เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คาขอโอนประทานบัตร
และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอโอนประทานบัตร
และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 72 วรรคห้า และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยื่นคาขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้โอนประทานบัตร พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การขอโอนประทานบัตร
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตร ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในคาขอโอนประทานบัตร
ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข ออาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขในการขอและ
ออกอาชญาบัตรและประทานบัตร เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ถือประทานบัตรตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในประทานบัตร
ข้อ 4 การขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดตามมาตรา 74 วรรคสอง หรือการขอรับโอน
ประทานบัตรกรณี ผู้ถือประทานบัต รถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา 74 วรรคห้ า
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลของผู้ถือประทานบัตร
แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอรับโอนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตายหรือศาลมีคาสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
เมื่อยื่นคาขอโอนประทานบัตรภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ทาเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร จนกว่าผู้ออก
ประทานบัตรจะมีคาสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมวด ๒
การอนุญาตให้โอนประทานบัตร
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรหรือผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของบุคคลอื่น ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น
(2) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรแสดงหลักฐานการยื่นคาขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทาเหมืองจากหน่วยงานนั้น
(3) ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรจัดทารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถทาเหมือง
ได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ ยกเว้นการโอนประทานบัตรในกรณี ดังต่อไปนี้
(3.1) การโอนให้แก่บิดามารดา สามี ภริยา หรือผู้สืบสันดานของผู้ขอโอนประทานบัตรเอง
(3.2) การโอนโดยการตกทอด
(3.3) การโอนในกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ข้อ 6 ให้เจ้าพนั กงานอุต สาหกรรมแร่ประจาท้องที่จัด ส่งรายงานการประเมินปริมาณแร่
ตามข้อ 5 (3) ให้สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต เพื่อดาเนินการ
(1) ประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาเหมืองตามประทานบัตร
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทาเหมือง
(3) ตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ตรวจสอบการดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร
(5) ตรวจสอบการดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ (ถ้ามี)
ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนั กงานอุต สาหกรรมแร่ป ระจาท้ องที่ ได้รับ แจ้งการประเมินค่ าตอบแทน
การโอนสิ ทธิ ท าเหมื องตามประทานบั ตรตามข้ อ 6 (1) ให้ ตรวจสอบค่ าธรรมเนี ยมในค่ าตอบแทน
การโอนสิทธิทาเหมืองที่ผู้ขอโอนประทานบัตรได้ชาระไว้ หากปรากฏว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ชาระไว้
ต่ากว่าจานวนที่สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตประเมิน ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
โดยกาหนดเวลาพอสมควรและแจ้งให้ผู้ขอโอนประทานบัตรมาชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอโอนประทานบัตรไม่ชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้จาหน่ายคาขอออกจากสารบบ
ข้อ 8 การโอนประทานบัตรซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประทานบัตรสาหรับการทาเหมืองประเภทที่ 1

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(1.1) ด าเนิ น การให้ ผู้ ขอรั บโอนประทานบั ตรท าบั นทึ กข้ อตกลงการวางหลั กประกั น
การฟื้ นฟู ส ภาพพื้ น ที่ ก ารท าเหมื อ งและเยี ย วยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากการท าเหมื อ งตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการแร่กาหนด
(1.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการแร่จังหวัด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการโอนประทานบัตร
(1.3) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบในการโอนประทานบัตร ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้รับโอนประทานบัตร
มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมเรียกให้ดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ตาม (1.1)
(1.๔) แจ้งการอนุญาตการโอนประทานบัตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและสาเนา
ประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตรไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทราบด้วย
(1.๕) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร ให้มีหนังสือแจ้ง
การไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิการนาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี
(2) ประทานบัตรสาหรับการทาเหมืองประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3
(2.1) ดาเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรทาบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่การทาเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่
กาหนด และจัดทาประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงิน
ที่คณะกรรมการแร่กาหนด
(2.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เพื่อเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนประทานบัตร
(2.3) กรณี ค ณะกรรมการแร่ ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบการโอนประทานบั ต ร ให้ อ ธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรต่อไป แล้วให้ส่งประทานบัตร
ฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
(2.4) ให้ เจ้ าพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ป ระจาท้ องที่ แจ้ งผู้รับ โอนประทานบั ต รให้ ม า
รับประทานบัตรภายในสามสิบวัน นั บแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเรียกให้ดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ตาม (2.1)
(2.5) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่แจ้งการโอนประทานบัตรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
(2.6) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตรให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่พร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การนาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์
ก่อนการฟ้องคดี
ข้อ 9 การโอนประทานบัตรที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) ด าเนิ น การให้ ผู้ ขอรั บโอนประทานบั ตรท าบั นทึ กค ารั บรองเกี่ ยวกั บการจั ดท าหลั กฐาน
ทุนทรัพย์ว่าจะจัดทาสัญญาว่าด้วยการทาเหมืองตามประทานบัตร และจะส่งมอบหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญา
(2) การเสนอเรื่องและการด าเนิ น การให้ น าหลั ก เกณฑ์ ต ามข้อ 8 (1) หรือ ข้ อ 8 (2)
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการทาเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) กรณีได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่แจ้ง
ผู้รับโอนประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเรียกให้ดาเนินการ
ตามบันทึกคารับรองตาม (1)
(4) กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตรให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (1.๕) หรือข้อ 8 (2.6)
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการทาเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนดรายละเอียดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตามประกาศนี้
หมวด ๓
เงื่อนไขในการอนุญาตให้โอนประทานบัตร
ข้อ 11 การทาเหมืองที่ผ่านมา ผู้ถือประทานบัตรต้องได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทาเหมือง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม และเงื่อ นไขที่ ก าหนดไว้แ นบท้ ายประทานบั ต ร
หรือได้ดาเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ (ถ้ามี) โดยครบถ้วน
ข้อ 12 ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างชาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

