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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 106 และมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๓) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ถูกยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร
เว้นแต่การยกคําขอนั้นพ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําขอครั้งสุดท้าย หรือเว้นแต่
การยกคําขอนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกยกคําขอ
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(4) ถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร
ใบอนุญาตแต่งแร่ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
เว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกําหนดยี่สิบสี่เดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนครั้งสุดท้าย หรือเว้นแต่
การเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกเพิกถอน
(5) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนตามมาตรา 106 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 111 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินยี่สิบสี่เดือน
(6) เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม ก. (2)
และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (2) (3) (4) (5) และ (6)
ความใน ก. (3) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 4 การขอรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคําขอ
(1) แผนที่ แ สดงตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง เขตที่ จ ะขอเป็ น เขตแต่ ง แร่ ห รื อ เขตโลหกรรมแล้ ว แต่ ก รณี
โดยแสดงเป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร พร้อมกับกําหนดค่าพิกัดฉากสากล
(U.T.M. Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย
(2) แผนที่ตามมาตราส่วนแสดงรูปและขนาดของเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี
(3) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี
(3.1) กรณี ที่ ดิ น ของตนเอง ให้ แ นบเอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(3.2) กรณี เ ป็ น ที่ ดิ น ของบุ ค คลอื่ น ให้ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า เจ้ า ของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้น ยินยอมให้ผู้ยื่นคําขอตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรม
แล้วแต่กรณี ในพื้นที่ตามเขตคําขอนั้นได้
(3.3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ให้แนบหลักฐาน
การอนุ ญ าตให้ เข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ นเพื่ อ ตั้ ง สถานที่แ ต่ ง แร่ห รื อ การประกอบโลหกรรมแล้ว แต่ ก รณี
จากหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
(4) แผนผังและวิธีการแต่งแร่ หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี
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(5) กรณี ก ารแต่ ง แร่ ห รื อ การประกอบโลหกรรมที่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้แนบ
สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้วมาด้วย
(6) จัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สําหรับการแต่งแร่หรือ
การประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
(7) หนังสือแต่งตั้งวิศวกรควบคุมเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานการแต่งแร่
หรือรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่กําหนด
หมวด 3
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ข้อ 5 การออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) การอนุญาตต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม เขตใบอนุญาตซื้อแร่
ใบอนุ ญ าตตั้ ง สถานที่ เ ก็ บ แร่ หรื อ ใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 เว้ น แต่
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต
(2) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้กําหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว กรณีผู้ขอใบอนุญาต
ประสงค์ให้มีเขตโลหกรรมไม่เต็มพื้นที่ให้รังวัดเฉพาะส่วนที่จะกําหนดเป็นเขตโลหกรรม
(3) การกําหนดเขตสถานที่แ ต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมในที่ดินประเภทอื่น ซึ่งไม่ ใช่ที่ดิ น
ตาม (2) ให้กําหนดเขตโดยการรังวัด
(4) ให้ผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามหมวดนี้กําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในใบอนุญาตได้ โดยให้
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน สัตว์ พืช และทรัพย์สินเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ ถ้าเป็นกรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้นํามาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวด้วย
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ข้อ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมตามประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามอธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
และการเหมืองแร่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

