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พระราชบัญญัติ
แร่
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๘) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙
(๙) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
(๑๐) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะ
ทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวม
ตลอดถึงถ่านหิน หินน้ํามัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม น้ําเกลือใต้ดิน หินตามที่กฎกระทรวง
กําหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายตามที่กฎกระทรวงกําหนดเป็นดินอุตสาหกรรม
หรือทรายอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้ํา หรือเกลือสินเธาว์
“น้ําเกลือใต้ดิน” หมายความว่า น้ําเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ และมีความเข้มข้นของเกลือ
ในปริมาณมากกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“การบริหารจัดการแร่” หมายความว่า การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
การสํารวจแร่ การทําเหมือง การทําเหมืองใต้ดิน การขุดหาแร่รายย่อย การร่อนแร่ การประกอบธุรกิจแร่
การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม รวมทั้งการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการเรื่องดังกล่าว
“สํารวจแร่” หมายความว่า การเจาะหรือขุดหรือกระทําด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด
“พื้ น ที่ เ ขตปลอดภั ย และความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ” หมายความว่ า เขตปลอดภั ย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร เขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ หรือพื้นที่บริเวณชายแดนที่จําเป็นต้องสงวนไว้เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
“ทําเหมือง” หมายความว่า การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่นํ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่
“ทําเหมืองใต้ดิน” หมายความว่า การทําเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไป
ใต้ผิวดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน
“ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระทําแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือทีน่ ้ําเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า ภายในท้องที่ ขนาดพื้นที่ วิธีการขุดหาแร่
และชนิดแร่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ร่อ นแร่ ” หมายความว่า การกระทําแก่ พื้น ที่ไม่ ว่าจะเป็ นที่ บกหรื อ ที่ น้ําเพื่ อ ให้ไ ด้มาซึ่ งแร่
โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่ และวิธีการร่อนแร่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ประกอบธุรกิจแร่” หมายความว่า การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่
การขนแร่ การนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป และการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
“ซื้อแร่” หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่น นอกจากการตกทอดทางมรดก
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“ขายแร่” หมายความว่า การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น นอกจากการตกทอดทางมรดก
“ครอบครองแร่” หมายความว่า การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้งไว้
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย เว้นแต่แร่นั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือโดยลักษณะ
การปรากฏอยู่ของแร่น้นั ผู้ครอบครองไม่อาจทราบได้
“แต่งแร่” หมายความว่า การกระทําใด ๆ เพื่อทําให้แร่หรือวัสดุที่มีสิ่งเจือปนสะอาดหรือเพื่อให้แร่
หรื อ วั ส ดุ ที่ ป นกั น อยู่ ตั้ ง แต่ ส องชนิ ด ขึ้ น ไปแยกออกจากกั น และหมายความรวมตลอดถึ ง การบดแร่
คัดขนาด หรือการนําแร่ไปผ่านกระบวนการแล้วได้สสารชนิดใหม่ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“โลหกรรม” หมายความว่ า การทํ า แร่ ห รื อ วัต ถุ ดิ บ ที่ มี โ ลหะเป็ น องค์ ป ระกอบให้ เ ป็ น โลหะ
หรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีการถลุงแร่หรือวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอดถึงการทําโลหะให้บริสุทธิ์
การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด
“เขตควบคุมแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่
“เขตประทานบัตร” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กําหนดในประทานบัตร
“เขตเหมืองแร่” หมายความว่า เขตประทานบัตร และให้รวมถึงเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งแร่
หรือประกอบโลหกรรม หรือที่ทิ้งมูลดินทราย ซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตร
“เขตแต่งแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตแต่งแร่
“เขตโลหกรรม” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
“สถานที่เก็บแร่” หมายความว่า สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่
“อาชญาบัตรสํารวจแร่” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อสํารวจแร่เบื้องต้น ภายในท้องที่
ที่ระบุในหนังสือสําคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล
“อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่
ภายในเขตที่กําหนดในหนังสือสําคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงการสํารวจแร่ในทะเล
“อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสํารวจแร่ภายในเขต
ที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ สํ า คั ญ นั้ น และผู้ ยื่ น คํ า ขอต้ อ งเสนอข้ อ ผู ก พั น สํ า หรั บ การสํ า รวจและต้ อ งเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
“ประทานบั ต ร” หมายความว่ า หนั ง สื อ สํ า คัญ ที่ อ อกให้ เ พื่ อ ทํ า เหมือ งภายในเขตที่ กํ า หนด
ในหนังสือสําคัญนั้น
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้
“เขตไหล่ทวีป” หมายความว่า เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือตามความตกลงที่ได้ทํากับต่างประเทศ
“มู ล ดิ น ทราย” หมายความว่ า เปลื อ กดิ น ทราย กรวด หรื อ หิ น ที่ เ กิ ด จากการทํ า เหมื อ ง
และให้หมายความรวมถึงน้ําขุ่นข้นด้วย
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“ตะกรัน” หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ออกประทานบัตร” หมายความว่า
(๑) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๑
(๒) อธิบดี สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ของตน
“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล
“องค์ ก รเอกชน” หมายความว่ า องค์ ก รเอกชนด้ า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
หรือตามกฎหมายอื่น
“องค์ ก รชุ ม ชน” หมายความว่ า องค์ ก รชุ ม ชนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาองค์ ก รชุ ม ชน
หรือตามกฎหมายอื่น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ และผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
มีอํานาจออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา ๒๐
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม กําหนดพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ และกําหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารบริ ห ารจั ด การแร่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร
หมวด ๑
นโยบายในการบริหารจัดการแร่

มาตรา ๗ รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องคํานึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ
ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สี่
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมศิลปากร
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก
(ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน
(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชน จํานวนหนึ่งคน
(ค) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ ด้านธรณีวิทยา ด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม จํานวนไม่เกินสี่คน
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
ให้ ร องอธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี ม อบหมายเป็ น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทํางานในด้านที่แต่งตั้งไม่นอ้ ยกว่าสิบปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
กรรมการหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึ ก ษาพรรคการเมื อ ง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๕) เป็ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) (ก)
(๖) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถาบันอุดมศึกษา
(๗) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่
(๘) ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ อื่ น ใดที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง กั บ
การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่งตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ นงานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การแร่ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อให้การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๒) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๓) กํากับดูแล ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
(๔) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกําหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการแร่
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการตามลําดับเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุ คคลใดมาให้ข้อ เท็จ จริง อธิ บาย ให้ ความเห็น ให้ คําแนะนํา หรือ ส่งเอกสารที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๑๖ ให้กรมทรัพยากรธรณี เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(๒) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อ งเพื่อให้ มี
การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
(๓) ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองของประเทศ การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่
การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจํากัด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว
เพื่อการทําเหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ตามมาตรา ๑๒ (๑)
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การสํารวจทรัพยากรแร่ แหล่งแร่สํารอง การจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควร
สงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะกําหนดให้เป็น
เขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการจัดทําต้องมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ เว้นแต่ข้อมูลของแร่
ประเภทที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ และให้ มี ก ารจั ด ทํ า หรื อ ปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ท
การบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี
ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
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เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ
ตามอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
พื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคง
แห่งชาติ หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึม
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ที่แผนแม่บทบริหารจัดการแร่กําหนดให้มี
การสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่ การอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณา
อนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง
มีค วามคุ้ ม ค่ า ในทางเศรษฐกิ จ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนแม่ บ ท
การบริหารจัดการแร่ และในกรณีที่แหล่งแร่ใดมีศักยภาพในการพัฒนา แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการทําเหมือง
และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม ให้สงวน
แหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยี และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่เหมาะสม ในกรณีการทําเหมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนสูง ในการอนุญาตต้องกําหนดให้มีการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง และจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้การอนุญาตและการกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ในการออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่และชนิดแร่ใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการอนุญาต เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการทําเหมือง มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
รวมทั้งผลกระทบสะสมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดพื้นที่ใด ๆ เว้นแต่พื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ ให้เป็นเขตสําหรับ
ดําเนินการสํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้
ภายในเขตที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดจะยื่นคําขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรไม่ได้
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับไม่เกินห้าปี โดยให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้
อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี
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ในกรณีที่หมดความจําเป็นในการใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการยกเลิ ก ประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจนําพื้นที่ที่แผนแม่บทกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองและได้มีการสํารวจเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง มาประกาศให้มีการประมูลแหล่งแร่
ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลได้สิทธิในการสํารวจแร่และทําเหมืองในพื้นที่นั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการประมูล และการยกเลิกการประมูล ตลอดจนการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่รัฐ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องกําหนดหลักเกณฑ์การประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม
สัดส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนหรือการแบ่งปันผลผลิตแก่รัฐ และสัดส่วนที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่
การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองด้วย โดยต้องพิจารณากําหนดให้เหมาะสม
ตามชนิดของแหล่งแร่ที่จะนํามาประมูล
ผู้ชนะการประมูลตามวรรคหนึ่งต้องขออนุญาตและดําเนินการสํารวจแร่หรือทําเหมืองตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่พื้นที่ตามวรรคหนึ่งมีคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ได้ยื่นไว้แล้ว ให้ถือว่า
เป็นคําขอที่ไม่อาจอนุญาตได้ และให้จําหน่ายคําขอดังกล่าวออกจากทะเบียนคําขอ เว้นแต่ในกรณีที่คําขอนั้น
ทับซ้อนพื้นที่ตามวรรคหนึ่งบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่ทับซ้อนยังคงดําเนินการเพื่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
คําขอนั้นต่อไปได้
มาตรา ๒๒ เมื่ อ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งควบคุ ม การทํ า เหมื อ ง การซื้ อ แร่ การขายแร่
การครอบครองแร่ การเก็บแร่ การขนแร่ การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบการทําเหมือง การลักลอบนําแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
หรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับการบริหารจัดการแร่
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเขตควบคุมแร่ โดยจะกําหนดเป็นเขตควบคุมแร่สําหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้
ประกาศตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้ถืออาชญาบัตร
ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งระยะเวลาในการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือมาตรการดังกล่าว
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การขยายระยะเวลาตามวรรคสอง ให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อหมดความจําเป็นที่จะต้องมีเขตควบคุมแร่ตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศยกเลิกโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการแร่
มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแร่” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจํานวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน จํานวนไม่เกินสองคน
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน จํานวนไม่เกินสองคน
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ หรือ มี ประสบการณ์ด้านการสํ ารวจและการทํ าเหมือ ง
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการแร่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่
(๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้ ความเห็ น ชอบในการอนุ ญ าตหรื อ ไม่อ นุ ญ าต การต่ อ อายุ การโอน การเพิ ก ถอน
และกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓
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(๔) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การเพิกถอน และการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ
เกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษ
(๕) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๖๙
(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมือง
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๒๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทํางาน
ในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในมาตรา ๙
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการแร่มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการแร่มอบหมายได้
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ แก่
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕
มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการแร่จังหวัด
มาตรา ๒๘ ในจั ง หวั ด ที่ จ ะมี ก ารออกประทานบั ต รสํ า หรั บ การทํ า เหมื อ งประเภทที่ ๑
ให้มีคณะกรรมการแร่จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มจังหวัด เจ้ าพนั กงานที่ดิ นจังหวัด นายแพทย์ สาธารณสุขจั งหวั ด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทานบัตร และผู้แทน
สภาการเหมืองแร่ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวน
ไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนองค์กรเอกชน จํานวนไม่เกินสองคน
(๒) ผู้แทนองค์กรชุมชน จํานวนไม่เกินสองคน
(๓) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่ ด้านสังคมศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการแร่จังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน
หรือการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๑
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๖๙
(๓) ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการแร่
ในจังหวัดนั้น
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕
และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่จังหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๓
บททั่วไป
มาตรา ๓๑ การอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
และการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการกระทําเพื่อประโยชน์แก่
การสํารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ แต่การดําเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการทําเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมือง การจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ
หรือสิ่งอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทําเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
และหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้
การกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างน้อย
ต้องกําหนดให้มีการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารพิษ และการเจ็บป่วย
ที่อาจเกิดจากสารเคมีหรือมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองของประชาชนในพื้นที่ก่อนและหลังการทําเหมือง
มาตรา ๓๓ ในเขตเหมืองแร่ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต
เข้าไปยึดถือหรือครอบครองพื้นที่ในเขตนั้น เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
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การฝ่ า ฝื น ความในวรรคหนึ่ ง นอกจากเป็ น การกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือตามกฎหมายอื่นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตด้วย
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔ ในการสํารวจแร่หรือการทําเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ แร่
หรื อ สิ่ งที่ มี โ ครงสร้ างทางธรณี วิ ท ยาที่ มีลั ก ษณะทางกายภาพเป็ น พิเ ศษอั นมี คุ ณ ค่า เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
วิ จั ย หรื อ อนุ รั ก ษ์ นอกจากจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์แล้ว ผู้ถืออาชญาบัตร
หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยพลัน
มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดยื่นคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ คําขออาชญาบัตรพิเศษ
หรือคําขอประทานบัตรเหลื่อมล้ําทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงห้ามยื่นคําขอดังกล่าวเหลื่อมล้ําทับซ้อนกับ
เขตเนื้อที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร เว้นแต่
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่
ตามคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ คําขออาชญาบัตรพิเศษ เขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่
หรือเขตพื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ
(๒) ผู้ซึ่งได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ
หรือผู้ถือประทานบัตร ให้ยื่นคําขอประทานบัตรในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นได้
มาตรา ๓๖ การส่งหนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติร าชการทางปกครอง เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ รู้ตั ว ผู้ รั บ หรื อ รู้ ตั ว
แต่ไม่รู้ภูมิลําเนา หรือรู้ตัวและภูมิลําเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งจะกระทําโดยการประกาศใน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง แพร่ ห ลายในท้ อ งถิ่ น นั้ น หรื อ โดยการประกาศในระบบเครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ
สื่อประเภทอื่นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต แบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร
แบบใบอนุญาต รวมทั้งแบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๔
การสํารวจแร่
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดสํารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งสํารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

การขอและการออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ
และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ อาชญาบัตรสํารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ
ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย
ส่วนที่ ๒
อาชญาบัตรสํารวจแร่
มาตรา ๔๐ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขออาชญาบั ต รสํ า รวจแร่ ใ นท้ อ งที่ ใ ด ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่นั้น
ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรสํารวจแร่ไว้แล้วในท้องที่ใด ไม่ตัดสิทธิบุคคลอื่นในการยื่นคําขอ
อาชญาบั ตรสํารวจแร่ในท้องที่เ ดียวกัน และเมื่อได้อ อกอาชญาบัตรสํ ารวจแร่ให้ผู้ใดในท้อ งที่ใดแล้ ว
อาจออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ยื่นคําขอรายอื่นในท้องที่เดียวกันอีกได้
มาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่
อาชญาบัตรสํารวจแร่มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรสํารวจแร่
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ให้แก่ผู้ใดให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกอาชญาบัตร
ส่วนที่ ๓
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่
มาตรา ๔๒ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ในท้องที่ใด ให้ยื่นคําขอต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น
คําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่แต่ละคําขอให้ขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่
มาตรา ๔๓ ให้อธิบดีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สิน
อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ก็ได้
ผู้ ถื อ อาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การสํารวจแร่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่
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มาตรา ๔๔ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจ
ที่กระทําไปในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ต่อ
เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจํ า ท้ อ งที่ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น กํ า หนดระยะเวลาดั ง กล่ า ว
และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่ได้กระทําไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นอายุ ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๕ ให้อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่สิ้นสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไป
ในรอบระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๔
(๕) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ขอยกเลิกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ โดยให้มีผลนับแต่
วันที่ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง
เพิกถอนนั้น
ส่วนที่ ๔
อาชญาบัตรพิเศษ
มาตรา ๔๖ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นั้น
คําขออาชญาบัตรพิเศษให้ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถดําเนินการสํารวจจนแล้วเสร็จครบถ้วนได้
ภายในห้าปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินคําขอละหนึ่งหมื่นไร่ เว้นแต่คําขออาชญาบัตรพิเศษในทะเล ให้ขอได้ไม่เกิน
คําขอละห้าแสนไร่
ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษต้องเสนอข้อผูกพันสําหรับการสํารวจโดยระบุจํานวนเงินที่จะใช้จ่าย
เพื่อการสํารวจในแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ให้ผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต่อไป
เมื่อผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษนั้นได้รับประทานบัตรสําหรับการทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น
ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นคําขอประทานบัตร
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม
มีผลผูกพันแก่ผู้ขอประทานบัตรดังกล่าวด้วย
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การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอผลประโยชน์ พิ เ ศษแก่ รั ฐ ตามวรรคสาม ให้ กํ า หนดวิ ธี ก าร
ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นอัน เป็นที่ ตั้งของเขตพื้น ที่
ตามคําขออาชญาบัตรพิเศษด้วย
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามที่กําหนดในวรรคสาม ให้ใช้ในการสํารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่
หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๔๗ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ
อาชญาบัตรพิเศษมีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สิน
ในการอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรพิเศษก็ได้
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการสํารวจแร่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ
มาตรา ๔๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี
ที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ อาชญาบั ต รพิ เ ศษได้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของรั ฐ มนตรี ห รื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ตามมาตรา ๔๗ และข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งของแต่ละปีแล้ว ปรากฏว่าผลการสํารวจในปีที่ผ่านมา
บ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์
ที่จะเปิดการทําเหมืองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษ
หรือขอคืนพื้นที่บางส่วนก็ได้ โดยยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ และให้อาชญาบัตร
พิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่บางส่วนนั้นมีผลนับแต่วันที่ยื่นคําขอ และให้ข้อผูกพันสําหรับปีที่เหลืออยู่
หรือข้อผูกพันสําหรับพื้นที่ส่วนที่คืนนั้นสิ้นผลไปด้วย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นรอบปีข้อผูกพันใด ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ตามมาตรา ๔๘ สําหรับการสํารวจในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องจ่ายเงินเท่ากับ
จํานวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่าว
ในการสํารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการสํารวจในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อผูกพัน
ที่กําหนดไว้สําหรับรอบปีข้อผูกพันนั้น ให้มีสิทธิหักจํานวนเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสําหรับการสํารวจ
ในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได้
มาตรา ๕๐ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไป
ในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และต้องยื่นรายงานผลการดําเนินงาน
และการสํ า รวจที่ ไ ด้ ก ระทํ า ไปทั้ ง หมดต่ อ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ ป ระจํ า ท้ อ งที่ ภ ายในสามสิ บ วั น
ก่อนอาชญาบัตรพิเศษสิ้นอายุ ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๕๑ ให้อาชญาบัตรพิเศษสิ้นสุดลงก่อนอายุที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตรเมื่อ
(๑) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
(๒) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่รายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจที่กระทําไปในรอบระยะเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา ๔๘
(๖) อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนนั้น
หมวด ๕
การทําเหมือง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทําเหมืองในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งทําเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่
เว้นแต่จะได้รับประทานบัตร
ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถือประทานบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถือประทานบัตรด้วย
การขอและการออกประทานบัตร และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคสามต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๙ โดยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเหมือง ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๕๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการแร่ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพื่อแบ่งการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท ดังนี้
(๑) การทําเหมืองประเภทที่ ๑ ได้แก่ การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัดที่มีการทําเหมืองเป็นผู้ออก
ประทานบัตร
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(๒) การทํ า เหมื อ งประเภทที่ ๒ ได้ แ ก่ การทํ า เหมื อ งในเนื้ อ ที่ ไ ม่ เ กิ น หกร้ อ ยยี่ สิ บ ห้ า ไร่
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร
(๓) การทํ า เหมื อ งประเภทที่ ๓ ได้ แ ก่ การทํ า เหมื อ งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทํ า เหมื อ งประเภทที่ ๑
หรือการทําเหมืองประเภทที่ ๒ การทําเหมืองในทะเล และการทําเหมืองใต้ดิน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร
ในการออกประกาศเพื่อแบ่งประเภทการทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงพื้นที่ ชนิดแร่ ลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการทําเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจเกิดจากการทําเหมือง
ในกรณีที่การทําเหมืองใดเข้าลักษณะของโครงการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องกําหนดให้เป็น
การทําเหมืองประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การขอประทานบัตร
มาตรา ๕๔ ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่
ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมคําขอ
(๑) หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
(๓) ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอยินยอม
ให้ผู้ยื่นคําขอทําเหมืองในเขตคําขอนั้นได้ และในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ให้ยื่นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการทําเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการพิจารณาอนุญาต
(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๒
การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง (๓) ให้กําหนดวิธีการ
ในการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นอัน เป็นที่ ตั้งของเขตพื้น ที่
การทําเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การทําเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการทําเหมืองด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก
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ผลประโยชน์ พิ เ ศษแก่ รั ฐ ตามวรรคสอง (๓) ให้ ใ ช้ ใ นการสํ า รวจหรื อ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แร่
หรือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๕๕ การขอประทานบัตรในเขตหนึ่งให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหกร้อยยี่สิบห้าไร่ เว้นแต่
(๑) การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละสองพันห้าร้อยไร่
(๒) การขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละหนึ่งหมื่นไร่
(๓) การขอประทานบัตรในทะเล ให้ขอได้ไม่เกินคําขอละห้าหมื่นไร่
มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคําขอประทานบัตรแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
กําหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใดตามมาตรา ๑๑๙
เมื่อได้กําหนดเขตพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประกาศ
การขอประทานบัตรของผู้ยื่นคําขอโดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่เปิดเผย
ณ สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการยื่นขอประทานบัตร เมื่อครบกําหนดเวลาให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติจะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติของประชาชน
ในพื้นที่ท่ขี อประทานบัตรโดยผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการทําประชามติให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๓
การออกประทานบัตร
มาตรา ๕๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า นความปลอดภั ย ห้ า มออกประทานบั ต รในลั ก ษณะที่
ทําให้มีเขตเหมืองแร่ซ้อนกัน ในระดับความลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๕๘ ประทานบัตรมีอายุไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันที่ออก
ประทานบัตรใดได้กําหนดอายุไว้ต่ํากว่าสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอต่ออายุ
ให้ยื่นคําขอก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทั้งนี้ ผู้ออกประทานบัตร
จะต่ออายุให้อีกก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสามสิบปี
ในกรณีที่ประทานบัตรใดได้รับการต่ออายุ ให้ระยะเวลาการต่ออายุเริ่มนับแต่วันที่ผู้ออกประทานบัตร
อนุญาตให้มีการต่ออายุนั้น
การยื่นคําขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่รั ฐมนตรี ประกาศกําหนด ซึ่ง อย่ างน้อ ยต้อ งกํ าหนดให้มี การประเมิ นผลการดํ าเนิน การ
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ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณา
การขอต่ออายุประทานบัตรด้วย
ส่วนที่ ๔
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตร
มาตรา ๕๙ ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) เตรียมการเพื่อการทําเหมือง เช่น การปลูกสร้างอาคาร การก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่องทุ่นแรง
ในการทําเหมือง ขุดทางน้ํา ทําทํานบ หรือทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตประทานบัตรเพื่อประโยชน์แก่
การทําเหมือง
(๒) แต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรม หรือทิ้งมูลดินทราย
(๓) ทําเหมืองในเขตประทานบัตร และขายแร่ที่ระบุไว้ในประทานบัตร รวมถึงแร่อื่นที่เป็น
ผลพลอยได้จากการทําเหมืองนั้น
ความใน (๒) มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน เว้นแต่เป็นการกระทําในเขตพื้นที่
ที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
การใช้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้ถือประทานบัตรได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินนั้น
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับซึ่งมีเขตประทานบัตร
ติดต่อกัน ให้ถือว่าประทานบัตรทั้งหมดมีเขตเหมืองแร่เดียวกัน
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน อาจร่วมแผนผัง
โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้ โดยยื่นคําขอและรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน และมีพื้นที่
เหมืองแร่ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัย ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีอํานาจ
กําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรหลายคนซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็น
เขตเหมืองแร่เดียวกันได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๑ ในกรณีผู้ถือประทานบัตรไม่มีหนี้ค้างชําระและได้ฟื้นฟูพื้นที่ รวมทั้งได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขการออกประทานบัตรจนครบถ้วนแล้ว ผู้ถือประทานบัตร
อาจคืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยยื่นคําขอและคืนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
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กรณีคืนประทานบัตรทั้งหมด ให้สิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ
กรณีคืนประทานบัตรบางส่วน ให้สิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดลงเมื่อมีการกําหนดเขต
เพื่อตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจากส่วนที่คืนเสร็จแล้ว และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ได้ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนแก่ผู้ถือประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การพิจารณาคําขอคืนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอคืนประทานบัตร
ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์ขอคืนประทานบัตรบางส่วนต้องชําระค่าใช้จ่ายในการกําหนดเขต
ตามวรรคสาม
มาตรา ๖๒ สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ถือประทานบัตรตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
(๒) ผู้ถือประทานบัตรเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ผู้ถือประทานบัตรขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร
(๕) เมื่อผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตร
หรือเขตเหมืองแร่ต่อไปโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่เจ้าของที่ดิน
ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อนุญาตนั้น และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๑ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๖) สิ้นอายุตามที่กําหนดไว้ในประทานบัตร
(๗) ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่ หรือชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในกําหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง หากมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตเหมืองแร่
และผู้ ถื อ ประทานบั ต รหรื อ ทายาทไม่ ยื่ น ขออนุ ญ าตครอบครองภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ สิ ท ธิ
ตามประทานบัตรสิ้นสุดลงให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน
แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอํานาจนําออกขาย
หากปรากฏว่าราคาของแร่ที่จะขายตามวรรคหนึ่งนั้นต่ําเกินไป อธิบดีมีอํานาจให้ดําเนินการ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ดังกล่าวเพื่อให้มีราคาเพิ่มขึ้นและคุ้มค่าก่อนขาย ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่จากเงินที่ได้จากการขายแร่ นั้น
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ในกรณีไม่มีผู้ซื้อแร่ตามวรรคสองหรือแร่นั้นมีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขาย อธิบดีอาจสั่ง
ให้นําแร่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ เพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ หรือจําหน่าย
ออกจากสารบบของทางราชการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ผู้ซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเมื่อประสงค์จะขายให้ขออนุญาตขนแร่และขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้นตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง
มาตรา ๖๔ เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณี
ตามมาตรา ๗๕ หรือผู้ถือประทานบัตรยื่นคําขอต่ออายุและยังมิได้มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุจากผู้ออก
ประทานบัตร
มาตรา ๖๕ สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๖๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร
เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
การเปิดการทําเหมืองตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการเตรียมการทําเหมืองตามมาตรา ๕๙ (๑) ด้วย
ก่อนการเปิดการทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว ให้ดําเนินการทําเหมืองได้
การทําเหมืองต้องมีปริมาณงานและระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีมีเหตุขัดข้อ ผู้ถือประทานบัตรอาจขออนุญาตหยุดการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ และจะหยุดทําเหมืองได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอเปิดการทําเหมืองหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง
ตามวรรคสาม ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ และจะเริ่มทําเหมืองได้เมื่อได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง การหยุดการทําเหมือง ระยะเวลา การตรวจสอบ การขออนุญาต
หยุดการทําเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง ให้รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดให้การทําเหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ใด ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
เฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมืองซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร
ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ
เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังผลกระทบจากการทําเหมือง โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการ
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๘ ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร
(๒) การเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผังโครงการ
และเงื่อนไขสําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ ส่วนการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และการทําเหมืองประเภทที่ ๓ จะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี
(๓) ห้ามทําเหมืองใกล้ทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือทางน้ํา
สาธารณะภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรสําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๑ และภายในระยะสามร้อยเมตร
สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เว้นแต่ประทานบัตรกําหนดให้ทําได้หรือได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนแผนผังโครงการ
(๔) ห้ามปิดกั้น ทําลาย หรือทําด้วยประการใดให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจํา ท้อ งที่ และได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ รับ ผิด ชอบทางหลวง
หรือทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือฟื้นฟูทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดิม
(๕) ห้า มทดน้ํา หรือ ชั กน้ํ าจากทางน้ํ า สาธารณะ ไม่ ว่า จะอยู่ ภายในหรื อ นอกเขตเหมื อ งแร่
เว้ น แต่จ ะได้ รับความเห็น ชอบจากเจ้ าพนัก งานอุต สาหกรรมแร่ ป ระจํา ท้อ งที่ และได้รั บอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางน้ําสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย
(๖) ห้ามทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) การทําเหมือง การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม ภายในเขตเหมืองแร่ ห้ามกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
(๘) ฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่
(๙) วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง
ตามที่คณะกรรมการแร่กําหนด และในกรณีการทําเหมืองประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ต้องจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่กําหนดด้วย
(๑๐) ชําระหนี้อันพึงต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑๑) แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันในกรณีที่หลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่
ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทํ า ไว้ สู ญ หายหรื อ ถู ก ทํ า ลาย และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ง วั ด ทํ า หลั ก
หมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ใหม่ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสาม
(๑๒) ต้องรายงานการทําเหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีการทําเหมืองใดต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
มีผลกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว
ก่อนการอนุญาตตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย
ในกรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้ออกประทานบัตรมีอํานาจกําหนดให้มีการปรับปรุง
แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนตาม (๘) และปรับปรุงการวางหลักประกันตาม (๙) ให้สอดคล้องกับแผนที่มีการปรับปรุงใหม่ได้
มาตรา ๖๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏว่า
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรใดเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน
และไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอให้คณะกรรมการแร่
หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยรวดเร็วและเป็นธรรม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งว่าผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนเกิดจากการทําเหมือง ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดมีคําสั่ง
เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาที่กําหนด
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
ตามวรรคสอง
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ ผู้ ถือ ประทานบั ต รไม่ป ฏิบั ติ ต ามมาตรา ๖๘ (๘) หรื อ ไม่ เยี ย วยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําเงินจากหลักประกัน
หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการประกั น ภั ย ตามมาตรา ๖๘ (๙) มาเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ
และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่หลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ ผู้ถือประทานบัตร
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ผู้ อ อกประทานบั ต รกํ า หนดหรื อ ได้ ฟื้ น ฟู
สภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนฟื้นฟูครบถ้วนหรือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแล้ว
ให้คืนหลักประกันตามมาตรา ๖๘ (๙) ส่วนที่เหลือนั้นแก่ผู้ถือประทานบัตร
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ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รไม่ ว างหลั ก ประกั น หรื อ จั ด ทํ า ประกั น ภั ย ตามมาตรา ๖๘ (๙)
หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร
ส่วนที่ ๕
การรับช่วง การโอน และการสวมสิทธิ
มาตรา ๗๑ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองไม่ว่าเฉพาะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตร
ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองตามวรรคหนึ่งยังคงมีหน้าที่และความรับผิด
ตามกฎหมาย และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร
การยื่นคําขอและการอนุญาตการรับช่วงทําเหมืองและการเลิกการรับช่วงการทําเหมือง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะโอนประทานบัตรต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ออกประทานบัตร
การยื่นคําขอโอนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอน
ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในประทานบัตร
การอนุญาตให้โอนประทานบัตรจะกระทําได้ต่อเมื่อได้มีการชําระหนี้สินที่ค้างชําระตามพระราชบัญญัตินี้
แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว
การยื่นคําขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๓ ในการโอนประทานบั ต ร นอกจากจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนแล้ ว
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมืองที่ตนพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง ให้เรียกเก็บเฉพาะแต่ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
การโอนสิทธิทําเหมืองตามประทานบัตร โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินอื่น
การโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา สามี ภริยา หรือผู้สืบสันดานของผู้โอนเอง ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทําเหมือง
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มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรตาย และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแจ้งชื่อของทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย เพื่อเสนอไปยังผู้ออกประทานบัตรเพื่อพิจารณา
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้ออกประทานบัตรไม่อนุญาต ให้ถือว่าสิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง
ก่อนอายุของประทานบัตร
ในกรณีที่ทายาทผู้ถือประทานบัตรหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกทําเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร
จนกว่าผู้ออกประทานบัตรจะมีคําสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น
การที่ทายาทคนหนึ่งคนใดยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิทายาทคนอื่นหรือผู้จัดการมรดกยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรดังกล่าวด้วย
ในเวลาใด ๆ ก่อนผู้ออกประทานบัตรจะอนุญาตให้มีการรับโอนประทานบัตรนั้น
การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผู้รับโอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอน
สิทธิทําเหมือง
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้นําความในสี่วรรคก่อ น
มาใช้บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ประทานบั ต รสิ้ น สุ ด ลงก่ อ นประทานบั ต รสิ้ น อายุ
ผู้ออกประทานบัตรอาจจัดให้มีการประมูลเพื่อให้ผู้ชนะการประมูลเข้าสวมสิทธิการทําเหมืองตามประทานบัตรนั้น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส วมสิ ท ธิ ก ารทํ า เหมื อ งตามวรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ตามอายุประทานบัตรเดิมที่เหลืออยู่ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ประทานบัตรนั้น
หมวด ๖
การทําเหมืองใต้ดิน
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗๖ ให้นําบทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการทําเหมืองใต้ดิน
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา ๗๗ การทําเหมืองใต้ดินที่ไม่รุกล้ําแดนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น หรือการทําเหมืองใต้ดินที่อยู่ภายในเขตเหมืองแร่ในประทานบัตรที่ออกตาม
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ความในหมวด ๕ ส่วนที่ ๓ ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติในหมวดนี้ โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕
มาตรา ๗๘ การทําเหมืองใต้ดินต้องทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา รวมทั้งวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ในแต่ละพื้นที่ และความปลอดภัยของ
สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน
มาตรา ๗๙ การทํ า เหมื อ งใต้ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ความลึ ก จากผิ ว ดิ น ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยเมตร
ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิทําเหมืองในเขตที่ดินนั้น
มาตรา ๘๐ เขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ําเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ในกรณีที่พบว่าการทําเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างสําคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟื้นฟูได้ ให้ผู้ออกประทานบัตรกําหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรมิให้
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้น
ส่วนที่ ๒
การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
มาตรา ๘๑ คําขอประทานบัต รทําเหมื องใต้ดิน ต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล ตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา ๗๘
(๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
(๓) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการทําเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปทั้งทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะนํามาใช้พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว
(๔) ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการทําเหมือง และการแต่งแร่ ที่แสดงถึงมาตรการ
ในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่อาจกระทบต่อการดํารงอยู่ของ
ธรรมชาติและชุมชน
(๕) ข้ อ เสนอเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการทํ า เหมื อ งใต้ ดิ น ของตั ว แทนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ตามมาตรา ๘๖ (๒) ที่ระบุถึงจํานวนเงินสนับสนุน และระเบียบการตรวจสอบการทําเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตร
จะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการทําเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการทําเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๘
(๖) เส้ น ทางขนส่ ง และแหล่ ง น้ํ า ที่ จ ะใช้ ใ นโครงการ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการทําเหมืองใต้ดนิ ในโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน
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(๗) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา ๙๐ ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้
โดยชัดเจน
(๘) แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทําเหมืองและหลังจากปิดเหมือง
(๙) การวางหลักประกันเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การทําเหมือง
มาตรา ๘๒ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้อธิบดี
ประมวลข้อมูลต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขอันจําเป็นในประทานบัตร
ต่อไป
(๑) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบคําขอประทานบัตรตามมาตรา ๘๑
(๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อ ธิ บ ดี วิ นิ จ ฉั ย ให้ เ ป็ น ที่ ยุ ติ แต่ ห ากพบว่ า ข้ อ มู ล ใดยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ
หรือการจัดรับฟังความคิดเห็นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระสําคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลหรือความคิดเห็นมากําหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง
มาตรา ๘๓ เมื่ อ กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามมาตรา ๘๒ สิ้ น สุ ด ลง ให้ อ ธิ บ ดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๘๖ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย แล้วนํามากําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดไว้ตามมาตรา ๘๑
(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพิ่มเติม
ที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
มาตรา ๘๔ การออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคําขอตามเงื่อนไขในมาตรา ๘๑
(๒) ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘๒
(๓) ได้กําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา ๘๓
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มาตรา ๘๕ การแก้ไขเงื่อนไขในประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินที่กําหนดขึ้นตามมาตรา ๘๓
ให้นําบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิตรวจสอบ
การทําเหมืองตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยทั่วไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๘๒
ส่วนที่ ๓
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรา ๘๖ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทําการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโครงการทําเหมืองใต้ดินของตน โดยให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ประกาศเพื่อกําหนดขั้นตอนการจัดประชุมปรึกษาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุถึงหลักเกณฑ์
และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอันจําเป็น
และประเด็นปัญหาโดยชัดเจน
(๒) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียและการได้มา
ซึ่งตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหาร และสมาชิกสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น
(๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมีตัวแทนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย
(๔) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไปให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งตัวแทน
เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตาม (๒)
ศึกษาข้อมูลตามสมควร
มาตรา ๘๗ ในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ ง ครั้ ง ใด
ให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๖ (๒) เพื่อดําเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๘ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินรายใด ให้อธิบดี
เรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๖ (๒) เพื่อตกลงกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ
การทําเหมืองตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ให้ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รนํ า เงิ น อุ ด หนุ น ในการจ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ต รวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ ง ตามอั ต ราที่ กํ า หนดไว้ ใ นเงื่ อ นไขประทานบั ต ร มาวางไว้ ที่ ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการกําหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง
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เมื่อได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว ให้อธิบดี
จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อเมื่อได้รับคํารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว
คุณสมบัติและวาระการทํางานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ เงื่อนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ
ที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๖ (๒) ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๔
การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๘๙ การทําเหมืองใต้ดินในเขตประทานบัตรในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการทําให้
เสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้น ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ระงับการกระทําและจัดการแก้ไขตามที่จําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้
(๑) การทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ทําเหมืองใต้ดิน และมีระดับลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร
(๒) การทําเหมืองใต้ดินไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธีการทําเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่
เพื่อประกันความมั่นคงของชั้นดินไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่พื้นดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินทรุดตัวลงในลักษณะ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้นําหลักความรับผิดต่อไปนี้มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น
(๑) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดขึ้นจากการทําเหมืองใต้ดิน
(๒) หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้วเห็นว่าการทําเหมืองใต้ดิน
เป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นําหลักประกัน
ตามมาตรา ๘๑ (๙) หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา ๘๑ (๗) มาชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินนําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัย
ให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งเสนอให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณากําหนด
เป็นเงื่อนไขในประทานบัตรมิให้ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิม
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร
ส่วนที่ ๕
การกําหนดเงินค่าทดแทน
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีการทําเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร
ในเขตที่ดินแปลงใด ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากผู้ถือประทานบัตร
ทําเหมืองใต้ดินในบริเวณดังกล่าวตามจํานวนเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทน
มาตรา ๙๒ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
ที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อทําหน้าที่กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่เขตเหมืองใต้ดิน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ธนารักษ์พื้นที่
เจ้าพนักงานที่ดินที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่
แห่ ง ละหนึ่ ง คน เป็ น กรรมการโดยตํ า แหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมแต่ ง ตั้ ง
จํานวนสามคน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
เป็นกรรมการ
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนนั้น ให้คํานึงถึงผลกระทบจากการทําเหมืองใต้ดินที่อาจทําให้
ประโยชน์การใช้สอยที่ดินดังกล่าวของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิทํากินในที่ดิน
แปลงนั้นลดลง โดยคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนอาจกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินค่าทดแทน ในคราวเดียวหรือจ่ายเป็นงวดตลอดอายุประทานบัตรก็ได้
การกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและจ่ายเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระยะเวลา และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๙๓ เมื่อคณะกรรมการกําหนดเงินค่าทดแทนได้กําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนแล้ว
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งแก่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินว่าจะยินยอม
ชําระเงินค่าทดแทนตามที่กําหนดได้หรือไม่ หากผู้ยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินไม่ยินยอมชําระ
เงินค่าทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ออกประทานบัตรสั่งยกคําขอประทานบัตรนั้น
ในกรณีที่ได้ออกประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินแล้ว ผู้ถือประทานบัตรไม่ยอมชําระเงินค่าทดแทน
ตามเงื่อนไขในประทานบัตร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีคําสั่งเพิกถอนประทานบัตร
หมวด ๗
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่
มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาแร่รายย่อย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่รายย่อย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไข เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติด้วยก็ได้
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
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การขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๙๕ ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การแจ้งและการรับแจ้ง และการร่อนแร่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๙๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดไว้ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
หมวด ๘
การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
ส่วนที่ ๑
การประกอบธุรกิจแร่
มาตรา ๙๗ แร่ ที่ไ ด้ ม าจากประทานบั ต รหรือ แร่อื่ น ที่เ ป็ น ผลพลอยได้ จากการทําเหมื อ ง
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่ได้แจ้งไว้ เมื่อได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามหมวด ๑๑
แล้ว ให้เป็นแร่ที่ทําการซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนได้ตามพระราชบัญญัตินี้
แร่ที่ได้มาโดยประการอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้ครอบครองเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย และเมื่อได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว ให้เป็นแร่ที่ขอขนหรือขอขายได้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะครั้งนั้น
การขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนเป็ น กรณี พิ เ ศษตามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๙๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด สภาพอย่างใด ปริมาณเท่าใด
หรือในพื้นที่ใด เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่
หรือการขนแร่
มาตรา ๙๙ การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ที่อยู่ใน
ความควบคุมตามมาตรา ๙๘ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การยื่นคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๐ บทบัญญัติในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๙ มิให้ใช้บังคับกับ
(๑) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการสํารวจแร่เพื่อ นําไปวิเคราะห์หรือ วิจัย
ไม่เกินปริมาณที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร
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(๒) การครอบครองแร่หรือการขนแร่แต่ละชนิดปริมาณไม่เกินสิบกิโลกรัม แต่เมื่อเห็นสมควร
อธิบดีจะกําหนดปริมาณให้น้อยกว่าสิบกิโลกรัมก็ได้
(๓) การครอบครองแร่พลอยได้จากการแต่งแร่ภายในเขตแต่งแร่ หรือการครอบครองตะกรัน
ที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณที่อธิบดีกําหนดภายในเขตโลหกรรม ซึ่งแร่พลอยได้หรือแร่ชนิดอื่นนั้น
ยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงมาก่อน
(๔) การครอบครองแร่หรือการขนแร่เพื่อการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยของเอกชนที่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดี ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
(๕) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ในสภาพวัตถุสําเร็จที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับปฏิมากร
หรือผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม
(๖) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแร่ที่เก็บแร่นั้นไว้
มาตรา ๑๐๑ การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการชํ า ระค่ า ภาคหลวงแร่
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ครอบครอง ผู้เก็บ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ใช้แร่ ต้องรายงานการซื้อ การขาย การครอบครอง การเก็บ
การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม หรือการใช้แร่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดก็ได้
มาตรา ๑๐๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๙๙ ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุและผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๖๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ การคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือความปลอดภัยของประชาชน รัฐมนตรีอาจออกประกาศกําหนด ดังนี้
(๑) ชนิ ด และสภาพแร่ ที่ ห้ า มนํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รหรื อ เขตไหล่ ท วี ป หรื อ ส่ ง ออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(๒) ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(๓) ชนิด สภาพ และปริมาณแร่ที่ต้องแจ้งการนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
ความในวรรคหนึ่ง (๑) มิให้ใช้บังคับกับการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือวิจัย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
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ให้อธิบดีเป็นผู้ออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งการนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
การขออนุ ญ าตหรื อ การแจ้ ง การนํ า แร่ เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รหรื อ เขตไหล่ ท วี ป หรื อ ส่ ง แร่
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๕ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารควบคุ ม การขนแร่ แ ละ
การจัดเก็บแร่ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปได้ และในกรณีที่ผู้นําแร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีปประสงค์จะนําแร่นั้นไปแต่งหรือประกอบโลหกรรม จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่ ๒ หรือ
ส่วนที่ ๓ ของหมวดนี้ด้วย
ส่วนที่ ๒
การแต่งแร่
มาตรา ๑๐๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตร
ใบอนุญาตแต่งแร่ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
สัตว์ พืช และทรัพย์สิน ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๗ ในการแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ก่อนเริ่มการแต่งแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว ให้ดําเนินการ
แต่งแร่ได้
ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๘ การขยายหรื อ ลดเขตแต่ ง แร่ การเปลี่ ย นแปลงแผนผั ง และวิ ธี ก ารแต่ ง แร่
การหยุด แต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่ งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ ให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๙ ในการแต่ ง แร่ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกระทํ า หรื อ ละเว้ น กระทํ า การใด
อั น น่ า จะเป็ น เหตุ ใ ห้ แ ร่ ที่ มี พิ ษ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ มี พิ ษ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ทรั พ ย์ สิ น
หรือสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ ๓
การประกอบโลหกรรม
มาตรา ๑๑๐ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจประกาศกํ า หนดให้ ก ารประกอบโลหกรรมแร่ ช นิ ด ใด
ปริมาณการผลิตขนาดใด และโดยกรรมวิธีใด เป็นการประกอบโลหกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโลหกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งประกอบโลหกรรมภายในเขตประทานบัตร
และผู้ประกอบโลหกรรมควบคุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
สัตว์ พืช และทรัพย์สิน ผู้ออกใบอนุญาตอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๒ ในการประกอบโลหกรรม ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ก่อนเริ่มประกอบโลหกรรม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
และต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้วให้ดําเนินการ
ประกอบโลหกรรมได้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๓ การขยายหรือลดเขตโลหกรรม การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๔ ในการประกอบโลหกรรม ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมกระทํา
หรือละเว้นกระทําการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๑๕ ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่
เก็บแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต
และให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
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ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๖ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ ห รื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรมใด
โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตในหมวดนี้ตาย และทายาทมีความประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การออกใบแทน
มาตรา ๑๑๘ ในกรณีอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
ให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
การรังวัด
มาตรา ๑๑๙ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขออาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่ คํ า ขออาชญาบั ต รพิ เ ศษ
คําขอประทานบัตร คําขอใบอนุญาตแต่งแร่ คําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือคําขออนุญาต
ทิ้งมูลดินทรายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอ โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีอื่น ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายนํารังวัดตามวัน
เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเป็นหนังสือ
มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย มีอํานาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้อง
แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น
มีส่วนร่วมและอํานวยความสะดวกในการรังวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี
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ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผู้ใด พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมาย มีอํานาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจําเป็น
ในการรังวัด เมื่อมีความจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย มีอํานาจ
ที่จะขุดดิน ตัดต้นไม้ หรือรานกิ่งไม้ หรือกระทําการอย่างอื่นแก่สิ่งที่กีดขวางต่อการรังวัดได้เท่าที่จําเป็น
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
ในกรณีที่การเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู้มีสิทธิในที่ดิน ผู้ครอบครอง
หรือผู้ทรงสิทธิอื่นใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ โดยผู้ยื่นคําขอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๑๒๑ การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามมาตรา ๑๑๙ ให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในกรณีคําขอประทานบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมาย
เขตเหมืองแร่ให้ปรากฏชัดเจนและตรวจสอบได้
ถ้ า หลั ก หมายเขตเหมื อ งแร่ ห รื อ หมุ ด หลั ก ฐานการแผนที่ ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทํ า ไว้ สู ญ หาย
หรือถูกทําลาย ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรังวัดทําหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ใหม่
ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่แจ้งตามวรรคสาม หากมีการทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร
ให้ถือว่าจงใจทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร
มาตรา ๑๒๒ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ไ ด้ จั ดทํ า หลัก หมายเขตเหมือ งแร่ห รื อ หมุ ด หลัก ฐาน
การแผนที่ตามพระราชบัญญัตินี้ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่จะต้องกําหนดเขตพืน้ ที่คําขอตามมาตรา ๑๑๙ โดยการรังวัดหรือวิธีอื่นใด
อธิบดีอาจกําหนดให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อ ธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และต้องจัดทํารายงานการรังวัดเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
หมวด ๑๐
การยกคําขอ การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การยกคําขอ
มาตรา ๑๒๔ อธิ บดี มี อํ านาจสั่ งยกคํ าขออาชญาบั ตรผู กขาดสํ ารวจแร่ หรื อคํ าขอ
อาชญาบัตรพิเศษได้ เมื่อผู้ยื่นคําขอ
(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น
เพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ
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(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
เช่นว่านั้น
มาตรา ๑๒๕ อธิบดี หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ มีอํานาจสั่งยกคําขอ
ประทานบัตรได้ เมื่อผู้ยื่นคําขอ
(๑) ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ดําเนินการตามความจําเป็น
เพื่อออกประทานบัตร
(๓) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๕ หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทํา
เช่นว่านั้น
(๔) เมื่อปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการทําเหมืองในเขตคําขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิด
การทําเหมืองได้
ส่วนที่ ๒
การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต
มาตรา ๑๒๖ เมื่อได้มีการอนุญาตโดยการออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว และผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่มารับภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียได้
มาตรา ๑๒๗ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ดโดยคลาดเคลื่ อ นหรื อ สํ า คั ญ ผิ ด ในข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสํ า คั ญ
ให้ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอํานาจเรียกอาชญาบัตร
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นมาแก้ไขให้ถูกต้องหรือเพิกถอนเสียได้
ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไม่ได้
เพื่อประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่ า งอื่ น ของรั ฐ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจเรี ย กอาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่
อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้ได้
ตามความจําเป็น หรือเพิกถอนได้ แล้วแต่กรณี และในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้
ความเสียหายต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่ที่ยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ชําระหนี้ เมื่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ชําระแล้ว
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และไม่ชําระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับคําบอกกล่าว ให้ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออก
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอํานาจในการสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้
มาตรา ๑๒๙ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ถื อ อาชญาบั ต ร ผู้ ถื อ ประทานบั ต ร หรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในอาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือดําเนินการใด
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้มีอํานาจอนุญาตหรือออกใบอนุญาตอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจผูกมัดประทับตราบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ เพื่อมิให้ทํางานได้ในระหว่าง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๙ โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้อธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถ้ า ผู้ ป ระกอบกิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลา
ที่กําหนดแล้ว ให้ผู้ออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งสั่งให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้
ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หรือการประกอบกิจการนั้นอาจจะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างรุนแรงอันเป็นเหตุให้เป็นอันตราย
แก่ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่อาจแก้ไขได้ ให้อธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร
หรือผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ ใบอนุญาต
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถูกเพิกถอน
หมวด ๑๑
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม และเงินบํารุงพิเศษ
มาตรา ๑๓๑ ผู้ ถื อ ประทานบั ต ร ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตขุ ด หาแร่ ร ายย่ อ ย ผู้ แ จ้ ง การร่ อ นแร่
ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ต้องชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ ดังต่อไปนี้
(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง
(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ
ที่อธิบดีกําหนด ซึ่งยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่
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(๓) แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่
(๔) แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ซึ่งแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่
(๕) การซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ชําระค่าภาคหลวงแร่
มาตรา ๑๓๒ อัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของราคาตลาดแร่
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ราคาตลาดแร่แต่ละชนิดให้เป็นตามที่อธิบดีกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกําหนดราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบ
และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่
ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ ต้องกําหนด
ให้มีการวางหลักประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่ตามจํานวนที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๑๓๓ ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ชําระค่าภาคหลวงแร่หรือชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ ไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูก ต้อ ง ให้อ ธิบ ดี
มีหนังสือเรียกให้ผู้นั้นมาชี้แจงโดยกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อนําหลักฐาน
การชําระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง หากพบว่าไม่มีหลักฐานการชําระค่าภาคหลวงแร่หรือหลักฐานที่นํามา
แสดงนั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือผู้นั้นไม่มาชี้แจงภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ เพื่อ ประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เมื่อคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ประเมินว่าให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เป็นจํานวนเท่าใด
หรือให้ชําระค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเป็นจํานวนเท่าใด ให้ผู้ถูกประเมินชําระภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้นั้นจะต้องชําระค่าภาคหลวงแร่ทั้งหมด
หรือค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ยังขาด แล้วแต่กรณี พร้อมเงินเพิ่มสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดนั้น
มาตรา ๑๓๔ ผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับการยื่นคําขอ
และต้องออกค่าใช้จ่ายหรือวางเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดําเนินงานตามความจําเป็นอันควร
แก่กรณีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีการสั่งยกคําขอ หรือไม่อนุญาตตามคําขอ หรือผู้ยื่นคําขอได้ถอนคําขอ ให้คืนค่าใช้จ่าย
หรือเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายสําหรับกิจการนั้นแก่ผู้ยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๓๕ การสํ า รวจแร่ ต ามอาชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่ ห รื อ อาชญาบั ต รพิ เ ศษ
ต้องเสียค่าสิทธิการสํารวจแร่ในอัตราก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณี อ าชญาบั ต รผู ก ขาดสํ า รวจแร่ ห รื อ อาชญาบั ต รพิ เ ศษสิ้ น สุ ด ลงก่ อ นอายุ ที่ กํ า หนด
ผู้ถืออาชญาบัตรไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิการสํารวจแร่ที่ตนได้ชําระแล้ว
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ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรไม่ชําระค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแล้ว และไม่ชําระภายในหกสิบวันนับแต่วันรับ
คําบอกกล่าว ให้ผู้ออกอาชญาบัตรมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรนั้นเสียได้
มาตรา ๑๓๖ ผู้ถือประทานบัตรต้องเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าภาคหลวงแร่
ที่ผลิตได้จากประทานบัตรนั้น
เงินบํารุงพิเศษตามวรรคหนึ่งให้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่
การปรั บ สภาพพื้ น ที่ ที่ ผ่ า นการทํ า เหมื อ งแล้ ว ตามหลั ก ภู มิ ส ถาปั ต ย์ และการป้ อ งกั น และปราบปราม
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ รวมตลอดทั้งการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็นในทางเศรษฐกิจ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดให้แร่ชนิดใด
ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษตามระยะเวลาที่เห็นสมควรได้
หมวด ๑๒
การพัฒนาและการส่งเสริม
มาตรา ๑๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในเรื่องดังกล่าวในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ถื อ ประทานบั ต ร ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ หรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบโลหกรรม
ที่ประกอบกิจการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(๒) เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติภัย
(๓) เหตุอื่นอันสมควร
มาตรา ๑๓๘ หากปรากฏว่าพื้นที่ใดน่าจะมีแร่เหมาะสมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งแร่
เพื่อการทําเหมือง รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแร่อาจให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่จัดทําเอกสารที่จําเป็นในการขอประทานบัตร และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับพื้นที่นั้นเพื่อขอความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก่อนออกประทานบัตรให้ทําเหมืองในพื้นที่ดังกล่าว
ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่ าพื้น ที่นั้น มีผู้ยื่ นคําขออาชญาบั ต รหรือ คํ าขอ
ประทานบัตรอยู่แล้ว ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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เมื่ อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ พื้ น ที่ นั้ น ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว
ตามวรรคหนึ่ง ในการออกประทานบัตรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อาจนําพื้นที่นั้นออกประมูล
โดยให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้
ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาให้ผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓๗ (๑) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน
ผู้ชนะการประมูลตามวรรคสามต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประทานบัตร และต้องชําระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ได้ดําเนินการไปตามวรรคหนึ่งทั้งหมดในวันที่ได้รับประทานบัตร
หมวด ๑๓
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๑๓๙ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนรําคาญอันเกิดขึ้น
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตรายนั้น
มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดทําเหมืองโดยไม่ ได้รับ อนุญาต หรือ ผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมือ ง
ออกนอกเขตประทานบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดทําเหมืองในเขตประทานบัตร แต่เป็นพื้นที่
ห้ามทําเหมืองตามมาตรา ๖๘ (๓) หรือตามกฎหมายอื่น นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตั้งแต่สองเท่าแต่ไม่เกินสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ได้จากการทําเหมืองในบริเวณดังกล่าวด้วย
การกําหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลคํานึงถึงพฤติการณ์และเจตนาของผู้ทําเหมือง
หรือผู้ถือประทานบัตร แล้วแต่กรณี ในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในประทานบัตร
มูลค่าแร่ตามวรรคหนึ่งให้ถือตามราคาตลาดแร่ที่อธิบดีประกาศใช้ในวันที่มีการกระทําตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๑ ผู้ยื่นคําขออาชญาบัตรหรือคําขอประทานบัตรที่ถูกจําหน่ายตามมาตรา ๒๑
วรรคห้ า หรื อ มาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ทดแทนความเสี ย หายได้ หากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
เป็นค่าเสียหายที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับคําขอนั้น
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งจากเงินที่ได้จาก
การประมูลตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๓๘ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ค่าทดแทนต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่
ซึ่งยังมิได้นําขึ้นมาจากการทําเหมือง
มาตรา ๑๔๒ นอกจากความรับผิดตามมาตรา ๑๓๙ ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน
ของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจได้
(๒) หากข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตได้ ป ระกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ โ ดยรู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า
การประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ นั้ น ไม่ ป ลอดภั ย หรื อ มิ ไ ด้ รู้ เ พราะความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรง
หรือเมื่อรู้ว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ไม่ปลอดภัยภายหลังจากการทําแร่นั้นแล้วไม่ดําเนินการใด ๆ
ตามสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้นจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกําหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของ
ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบกิจการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการ
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการปกปิดความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ
เมื่อทราบว่าการประกอบกิจการทําเหมือ งแร่นั้น ไม่ปลอดภั ย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกิจการได้รั บ
สถานะทางการเงิ น ของผู้ ป ระกอบกิ จ การ การที่ ผู้ป ระกอบกิ จ การได้ บ รรเทาความเสีย หายที่เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
หมวด ๑๔
การควบคุมและการตรวจสอบ
ส่วนที่ ๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔๓ ในการปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในเขตเหมืองแร่ เขตประกอบธุรกิจแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม เขตขุดหาแร่รายย่อย
หรือเขตที่มีการร่อนแร่ เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้ขุดหาแร่รายย่อย ผู้ประกอบกิจการร่อนแร่
ผู้ประกอบธุรกิจแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ระงับการกระทําที่เป็น
การฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก
การประกอบกิจการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) นําแร่ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์
(๔) ยึดหรืออายัดแร่หรือทรัพย์สินใดตามมาตรา ๑๔๘
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เมื่อได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะกระทําต่อไป
ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๑๔๔ ในกรณี ที่ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ที่ อ อกตามมาตรา ๑๔๓ (๒)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต
เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือระงับการประกอบกิจการต่อไป
มาตรา ๑๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๑๔๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๗ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินค้างจ่าย
มาตรา ๑๔๘ บรรดาแร่ที่มีไว้เนื่องในการกระทําความผิด และเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ
ยานพาหนะ หรื อ เครื่ อ งจั ก รกลใด ๆ ที่ บุ ค คลได้ ม าหรื อ ได้ ใ ช้ ใ นการกระทํ า ความผิ ด หรื อ มี เ หตุ
อั น ควรสงสั ย ว่ า ได้ ใ ช้ ใ นการกระทํ า ความผิ ด หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ผลในการกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้
ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่
และเมื่อได้มีการฟ้องคดี ให้นําความในมาตรา ๑๗๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
ในการยึ ดหรื ออายั ดเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ สั ตว์ พาหนะ ยานพาหนะ หรื อเครื่ องจั กรกลใด ๆ
ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูกมัด ประทับตรา จัดทําบัญชี และฐานข้อมูลของผู้กระทําความผิด
และเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่า
ได้ทราบคําสั่ง ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินนั้นคืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจยึดไว้
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะใช้อํานาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
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ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนภายในสามสิบวัน หากพ้นกําหนดดังกล่าวและไม่มีผู้ใดมาขอรับ
ทรัพย์สินคืน ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้นํามาตรา ๑๕๐ มาใช้บังคับเกี่ยวกับวิธีการ
ประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินและวิธีการขอรับทรัพย์สินคืนโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ
และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว ให้เริ่มนับระยะเวลาตามวรรคสามตั้งแต่
วันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่
อธิบดีได้ออกประกาศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔๙ ในกรณีทรัพย์สินถูกยึดไว้ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง มิใช่เป็นของผู้กระทํา
ความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดี
คืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกําหนดตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสามได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่ อ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในการพิ จ ารณาคดี ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้
ทรัพย์สินนั้นถูกยึด หรือ
(๒) เมื่อผู้กระทําความผิดหรื อผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทํ าความผิด ได้ทรัพ ย์สินนั้ น
มาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทําความผิดทางอาญา
ในการดําเนินการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อาจมีการกําหนดเงื่อนไขในการคืนและการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันมิให้มีการนําทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ในการกระทําความผิดอีก ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดโดยไม่ปรากฏ
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดส่งมอบของกลางให้แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกําหนดเพื่อเก็บรักษาไว้ และให้อธิบดีมีอํานาจประกาศหาตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเพื่อให้บุคคลดังกล่าวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการยึด
ของกลางนั้น และประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอื่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน
เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีสิทธิขอรับของกลางคืนจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีระบุไว้ในประกาศ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสาม ให้ของกลางนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
และขอรับของกลางคืนภายในกําหนดเวลา ให้อธิบดีดําเนินการตามวรรคห้าต่อไป
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคคลที่พนักงานอัยการ
ได้ พิ จ ารณาแล้ ว และมี คํ า สั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ป รากฏหลั ก ฐานในขณะสอบสวน
แล้วว่ามิใช่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดหรือมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้
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บุคคลดังกล่าวดําเนินการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากอธิบดี หากมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลนั้น
มิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๑๕๑ ถ้าทรัพย์สินและของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๑๔๘ หรือมาตรา ๑๕๐
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน
หรือมีเหตุอื่นอันสมควร อธิบดีอาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการขายทรัพย์สินหรือของกลางก่อนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสาม
หรือมาตรา ๑๕๐ วรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น หรือ
(๒) ถ้า การนํา ทรั พ ย์ สิน หรื อ ของกลางที่ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ะเป็ น การบรรเทา
ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ให้นําทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการได้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ก่อนที่จะสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๕๐
วรรคสอง เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิยื่นคําร้องขอรับทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยตนเองได้
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มประกาศ และถ้าเจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมายทํ า สั ญ ญาไว้ กั บ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด ให้อธิบดีมอบทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ แต่ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนําทรัพย์สินหรือ
ของกลางดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาขอรับทรัพย์สินหรือของกลาง
ไปเก็บรักษาหรือปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมทําสัญญา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้อธิบดีสั่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
หรือในกรณีที่มีการทําสัญญาแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้อธิบดีเรียกทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าว
คืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการบังคับตามสัญญาประกันและดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และในกรณีเช่นนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าทดแทนใด ๆ จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดําเนินการหรือการนําทรัพย์สินหรือของกลาง
ที่ยึดหรืออายัดไปใช้ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวมิได้
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มาตรา ๑๕๒ บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ เงิ น อื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ ค้ า งจ่ า ยอยู่ ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ หรื อ เจ้ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาคืนภายในหนึ่งปีนับแต่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๕๓ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดตามมาตรา ๒๒
มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรื อ มาตรา ๑๒๒
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดฝ่าฝื นมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรั บไม่เกิ น
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๖ ผู้ ถื อ อาชญาบั ต รสํ า รวจแร่ ร ายใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๘ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๕๒ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๐ ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม วรรคห้า หรือวรรคหก มาตรา ๖๘ (๑) (๒) (๓)
(๘) หรือ (๙) หรือไม่นําหลักประกันมาวางหรือจัดทําประกันภัยตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(๒) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๘ (๔) (๕) หรื อ (๖) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองเดื อ น
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลา
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ (๗) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
หยุดการกระทํานั้น
(๔) ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๘ (๑๑) หรื อ (๑๒) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองเดื อ น
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๒
หรือมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา ๙๔ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการร่อนแร่ที่รัฐมนตรีประกาศ
ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดซื้อแร่ ขายแร่ ครอบครองแร่ หรือขนแร่ ที่ยังมิได้มีการชําระค่าภาคหลวงแร่
ตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
สามเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดไม่จัดทํารายงานตามมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง หรือจัดทํารายงานดังกล่าว
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๔ ต้องระวางโทษ ดังนี้
(๑) ฝ่ า ฝื น ประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๑๐๔ (๑) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองปี
หรือปรับตั้งแต่สองเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ฝ่ า ฝื น ประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๑๐๔ (๒) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงสามเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ฝ่ า ฝื น ประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๑๐๔ (๓) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองเดื อ น
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อปรากฏว่าแร่ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐๔ (๒)
เป็ น แร่ จ ากประทานบั ต ร สถานที่ ซื้ อ แร่ เขตแต่ ง แร่ หรื อ เขตโลหกรรมใด ให้ ผู้ อ อกประทานบั ต ร
หรือผู้ออกใบอนุญาตนั้น เพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได้
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มาตรา ๑๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บแร่
ที่ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รหรื อ เขตไหล่ ท วี ป ตามมาตรา ๑๐๕ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองปี
หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๘ ผู้ใด
(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคสี่
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๖
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง นําแร่ท่ีได้มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๒ มาทําการแต่งแร่
หรือประกอบโลหกรรม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง (๑) เป็ น การกระทํ า ของผู้ ถื อ ประทานบั ต รหรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ให้ผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้น
เสียได้
มาตรา ๑๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๐๘
หรื อ มาตรา ๑๑๓ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สามปี หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง แสนบาทถึ ง เก้ า แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลา
ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานั้น
มาตรา ๑๗๑ ผู้ ใ ดจั ด ทํ า รายงานการรั ง วั ด ตามมาตรา ๑๒๓ อั น เป็ น เท็ จ หรื อ ไม่ ร ายงาน
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๗๓ ผู้ใดนําทรัพย์สินหรือของกลางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาตามมาตรา ๑๕๑
วรรคสอง ไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ ต้องระวางโทษปรับจํานวนสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
หรือแสวงหาประโยชน์
มาตรา ๑๗๔ บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มา หรือได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระทําความผิด
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๙
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มาตรา ๑๖๐ เฉพาะการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๑๖๒
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๘ หรือมาตรา ๑๘๐ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมี
ผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึด
หรืออายัดของกลางนั้น อย่างน้อยสองวันติดต่อกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่า
เป็ น เจ้ า ของหรื อ ไม่ ก็ ต าม ในกรณี ที่ ป รากฏหลั ก ฐานว่ า มี บุ ค คลเป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้บุคคล
ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นคําร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทําความผิดดังกล่าว
อี ก ทั้ ง ตนได้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ตามสมควรแล้ ว ที่ จ ะป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด เช่ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศตามวรรคสอง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ให้นับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสอง และในกรณีนี้
มิให้นํามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๕ ในกรณีที่ของกลางหรือทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดซึ่งตกเป็น
ของแผ่ น ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ อ ธิ บ ดี นํ า ออกขาย หรื อ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย
หรือเพื่อประโยชน์อื่นแก่ทางราชการ หรือจําหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๓ มาใช้บังคับแก่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๖ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าบุคคลซึ่งได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
มาตรา ๑๗๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับ
สถานเดียว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๙ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๗๘ ให้ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ประกอบด้ ว ยอั ย การจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ที่ ทํ า การอั ย การจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๘๐ ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้กระทําในเขตควบคุมแร่ตามมาตรา ๒๒
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรการที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ เป็นสองเท่า
มาตรา ๑๘๑ ในกรณีผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๘๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ หรือผู้ใดที่เกี่ยวข้อง
โดยทุจริต กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใด ๆ โดยทุจริตเพื่อมิให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงสามล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๘๓ มูลค่าแร่ตามหมวดนี้ให้ถือตามราคาตลาดที่อธิบดีประกาศกําหนดและใช้บังคับ
อยู่ในวันที่มีการกระทําความผิด
หมวด ๑๖
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๘๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘๕ ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑) ให้คณะกรรมการแร่ ประกอบด้วยปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธานกรรมการ
อธิ บ ดี ก รมการปกครอง อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค อธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้
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อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) ให้ ค ณะกรรมการแร่ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอําเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่
ที่ขอประทานบัตร ผู้แทนสภาการเหมืองแร่ เป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เป็นเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๘๖ ให้ประกาศกําหนดพื้นที่เป็นเขตสําหรับดําเนินการสํารวจ การทดลอง การศึกษา
หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ เว้นแต่ประกาศที่กําหนด
ในพื้นที่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ ให้เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๑๘๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๘๘ บรรดาคําขอทุกประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นการจัดทําแนวพื้นที่กันชนการทําเหมืองและการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามมาตรา ๓๒ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมือง การวางหลักประกัน
และการจัดทําประกันภัยตามมาตรา ๖๘ (๘) และ (๙) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการออก
ประทานบัตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

บรรดาข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ที่กระทําขึ้นภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งมีอยู่กับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานั้น ๆ ทั้งนี้ จนกว่าผลการใช้บงั คับ
ตามสัญญาจะสิ้ นสุ ด ลง สําหรั บกรณีก ารขอต่ออายุ อาชญาบัต ร ประทานบัต ร หรื อใบอนุ ญาตใด ๆ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๖ ก

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้บทบัญญัติบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยนําหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยกําหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ของประชาชน กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการทําเหมืองให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
การทําเหมือง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ กําหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ทําเหมือง
และพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง และกําหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของการทําเหมืองใต้ดิน ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

