
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทและประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจแร่  และใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ สถานที่ยื่นค าขอ 
(๑) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ   

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการในจังหวัดอื่น ๆ  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่จะประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 
(3) อาชญาบัตรส ารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่หรือท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย 
(4) การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๒ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

อาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบตัรผูกขาดส ารวจแร่  และอาชญาบตัรพิเศษ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

 
 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่ใด  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในเขตท้องที่นั้น  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอ  
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่  
ภายในสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนที ่ ๒ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบตัรพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ในเขตท้องที่นั้น  และให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว  หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอไว้ภายในหนึ่งวันนับแต่  
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งแผนงานการส ารวจแร่และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  9  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราว
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ 
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๑ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๒ กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการแร่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกอาชญาบัตรพิเศษให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รั บจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
(4) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตาม  
ค าขอประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๑๖ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  15  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และ
แผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  2  และท าเหมืองประเภทที่   3  ซึ่งไม่รวมถึง 
การท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าของพื้นที่ 
 (3.3) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (3.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
และสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแตง่แร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมอืงแร่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  
โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ไว้ใน  
ที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  22  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๒๖ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้
ส านักงานอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๒๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การท าเหมืองใตด้ินตามหมวด  ๖ 

แห่งพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินด าเนินการจัดการปรึกษาเบื้องต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดิน  โดยยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  30  แล้วเสร็จ  ให้ผู้ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๕
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(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

   (3.1.1) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  78  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.3) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการท าเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปพร้อมทั้ง
ทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะน ามาใช้
พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

   (3.1.4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการท าเหมือง  และการแต่งแร่ 
ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

   (3.1.5) ข้อเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตแิร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงจ านวนเงนิสนบัสนนุ  
และระเบียบการตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองได้
เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.6) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่มีอยู่แล้วและ 
ที่จะพัฒนาขึ้น  พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่ าการท า
เหมืองใต้ดินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

   (3.1.7) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้โดยชัดเจน 

   (3.1.8) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

   (3.1.9) การวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง 

้หนา   ๒๖
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 (๓.๒) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
 (๓.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 
ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มี 

การยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใด  เพ่ือก าหนด
จ านวนเงินทดแทนโดยให้เป็นไปตามขั้นตอน  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่
เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๓๔ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  33  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ  และ  
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารดงักลา่วครบถว้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๗ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบ  
ความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 
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(2) แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือด าเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ก าหนด 

(๓) ให้ประมวลข้อมูลดังต่อไปนี้  เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตร  โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  มาใช้โดยอนุโลม 

 (๓.1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 (๓.2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

ข้อ ๓๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  37  (2)  แล้ว  หากปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจหรือการจัดรับฟังความคิดเห็น  
ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
หรือความคิดเห็นมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๓๙ เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  37  (2)  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น  พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วน ามาก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และให้รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพ่ิมเติม  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 
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ข้อ ๔๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตต่ออายุประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 
 (2.๓) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที ่
 (2.๔) จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองและพื้นที่ที่ยังไม่เปิดการท าเหมือง 
ข้อ ๔๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  

แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ  
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานและเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 
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ข้อ ๔๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกันรวมถึงรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
ครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  ทั้งนี้  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในการอนุญาต
ตลอดอายุประทานบัตรที่ผ่านมา  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ  
และด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอต่ออายุประทานบัตรครบถ้วน  
และถูกต้อง 

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ
ประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๔๘ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2   
และการท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (2.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนท่ี 
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 (2.3) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรตามที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

 (2.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมืองแร่ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

ข้อ ๔๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  
แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากผู้ยื่นค าขอ   
แล้วให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้ส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณาตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว   
ในส่วนของรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรให้ส่งไปกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ข้อ ๕๐ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการ
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ภายใน  หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและ  
แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยกองบริหารสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  
และให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเพ่ิมเติม  
(ถ้ามี)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการท าเหมือง  พร้อมทั้งแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบ 

ข้อ ๕๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 
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ข้อ ๕๓ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอต่ออายุประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอ
ต่ออายุประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๕๔ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๕๕ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่อ
อายุประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโอนประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก  
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่ งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น 
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 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๕๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ขอ  แล้วให้จัดส่งรายงานการประเมิน
ปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ  ๕๘  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับค าขอโอนประทานบัตรครบถ้ว น 
และถูกต้อง 

ข้อ ๖๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้โอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๖๑ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2  และ  
การท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร    
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมือง  
จากหน่วยงานของรัฐนั้น 

 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๖๒ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงาน  
การประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖๓ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม  
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๔ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่ งเรื่องราวการขอโอนประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอโอนประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๕ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทานบัตรแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตการโอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



หมวด  ๖ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
 
 

ข้อ ๖๗ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ยื่นค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้  
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตแต่งแร่  
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) ก าหนดเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ว่า
ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ 

ข้อ ๖๘ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร  
และหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๙ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกรายงานการตรวจแผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรม  และเงื่อนไขการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับเรื่อง 

(๒) ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาการออกใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๗๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่  ให้ประมวล
เรื่องค าขอเพ่ือเสนอผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๗๑ ให้ผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอใบอนุญาตแต่งแร่ภายในห้าวัน 

ข้อ ๗๒ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่
หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ประมวลเรื่องค าขอเพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอ
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน 

หมวด  ๗ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
 
 

ข้อ ๗๔ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  และตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น  (ถ้ามี)  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) จัดท าแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่ตามค าขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป 
ข้อ ๗๕ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ขดุหาแร่รายย่อยถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๘ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนญุาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

และใบอนุญาตน าแร่เขา้มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
 
 

ข้อ ๗๖ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือใบอนุญาตน าแร่  
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน
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ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอและหากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๙ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ครอบครองแร ่ ขายแร่  และขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๗๘ ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้ยื่นหนังสือ 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่    
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๙ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว  หากครบถ้วนถูกต้อง  ภายในสิบห้าวัน  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
กองแร่เพ่ือประเมินน้ าหนักแร่ที่ขออนุญาต  ลักษณะหรือสภาพของแร่  และชนิดของแร่  รวมทั้ง 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๘๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ประมวลเรื่อง
เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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ข้อ ๘๒ หากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่
อนุญาต  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

ข้อ ๘๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ส่วนที ่ ๒ 
การอนุญาตใหข้ายแร่เปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขายแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีก าร 
และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๕ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

ส่วนที ่ ๓ 
การอนุญาตใหข้นแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขนแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๗ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๑๐ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๘๘ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ในประกาศฉบับนี้  รวมทั้งระเบียบหรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไป
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ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่ 

ข้อ ๘๙ ระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนในประกาศนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของชมุชนตามมาตรา  56  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(2) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าประชามติตามมาตรา  56  วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(3) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือ 

วิธีอื่นใดตามมาตรา  119  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค 
(4) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่นก่อนการอนุญาต  

หรืออนุมัติหรืออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามนโยบายหรือต้องน าเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน 
(6) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนนิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียน 
(7) ระยะเวลาการประมวลข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   

ตามมาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(8) ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทน  ด าเนินการเพ่ือก าหนดจ านวนเงิน  

ค่าทดแทนตามมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(9) ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(10) ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอต้องไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
(11) ระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามประกาศฉบับนี้ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่ยุติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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