
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การก าหนดคุณสมบตัิ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผูม้ีสิทธติรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ลักษณะสัญญาว่าจ้างผูม้ีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจา่ยเงินคา่จ้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้มีผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร  โดยคุณสมบัติ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอน 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดคุณสมบัติ  
วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากิน

ในที่ดินแปลงนัน้ตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ 

ในเงื่อนไขประทานบัตร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินอดุหนุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ

การท าเหมืองใต้ดิน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิและวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

 
 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ
จ านวนไม่เกินสามคน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๑) เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถือประทานบัตร 
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ข้อ ๖ อ านาจหน้าที่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  มีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 
(๒) รายงานผลการตรวจสอบตาม  (๑)  ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิตรวจสอบมีวาระการท างานคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ก่อนครบวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทน 

ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองขึ้นใหม่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งพ้นหนา้ทีต่ามวาระการท างานไปแล้ว  อาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ

อีกได้  แต่จะได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๕) พ้นจากหน้าที่ตามมติที่ประชุมของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ  ๑๒ 
เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากหน้าที่ก่อนครบวาระการท างาน  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มี

ส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ตามวรรคสอง  ให้ท าหน้าที่

เท่ากับวาระการท างานที่เหลืออยู่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว 

หมวด  ๒ 
การวา่จ้างผูม้ีสิทธติรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๙ การว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๑) เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบตามข้อ  ๔  แล้ว  
ให้จัดท าสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบในวงเงินตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การท าสัญญาให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท า
สัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

(๓) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาวา่จ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ไปด าเนินการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขและวิธกีารเพิกถอนผู้มีสิทธติรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  
หรือผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่ออธิบดี
เพื่อให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ 

ค าร้องขอให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ให้ระบุถึงพฤติการณ์ที่กล่าวหาและพยานหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องตามข้อ  ๑๐  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นจ านวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วให้
รายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๒ เมื่ออธิบดีได้รับรายงานผลการสอบสวนตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากข้อเท็จจริงมีมูลว่า 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 

การชี้ขาดของที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม 

หมวด  ๔ 
ผูเ้ชี่ยวชาญและลักษณะสัญญาว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบ  
การท าเหมืองจ านวนสามคน  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการท าเหมืองใต้ดิน 
จ านวนหนึ่งคน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีเทคนิคหรือด้านกลศาสตร์ของหินซึ่งเชี่ยวชาญงานเหมืองใต้ดิน
หรืองานโครงสร้างเหมืองใต้ดินจ านวนหนึ่งคน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งคน 

(๒) ถ้าเป็นการจ้างนิติบุคคลให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินนิติบุคคลนั้น
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยการท า
เหมืองใต้ดินจนเป็นที่ยอมรับ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑



กรณีที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นบุคคลต่างด้าว  จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานอยู่ด้วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือนของผู้ด าเนินงานทั้งหมด 

(๓) ถ้าเป็นการจ้างสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน   
สถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  หรือด้านธรณีเทคนิค  หรือ
ด้านกลศาสตร์ของหิน  หรือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือด้านสิ่งแวดล้อม 

การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตาม  (๒)  หรือ  (๓)  นิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑) 

ข้อ ๑๔ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้คณะกรรมการทราบตามข้อ  ๙  

(๓)  แล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) เมื่อคณะกรรมการอนุมัติค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบไปด าเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญตามวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
ดังกล่าว 

(๓) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้จัดส่งสัญญาและรายละเอียด
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

ข้อ ๑๕ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
(๑) การท าสัญญา  ให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท าสัญญา

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามประกาศนี้โดยอนุโลม 
(๒) ให้วาระการท างานของผู้เชี่ยวชาญมีวาระตามวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งเป็น

ผู้ว่าจ้าง 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการเงินอดุหนนุ 

สนับสนนุการมีสว่นร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 
 
 

ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผู้ถือประทานบัตร  น าเงินอุดหนุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
ประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี  
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 

ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการเงินอุดหนุน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน”  จ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้มีอธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ  และให้เลขานุการกรม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
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การเหมืองแร่เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ถือประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดงันี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่ผู้มีสิทธิตรวจสอบเสนอ  โดยอัตราค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) พิจารณาขอบเขตและแผนการด าเนินงานตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตามที่อธิบดีมอบหมาย   เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๙ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เก็บรักษาเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ 
(๒) ให้จัดท างบรายรับ  รายจ่าย  ประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๓) ท าการปิดบัญชีปีละครั้งตามปีปฏิทิน  และให้ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ

ผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชีและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๔) ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล 
(๕) การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 
ข้อ ๒๐ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ท าการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ประทานบัตรสิ้นอายุและผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ครบถ้วนแล้ว 

ถ้ามีเงินอุดหนนุคงเหลืออยู่ในบญัชี  ให้โอนคืนแก่ผู้ถอืประทานบัตรท าเหมอืงใต้ดิน  กรณีที่ผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้นให้ถือว่าเงินจ านวนคงเหลือในบัญชีดังกล่าวผู้ถือประทานบัตรได้บริจาคให้  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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