
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 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 
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(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   
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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 
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