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พร. ๒๒๒

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
รายงานตรวจสอบ
กรณี 5 ครบกําหนดสิ้นอายุประทานบัตร 5 เวนคืนประทานบัตร 5 เพิกถอนประทานบัตร
วันที่ตรวจสอบ .............................................................ตรวจสอบครั้งที.่ ...............................................................................
๑. ขอมูลประทานบัตร
๑.๑ ประทานบัตรที่ .....................................................ผูถือประทานบัตร ...................................................................
ผูรบั ชวงการทําเหมือง ..........................................................................................................................................
ประทานบัตรมีอายุ............ป ตั้งแตวันที่....................................................ถึงวันที่ ...............................................
ที่ตั้ง ตําบล...............................................อําเภอ..............................................จังหวัด..........................................
ชนิดแร.............................................................................................วิธีทําเหมือง .................................................
5 มีกรรมสิทธิ์ (โฉนด)…………………………………………………..ไร
เนื้อที่.............................ไร ประเภท
5 มีสิทธิครอบครอง (น.ส.๓ ก. น.ส.๓)……………………..….. ไร
5 พื้นที่ของรัฐ……..……………………….…………………………….. ไร
5 อื่นๆ…………………………….…………………..………………….… ไร
๑.๒ ประวัติการทําเหมือง
5 ไมเคยเปดการทําเหมือง
5 หยุดการทําเหมืองเปนครัง้ คราว
5 ทําเหมืองตอเนือ่ งมาโดยตลอด
5 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................
๑.๓ ผูถือประทานบัตร
5 ไมไดยื่นเรื่อง
5 ยื่นเรื่อง
5 คําขอประทานบัตรตามเขตประทานบัตรเดิม/บางสวน ที่...........................ลงวันที…่ ....................................
5 คําขอตออายุประทานบัตรที.่ .......................................................................ลงวันที…่ ....................................
๒. การตรวจสอบสภาพพื้นที่ประทานบัตร
๒.๑ สภาพพื้นที่ประทานบัตร…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….….…………………
………………………………………………………………………………………….…..………………………………. (5 ภาพที่………)
๒.๒ พื้นที่ที่ใชทําเหมืองแรและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมือง รวมทั้งสิ้นประมาณ ….…..ไร (5 ภาพที่………)
๒.๓ สภาพหนาเหมือง/ความลาดชันหนาเหมือง 5 ปลอดภัย 5 ไมปลอดภัย
(5 ภาพที่………)
5 ควรมีปายเตือนประชาชนใหเพิ่มความระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น
สั่งการใหดําเนินการ…………………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….………………………………………….......................

-2๒.๔ 5 ไมมี 5 มี 5
5
5
5
5
สภาพ/ความลาดชัน

ขุมเหมือง
จํานวน...........แหง กวาง x ยาว x ลึก ..............................เมตร
หลุม/ปลอง
จํานวน...........แหง กวาง x ยาว x ลึก ..............................เมตร
บอดักตะกอน
จํานวน...........แหง กวาง x ยาว x ลึก ..............................เมตร
อุโมงค
จํานวน............แหง กวาง x ยาว x ลึก .............................เมตร
รองน้ํา/คูระบายน้ํา จํานวน ...........แหง กวาง x ยาว x ลึก .............................เมตร
5 ปลอดภัย
5 ไมปลอดภัย
(5 ภาพที่………)
5 ควรมีปายเตือนประชาชนใหเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
สั่งการใหดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กองมูลดินทราย/เศษหิน (ทุกบริเวณ)
(5 ภาพที่………)
๒.๕ 5 ไมมี 5 มี
สภาพ/ความลาดชัน 5 ปลอดภัย/ปรับสภาพและฟนฟูเหมาะสม/เก็บกองเปนระเบียบเรียบรอย
5 ไมปลอดภัย/ยังปรับสภาพและฟนฟูไมเหมาะสม/เก็บกองไมเปนระเบียบ
เรียบรอย
5 ควรมีปายเตือนประชาชนใหเพิม่ ความระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น
หมายเหตุ กรณีกองมูลดินทราย/เศษหิน มีโลหะหนักหรือสารพิษปนเปอนไดมีการปองกันและจัดการตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวหรือไม/อยางไร (อธิบาย)
.…………………………….………………………………………………………..............................…………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สั่งการใหดําเนินการ………………………………………………………………….........…………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒.๖ 5 ไมมี

5 มี

กองแรคงเหลืออยูในประทานบัตรขณะทําการตรวจสอบ
(5 ภาพที่………)
(กองแร หมายถึง กองทุกประเภทของขี้แร/หางแร/แรเปอรเซ็นตต่ํา/เศษแร)
5 ไมได 5 ได ขออนุญาตมีแรไวในครอบครองประเภทใดบาง/เปนปริมาณ........................................
.............................................................................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับกองแรคงเหลือหรือกองแรครอบครอง
ที่ตั้งกองแร (พรอมแผนทีส่ ังเขป)..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปริมาตรกองแรโดยประมาณ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สภาพหรือลักษณะวัตถุในกอง (รูปราง ขนาด สี).........................................................................
...........................................................................................................................................................................
ความสมบูรณของแรในกองโดยประมาณ
5 ขณะตรวจสอบ ประเมินความสมบูรณของแรไดประมาณ..................................................
5 ไดชักตัวอยางและสงวิเคราะหแลว จํานวน.................................ตัวอยาง

-๓สภาพ/ความลาดชัน
5 ปลอดภัย/เก็บกองเปนระเบียบเรียบรอย
5 ไมปลอดภัย/เก็บกองไมเปนระเบียบเรียบรอย
5 ควรมีปายเตือนประชาชนใหเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีแรหลายกองใหบันทึกรายละเอียดแยกแตละกองใหชัดเจน
2. กรณีกองแรมีโลหะหนัก หรือสารพิษปนเปอ นไดมีการปองกันและจัดการตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวหรือไม/อยางไร (อธิบาย)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สั่งการใหดําเนินการ…………………………….…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๗ 5 ไมมี

5 มี 5 อาคาร หรือสิง่ ปลูกสราง(ระบุ) ............................................. (5 ภาพที…่ ……)
5 เครื่องจักรหรืออุปกรณในการทําเหมือง (ระบุ) ......................................................
สั่งการใหดําเนินการ…………………………….………………………………………………………………………...………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.8 5 ไมมี

5 มี ถังน้ํามัน ถังแกส ถังดับเพลิง ถังเก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ วัตถุเคมีตางๆ และ
วัตถุระเบิดหรือวัตถุประกอบระเบิด
(5 ภาพที่………)
5 ไมได 5 ได จัดการอยางเหมาะสม
สั่งการใหดําเนินการ………………..........…………….……………………………………………………………………...………..………
………………………………………………………...……………………………………………………………………..………………………...
๒.9 5 ไมมี
5 มี 5 ทางน้ําสาธารณประโยชนเดิม สภาพปจจุบัน..........................(5 ภาพที่………)
5 ทางสาธารณประโยชนเดิม สภาพปจจุบัน.............................. (5 ภาพที่………)
5 ทางน้ําสาธารณประโยชนที่ทําขึ้นใหม สภาพปจจุบัน…………..(5 ภาพที…่ ……)
5 ทางสาธารณประโยชนที่ทําขึ้นใหม สภาพปจจุบัน…............... (5 ภาพที่………)
สั่งการใหดําเนินการ…………………………….…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว ตามที่กําหนดไวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
5 ไมมี

5 มี มาตรการดานการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว

3.1 5 ไดทําการฟนฟูครบถวนทุกบริเวณแลว (ใหอธิบายพื้นที่ที่ทําการฟนฟูแตละบริเวณ) (5 ภาพที่………)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3.2 5 ไดทําการฟนฟูบางสวน (ใหอธิบายพื้นที่ที่ทําการฟนฟูแตละบริเวณ และใหเขียนสาเหตุบริเวณที่ไมไดทํา

-๔การฟนฟู)
(5 ภาพที่………)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3.3 5 ยังไมไดทําการฟนฟู (ใหเขียนสาเหตุที่ไมไดทําการฟนฟู)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สั่งการใหดําเนินการ…………………………….…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. การปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ แหง พ.ร.บ. แร พ.ศ. ๒๕๑๐
5 ปฏิบัติ 5 ไมปฏิบัติ
สั่งการใหดําเนินการ.......................................................................................................................................................
.….……………………........………………………………………………………………………………………..………………………………………..

5. การปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมืองและเงื่อนไขแนบทายประทานบัตร
5 ปฏิบัติ 5 ไมปฏิบัติ
สั่งการใหดําเนินการ........................................................................................................................................................
……………………………………………..........……...…………………………………………………………..………………….……………………..
6. ขอสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
7. สรุปผลการตรวจสอบ
7.๑ 5 เห็นควรใหดําเนินการ
5 ประกาศสิ้นอายุประทานบัตร
5 เวนคืนประทานบัตรไดกอ นครบ ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ไดรบั คําขอเวนคืน โดยใหมผี ลให
ประทานบัตรสิ้นอายุ วันที…่ ……………………………………………………………
5 เพิกถอนประทานบัตร
5 อื่นๆ …………………………………………………………………..……………………….
7.๒ 5 เห็นควรใหผูถือประทานบัตรดําเนินการตามขอ.............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบ
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

-๕-

ขาพเจาไดรับทราบ และขอรับรองวาถูกตองตามที่เจาพนักงานผูตรวจไดตรวจมาแลว พรอมทั้งจะดําเนินการ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานผูตรวจดังกลาวขางตน ภายในกําหนดเวลา ................... วัน นับจากวันนี้เปนตนไป
ลงชื่อ..........................................................ผูถือประทานบัตร/ผูร ับมอบอํานาจ
(..........................................................)
วันที่............................................................
ความเห็นของเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
5 เห็นควรใหประกาศสิ้นอายุประทานบัตร
5 เห็นควรใหเวนคืนประทานบัตรไดกอนครบ ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
ไดรับคําขอเวนคืน โดยใหมีผลใหประทานบัตรสิ้นอายุ วันที…่ ………………………………………………………….........…….
5 เห็นควรเพิกถอนประทานบัตร
5 อื่นๆ …………………………………………….......................................................................................................……………
ลงชื่อ............................................................
(.......................................................)
ตําแหนง.....................................................

