
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) ถ้าประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐต้องไป
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



 (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  และประเภทที่  ๓  ให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงว่าจะวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท 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



 (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   
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(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 
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