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการจัดท าประชามติ ด าเนินการเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติตามบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ หน่วยลงประชามติที่................ ณ..................................................หมู่ที่................... 
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต.................................................... ......................... 
จังหวัด.............................................................................  ดังนี้ 

1. ขอเพ่ิมชื่อ  
   1.1 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 1.2 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 1.3 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
2. ขอถอนชื่อ 
 2.1 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 2.2 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 2.3 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 

ข้าพเจ้าด าเนินการในฐานะ................................................................โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................................................................................. ................. 

ออกให้ ณ............................................. เมื่อวันที่............. เดือน............................................. พ.ศ. ..................... 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
        3. บัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้............................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
 (...................................................)   

 

ความเห็นคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย                                    ค าสั่ง 

...........................................................................................                    ......................................................... 

...........................................................................................                    ………………………………….…………...... 
 
 

      ลงชื่อ.............................................                                      ลงชื่อ......................................... 
            (.............................................)                 (...........................................)                                  
     ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 



                                                           แบบ ปม. 4 
 
 
 

 

แจ้งรายชื่อ 
(กรณีให้เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ) 

เรียน  เจ้าบ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.................. ....................................................... 
        (เทศบาล.................................................................) อ าเภอ/เขต...............................................................   
        จังหวัด......................................................................... 

ตามที่ท่านหรือผู้ยื่นค าร้อง ได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการจัดท าประชามติ เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ/
ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ ตามค าร้องเมื่อวันที่............. เดือน........................พ.ศ. .............. นัน้ 

     คณะกรรมการจัดท าประชามติได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของท่านหรือ 
ผู้ยื่นค าร้องแล้ว เห็นว่า ท่านและ/หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของท่าน เป็นผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิลงประชามติ 
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ หน่วยลงประชามติที่............... ณ..........................................หมู่ที่.............
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด............................................   

   ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านหรือผู้ยื่นค าร้องทราบว่าคณะกรรมการจัดท าประชามติ ได้ด าเนินการ  
เพ่ิมรายชื่อ/ถอนรายชื่อบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิลงประชามติ  

         1. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           2. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
        3. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           4. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           5. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................. 
(............................................................) 

ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 
 

 
 



                                                       แบบ ปม. 5 
ด้านหน้าของบัตรลงประชามติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเตือน 
ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิลงประชำมติ น ำบัตรลงประชำมติ
ออกไปจำกหน่วยลงประชำมติหรือท ำเครื่องหมำย 
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรลงประชำมติหรือถ่ำยภำพ 
บัตรลงประชำมติที่ตนได้ลงประชำมติแล้วหรือน ำบัตร 
ที่ได้ลงประชำมติแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน 

 
 

บัตรลงประชามติ 
“โปรดอ่ำนข้อควำมก่อนท ำเครื่องหมำยกำกบำท” 

ปรุฉีก 

รอยพับ 

รอยพับ รอยพับ 

รอยพับ 

รอ
ยพั

บ 



ด้านในของบัตรลงประชามติ 
(ต้นขั้วบัตรลงประชำมติ) 

 
เล่มที…่………………………………….  เลขที่..............................  ล ำดับที่............................... 
 
(ลงชื่อ) 
        (..............................................)                               ……………….………………………………………… 
       กรรมกำรผู้จ่ำยบัตรลงประชำมติ                     ลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือของผู้มีสิทธิลงประชำมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องควำมเหน็ต่อกำรอนุญำตประทำนบัตร ช่องท าเครื่องหมาย 

 

เห็นด้วยกับกำรอนุญำตประทำนบัตร 
 

 

 

ไม่เห็นด้วยกับกำรอนญุำตประทำนบัตร 
 

 

 

ไม่ประสงค์ลงประชำมต ิ
 

 

 

บัตรลงประชามต ิ

ให้ท าเครื่องหมายกากบาท “X” ลงใน “ช่องท าเครื่องหมาย” เพียงช่องเดียวเท่าน้ัน 

ปรุฉีก 



        แบบ ปม. 6 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการจัดท าประชามติ 

เรื่อง ผลการลงประชามติการขอประทานบัตร 
                                                 

 
ตามที่ (ผู้ขอประทานบัตร)........................................ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรเพ่ือท าเหมือง

ชนิดแร่ .............................ในพ้ืนที่ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ........................................   
จังหวัด...........................................และได้จัดให้มีการลงประชามติกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร    
เมื่อวันที่........................................................  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการจัดท าประชามติได้รวมคะแนนประชามติเกี่ยวกับการขอประทานบัตร 
เสร็จสิ้นแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 56 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ประกอบข้อ 22 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการท า
ประชามติการขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการจัดท าประชามติ จึงขอประกาศผลการรวมคะแนน
ประชามติ ดังนี้ 

1. จ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ.............................. คน 
2. จ านวนบัตรลงประชามติที่ได้รับมาทั้งหมด................................................................. บัตร 
3. จ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติซึ่งมาแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนประชามติ................  คน 
4. จ านวนบัตรลงประชามติที่ลงคะแนนประชามติ..........................................................  บัตร 
5. จ านวนบัตรเสีย................................................................................................... ........  บัตร 
6. ผลการลงประชามติแสดงความเห็นต่อการอนุญาตประทานบัตร ปรากฏผลคะแนน ดังนี้ 

ผลการลงประชามติ รวมผลคะแนนเสียงประชามติ 
เห็นด้วย คะแนน 

ไม่เห็นด้วย คะแนน 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน คะแนน 

7. สรุปผลการลงประชามติ  
    ผ่านด้วยคะแนน............................................................................................................... 
    ไม่ผ่านด้วยคะแนน............................................. .............................................................. 

 ประกาศ ณ วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
         (............................................................) 

        ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 



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 

 


