)ร่าง(
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง
กาหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร
พ.ศ. ....
--------------------หลักการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขอและการออกอาชญาบั ต รส ารวจแร่
อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตรรวมถึงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต
เหตุผล
เนื่ อ งจากมาตรา 38 และมาตรา 52 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 ให้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกอาชญาบัตรสารวจแร่ อาชญาบั ตรผูกขาดส ารวจแร่
อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตรรวมถึงคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

-ร่าง –

กฎกระทรวง
กาหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร
พ.ศ. ….
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 38 และมาตรา 52 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขออาชญาบัตรและประทานบัตร
ข้อ 1 ผู้ ข ออาชญาบั ต รส ารวจแร่ อาชญาบั ต รผู ก ขาดส ารวจแร่ อาชญาบั ต รพิ เศษ และ
ประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
)1( มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
)2( มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
)3( เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่
ข. ลักษณะต้องห้าม
)1( เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
)2( เป็นบุคคลล้มละลาย
)3( เคยถู ก ยกค าขอหรื อ ถู ก เพิ ก ถอนหรื อ ถู ก ยกเลิ ก อาชญาบั ต รผู ก ขาดส ารวจแร่
อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร เว้นแต่การยกคาขอหรือการเพิกถอนหรือถูกยกเลิกนั้นพ้นกาหนดเป็น
เวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่มีคาสั่งยกคาขอหรือเพิกถอนหรือถูกยกเลิกครั้งสุดท้าย หรือการยกคาขอหรือการ
เพิกถอนหรือการยกเลิกนั้นมิใช่เป็นความผิดของผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถูกเพิกถอน
)4( เป็นผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งอาชญาบัตรนั้นสิ้นสุดลง
เพราะเหตุตามมาตรา 45 (4) หรือมาตรา 51 (4) เว้นแต่พ้นกาหนดสิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่อาชญาบัตร
นั้นสิ้นสุดลง
)5( คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 52
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
)6( ต้องโทษฐานฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
เว้นแต่ พ้นโทษมาแล้วเกินยี่สิบสี่เดือน
)7( เป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามคาพิพากษาให้ครบถ้วน
ในกรณี ผู้ ยื่ น คาขอเป็ น นิ ติบุ คคล จะต้ องมี คุณ สมบั ติ ตามข้ อ 1 ก. )2( )3( และไม่ มีลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 1 ข. )2( )3( )4( )5( และ )6(
ความในข้อ 1 ก. )3( มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และ
ประทานบัตร ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ

-2หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกอาชญาบัตร
ส่วนที่ 1
อาชญาบัตรสารวจแร่
ข้อ 2 การยื่นคาขออาชญาบัตรสารวจแร่ ผู้ยื่นคาขอต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับ
ใบอนุญาตอาชญาบัตรสารวจแร่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงนี้กาหนด
ข้อ 3 กรณีที่มีผู้ยื่นคาขออาชญาบัตรสารวจแร่ไว้แล้วในท้องที่ใด ไม่ตัดสิทธิบุคคลอื่นในการยื่นคาขอ
อาชญาบัตรสารวจแร่ในท้องที่เดียวกัน
ข้ อ 4 เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นเมื่ อได้ ออกอาชญาบั ตรส ารวจแร่ ให้ แก่ ผู้ ใดในท้ องที่ เขตรั บผิ ดชอบ
ของตนแล้ ว อาจออกอาชญาบั ต รส ารวจแร่ ให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ค าขอรายอื่ น ในท้ อ งที่ เดี ย วกั น อี ก ได้ และให้ แ จ้ ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกอาชญาบัตร
ส่วนที่ 2
อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ
ข้อ 5 การยื่นคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ ผู้ยื่นคาขอต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คาขอรับใบอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ และแสดงรายการอื่น ดังต่อไปนี้
)1( แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบพิมพ์คาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ โดยแผน
ที่ดังกล่าวต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
พร้อมกับกาหนด ค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย
)2( แผนงานและวิธีการสารวจ
)3( แผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการสารวจแร่ โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้รับรอง
ข้อ 6 การยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษ ผู้ยื่นคาขอต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ ตามที่ระบุไว้ใน
แบบคาขอรับใบอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ และต้องแสดงรายการอื่น ดังต่อไปนี้
)1( แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบพิมพ์คาขออาชญาบัตรพิเศษ โดยแผนที่ดังกล่าวต้อง
มีด้านทุกด้านวางทับ เส้ น กริดที่ แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่ วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ท หารพร้อมกับ
กาหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย
)2( แผนงานและวิธีการสารวจ
)3( แผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการสารวจแร่โดยให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้รับรอง
)4( ข้ อ ผู ก พั น ส าหรั บ การส ารวจโดยระบุ จ านวนเงิ น ที่ จ ะใช้ จ่ า ยเพื่ อ การส ารวจใน
แต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรอาชญาบัตรพิเศษที่ยื่นขอ

-3)5( ข้อผูกพันการให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกาหนด เมื่อตนได้
รับประทานบัตรให้ทาเหมืองในเขตพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษ
ข้อ 7 การออกอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ ต้องพิจารณา
แผนงาน วิธีการสารวจแร่ และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการสารวจแร่ ต้องมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสามารถควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวด 3
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกประทานบัตร
ข้ อ 8 การยื่ น ค าขอประทานบั ต ร ผู้ ยื่ น ค าขอต้ อ งแนบหลั ก ฐานตามที่ ระบุ ไว้ ในแบบค าขอ
ประทานบัตรแต่ละประเภทและแสดงรายการอื่นดังต่อไปนี้
)1( แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบพิมพ์คาขอประทานบัตร โดยแผนที่ดังกล่าวต้อง
แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร พร้อมกับกาหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M
Coordinates) ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้
)2( หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทาเหมืองอยู่ในเขตคาขอตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
)3( แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทาเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
)4( ข้อเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
)5( หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินทีผ่ ู้ขอมีสิทธิจะทาเหมืองได้
ข้อ 9 เมื่อเจ้าพนั กงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ได้กาหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรแล้ ว
ให้ผู้ยื่นคาขอยื่นรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทาเหมือง ซึ่งแสดงถึงความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทาเหมืองได้รับการรับรองโดยนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดี
เห็นชอบ
ข้อ 8 การพิจารณาออกประทานบัตร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) โครงการเหมืองแร่มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ
(2) มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ และเทคโนโลยีที่จะใช้ในการ
ทาเหมืองมีความเหมาะสม
)3( มาตรการป้ องกัน ผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพของประชาชน
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
)4( แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทาเหมืองและหลังจากปิดเหมืองได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแร่
)5( ได้มีการวางหลั กประกันการฟื้น ฟูส ภาพพื้นที่ การทาเหมืองและเยียวยาผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการทาเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่กาหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ ..................................
)นายอุตตม สาวนายน(
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

