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-ร่าง-

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
พ.ศ. 2560
--------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม จึงออกประกาศเพื่อ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดหลั กเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
โดยตรงจากการทาเหมืองแร่
“คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่เสนอ
ข้อแนะน าและให้ คาปรึกษาต่อผู้ใหญ่ บ้ าน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิ บัติตามอานาจหน้าที่ของผู้ ใหญ่ บ้าน ซึ่ ง
คณะกรรมการหมู่บ้านจะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นกรรมการหมู่บ้านโดย
ตาแหน่ง และผู้ซึ่งราษฎรเลือกตั้งเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิมีจานวนตามที่นายอาเภอจะเห็นสมควรแต่
ต้องไม่น้อยกว่าสองคน
“ประชาชน” หมายถึง บุคคลผู้มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญ ชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับฟังความ
คิดเห็น
“ชุมชน” หมายถึง กลุ่มประชาชนที่อยู่รวมกันในบริเวณพื้นทีท่ ี่มีคาขอประทานบัตร
ตั้งอยู่ และบริเวณใกล้ เคีย งภายในรั ศมี จ ากแนวเขตคาขอประทานบัต ร ที่ กาหนดตามประเภทของคาขอ
ประทานบัตร
ข้ อ 3 หลั ง จากปิ ด ประกาศค าขอประทานบั ต ร ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 แล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ แจ้งเรื่องการขอประทาน
บัตรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาขอประทานบัตรตั้งอยู่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้ง ดังนี้
(1) ภายในรัศมี 500 เมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 1
(2) ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 2
(3) ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 3
ทั้งนี้ให้แจ้งภายในเวลา ไม่เกิน 7 วัน
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ข้อ 4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 3 รับเรื่องการแจ้งการขอประทานบัตรแล้ว
ให้ส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านที่คาขอประทานบัตรตั้งอยู่ และผู้ใหญ่บ้านที่มีที่ตั้ง ดังนี้
(1) ภายในรัศมี 500 เมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 1
(2) ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 2
(3) ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จากแนวเขตคาขอประทานบัตร กรณีเป็นคาขอประทานบัตร
ประเภทที่ 3
ทั้งนี้ให้แจ้งภายในเวลา ไม่เกิน 7 วัน
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านดาเนินการจัดประชุม
เพื่อรับฟังการชี้แจงการดาเนินโครงการทาเหมืองแร่ จากเจ้าของโครงการหรือผู้มีอานาจทาการแทน โดยให้
เชิญผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วยคณะบุคคล ดังนี้
(1) คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งคาขอประทานบัตร
(2) ประชาชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่ตั้งคาขอประทานบัตร เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันรับฟังความคิดเห็น
(3) ประชาชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในรัศมีจากแนวเขตคาขอประทานบัตร ที่
กาหนดตามประเภทของคาขอประทานบัตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันรับฟังความคิดเห็น
(4) องค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลซึ่งเป็นที่ตั้งคาขอประทานบัตรและต้อง
ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมเพื่อรับฟังการ
ชี้แจงการดาเนินโครงการทาเหมืองแร่เป็นรายหมู่บ้านหรือร่วมกันก็ได้
ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการทาเหมืองแร่ ที่เจ้าของโครงการหรือผู้มีอานาจทาการแทน ใช้ชี้แจง
ต่อที่ประชุม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตพื้นที่ที่จะทาเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
(2) วิธีการทาเหมือง
(3) การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น
(4) ผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ
(5) ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้น
ข้อ 8 การจัดประชุมรับ ฟังความคิดเห็ นของชุมชนให้ดาเนินการ ในลักษณะการอภิปราย
สาธารณะ โดยการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ พร้อมทั้งข้อมูลตามข้อ 7 และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใน
พื้นที่รับทราบ ทั้งนี้ให้ติดประกาศข้อมูลตามข้อ 7 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการยื่นขอประทานบัตร
กรณีการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ให้ถื อว่าจดหมายนั้นไปถึงผู้รับ เมื่อครบกาหนด 7
วันนับแต่วันที่ส่งจดหมายนั้นแล้ว
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ข้อ 9 ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียเข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 20 ของจานวนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ยกเลิกการประชุมในครั้งนั้น และให้ดาเนินการจัด
ประชุมใหม่เป็นครั้งที่ 2 ตามวิธีการในข้อ 8 แต่หากไม่สามารถจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นในลักษณะการ
อภิปรายสาธารณะได้ ให้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ตอบรับ
ข้อ 10 หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจาท้องที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสรุปผลการประชุม และจัดทารายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 7 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการประชุมรับฟังความคิดเห็น
โดยมีเนื้อหาให้เป็นไปตามแบบรายงานที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหน ด และติด
ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยให้ติดประกาศ ณ สานักงานเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 11 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาผลดี ผลเสีย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือด้านอื่น ๆ จากการทาเหมืองแร่และกิจกรรม
เกี่ยวเนื่อง อาจเชิญเจ้าของโครงการหรือผู้มีอานาจทาการแทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต มาให้
ข้อมูล ข้อคิดเห็นด้วยก็ได้
ข้อ 12 หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ยังไม่ได้รับรายงานการประชุมตาม
ข้อ 11 ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้ แจ้งผลตามข้อ 10 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ถือว่ารายงาน
การรับฟังความคิดเห็นได้รับการพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว
ข้อ 13 กรณีที่ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามข้อ 8 มีคะแนนเสียงเห็นชอบ
กับการขอประทานบัตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งของผู้แสดงความคิดเห็น ขึ้นไป และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบตามข้อ 11 ด้วยคะแนนเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ขึ้นไป ให้เจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
กรณีเป็นคาขอประทานบัตรประเภทที่ 1 และต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรณีเป็น
คาขอประทานบัตรประเภทที่ 2 และ 3 เพื่อทราบ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
ข้อ 14 กรณีที่ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนมีคะแนนเสียงเห็นชอบกับการขอ
ประทานบัตรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน พร้อมเหตุผลในการคัดค้านและข้อเสนอแนะต่อผู้ออก
ประทานบั ต ร ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในกรณี เป็ น ค าขอประทานบั ต รประเภทที่ 1 และต่ อ อธิ บ ดี ก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรณีเป็นคาขอประทานบัตรประเภทที่ 2 และ 3 เพื่อพิจารณา ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หลังจากได้รับรายงาน
ข้อ 15 เมื่อผู้ออกประทานบัตรได้รับรายงานตามข้อ 14 ให้วินิจฉัยว่ากรณีที่ไม่เห็นด้วยกับ
การท าเหมืองนั้ น มีเหตุผ ลเพีย งพอหรือไม่ หากมีเหตุผ ลไม่เพียงพอให้ แจ้งผลการพิจารณาให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ เพื่อดาเนินการตามกระบวนการออกประทานบัตรต่อไป แต่ถ้ากรณีที่ไม่เห็นด้วย
กับการทาเหมืองนั้นมีเหตุผลเพียงพอ ให้สั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่จัดทาประชามติของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรต่อไป
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ข้อ 16 ให้ นาขั้น ตอนการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ไปบังคับใช้กับ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินการคาขอประทานบัตรทาเหมืองใต้ดินโดย
อนุโลม
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (29 สิงหาคม 2560)
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

