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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผัง
โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คําขอ” หมายความว่า คําขอใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด
“ผู้รับใบอนุญ าต” หมายความว่า ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับใบอนุญ าตร่วมแผนผังโครงการ
ทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
หมวด 1
การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
ข้อ 4 กรณี ที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันที่ประสงค์จะร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน และแผนผังโครงการทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตร
ทุกรายนั้น ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองโดยให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่
ข้อ 5 เมื่ อ เจ้าพนั กงานอุ ต สาหกรรมแร่ประจําท้ อ งที่ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของคํ าขอ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ และแผนผังโครงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรทุกแปลงซึ่งร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว หากมีความถูกต้อง ครบถ้วน ให้ออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันทุกราย และให้ส่งสําเนา
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ใบอนุ ญ าตแจ้ ง กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ แ ละสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแร่เขตทราบ
ในกรณี ที่ เจ้ าพนั กงานอุ ตสาหกรรมแร่ประจํ าท้ องที่ ตรวจสอบคํ าขอแล้ วเห็ นว่ าไม่ ถู กต้ องหรือไม่
ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อได้ดําเนินการ
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้ว ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง แต่หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ ให้ดําเนินการคืนคําขอดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ
ข้อ 6 กรณีผู้ยื่นคําขอประทานบัตรซึ่งออกแบบการทําเหมืองร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรรายอื่นหรือคําขอประทานบัตรของผู้ยื่น
คําขอประทานบัตรรายอื่น สามารถยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่คําขอประทานบัตร
ตั้งอยู่ได้ โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับคําขอไว้ เมื่อคําขอประทานบัตรนั้นได้รับ
อนุ ญ าตประทานบั ต รแล้ ว ให้ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจํ า ท้ อ งที่ อ อกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
ประทานบัตรทุกราย
ข้อ 7 เมื่อสิทธิของผู้ถือประทานบัตรรายใดรายหนึ่งสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา 61 หรือมาตรา 62
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 แต่ยังคงมีประทานบัตรตั้งแต่ 2 แปลงขึ้นไปมีเขตประทานบัตร
ติดต่อกันให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่ โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่บันทึกการสิ้นสุดสิทธิ
ของผู้ถือประทานบัตรดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต
ข้อ 8 กรณีผู้ถือประทานบัตรหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตนั้น ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการทําเหมือง ซึ่งการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวทําให้
จํานวนประทานบัตรหรือชื่อผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ถือประทานบัตรทุกรายยื่นคําขอและดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตฉบับใหม่
หมวด 2
การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง
ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันและมีพื้นที่เหมืองแร่
ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้ ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตได้ตรวจสอบประทานบัตรแล้วมีความเห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรหลายราย
ที่ มีเขตประทานบั ตรติดต่อ กัน ร่วมแผนผังโครงการทํ าเหมือ งเป็ น เขตเหมืองแร่เดียวกัน ให้ สํานั กงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตมีหนังสือระบุเหตุผลข้อเท็จจริงแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตร
หลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันดังกล่าวร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันต่อไป
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ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ร่ว มกั น จั ด ทํ าแผนผั งโครงการทํ าเหมื อ งเป็ น เขตเหมื อ งแร่เดี ย วกั น และให้ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รทุ ก ราย
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่ ให้ผู้ถือประทานบัตรใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ 11 เมื่อผู้ถือประทานบัตรทุกรายได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้ว
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบและปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมือง
ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

