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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการสอบหาข้อเท็ จจริงและวินิ จฉัยข้ อร้อ งเรียนของคณะกรรมการแร่ห รือคณะกรรมการแร่จังหวัด
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนด หรือดําเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม โดย
(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา 129 ประกอบมาตรา 143 (2)
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ
สั่งให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด และผู้ถือประทานบัตร
ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว
(2) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรได้ใช้อํานาจตามความ
ในมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรหยุดประกอบกิจการ
ทั้ งหมดหรือ บางส่ วนเป็ น การชั่ ว คราวและสั่ งให้ ป รับ ปรุงแก้ ไขหรือ ปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว
กรณี ตาม (1) หรือ (2) หากปรากฏว่ายังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือปรากฏว่า
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรรายใดเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนโดยไม่มี
ผู้ใดร้องเรียนและไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอเรื่องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือนับแต่วันทราบเหตุ
เพื่อให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ข้อ 4 การเสนอเรื่องตามข้อ 3 อย่างน้อยต้องมีข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน (ถ้ามี)
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(2) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
(3) รายงานผลการตรวจสอบของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ทั้ งทางด้ าน
วิศวกรรมเหมืองแร่ และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพของประชาชน
(4) รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง
(5) รายงานหรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง
(6) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการร้องเรียน และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมการแร่ได้รับเรื่องจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หรื อคณะกรรมการแร่ จั งหวั ดได้ รั บเรื่ องจากเจ้ าพนั กงานอุ ตสาหกรรมแร่ ประจํ าท้ องที่ แล้ ว ให้ พิ จารณา
ข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองตามมาตรา 24 หรือมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณีและวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา 26 หรือมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณีเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ แต่ต้องมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง และให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อ เท็จจริงให้คณะกรรมการแร่หรือ
คณ ะกรรมการแร่ จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี ท ราบภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ
(2) กรณีคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ
ให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ข้อ 6 ในกรณี ที่ ป รากฏผลจากการตรวจสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า การทํ า เหมื อ งได้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจริง ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการ
แร่จังหวัดแล้วแต่กรณี มีคําสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบด้วย
ในกรณี ที่ ป รากฏผลจากการตรวจสอบหาข้ อ เท็ จ จริ งว่ าข้ อ ร้ อ งเรี ย นนั้ น มิ ได้ มี มู ล ความจริ ง
ก็ให้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไปด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

