
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การเสนอขอ้มูลประกอบการยืน่ค าขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลในการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอ

ข้อมูลประกอบการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน”  หมายความว่า  ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

ตามความในหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิคการท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึก   

ที่ปลอดภัย 
 (1.1) โครงสร้างทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ให้จัดท าข้อมูลโดยสังเขปแสดงโครงสร้าง 

ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่  คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน  หิน  และแร่ในพ้ืนที่แหล่งแร่ของโครงการ
พร้อมด้วยผลการทดสอบทางกลศาสตร์เพ่ือใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดิน 

 (1.2) ระดับความลึกที่ปลอดภัยและเทคนิคการท าเหมืองใต้ดิน  ให้จัดท าข้อมูล
โดยสังเขปของชนดิแร่  ระดับความลึกชั้นแรแ่ละวิธกีารท าเหมืองใตด้ิน  ผลการค านวณทางดา้นวิศวกรรม
โดยสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดินของโครงการและเป็นวิธีการที่มี  
การน าไปใช้งานจนประสบผลส าเร็จมาแล้ว 

(2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  และข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณต่าง ๆ 

 (2.1) แผนที่แสดงแหล่งแร่ของโครงการ 
   (2.1.1) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  1:50,000  ของกรมแผนที่ทหาร  

แสดงจุดที่ตั้งเขตที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน 
   (2.1.2) แผนที่แสดงต าแหน่งหลุมเจาะส ารวจ  พร้อมภาพจ าลองแบบ  3  มิติ

โครงสร้างทางธรณีวิทยา  (3D  Geological  modeling)  และรูปร่างแหล่งแร่  (3D  Ore  body  modeling)   
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 (2.2) แผนที่แสดงขอบเขตของแหล่งแร่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน  โดยแสดง 
   (2.2.1) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดิน 

ที่ไม่เกิน  100  เมตร  และที่เกินกว่า  100  เมตร 
   (2.2.2) แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  แหล่งชุมชน  ระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญ  

และสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญบริเวณโดยรอบโครงการ 
 (2.3) แผนที่แสดงเส้นทางการขนส่งแร่บนผิวดินทั้งภายในและภายนอกโครงการ 
 (2.4) แผนที่แสดงการออกแบบเบื้องต้นส าหรับการท าเหมืองใต้ดินและสิ่งก่อสร้าง 

บนพ้ืนดินเป็นภาพมุมมองจากด้านบน  เช่น  แสดงเขตพ้ืนที่ที่จะมีการท าเหมืองใต้ดิน  ปากอุโมงค์  
หรือปากปล่อง  โรงแต่งแร่  สถานที่เก็บกองแร่  สถานที่ เก็บวัตถุระเบิด  อาคารส านักงาน  บ้านพัก   
และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมดเป็นต้น 

 (2.5) การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  โดยให้แสดงข้อมูล
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในและนอกเขตเหมืองแร่  ได้แก่  
การเก็บกองหางแร่  การขนส่งแร่  และผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

(3) ข้อมูลทางเทคนิคในการท าเหมืองใต้ดินโดยสังเขปอย่างน้อย  2  วิธี  ซึ่งเป็นวิธีการที่มี  
การน าไปใช้อยู่โดยทั่วไปที่ประสบความส าเร็จ  โดยให้เสนอเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในแต่ละวิธี 
และวิธีการท าเหมืองใต้ดินที่จะน ามาใช้ส าหรับโครงการพร้อมเหตุผลทางวิชาการ  รวมทั้งข้อมูลการแต่งแร่
โดยสังเขป  การจัดการหางแร่  ผลพลอยได้  และของเสียที่เกิดจากโครงการ  พร้อมแสดงเหตุผล  
ทางวิชาการเพ่ือยืนยันทางเลือกที่ดีที่สุดในการแต่งแร่และการจัดการหางแร่โดยวิธีดังกล่าว 

(4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการท าเหมือง  และการแต่งแร่  ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
ตาม  (3)  ซึ่งแสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   พร้อมด้วยมาตรการเฝ้าระวัง 
และการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม  การขนส่ง  การเก็บกองแร่  และการจัดการหางแร่  ซึ่งต้องเป็น
วิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น   

(5) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้ มีส่วนได้เสีย  
ตามมาตรา  86  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุจ านวนเงินสนับสนุน  พร้อมระเบียบ
หรือแนวทางและแผนงานการเข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบการท าเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 จ านวนเงินสนับสนุนการมีส่วนร่วมการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ให้ค านวณตามพื้นที่
ของโครงการท าเหมืองใต้ดิน   
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(6) ข้อมูลแสดงเส้นทางขนส่งและแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่จะพัฒนาขึ้น  
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการท าเหมืองใต้ดิน 
ในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   

(7) ข้อเสนอแนวทางการท าประกันภัยกับนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย   
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจดทะเบียนในราชอาณาจักรที่เชื่อถือได้   

 การจัดท าประกันภัยต้องมีวงเงินชดใช้ค่าเสียหายและระยะเวลาการประกันภัยต้องครอบคลุม
ตลอดอายุประทานบัตรตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

(8) ข้อเสนอแผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง   

(9) ข้อเสนอการวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรตามที่เสนอไว้ในแผนการฟ้ืนฟูตาม  (8)  จ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าล้านบาท  รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

 เงินหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้แบ่งช าระได้เป็นรายงวด  (รายปี)  ดังนี้ 
 (9.1) งวดแรกให้ช าระร้อยละสามสิบของจ านวนหลักประกัน  โดยต้องช าระก่อนได้รับ

อนุญาตให้เปิดการท าเหมือง   
 (9.2) เงินหลักประกันในส่วนที่เหลือ  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินเจ็ดงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน  

โดยต้องช าระภายในวันที่  15  มกราคมของทุกปี   
ข้อ 5 เอกสารและรายละเอียดประกอบค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้จัดท าเป็น

ภาษาไทย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
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