
   
 
 
 

 
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร  
พ.ศ. 2562 

  
 
 ด้วยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการส ารวจแร่
ตามอาชญาบัตร ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เห็นชอบเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนงาน 
และวิธีการส ารวจแร่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการส ารวจตามแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการลงนาม
รับรองรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ตามมาตรา 44 หรือมาตรา 50 และหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า 
พบแร่ชนิดที่ประสงค์จะท าเหมืองอยู่ในเขตค าขอประทานบัตรตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
และเพ่ือให้การก ากับดูแลการส ารวจแร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จึงออกประกาศเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ วิธีการ 
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน และการควบคุมจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562”  
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกร
เหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
  “ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
  “ค าขอ” หมายความว่า ค าขอขึ้นทะเบียนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 

หมวด 1 
คณะกรรมการ 

  

 ข้อ 4 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคม 

 
วิศวกร … 
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วิศวกรเหมืองแร่ไทย ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมบริการ 
ผู้อ านวยการกองบริการงานอนุญาต และผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ลักษณะต้องห้าม ความเหมาะสม ให้ความเห็น 
การขอขึ้นทะเบียน และเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศขึ้นทะเบียน และออกบัตรประจ าตัว 
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน 
   (2) พิจารณาวินิจฉัยข้อกล่าวหาในเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือ
วิศวกรเหมืองแร่ และให้รายงานอธิบดีทราบ 
   อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผลการวินิจฉัย
ของอธิบดีถือเป็นที่สุด 
   (3) อ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย 
 ข้อ 6 คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือให้ท าการใด ๆ  
ตามท่ีมอบหมาย หรือเชิญบุคคล หรือเรียกเอกสาร หลักฐานใดเพ่ือให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย หรือความเห็นได้   

หมวด 2 
คุณสมบัติผู้ยื่นค าขอ 
  

 ข้อ 7 ผู้จะได้รับการขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา หรือทาง
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   (2) เป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณเ์ทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา
หรือวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 
    (2.1) ผู้ยื่นค าขอกรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ต้องผ่านการปฏิบัติงานหรือ 
มีประสบการณ์เทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยาหรือวิศวกรรมเหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    (2.2) ผู้ยื่นค าขอกรณีอาชญาบัตรพิเศษ ต้องผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์
เทียบเท่ากับการปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยาหรือวิศวกรรมเหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  (3) เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย
หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ประเภท
สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร 
  (4) กรณีเป็นชาวต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทยจากหน่วย
ราชการ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา  
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (3) เคยต้องโทษฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่ 
พ้นโทษมาแล้วเกิน 2 ปี  
 

หมวด 3 ... 
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หมวด 3 
การยื่นค าขอ การขึ้นทะเบียน และการต่ออายุการขึ้นทะเบียน 

  

 ข้อ 8 นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน ให้ยื่นค าขอต่อเลขานุการ
คณะกรรมการพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในค าขอ พร้อมทั้งยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ แบบบันทึกประวัติการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ และบัญชีแสดงปริมาณ
และคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
 ข้อ 9 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน โดยผู้ยื่นค าขอ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 รวมทั้งต้องด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ  
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน  
กรณีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียน ให้เสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและประกาศขึ้นทะเบียน 
รวมถึงออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน โดยแบบบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกร
เหมืองแรใ่ห้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
   กรณีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้ยื่นค าขอขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 7 หรือด าเนินการไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ 
และให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานยืนยันเพ่ิมเติมหรือด าเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้  
   หากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
กรณีอาชญาบัตรพิเศษ ให้ด าเนินการยื่นเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือเสนออธิบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศข้ึนทะเบียน รวมถึงออกบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกรณีอาชญาบัตรพิเศษ 
   กรณีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ช ารุดหรือสูญหาย ให้ด าเนินการ 
ยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่ออธิบดีพิจารณาออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ช ารุด
หรือสูญหาย โดยในการยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่นี้ให้ใช้ค าขอมีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การยื่นเรื่องขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายให้แนบบันทึกกรณีบัตรประจ าตัว
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่สูญหายตามแบบแนบท้ายประกาศนี้มาพร้อมด้วย 

หมวด 4 
จรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 

     

 ข้อ 10 ให้ก าหนดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ ดังนี้ 
       (1) ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
       (2) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบถูกต้องตามหลักวิชาการ 
       (3) ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
       (4) ไม่ใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับหรือ 
ไม่ได้รับงาน 
       (5) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิชอบจากบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 
 

(6) ไม่กระท า … 
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       (6) ไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าด้วยประการหนึ่งประการใด อันเป็นการโฆษณาหรือ 
โอ้อวดในผลงาน หรือความสามารถในการประกอบวิชาชีพของตนเกินความเป็นจริงและทับถมคนอื่น เว้นแต่การ
แสดงชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ หรือส านักงานของผู้นั้น 
       (7) ไม่รับงานเกินความสามารถหรือเกินสิทธิที่ตนเองจะกระท าได้ 
       (8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท า
เกี่ยวกับงาน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ อันอาจท าให้เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
       (9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการส ารวจแร่   
เป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ในงาน  
ที่ตนไม่ได้ท า ควบคุม หรือตรวจสอบด้วยตนเอง 
       (10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือ 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
       (11) ไม่แย่งงานจากนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน  
       (12) ไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับงานที่รู้ว่ามีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืนท าอยู่  
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้  
        (12.1) ได้แจ้งให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่คนก่อนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (12.2) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ว่าจ้างได้ถอนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่
คนก่อนจากงานนั้นแล้ว 
        (13) ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคาเว้นแต่ 
ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
        (14) ต้องเคารพในผลงานของผู้อ่ืนซึ่งได้ท าไว้ก่อน และจะไม่อ้างคัดลอก หรือกระท า
ด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลอ่ืน ๆ อันเป็นการละเมิดต่อเอกสิทธิ์ 
ของผู้อื่น ทั้งจะต้องให้เกียรติแก่ผู้อื่นด้วย เว้นแต่การอ้างอิงทางวิชาการ 
        (15) ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่อ่ืน 
        (16) ไม่แสดงความคิดเห็นหรือรับรองผลการส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ก่อนที่จะได้ท าการ
ส ารวจหรือค้นพบหรือตรวจสอบในสิ่งต่าง ๆ จนเป็นที่มั่นใจตามหลักทางวิชาการหรือแสดงผลเกินควรกว่าที่ได้ปรากฏ 

หมวด 5 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการควบคุมส าหรับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

  

 ข้อ 11 ให้ผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจแร่ 
ตามอาชญาบัตร ดังนี้ 
    (1) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะ 
ค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่เท่านั้น    
    (2) ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีอาชญาบัตรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งค าขออาชญาบัตร
ผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และค าขออาญาบัตรพิเศษหรืออาชญาบัตรพิเศษ 
 

ในระหว่าง … 
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   ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ือแสดง 
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   กรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต่างประเทศต้องมีหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย
จากหน่วยราชการอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานในระหว่างเวลาท างานเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสมอ 
 ข้อ 12 ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่าผู้ขึ้นทะเบียนประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน มีสิทธิ์กล่าวหาผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้นั้น โดยให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ข้อกล่าวหา วัตถุประสงค์ของการกล่าวหา ลายมือชื่อผู้กล่าวหาที่ชัดแจ้ง 
รวมทั้งต้องมีเหตุผลและพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ 
 ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเหตุผล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานแล้ว ให้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้รายงานอธิบดีทราบ รวมถึงออกเป็นหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
(2) ว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ 
(3) ภาคทัณฑ์ 
(4) พักการให้ความเห็นชอบมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
(5) เพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 

   เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยท าเป็นหนังสืออุทธรณ์ถึงคณะกรรมการเพ่ือท าความเห็นเสนอต่ออธิบดีพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
   อธิบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผลการวินิจฉัย
ของอธิบดีถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 14 การเพิกถอนรายชื่อจากทะเบียน มีกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ได้รับการขึน้ทะเบียน 
      (1.1) ถึงแก่ความตาย 
      (1.2) ไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 
   (2) ลาออก ให้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ก าหนดไว้ในหนังสือลาออก และให้เลขานุการคณะกรรมการ
ลบรายชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนและท าเป็นประกาศคณะกรรมการ ยกเว้นผู้ประสงค์จะลาออกได้กระท าการใด ๆ  
อันเชื่อถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ ให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจด าเนินการวินิจฉัยข้อกล่าวหาตามข้อ 13 ได้ แม้สภาพการขึ้นทะเบียนได้สิ้นสุดแล้วก็ตาม และถ้าได้มีการชี้ขาด
ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษตามข้อ 13 (5) แล้ว ให้น าความในข้อ 15 มาใช้บังคับแก่ผู้นั้นด้วยโดยอนุโลม 
   (3) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 หมวดการส ารวจแร่ และหมวดการท าเหมืองแร่ แม้จะมีการรอลงอาญา  
 ข้อ 15 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนไปแล้ว สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่อีกได้
เมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนรายชื่อ 

 
หมวด 6 … 





 
 
 

ค ำขอขึ้นทะเบยีนรำยชื่อนกัธรณีวทิยำหรือวิศวกรเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
    

 
เรียน  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร 
 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่        กรณีอาชญาบัตรพิเศษ จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

1. ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………………………………………………..……ชื่อสกุล…………….………………………………………………………………….. 
   (ให้ลงค าน านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อผู้ขอมีบัตร) 
2. เกิดวันท่ี……………..เดือน…………….……………..พ.ศ……………...อายุ………..….ปี (นับถึงวันเขียนค าขอ) เชื้อชาติ……………….สัญชาต…ิ……….……..... 
3. ท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี……………….……..…..หมู่ท่ี……………….ตรอก/ซอย………….………………..………………..…ถนน………………………..……..……. 
    ต าบล/แขวง……………………………………..………………..อ าเภอ/เขต……………………….………..………..….. จังหวัด……………………………………….………. 
    รหัสไปรษณีย์………………………………………….โทรศัพท์……………………….……………………….……………..โทรสาร………………………………………………. 
    ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี…………………..หมู่ท่ี…….…….….ตรอก/ซอย…………………………………..…ถนน……………………………….… 
    ต าบล/แขวง…………………………..…………………..……..อ าเภอ/เขต………………..…………..…..………..…..จังหวัด……………….………………..………………. 
    รหัสไปรษณีย์……………………………………..…….โทรศัพท์………………….………………………………………..โทรสาร………………………………………………… 
    E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
4. อาชีพและสถานท่ีท างานปัจจุบัน (โดยละเอียด) อาชีพ…………………………………………………………………………….……………………………………………                      

สถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับ (ชื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญา)………………………………………………………….……………………………………………………… 
6. วุฒิการศึกษาท่ีใช้เป็นหลักฐานแสดงความจ านง (ชื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญา)……………………….…………………………..……………………………… 
    สาขาหรือวิชาเอก…………………………………….…………………………………………….ชื่อสถานศึกษา…………………………………….……………………………… 
    ตั้งอยู่จังหวัด…………………………………………….…….ประเทศ…………………………….…………………วัน/เดือน/ปี ท่ีส าเร็จ………..……….…………………… 
7. เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ กรณีอาชญาบัตรผูกขาด

ส ารวจแร่/อาชญาบัตรพิเศษ เลขทะเบียน .......………………….………….เมื่อวันท่ี………..……..เดือน………………………..………..พ.ศ……………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 โดยข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในค าขอน้ี 
และตามแบบบันทึกประวัติการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่น้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

อน่ึง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หากข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา ข้าพเจ้าจะสละสิทธิการขึ้นทะเบียนโดยทันที 
 

 
 

ลายมือชื่อ………………………………………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
(........................................................................) 

วันท่ี……….……เดือน………………….…………….พ.ศ…….………… 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี                                                                                                        
      อนุมัต ิ         ไม่อนุมัติ          ขอข้อมูลเพิ่มเติม……………………....................................................................................................…......….. 
ตั้งแต่วันท่ี…………………………………………………ถึงวันท่ี……………………………………………………เลขทะเบียน……............………….………………………… 

เลขท่ีรับ………………………….. 
วันท่ี……………………………..... 
ลงชื่อผู้รับค ำขอ……….....…… 



ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวนักธรณีวิทยำหรือวิศวกรเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
 

เขียนที…่………………………………………………….. 
วันที่…………..เดือน……………………………..พ.ศ……………… 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………..……………………….……………………………….…………………… 
เกิดวันที่……………………….เดือน………………………….…………………..พ.ศ………………………………..อายุ…………………………ปี 
เชื้อชาติ…………………..…สัญชาติ………..…..…….…อยู่บ้านเลขที่…………….…….หมู่ที่……….……....ตรอก/ซอย………..……….
ถนน………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………………...อ าเภอ/เขต…………………………………………
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………..…………… 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่  
 กรณ ี ขอมีบัตรครั้งแรก 
 บัตรเดิมช ารุด (แนบบัตรเดิม) 
 บัตรเดิมสูญหาย (แนบบันทึกบัตรสูญหาย) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………… 

 เลขทะเบียนบัตรประจ าตัวผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ* 
 เลขทะเบียน อผ………………………………………/เลขทะเบียน อพ………………………….....……………….…… 
 ออกบัตรเมื่อวันที่………………….….เดือน……………………….…………………....พ.ศ………………………………. 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 1 ปี เขียนชื่อด้านหลัง จ านวน 2 รูป มาพร้อมกับค าขอฉบับนี้แล้ว 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

ลายมือชื่อ………………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ 
(……………………………………………………..) 

 

 

 

 

* หมำยเหตุ  กรณีบัตรเดิมช ารุดหรือสูญหายโปรดระบุเลขทะเบียนบัตรประจ าตัวผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อ 
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบตามบัตรเดิม
ที่ช ารุดหรือสูญหายด้วย 



แบบบันทึกประวัติกำรประกอบวิชำชีพด้ำนธรณีวิทยำหรือเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
 

ของ………………………………………………………………. 

ล าดับ 
วัน เดือน ปี 

ประกอบวิชาชีพ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
และท่ีท างาน 

ลักษณะงานที่ท า 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับรอง 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ค าอธิบาย 
ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกประวัติการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ ที่ได้เคยปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบวิชาชีพ 
และ/หรือที่ได้ปฏิบัติอยู่ในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนรายช่ือนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และ/หรือกรณีอาชญาบัตรพิเศษ จนถึงปัจจุบัน โดยล าดับ  
และให้ระบุช่วงที่ประกอบวิชาชีพธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ทุกแห่ง ลงในช่องวัน เดือน ปี ที่ประกอบวิชาชีพด้วย 
 ควรส่งหลักฐานหรือเอกสารของผลงานท่ีท าน้ัน ๆ (ถ้ามี) ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
 หากมีลายมือช่ือผู้รับรองในแบบบันทึกประวัติการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่แล้ว ไม่ต้องแนบส าเนาหนังสือ 
 รับรองการท างาน 

หลักฐำนที่แนบมำพร้อมค ำขอขึ้นทะเบียนรำยชื่อนักธรณีวิทยำหรือวิศวกรเหมืองแร่          
O ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา 
O ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือส าเนาบัตรอนุญาตให้เป็น  

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
O บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยา/เหมืองแร่ 
O ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน  
O ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทยหน่วยราชการ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
O หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………........…………………………........…… 

………………………………………………………………………………………………...........…………………………........…………………….………………………… 

                         
  



บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
 

ของ……………………………………………………………………………………………… 

(1) 

ล าดับที ่

(2) 

รายละเอียดผลงาน 

(3) 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(4) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามความในพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 

(5) 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

(6) 
บันทึกและลายมือชื่อผู้รับรอง 
หรือแนบหนังสือรับรองแทน 

(7) 

หมายเหตุ 
เริ่ม แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ค าอธิบาย 

ช่อง (1) ให้ระบุล าดับที่ของผลงานตั้งแต่วันท่ีเริ่มประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่จนถึงปัจจุบัน  
ช่อง (2) ให้ระบุหัวข้อและรายละเอียดผลงานให้ชัดเจน ว่าท าอะไรบ้าง ทั้งให้ระบุพื้นท่ีที่ปฏิบัติงานด้วย 
ช่อง (3) ให้ระบุวันเริ่มและวันแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน โดยผลงานต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบวิชาชีพ และ/หรือที่ได้ปฏิบัติอยู่ในช่วงที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนส าหรับกรณี

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และ/หรือกรณีอาชญาบัตรพิเศษ จนถึงปัจจุบัน 
ช่อง (4) ให้แจ้งว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ปฏิบัติงานลักษณะใดตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ควรส่งหลักฐานหรือเอกสารของผลงานนั้น ๆ (ถ้ามี) ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
ช่อง (5) ให้ระบุว่าผู้ขอข้ึนทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานตามช่อง (4) ด้วยตนเองหรือเป็นผู้อ านวยการหรือเป็นผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาของส่วนงานนั้น ตามขอบเขตอ านาจกระท าได้ตามความ

ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ช่อง (6) ให้ระบุช่ือต าแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจน ซึ่งเงื่อนไขการรับรองผลงาน โดยผู้รับรองผลงานจะต้องเป็นผู้จัดการของนิติบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาเดิมของหน่วยงานที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรายช่ือท างานให้ 

พร้อมประทับตราส าคัญ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับรับรองผลงานทุกงาน ทั้งนี้ สามารถใช้หนังสือรับรองการท างานแทนการให้ลงบันทึกและลายมือช่ือผู้รับรองในแบบพิมพ์นี้ก็ได้ 
ช่อง (7) ส าหรับกรอกข้อความอื่น ๆ ท่ีต้องการชี้แจงเพ่ิมเติม 



                  เลขประจ ำตัวประชำชน………..…………………….………………………..………  

  เลขทะเบียน.............................................................                 

  ชื่อ...........................................................................................     

  ประเภทอำชญำบัตร.........................................................                 

อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
    ลำยมือชื่อ 

 
รูปถ่าย 

2.5 X 3.0 ซม. 

(ด้ำนหน้ำ) 

(ด้ำนหลัง) 

 
แบบบัตรประจ ำตัวนักธรณีวิทยำหรือวิศวกรเหมืองแร่ 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

  

6.5 ซม. 

9.5 ซม. 

9.5 ซม. 

6.5 ซม. 

 

บัตรประจ ำตัว 
นักธรณีวทิยำหรือวศิวกรเหมืองแร ่

ที่อธบิดกีรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่เห็นชอบ 
ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเง่ือนไขเกีย่วกบักำรส ำรวจแร่ตำมอำชญำบตัร  
 

                              วันออกบัตร            

       

 

  



บันทึกกรณีบัตรประจ ำตัวนักธรณีวิทยำหรือวิศวกรเหมืองแร่สูญหำย 

แนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2562 
 

 
เขียนที…่…………………......……………………………….. 

วันที่…………..เดือน……………………………..พ.ศ……………… 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………..………………………….…………………………….…………………… 
เกิดวันที่……………………….เดือน………………………….…………………..พ.ศ………………………………..อายุ…………………………ปี 
เชื้อชาติ…………………..…สัญชาติ………..…..…….…อยู่บ้านเลขที่…………….…….หมู่ที่……….……....ตรอก/ซอย………..……….
ถนน………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………………...อ าเภอ/เขต…………………………………………
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………..…………… 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัตรประจ าตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร เลขทะเบียน .......….......................................................................................………. 
ออกบัตรเมื่อวันที่…...…...เดือน…………………….……..พ.ศ….….....… ของข้าพเจ้าแล้ว ปรากฏว่าบัตรดังกล่าวสูญหายไป 
เหตุเกิดที.่............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
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