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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

(2) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 

(3) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

(4) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2526 

(5) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 

(6) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

(7) พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 26 ก/หน้า 1/2 มีนาคม 2560 



(8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 

(9) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 

(10) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทาง

ฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึง
ถ่านหิน หินน้ ามัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม น้ าเกลือใต้ดิน หินตามที่กฎกระทรวงก าหนดเป็นหิน
ประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายตามที่กฎกระทรวงก าหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทราย
อุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้ า หรือเกลือสินเธาว์ 

“น้ าเกลือใต้ดิน” หมายความว่า น้ าเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติ และมีความเข้มข้นของเกลือ
ในปริมาณมากกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“การบริหารจัดการแร่” หมายความว่า การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ การส ารวจแร่ การท าเหมือง การท าเหมืองใต้ดิน การขุดหาแร่รายย่อย การร่อนแร่ การประกอบธุรกิจ
แร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม รวมทั้งการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 

“ส ารวจแร่” หมายความว่า การเจาะหรือขุดหรือกระท าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด เพ่ือให้รู้ว่าในพ้ืนที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด 

“พ้ืนที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า เขตปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วย
เขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร เขตหวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการหวงห้ามที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการพระพุทธศักราช 2465 
หรือพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่จ าเป็นต้องสงวนไว้เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ 

“ท าเหมือง” หมายความว่า การกระท าแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ า เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ด้วย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด แต่ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 

“ท าเหมืองใต้ดิน” หมายความว่า การท าเหมืองด้วยวิธีการเจาะเป็นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไปใต้
ผิวดิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่ใต้ผิวดิน 

“ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระท าแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ า เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
แร่โดยใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า ภายในท้องที่ ขนาดพ้ืนที่ วิธีการขุดหาแร่ 
และชนิดแร่ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระท าแก่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ า เพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้
แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่ และวิธีการร่อนแร่ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 



“ประกอบธุรกิจแร่” หมายความว่า การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การ เก็บแร่ 
การขนแร่ การน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป และการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

“ซื้อแร่” หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอ่ืน นอกจากการตกทอดทาง
มรดก 

“ขายแร่” หมายความว่า การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอ่ืน นอกจากการตกทอดทาง
มรดก 

“ครอบครองแร่” หมายความว่า การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ เพ่ือตนเอง
หรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งไว้หรือ
ปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย เว้นแต่แร่นั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ หรือโดยลักษณะการ
ปรากฏอยู่ของแร่นั้นผู้ครอบครองไม่อาจทราบได้ 

“แต่งแร่” หมายความว่า การกระท าใด ๆ เพ่ือท าให้แร่หรือวัสดุที่มีสิ่งเจือปนสะอาด หรือเพ่ือให้
แร่หรือวัสดุที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร่คัดขนาด หรือ
การน าแร่ไปผ่านกระบวนการแล้วได้สสารชนิดใหม่ ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“โลหกรรม” หมายความว่า การท าแร่หรือวัตถุดิบที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบให้เป็นโลหะ หรือ
สารประกอบโลหะด้วยวิธีการถลุงแร่หรือวิธีอ่ืนใด และหมายความรวมตลอดถึงการท าโลหะให้บริสุทธิ์การผสม
โลหะ การผลิตโลหะส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอ่ืนใด 

“เขตควบคุมแร่” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่ 
“เขตประทานบัตร” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในประทานบัตร 

“เขตเหมืองแร่” หมายความว่า เขตประทานบัตร และให้รวมถึงเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้แต่ง
แร่หรือประกอบโลหกรรม หรือที่ท้ิงมูลดินทราย ซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตร 

“เขตแต่งแร”่ หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ระบุในใบอนุญาตแต่งแร่ 
“เขตโลหกรรม” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

“สถานที่เก็บแร่” หมายความว่า สถานที่ท่ีระบุในใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
“อาชญาบัตรส ารวจแร่” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือส ารวจแร่เบื้องต้น ภายใน

ท้องที่ท่ีระบุในหนังสือส าคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงการส ารวจแร่ในทะเล 

“อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือผูกขาดส ารวจแร่
ภายในเขตท่ีก าหนดในหนังสือส าคัญนั้น แต่ไม่รวมถึงการส ารวจแร่ในทะเล 

“อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือผูกขาดส ารวจแร่ภายในเขตที่
ก าหนดในหนังสือส าคัญนั้น และผู้ยื่นค าขอต้องเสนอข้อผูกพันส าหรับการส ารวจและต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐ 



“ประทานบัตร” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือท าเหมืองภายในเขตที่ก าหนดใน
หนังสือส าคัญนั้น 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เขตไหล่ทวีป” หมายความว่า เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลงที่ได้ท ากับต่างประเทศ 

“มูลดินทราย” หมายความว่า เปลือกดิน ทราย กรวด หรือหินที่เกิดจากการท าเหมือง และให้
หมายความรวมถึงน้ าขุ่นข้นด้วย 

“ตะกรัน” หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกร
รม ตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผู้ออกประทานบัตร” หมายความว่า 

(1) เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1 

(2) อธิบดี ส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  ทั้งนี้ ในเขตพ้ืนที่ของตน 

“เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือตามกฎหมายอื่น 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน หรือตาม
กฎหมายอื่น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอ านาจออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 มาตรา 23 และมาตรา 28 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจออกประกาศตามมาตรา 
20 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ก าหนดพิ กัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ และก าหนดกิจการอ่ืน หรือออกประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 6  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การบริหารจัดการแร่ทั่วราชอาณาจักรและเขตไหล่

ทวีป 

  
หมวด 1 

นโยบายในการบริหารจัดการแร่ 
 

  
มาตรา 7  รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องค านึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ 
และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

  
มาตรา 8  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่

แห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ คน
ที่หนึ่ ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
รองประธานกรรมการ คนที่สี่ 



(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมศิลปากร เลขาธิการ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก 

(ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 

(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวนหนึ่งคน 

(ค) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ ด้านธรณีวิทยา ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน 

ให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

ให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (4) ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าสิบปี 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(2) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 



กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(5) เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (4) (ก) 

(6) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถาบันอุดมศึกษา 

(7) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลหรือ
องคก์รที่ด าเนินธุรกิจหรือด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ 

(8) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ 

  
มาตรา 10  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นในระหว่างที ่กรรมการซึ ่งแต่งตั ้งไว้แล้วยังมีวาระอยู ่ในต าแหน่ง ให้ ผู้ได้รับแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา 11  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 



มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การ

บริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(2) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(3) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายและ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

(4) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการแร่ 

(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 13  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการตามล าดับเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า
ประชุม 

  
มาตรา 14  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 



มาตรา 15  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจ
เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบาย ให้ความเห็น ให้ค าแนะน า หรือส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได ้

  
มาตรา 16  ให้กรมทรัพยากรธรณี เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(2) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองของประเทศ การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ การ
ประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจ ากัด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือการท า
เหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามมาตรา 12 (1) 

  
มาตรา 17  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย การส ารวจทรัพยากรแร่ แหล่งแร่ส ารอง การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควร
สงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และพ้ืนที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะก าหนดให้เป็นเขต
แหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้
ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการจัดท าต้องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ เว้นแต่ข้อมูลของแร่ประเภทที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และให้มีการจัดท าหรือปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี 

ให้คณะกรรมการเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขต
โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน



แห่งชาติ เขตพ้ืนที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พ้ืนที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม 

  
มาตรา 18  ห้ามมิให้ท าเหมืองในพ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ก าหนดให้มีการ

สงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ 
  
มาตรา 19  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่ การอนุญาตให้ท าเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้

เฉพาะในพ้ืนที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่ เพ่ือการท าเหมืองมีความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ และในกรณีที่
แหล่งแร่ใดมีศักยภาพในการพัฒนา แต่เทคโนโลยีที่จะใช้ในการท าเหมืองและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม ให้สงวนแหล่งแร่นั้นไว้จนกว่าจะมีเทคโนโลยีและ
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม ในกรณีการท าเหมืองที่
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง ในการอนุญาตต้องก าหนดให้มีการจัดท า
แนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง และจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดให้การอนุญาตและการก าหนด
เงื่อนไขใด ๆ ในการออกประทานบัตรให้ท าเหมืองในพ้ืนที่และชนิดแร่ใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการอนุญาต เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ท าเหมือง มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบ
สะสมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

  
มาตรา 20  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับ

แร่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ
ประกาศก าหนดพ้ืนที่ใด ๆ เว้นแต่พ้ืนที่ที่ก าหนดตามมาตรา 17 วรรคสี่ ให้เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การ
ทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้ 

ภายในเขตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดจะยื่นค าขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรไม่ได้ 
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับไม่เกินห้าปี โดยให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้

อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปี 
ในกรณีที่หมดความจ าเป็นในการใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



มาตรา 21  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ
น าพ้ืนที่ที่แผนแม่บทก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง และได้มีการส ารวจเบื้องต้นแล้วปรากฏว่ามี
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง มาประกาศให้มีการประมูลแหล่งแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือให้
ผู้ชนะการประมูลได้สิทธิในการส ารวจแร่และท าเหมืองในพ้ืนที่นั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการประมูล และการยกเลิกการประมูล ตลอดจนการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องก าหนดหลักเกณฑ์การประมูลให้มีการแข่งขันโดยเสรีและ
เป็นธรรม สัดส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนหรือการแบ่งปันผลผลิตแก่รัฐ และสัดส่วนที่จะแบ่งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขต
พ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองด้วย โดยต้องพิจารณาก าหนดให้เหมาะสมตามชนิด
ของแหล่งแร่ที่จะน ามาประมูล 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคหนึ่งต้องขออนุญาตและด าเนินการส ารวจแร่หรือท าเหมืองตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งมีค าขออาชญาบัตรหรือค าขอประทานบัตรที่ได้ยื่นไว้แล้ว ให้ถือว่า
เป็นค าขอที่ไม่อาจอนุญาตได้ และให้จ าหน่ายค าขอดังกล่าวออกจากทะเบียนค าขอ  เว้นแต่ในกรณีที่ค าขอนั้น
ทับซ้อนพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่ทับซ้อนยังคงด าเนินการเพ่ือการอนุญาตหรือไม่อนุญาตค าขอนั้น
ต่อไปได ้

  
มาตรา 22  เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมการท าเหมือง การซื้อแร่ การขายแร่ การ

ครอบครองแร่ การเก็บแร่ การขนแร่ การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบการท าเหมือง การลักลอบน าแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือเพ่ือ
ประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ความ
ปลอดภัยของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดให้พ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้บังคับการบริหารจัดการแร่ตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นเขตควบคุมแร่ โดยจะก าหนดเป็นเขตควบคุมแร่ส าหรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ 

ประกาศตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้
ถือประทานบัตร หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งระยะเวลาในการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรการ
ดังกล่าว 



การขยายระยะเวลาตามวรรคสอง ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องมีเขตควบคุมแร่ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศยกเลิกโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด 

 

  
ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการแร่ 
 

 

มาตรา 23  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า  “คณะกรรมการแร่” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ ดิน 
อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวนไม่เกินสองคน 

(2) ผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนไม่เกินสองคน 

(3) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ ด้านการส ารวจและการท าเหมือง ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 24  ให้คณะกรรมการแร่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่ 



(2) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน และ

ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 

(4) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การเพิกถอน และการก าหนดเงื่อนไขใด ๆ 
เกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษ 

(5) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ตาม
มาตรา 69 

(6) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

  
มาตรา 25  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือท างานใน

ด้านที่แต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าปี และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในมาตรา 9 

  
มาตรา 26  คณะกรรมการแร่มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการแร่มอบหมายได้ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 25 มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 

  
มาตรา 27  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 15 มาใช้บังคับแก่

คณะกรรมการแร่โดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการแร่จังหวัด 

 

 

มาตรา 28  ในจังหวัดที่จะมีการออกประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1 ให้มี
คณะกรรมการแร่จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ



เหมืองแร่ นายอ าเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทานบัตร และผู้แทนสภาการ
เหมืองแร่ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่า ราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคน เป็น
กรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวนไม่เกินสองคน 

(2) ผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนไม่เกินสองคน 

(3) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ ด้านการเหมืองแร่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 29  ให้คณะกรรมการแร่จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การ เพิกถอน 

หรือการก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1 

(2) พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการท าเหมืองประเภทที่ 1 ตามมาตรา 69 

(3) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการแร่ใน
จังหวัดนั้น 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย 

  
มาตรา 30  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 25 และ

มาตรา 26 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการแร่จังหวัดโดยอนุโลม 

  
หมวด 3 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 31  การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการกระท าเพ่ือประโยชน์แก่การส ารวจ การทดลอง 



การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ แต่การด าเนินการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 32  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการท าเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ให้

รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง การจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท าเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 

การออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง และการจั ดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   ทั้งนี้ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างน้อยต้องก าหนดให้มี
การศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารพิษ และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจาก
สารเคมีหรือมลพิษท่ีเกิดจากการท าเหมืองของประชาชนในพื้นท่ีก่อนและหลังการท าเหมือง 

  
มาตรา 33  ในเขตเหมืองแร่ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตเข้าไป

ยึดถือหรือครอบครองพ้ืนที่ในเขตนั้น เว้นแต่ผู้นั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง นอกจากเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตด้วย แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 34  ในการส ารวจแร่หรือการท าเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ แร่ หรือสิ่งที่มี

โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์แล้ว ผู้ถืออาชญาบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่โดยพลัน 

  
มาตรา 35  ห้ามมิให้ผู้ใดยื่นค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรพิเศษ หรือค า

ขอประทานบัตร เหลื่อมล้ าทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน รวมถึงห้ามยื่นค าขอดังกล่าวเหลื่อมล้ าทับซ้อนกับเขตเนื้อที่ตาม
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร เว้นแต่ 



(1) ผู้ยื่นค าขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรพิเศษ เขตพ้ืนที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือเขตพ้ืนที่
อาชญาบัตรพิเศษ 

(2) ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษ หรือผู้ถือประทานบัตร ให้ยื่นค าขอประทานบัตรในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นได้ 

  
มาตรา 36  การส่งหนังสือหรือค าสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา 
หรือรู้ตัวและภูมิล าเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งจะกระท าโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายใน
ท้องถิ่นนั้น หรือโดยการประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอ่ืนก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับ
แจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 

  
มาตรา 37  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต แบบอาชญาบัตร แบบประทาน

บัตร แบบใบอนุญาต รวมทั้งแบบอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
หมวด 4 

การส ารวจแร่ 
 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งส ารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ 

เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ 

การขอและการออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ 
และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 39  อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ ให้ใช้ได้

เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย 

  



ส่วนที่ 2 

อาชญาบัตรส ารวจแร่ 
 

  
มาตรา 40  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่ใด ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นในท้องที่นั้น 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ไว้แล้วในท้องที่ใด ไม่ตัดสิทธิบุคคลอ่ืนในการยื่นค าขอ
อาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่เดียวกัน และเม่ือได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให้ผู้ใดในท้องที่ใดแล้วอาจออกอาชญา
บัตรส ารวจแร่ให้แก่ผู้ยื่นค าขอรายอื่นในท้องที่เดียวกันอีกได้ 

  
มาตรา 41  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรส ารวจแร่มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 

ผู้ถืออาชญาบัตรส ารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรส ารวจแร่ 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ให้แก่ผู้ใด ให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกอาชญาบัตร 

  
ส่วนที่ 3 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 

  
มาตรา 42  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ในท้องที่ใด ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่นั้น 

ค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่แต่ละค าขอให้ขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่ 
  
มาตรา 43  ให้อธิบดีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 
อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ก็ได้ 

ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ส ารวจแร่ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 



มาตรา 44  ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ต้องยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่
กระท าไปในรอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และต้องยื่นรายงานผลการ
ด าเนินงานและการส ารวจที่ได้กระท าไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในสามสิบวัน
ก่อนอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่สิ้นอายุ  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 45  ให้อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่สิ้นสุดลงก่อนอายุที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตร เมื่อ 

(1) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

(2) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ไม่รายงานผลการด าเนินงาน และการส ารวจที่กระท าไปใน
รอบระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44 

(5) ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ขอยกเลิกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ โดยให้มีผลนับแต่
วันที่ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

(6) อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งเพิก
ถอนนั้น 

  
ส่วนที่ 4 

อาชญาบัตรพิเศษ 

 

  
มาตรา 46  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด ให้ยื ่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่นั้น 

ค าขออาชญาบัตรพิเศษให้ขอได้ตามเนื้อที่ที่สามารถด าเนินการส ารวจจนแล้วเสร็จครบถ้วนได้
ภายในห้าปี  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค าขอละหนึ่งหมื่นไร่ เว้นแต่ค าขออาชญาบัตรพิเศษในทะเล ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละ
ห้าแสนไร่ 

ผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษต้องเสนอข้อผูกพันส าหรับการส ารวจโดยระบุจ านวนเงินที่จะใช้จ่าย
เพ่ือการส ารวจในแต่ละปีตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต่อไปเมื่อผู้ถื อ
อาชญาบัตรพิเศษนั้นได้รับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ตนได้รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 



ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอประทานบัตรใน
เขตพ้ืนที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา 35 (2) ให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสามมีผลผูกพันแก่ผู้ขอ
ประทานบัตรดังกล่าวด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสาม ให้ก าหนดวิธีการในการ
จัดสรรผลประโยชน์พิเศษท่ีจะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่ตามค าขออาชญาบัตร
พิเศษด้วย 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามที่ก าหนดในวรรคสาม ให้ใช้ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่
หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา 47  ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ 

อาชญาบัตรพิเศษมีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของบุคคล สัตว์ พืช และทรัพย์สินใน
การอนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในอาชญาบัตรพิเศษก็ได้ 

ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส ารวจแร่
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ 

  
มาตรา 48  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจของแต่ละปีที่

ก าหนดไว้ในอาชญาบัตรพิเศษ 

ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีหรือเงื่อนไขที่ก าหนดตาม
มาตรา 47 และข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งของแต่ละปีแล้ว ปรากฏว่าผลการส ารวจในปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่
ประสงค์จะเปิดการท าเหมืองในเขตค าขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ที่จะเปิดการท าเหมืองได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพ้ืนที่บางส่วนก็ได้ โดยยื่นค า
ขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และให้อาชญาบัตรพิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพ้ืนที่บางส่วนนั้นมี
ผลนับแต่วันที่ยื่นค าขอ และให้ข้อผูกพันส าหรับปีที่เหลืออยู่หรือข้อผูกพันส าหรับพ้ืนที่ส่วนที่คืนนั้นสิ้นผลไปด้วย 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 49  เมื่อสิ้นรอบปีข้อผูกพันใด ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพันตาม

มาตรา 48 ส าหรับการส ารวจในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องจ่ายเงินเท่ากับจ านวนที่ยังมิได้ใช้
จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นรอบปีขอ้ผูกพันดังกล่าว 



ในการส ารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่ายเงินเพ่ือการส ารวจในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อ
ผูกพันที่ก าหนดไว้ส าหรับรอบปีข้อผูกพันนั้น ให้มีสิทธิหักจ านวนเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันส าหรับการส ารวจ
ในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได ้

  
มาตรา 50  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไปใน

รอบระยะเวลาทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอาชญาบัตรพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และต้องยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่ได้
กระท าไปทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรพิเศษสิ้น
อายุ  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 51  ให้อาชญาบัตรพิเศษสิ้นสุดลงก่อนอายุท่ีก าหนดไว้ในอาชญาบัตร เมื่อ 

(1) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

(2) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไปในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 

(5) ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา 48 

(6) อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ โดยให้มีผลนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอนนั้น 

  
หมวด 5 

การท าเหมือง 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
  
มาตรา 52  ห้ามมิให้ผู้ใดท าเหมืองในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งท าเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ 

เว้นแต่จะได้รับประทานบัตร 

ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถือประทานบัตร และให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถือประทานบัตรด้วย 



การขอและการออกประทานบัตร และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสามต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในมาตรา 19 โดยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมือง ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนการฟื้นฟู การ พัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  
มาตรา 53  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่และการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการแร่ 

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศเพ่ือแบ่งการท าเหมืองออกเป็นสามประเภทดังนี้ 
(1) การท าเหมืองประเภทที่ 1 ได้แก่ การท าเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัดที่มีการท าเหมืองเป็นผู้ออกประทาน
บัตร 

(2) การท าเหมืองประเภทที่ 2 ได้แก่ การท าเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยยี่สิบห้าไร่ ให้อธิบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

(3) การท าเหมืองประเภทที่ 3 ได้แก่ การท าเหมืองที่ไม่ใช่การท าเหมืองประเภทที่ 1 หรือการท า
เหมืองประเภทที่ 2 การท าเหมืองในทะเล และการท าเหมืองใต้ดิน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แร่เป็นผู้ออกประทานบัตร 

ในการออกประกาศเพ่ือแบ่งประเภทการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงพ้ืนที่ ชนิดแร่ 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ วิธีการท าเหมือง และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจเกิดจากการท าเหมือง 

ในกรณีที่การท าเหมืองใดเข้าลักษณะของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องก าหนดให้เป็นการท า
เหมืองประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี 
  

ส่วนที่ 2 

การขอประทานบัตร 

 

 



มาตรา 54  ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที ่

ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมค าขอ 

(1) หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการท าเหมืองอยู่ในเขตค าขอตามระเบียบ
ที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) แผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

(3) ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(4) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอยินยอม
ให้ผู้ยื่นค าขอท าเหมืองในเขตค าขอนั้นได้ และในกรณีพ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ยื่น
หลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองในพ้ืนที่ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐก่อนการพิจารณา
อนุญาต 

(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 52 

การก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง (3) ให้ก าหนดวิธีการใน
การจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง
ด้วย 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามวรรคสอง (3) ให้ใช้ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่ หรือเพ่ือ
ใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา 55  การขอประทานบัตรในเขตหนึ่ง ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละหกร้อยยี่สิบห้าไร่ เว้นแต่ 
(1) การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละสองพันห้าร้อยไร่ 
(2) การขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละหนึ่งหมื่นไร่ 
(3) การขอประทานบัตรในทะเล ให้ขอได้ไม่เกินค าขอละห้าหมื่นไร่ 
  
มาตรา 56  เมื่อได้รับค าขอประทานบัตรแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่

ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอ่ืนใดตามมาตรา 119 

เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประกาศ
การขอประทานบัตรของผู้ยื่นค าขอโดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ท า



การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการยื่นขอประทานบัตร เมื่อครบก าหนดเวลาให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ จะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการท าประชามติของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรโดยผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

ส่วนที่ 3 

การออกประทานบัตร 

 

  
มาตรา 57  เพ่ือประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ห้ามออกประทานบัตรในลักษณะที่ท าให้มีเขต

เหมืองแร่ซ้อนกันในระดับความลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

  
มาตรา 58  ประทานบัตรมีอายุไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันที่ออก 

ประทานบัตรใดได้ก าหนดอายุไว้ต่ ากว่าสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอต่อ
อายุให้ยื่นค าขอก่อนวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ทั้งนี้ ผู้ออกประทานบัตรจะ
ต่ออายุให้อีกก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินสามสิบปี 

ในกรณีที ่ประทานบัตรใดได้รับการต่ออายุ ให้ระยะเวลาการต่ออายุเริ ่มนับแต่วันที ่ผู ้ ออก
ประทานบัตรอนุญาตให้มีการต่ออายุนั้น 

การยื่นค าขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพ่ือประกอบการพิจารณาการขอต่ออายุ
ประทานบัตรด้วย 

  
ส่วนที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตร 

 

  
มาตรา 59  ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้ 



(1) เตรียมการเพ่ือการท าเหมือง เช่น การปลูกสร้างอาคาร การก่อสร้างหรือการติดตั้งเครื่อง
ทุ่นแรงในการท าเหมือง ขุดทางน้ า ท าท านบ หรือท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตประทานบัตรเพ่ือประโยชน์แก่
การท าเหมือง 

(2) แต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรม หรือทิ้งมูลดินทราย 

(3) ท าเหมืองในเขตประทานบัตร และขายแร่ที่ระบุไว้ในประทานบัตร รวมถึงแร่อ่ืนที่เป็นผล
พลอยได้จากการท าเหมืองนั้น 

ความใน (2) มิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน เว้นแต่เป็นการกระท าในเขตพ้ืนที่
ที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

การใช้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรแล้ว ไม่เป็นเหตุให้ผู้
ถือประทานบัตรได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินนั้น 

  
มาตรา 60  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับซึ่ งมีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน ให้ถือว่าประทานบัตรทั้งหมดมีเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  อาจร่วม
แผนผังโครงการท าเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้ โดยยื ่นค าขอและรับใบอนุญาตจากเจ้า พนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน และมีพ้ืนที่
เหมืองแร่ที่ไม่อาจท าเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัย หรือไม่อาจน าแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่า งคุ้มค่าได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพ่ือความปลอดภัย ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีอ านาจก าหนดให้ผู้
ถือประทานบัตรหลายคนซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 61  ในกรณีผู้ถือประทานบัตรไม่มีหนี้ค้างช าระและได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ รวมทั้งได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการออกประทานบัตรจนครบถ้วนแล้ว ผู้ถือประทานบัตรอาจคืนสิทธิตาม
ประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยยื่นค าขอและคืนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที ่

กรณีคืนประทานบัตรทั้งหมด ให้สิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว และ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 



กรณีคืนประทานบัตรบางส่วน ให้สิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดลงเมื่อมีการก าหนดเขต
เพ่ือตัดเนื้อท่ีประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจากส่วนที่คืนเสร็จแล้ว และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ได้ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนแก่ผู้ถือประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

การพิจารณาค าขอคืนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอคืนประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์ขอคืนประทานบัตรบางส่วนต้องช าระค่าใช้จ่ายในการก าหนดเขต
ตามวรรคสาม 

  
มาตรา 62  สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือประทานบัตรตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 

(2) ผู้ถือประทานบัตรเป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ผู้ถือประทานบัตรขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ผู้ออกประทานบัตรมีค าสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

(5) เมื่อผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในเขตประทาน
บัตรหรือเขตเหมืองแร่ต่อไปโดยค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนพื้นที่ท่ีเจ้าของที่ดินไม่ให้
ความยินยอมหรือไม่อนุญาตนั้น และให้น าบทบัญญัติมาตรา 61 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(6) สิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร 

(7) ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ หรือช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 133 วรรคสอง 

  
มาตรา 63  ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง หากมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตเหมืองแร่ 

และผู้ถือประทานบัตรหรือทายาทไม่ยื่นขออนุญาตครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตร
สิ้นสุดลง ให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจน าออกขาย 

หากปรากฏว่าราคาของแร่ที่จะขายตามวรรคหนึ่งนั้นต่ าเกินไป อธิบดีมีอ านาจให้ด าเนินการ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ดังกล่าว เพ่ือให้มีราคาเพ่ิมขึ้นและคุ้มค่าก่อนขาย   ทั้งนี้ ให้หักค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่จากเงินที่ได้จากการขายแร่นั้น 



ในกรณีไม่มีผู้ซื้อแร่ตามวรรคสองหรือแร่นั้นมีราคาไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายในการขาย อธิบดีอาจสั่ง
ให้น าแร่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนแก่ทางราชการ หรือจ าหน่ายออกจากสา
รบบของทางราชการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ผู้ซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเม่ือประสงค์จะขาย ให้ขออนุญาตขนแร่และขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้นตามมาตรา 97 วรรคสอง 

  
มาตรา 64  เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีตาม

มาตรา 75 หรือผู้ถือประทานบัตรยื่นค าขอต่ออายุ และยังมิได้มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุจากผู้ออกประทานบัตร 

  
มาตรา 65  สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา 66  ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการท าเหมืองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร 

เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
การเปิดการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเตรียมการท าเหมืองตามมาตรา 59 

(1) ด้วย 

ก่อนการเปิดการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และต้องน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และ
เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แล้ว ให้ด าเนินการท าเหมืองได้ 

การท าเหมืองต้องมีปริมาณงานและระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีมีเหตุขัดข้อง ผู้ถือประทานบัตรอาจขออนุญาตหยุดการท าเหมืองต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่ และจะหยุดท าเหมืองได้เมื ่อได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า พนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่

เมื่อผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะขอเปิดการท าเหมืองหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการท าเหมือง
ตามวรรคสาม ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และจะเริ่มท าเหมืองได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

เหตุขัดข้องในการเปิดการท าเหมือง การหยุดการท าเหมือง ระยะเวลา การตรวจสอบ การขอ
อนุญาตหยุดการท าเหมือง และการขออนุญาตเปิดการท าเหมือง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



มาตรา 67  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศก าหนดให้การท าเหมืองในพ้ืนที่หรือชนิดแร่ใด ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ เพื่อตรวจสอบ 
ควบคุม และเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง โดยผู ้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 68  ผู้ถือประทานบัตรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ท าเหมืองตามวิธีการท าเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทาน

บัตร 

(2) การเพ่ิมเติมชนิดแร่ที่จะท าเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมือง แผนผัง โครงการและ
เงื่อนไขส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1 จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ส่วนการท าเหมืองประเภทที่ 2 และการท าเหมืองประเภทที่ 3 จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี 

(3) ห้ามท าเหมืองใกล้ทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือทางน้ า
สาธารณะภายในระยะหนึ่งร้อยเมตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1 และภายในระยะสามร้อยเมตรส าหรับการ
ท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เว้นแต่ประทานบัตรก าหนดให้ท าได้ หรือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแผนผัง
โครงการ 

(4) ห้ามปิดกั้น ท าลาย หรือท าด้วยประการใดให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ
ดังกล่าวตามกฎหมาย โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือฟ้ืนฟูทาง
หลวงหรือทางน้ าสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดิม 

(5) ห้ามทดน้ าหรือชักน้ าจากทางน้ าสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกเขตเหมืองแร่ เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบทางน้ าสาธารณะดังกล่าวตามกฎหมาย 

(6) ห้ามทิ้งหรือยอมให้ผู้อ่ืนน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



(7) การท าเหมือง การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม ภายในเขตเหมืองแร่ ห้ามกระท า
หรือละเว้นกระท าการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

(8) ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองตามแผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิด
เหมืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ 

(9) วางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท า
เหมืองตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด และในกรณีการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ต้องจัดท า
ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่ก าหนดด้วย 

(10) ช าระหนี้อันพึงต้องช าระตามพระราชบัญญัตินี้ 
(11) แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลันในกรณีที่หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการ

แผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าไว้สูญหายหรือถูกท าลาย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดท าหลักหมายเขต
เหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ใหม่ตามมาตรา 121 วรรคสาม 

(12) ต้องรายงานการท าเหมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีการท าเหมืองใดต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการด าเนินการตาม (2) (3) (4) หรือ (5) มีผลกระทบ
ต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วก่อนการอนุญาตตาม (2) 
(3) (4) หรือ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

ในกรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้ออกประทานบัตรมีอ านาจก าหนดให้มีการปรับปรุง
แผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนตาม (8) และปรับปรุงการวางหลักประกันตาม (9) ให้สอดคล้องกับแผนที่มีการปรับปรุงใหม่ได้ 

  
มาตรา 69  ภายใต้บังคับมาตรา 129 และมาตรา 130 เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏว่าการท า

เหมืองของผู้ถือประทานบัตรใดเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนและไม่อาจหาข้อ
ยุติได้ ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เสนอให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่
จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยรวดเร็วและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



ในกรณีที่ปรากฏผลจากการสอบหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งว่าผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนเกิดจากการท าเหมือง ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่ จังหวัดมีค าสั่งเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการเยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่
จังหวัดตามวรรคสอง 

  
มาตรา 70  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 (8) หรือไม่เยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการท าเหมือง ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่น าเงินจากหลักประกันหรือค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา 68 (9) มาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรน า
หลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่หลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยไม่เพียงพอ ผู้ถือประทานบัตรต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ออกประทานบัตรก าหนด หรือได้ฟ้ืนฟูสภาพ
พ้ืนที่การท าเหมืองตามแผนฟ้ืนฟูครบถ้วน หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแล้ว ให้คืนหลักประกัน
ตามมาตรา 68 (9) ส่วนที่เหลือนั้นแก่ผู้ถือประทานบัตร 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรือจัดท าประกันภัยตามมาตรา 68 (9) หรือไม่น า
หลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีค าสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

  
ส่วนที่ 5 

การรับช่วง การโอน และการสวมสิทธิ 
 

 

มาตรา 71  ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรยอมให้ผู้อ่ืนรับช่วงการท าเหมืองไม่ว่าเฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือท้ังหมดของเขตเหมืองแร่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตร 

ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อ่ืนรับช่วงการท าเหมืองตามวรรคหนึ่งยังคงมีหน้าที่และความรับผิด
ตามกฎหมาย และให้ผู้รับช่วงการท าเหมืองนั้นมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รั บช่วงการท า
เหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

การยื่นค าขอและการอนุญาตการรับช่วงท าเหมือง และการเลิกการรับช่วงการท าเหมือง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



มาตรา 72  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะโอนประทานบัตร ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ออก
ประทานบัตร 

การยื่นค าขอโอนประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนยื่นค า
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือประทานบัตรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประทานบัตร 

การอนุญาตให้โอนประทานบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีการช าระหนี้สินที่ค้างช าระตาม
พระราชบัญญัตินี้แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จนครบถ้วนแล้ว 

การยื่นค าขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 73  ในการโอนประทานบัตร นอกจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ผู้โอนจะต้อง

เสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองที่ตนพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง ให้เรียกเก็บเฉพาะแต่ในส่วนที่ เป็น
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินอ่ืน 

การโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา สามี ภริยา หรือผู้สืบสันดานของผู้โอนเอง ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง 

  
มาตรา 74  ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรตาย และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 

ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแจ้งชื่อของทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตาย เพ่ือเสนอไปยังผู้ออกประทานบัตรเพ่ือพิจารณา 
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหรือผู้ออกประทานบัตรไม่อนุญาต ให้ถือว่าสิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนอายุ
ของประทานบัตร 

ในกรณีที่ทายาทผู้ถือประทานบัตรหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรโดยการตก
ทอดภายในก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกท าเหมืองต่อไปได้ เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร
จนกว่าผู้ออกประทานบัตรจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 



การที่ทายาทคนหนึ่งคนใดยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิทายาทคนอ่ืนหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรดังกล่าวด้วยในเวลาใด 
ๆ ก่อนผู้ออกประทานบัตรจะอนุญาตให้มีการรับโอนประทานบัตรนั้น 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผู้รับโอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอน
สิทธิท าเหมือง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้น าความในสี่วรรคก่อนมาใช้
บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

  
มาตรา 75  ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ ผู้ออก

ประทานบัตรอาจจัดให้มีการประมูลเพ่ือให้ผู้ชนะการประมูลเข้าสวมสิทธิการท าเหมืองตามประทานบัตรนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามอายุประทานบัตรเดิมที่เหลืออยู่ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประทานบัตรนั้น 

  
หมวด 6 

การท าเหมืองใต้ดิน 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 76  ให้น าบทบัญญัติในหมวดอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการท าเหมืองใต้ดิน

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ 
  
มาตรา 77  การท าเหมืองใต้ดินที่ไม่รุกล้ าแดนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือการท าเหมืองใต้ดินที่อยู่ภายในเขตเหมืองแร่ในประทานบัตรที่ออกตามความใน
หมวด 5 ส่วนที่ 3 ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติในหมวดนี้ โดยต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวด 
5 

 



มาตรา 78  การท าเหมืองใต้ดินต้องท าในระดับความลึกที่ปลอดภัย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา รวมทั้งวิธีการท าเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ในแต่ละพ้ืนที่ และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต
และทรัพย์สิน 

  
มาตรา 79  การท าเหมืองใต้ดินที่อยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ยื่นค าขอ

ประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิท าเหมืองในเขตท่ีดินนั้น 

  
มาตรา 80  เขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องไม่รุกล้ าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ในกรณีที่พบว่าการท าเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างส าคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟ้ืนฟูได้ ให้ผู้ออกประทานบัตรก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรมิให้
ท าเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้น 

  
ส่วนที่ 2 

การออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

 

  
มาตรา 81  ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา 78 

(2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา 80 วรรคสอง 

(3) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการท าเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปทั้งทางเลือกทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ที่มีอยู่โดยทั่วไป และทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะน ามาใช้ พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

(4) ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการท าเหมือง และการแต่งแร่ ที่แสดงถึงมาตรการในการลด
ผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่ีอาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

(5) ข้อเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 
86 (2) ที่ระบุถึงจ านวนเงินสนับสนุน และระเบียบการตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มี
สิทธิตรวจสอบการท าเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 88 



(6) เส้นทางขนส่ง และแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะพัฒนาขึ้นพร้อม
รายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการท าเหมืองใต้ดินในโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

(7) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา 90 ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอา
ประกันภัยไว้โดยชัดเจน 

(8) แผนการฟ้ืนฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

(9) การวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท า
เหมือง 

  
มาตรา 82  เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน

ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้อธิบดีประมวล
ข้อมูลต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตรต่อไป 

(1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา 81 

(2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นตาม
วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจหรือการจัดรับฟังความ
คิดเห็นไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

  
มาตรา 83  เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 82 สิ้นสุดลง ให้อธิบดีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตามมาตรา 86 พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสีย แล้วน ามาก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา 81 

(2) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพ่ิมเติมที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 



มาตรา 84  การออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอประทานบัตรเสนอค าขอตามเงื่อนไขในมาตรา 81 

(2) ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 82 

(3) ได้ก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา 83 

  
มาตรา 85  การแก้ไขเงื่อนไขในประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา 83 ให้น า

บทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมือง
ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยทั่วไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 82 

  
ส่วนที่ 3 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

มาตรา 86  ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินท าการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้
เสียเพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตน โดยให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
ประชุมปรึกษาตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ประกาศเพ่ือก าหนดขั้นตอนการจัดประชุมปรึกษาตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุถึงหลักเกณฑ์
และข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

(1) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอัน
จ าเป็นและประเด็นปัญหาโดยชัดเจน 

(2) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียและการได้มาซึ่ง
ตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น 

(3) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมีตัวแทนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย 

(4) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไป ให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งตัวแทนเข้า
ร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตาม (2) ศึกษาข้อมูลตาม
สมควร 

  



มาตรา 87  ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ครั้งใด ให้ผู้ขอ
ประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 86 (2) เพ่ือด าเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 88  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินรายใด ให้อธิบดี

เรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 86 (2) เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมือง
ตามท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 

ให้ผู้ถือประทานบัตรน าเงินอุดหนุนในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบตาม
วรรคหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว ให้อธิบดี
จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 

คุณสมบัติและวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ เงื่อนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 86 (2) ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
ส่วนที่ 4 

การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
 

  
มาตรา 89  การท าเหมืองใต้ดินในเขตประทานบัตรในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการท าให้

เสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่นั้น ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินระงับการ
กระท าและจัดการแก้ไขตามที่จ าเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ 

(1) การท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ท าเหมืองใต้ดิน และมีระดับลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร 

(2) การท าเหมืองใต้ดินไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธีการท าเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่
เพ่ือประกันความม่ันคงของชั้นดินไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

  
มาตรา 90  ในกรณีที่พ้ืนดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทรุดตัวลงในลักษณะที่

ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้น าหลักความรับผิดต่อไปนี้มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิดข้ึน 

(1) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการทรุดตัวของพ้ืนดินนั้นเกิดข้ึนจากการท าเหมืองใต้ดิน 



(2) หากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้วเห็นว่าการท าเหมืองใต้ดินเป็น
ต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพ้ืนที่ดินนั้น ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่น าหลักประกันตามมาตรา 
81 (9) หรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา 81 (7) มาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และ
แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินน าหลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิมภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งเสนอให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรมิให้ท า
เหมืองใต้ดินในบริเวณนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 80 วรรคสอง 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่น าหลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิม
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีค าสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

  
ส่วนที่ 5 

การก าหนดเงินค่าทดแทน 

 

  
มาตรา 91  ในกรณีที่มีการท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่ง ร้อยเมตร

ในเขตท่ีดินแปลงใด ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือผู้มีสิทธิ
ท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินในบริเวณ
ดังกล่าวตามจ านวนเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทน 

  
มาตรา 92  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มีการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่

ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่เขตเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ธนารักษ์พ้ืนที่ เจ้าพนักงานที่ดินที่เขต
เหมืองใต้ดินตั้งอยู่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตเหมืองใต้ดินตั้งอยู่แห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจ านวนสามคน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
ธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในการก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนนั้น ให้ค านึงถึงผลกระทบจากการท าเหมืองใต้ดินที่อาจท าให้
ประโยชน์การใช้สอยที่ดินดังกล่าวของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นลดลง 
โดยคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนอาจก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินจ่ายเงินค่าทดแทน ใน
คราวเดียวหรือจ่ายเป็นงวดตลอดอายุประทานบัตรก็ได้ 



การก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและจ่ายเงินค่าทดแทน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 93  เมื่อคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนได้ก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนแล้ว ให้เจ้า

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งแก่ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินว่าจะยินยอมช าระเงินค่า
ทดแทนตามที่ก าหนดได้หรือไม่ หากผู้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินไม่ยินยอมช าระเงินค่าทดแทนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ออกประทานบัตรสั่งยกค าขอประทานบัตรนั้น 

ในกรณีที่ได้ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินแล้ว ผู้ถือประทานบัตรไม่ยอมช าระเงินค่าทดแทน
ตามเงื่อนไขในประทานบัตร ให้ผู้ออกประทานบัตรมีค าสั่งเพิกถอนประทานบัตร 

  
หมวด 7 

การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 
 

  
มาตรา 94  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาแร่รายย่อย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่รายย่อย เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 

การขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 95  ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การแจ้งและการรับแจ้ง และการร่อนแร่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 96  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนดไว้ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว 

  
  



หมวด 8 

การประกอบธุรกิจแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม 

 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจแร่ 
 

  
มาตรา 97  แร่ที่ได้มาจากประทานบัตรหรือแร่อ่ืนที่เป็นผลพลอยได้จากการท าเหมืองใบอนุญาต

ขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่ได้แจ้งไว้ เมื่อได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ตามหมวด 11 แล้ว ให้เป็นแร่ที่ท าการ
ซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ หรือขนได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

แร่ที่ได้มาโดยประการอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจอนุญาตให้ครอบครองเป็นกรณีพิ
เศษเฉพาะราย และเม่ือได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว ให้เป็นแร่ที่ขอขนหรือขอขายได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
ครั้งนั้น 

การขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนเป็นกรณีพิเศษตามวรรคสอง ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 98  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้แร่ชนิดใด สภาพอย่างใด ปริมาณเท่าใด หรือ

ในพื้นที่ใด เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการ
ขนแร ่

  
มาตรา 99  การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ที่อยู่ในความ

ควบคุมตามมาตรา 98 ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การยื่นค าขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 100  บทบัญญัติในมาตรา 97 และมาตรา 99 มิให้ใช้บังคับกับ 

(1) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการส ารวจแร่เพ่ือน าไปวิเคราะห์หรือวิจัยไม่เกิน
ปริมาณที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตร 

(2) การครอบครองแร่หรือการขนแร่แต่ละชนิดปริมาณไม่เกินสิบกิโลกรัม แต่เมื่อเห็นสมควร
อธิบดีจะก าหนดปริมาณให้น้อยกว่าสิบกิโลกรัมก็ได้ 



(3) การครอบครองแร่พลอยได้จากการแต่งแร่ภายในเขตแต่งแร่ หรือการครอบครองตะกรันที่มี
แร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณที่อธิบดีก าหนดภายในเขตโลหกรรม ซึ่งแร่พลอยได้หรือแร่ชนิดอ่ืนนั้นยังมิได้ช าระ
ค่าภาคหลวงมาก่อน 

(4) การครอบครองแร่หรือการขนแร่เพ่ือการศึกษาหรือวิจัยของสถาบันวิจัยของเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา 

(5) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ในสภาพวัตถุส าเร็จที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับปฏิมากร 
หรือผลผลิตจากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม 

(6) การครอบครองแร่หรือการขนแร่ที่ได้มาจากการท าเหมืองในเขตเหมืองแร่ที่เก็บแร่นั้นไว้ 
  
มาตรา 101  การซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการช าระค่าภาคหลวงแร่ให้
ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ครอบครอง ผู้ เก็บ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ใช้แร่ ต้องรายงานการซื้อ การขาย การครอบครอง การเก็บ การแต่งแร่ 
การประกอบโลหกรรม หรือการใช้แร่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา 102  ใบอนุญาตตามมาตรา 99 ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  
มาตรา 103  ในกรณีท่ีใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุ และผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ยื่นขอต่ออายุ

ใบอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้น าบทบัญญัติมาตรา 63 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 104  เพ่ือประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน รัฐมนตรีอาจออกประกาศก าหนดดังนี้ 
(1) ชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งออกนอก

ราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(2) ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

(3) ชนิด สภาพ และปริมาณแร่ที่ต้องแจ้งการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 



ความในวรรคหนึ่ง (1) มิให้ใช้บังคับกับการน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์หรือวิจัย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ให้อธิบดีเป็นผู้ออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งการน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือ
ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) 

การขออนุญาตหรือการแจ้งการน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 105  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่ และการจัดเก็บ

แร่ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปได้ และในกรณีที่ผู้น าแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
ประสงค์จะน าแร่นั้นไปแต่งหรือประกอบโลหกรรม จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 2 หรือส่วนที่ 3 ของหมวดนี้ด้วย 

  
ส่วนที่ 2 

การแต่งแร ่

 

  
มาตรา 106  ห้ามมิให้ผู้ใดแต่งแร่ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตร 

ใบอนุญาตแต่งแร่ให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน สัตว์ 
พืช และทรัพย์สิน ผู้ออกใบอนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การขอและการออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 107  ในการแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

ก่อนเริ่มการแต่งแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และ
ต้องน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว ให้ด าเนินการแต่งแร่ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  



มาตรา 108  การขยายหรือลดเขตแต่งแร่ การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่ง
แร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 109  ในการแต่งแร่ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระท าหรือละเว้นกระท าการใดอันน่าจะเป็น

เหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

  
ส่วนที่ 3 

การประกอบโลหกรรม 

 

  
มาตรา 110  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้การประกอบโลหกรรมแร่ชนิดใด ปริมาณ

การผลิตขนาดใด และโดยกรรมวิธีใด เป็นการประกอบโลหกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 111  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบโลหกรรมควบคุม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ถือประทานบัตรซึ่งประกอบโลหกรรมภายในเขตประทาน

บัตร และผู้ประกอบโลหกรรมควบคุมท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน สัตว์ 
พืช และทรัพย์สิน ผู้ออกใบอนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 112  ในการประกอบโลหกรรม ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ก่อนเริ่มประกอบโลหกรรม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันและต้องน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว ให้ด าเนินการ
ประกอบโลหกรรมได้ 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  



มาตรา 113  การขยายหรือลดเขตโลหกรรม การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกร
รม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 114  ในการประกอบโลหกรรม ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมกระท าหรือละ

เว้นกระท าการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน 
หรือสิ่งแวดล้อม 

  
ส่วนที่ 4 

การต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 115  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บ

แร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค า
ขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับ ใบอนุญาต และให้ประกอบ
กิจการต่อไปจนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ 
การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 116  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมใดโอน

ใบอนุญาตให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 117  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตในหมวดนี้ตาย และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการ

ต่อไป ให้น าบทบัญญัติมาตรา 74 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ 5 

การออกใบแทน 

 



มาตรา 118  ในกรณีอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย ให้
ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 9 

การรังวัด 

 

 

มาตรา 119 เมื่อได้รับค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรพิเศษ ค าขอประทาน
บัตร ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทรายแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอ โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีอ่ืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีการก าหนดเขตโดยการรังวัด ให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายน า รังวัดตาม
วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเป็นหนังสือ 

  
มาตรา 120  เพ่ือประโยชน์แก่การรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่

มอบหมาย มีอ านาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้  แต่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นมีส่วนร่วมและอ านวยความ
สะดวกในการรังวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีต้องสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ของผู้ใด พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบหมาย มีอ านาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจ าเป็น 

ในการรังวัด เมื่อมีความจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย มีอ านาจ
ที่จะขุดดิน ตัดต้นไม้ หรือรานกิ่งไม้ หรือกระท าการอย่างอ่ืนแก่สิ่งที่กีดขวางต่อการรังวัดได้เท่าที่จ าเป็น   ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงการที่จะให้เจ้าของได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 

ในกรณีที ่การเข้าไปในที ่ด ินดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู ้ม ีส ิทธ ิในที ่ด ิน ผู้
ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนใดในที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ โดยผู้ยื่นค าขอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่
เกิดข้ึน 

  
มาตรา 121  การก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามมาตรา 119 ให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 



ในกรณีค าขอประทานบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขต
เหมืองแร่ให้ปรากฏชัดเจนและตรวจสอบได้ 

ถ้าหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าไว้สูญหายหรือถูก
ท าลาย ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดท า
หลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ใหม่ 

ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่แจ้งตามวรรคสาม หากมีการท าเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร 
ให้ถือว่าจงใจท าเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร 

  
มาตรา 122  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการแผนที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้ใดท าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้
ออกประทานบัตรหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมาย แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 123  ในกรณีที่จะต้องก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามมาตรา 119 โดยการรังวัดหรือวิธีอ่ืนใด 

อธิบดีอาจก าหนดให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดท ารายงาน
การรังวัดเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

  
หมวด 10 

การยกค าขอ การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต 

 

 

ส่วนที่ 1 

การยกค าขอ 

 

  
มาตรา 124 อธิบดีมีอ านาจสั่งยกค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือค าขออาชญาบัตรพิเศษ

ได้ เมื่อผู้ยื่นค าขอ 

(1) ขาดนัดในการน ารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(2) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ด าเนินการตามความจ าเป็น
เพ่ือออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ 



(3) กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด 4 หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าเช่น
ว่านั้น 

  
มาตรา 125  อธิบดี หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ มีอ านาจสั่งยกค าขอประทาน

บัตรได้ เมื่อผู้ยื่นค าขอ 

(1) ขาดนัดในการน ารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(2) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ด าเนินการตามความจ าเป็น
เพ่ือออกประทานบัตร 

(3) กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด 5 หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าเช่น
ว่านั้น 

(4) เมื่อปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการท าเหมืองในเขตค าขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิดการท า
เหมืองได ้

  
ส่วนที่ 2 

การยกเลิก การแก้ไข และเพิกถอนการอนุญาต 

 

  
มาตรา 126  เมื่อได้มีการอนุญาตโดยการออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ

ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว และผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่มารับภายในสามสิบวันนับ
แต่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียได้ 

  
มาตรา 127  เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ให้ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้
ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอ านาจเรียกอาชญาบัตรประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น
มาแก้ไขให้ถูกต้องหรือเพิกถอนเสียได้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไม่ได้ 

เพ่ือประโยชน์แก่การอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์ สาธารณะ
อย่างอ่ืนของรัฐ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจเรียกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ 
หรือประทานบัตร มาแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาที่ได้อนุญาตไว้ได้ตามความจ าเป็น หรือ
เพิกถอนได้ แล้วแต่กรณี และในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินชดเชย



ความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ความเสียหายต้องไม่รวมถึง
มูลค่าของแร่ที่ยังมิได้น าขึ้นมาจากการท าเหมือง 

  
มาตรา 128  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ช าระหนี้ เมื่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือให้ช าระแล้ว และไม่
ช าระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับค าบอกกล่าว ให้ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต 
แล้วแต่กรณี มีอ านาจในการสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

  
มาตรา 129  เมื่อปรากฏว่าผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในอาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือด าเนินการใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ความเสียหาย หรืออันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน หรือสั่งให้แก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตหรือออกใบอนุญาตอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจผูกมัดประทับตราบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ เพ่ือมิ ให้ท างานได้ในระหว่างการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 130  ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม จงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 129 โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้อธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว ให้ผู้ออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งสั่งให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ 

ถ้าผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือการประกอบกิจการนั้นอาจจะท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างรุนแรงอันเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่ชีวิต 
สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่อาจแก้ไขได้ ให้อธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ออก
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
ถูกเพิกถอน 



หมวด 11 

ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม และเงินบ ารุงพิเศษ 

 

  
มาตรา 131  ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผู้แจ้งการร่อนแร่ ผู้รับ

ใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แร่ที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร รวมถึงแร่อ่ืนที่เป็นผลพลอยได้จากการท าเหมือง 

(2) แร่อ่ืนที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอ่ืนเจือปนอยู่เกินปริมาณที่
อธิบดีก าหนด ซึ่งยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ 

(3) แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ 
(4) แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองตามมาตรา 97 วรรคสอง ซึ่งแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวง

แร่ 
(5) การซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ 
  
มาตรา 132  อัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของราคาตลาดแร่ 
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ราคาตลาดแร่แต่ละชนิดให้เป็นตามที่อธิบดีก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การก าหนดราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบ
และการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด   ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่สามารถ
ประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ ต้องก าหนดให้มีการวางหลักประกัน
การช าระค่าภาคหลวงแร่ตามจ านวนที่เหมาะสมด้วย 

  
มาตรา 133  ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่  หรือช าระ

ค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง ให้ อธิบดีมีหนังสือ
เรียกให้ผู้นั้นมาชี้แจงโดยก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพ่ือน าหลักฐานกา รช าระ
ค่าภาคหลวงแร่มาแสดง หากพบว่าไม่มีหลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่หรือหลักฐานที่น ามาแสดงนั้นยังไม่อาจ
รับฟังได้ว่ามีการช าระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือผู้นั้นไม่มาชี้แจงภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ เพ่ือประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



เมื่อคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ประเมินว่าให้ช าระค่าภาคหลวงแร่เป็นจ านวน
เท่าใดหรือให้ช าระค่าภาคหลวงแร่เพ่ิมเป็นจ านวนเท่าใด ให้ผู้ถูกประเมินช าระภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้นั้นจะต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ทั้งหมด
หรือค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ยังขาด แล้วแต่กรณี พร้อมเงินเพ่ิมสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดนั้น 

  
มาตรา 134  ผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับการยื่นค าขอ 

และต้องออกค่าใช้จ่ายหรือวางเงินล่วงหน้าเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดด าเนินงานตามความจ าเป็นอันควรแก่กรณี
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีการสั่งยกค าขอ หรือไม่อนุญาตตามค าขอ หรือผู้ยื่นค าขอได้ถอนค าขอ ให้คืนค่าใช้จ่าย
หรือเงินล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จ่ายส าหรับกิจการนั้นแก่ผู้ยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 135  การส ารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ ต้องเสียค่า

สิทธิการส ารวจแร่ในอัตราก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษสิ้นสุดลงก่อนอายุที่ก าหนด ผู้ถือ
อาชญาบัตรไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิการส ารวจแร่ที่ตนได้ช าระแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ถืออาชญาบัตรไม่ช าระค่าสิทธิการส ารวจแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อเจ้า พนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแล้ว และไม่ช าระภายในหกสิบวันนับแต่วันรับค าบอกกล่าว 
ให้ผู้ออกอาชญาบัตรมีอ านาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรนั้นเสียได้ 

  
มาตรา 136  ผู้ถือประทานบัตรต้องเสียเงินบ ารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าภาคหลวง

แร่ที่ผลิตได้จากประทานบัตรนั้น 

เงินบ ารุงพิเศษตามวรรคหนึ่งให้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้าน
แร่ การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์ และการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ รวมตลอดท้ังการจัดสรรเงินบ ารุงพิเศษ ให้
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศก าหนดให้แร่ชนิดใด
ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นการเรียกเก็บเงินบ ารุงพิเศษตามระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ 
  



หมวด 12 

การพัฒนาและการส่งเสริม 

 

  
มาตรา 137  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการแร่อาจออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมในเรื่องดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประกอบ
กิจการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

(2) เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติภัย 

(3) เหตุอื่นอันสมควร 

  
มาตรา 138  หากปรากฏว่าพ้ืนที่ใดน่าจะมีแร่เหมาะสมเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งแร่เพ่ือการ

ท าเหมือง รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการแร่อาจให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดท า
เอกสารที่จ าเป็นในการขอประทานบัตร และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่นั้นเพ่ือ
ขอความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนออกประทานบัตรให้
ท าเหมืองในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าพ้ืนที่นั้นมีผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรหรือค าขอ
ประทานบัตรอยู่แล้ว ให้น าบทบัญญัติมาตรา 21 วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับพื้นที่นั้นได้รับความเห็นชอบแล้วตามวรรค
หนึ่ง ในการออกประทานบัตรกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อาจน าพ้ืนที่นั้นออกประมูลโดยให้น า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศก าหนดตามมาตรา 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ให้ผู้ออกประทาน
บัตรพิจารณาให้ผู้ประกอบการตามมาตรา 137 (1) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน 

ผู้ชนะการประมูลตามวรรคสามต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร และต้องช าระค่าใช้จ่ายที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ได้ด าเนินการไปตามวรรคหนึ่งทั้งหมดในวันที่ได้รับประทานบัตร 

  
หมวด 13 

ความรับผิดทางแพ่ง 

 

  



มาตรา 139  ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือคา่เสียหาย
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนต่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนร าคาญอันเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากการกระท าของผู้ได้รับอนุญาตรายนั้น 

  
มาตรา 140  ผู้ใดท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดท า เหมืองออก

นอกเขตประทานบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรรายใดท าเหมืองในเขตประทานบัตร แต่เป็นพ้ืนที่ห้ามท าเหมืองตาม
มาตรา 68 (3) หรือตามกฎหมายอ่ืน นอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว จะต้องชดใช้ค่ าเสียหายให้แก่รัฐตั้งแต่
สองเท่าแต่ไม่เกินสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ได้จากการท าเหมืองในบริเวณดังกล่าวด้วย 

การก าหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงพฤติการณ์และเจตนาของผู้ท า เหมืองหรือผู้
ถือประทานบัตร แล้วแต่กรณี ในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในประทานบัตร 

มูลค่าแร่ตามวรรคหนึ่งให้ถือตามราคาตลาดแร่ที่อธิบดีประกาศใช้ในวันที่มีการกระท าตามวรรค
หนึ่ง 

  
มาตรา 141  ผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรหรือค าขอประทานบัตรที่ถูกจ าหน่ายตามมาตรา 21 วรรคห้า 

หรือมาตรา 138 วรรคสอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายได้ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงซึ่งเกิด
จากการด าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับค าขอนั้น 

ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งจากเงินที่ได้จาก
การประมูลตามมาตรา 21 หรือมาตรา 138 แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งนี้ ค่าทดแทนต้องไม่รวมถึงมูลค่าของแร่ซึ่งยังมิได้
น าขึ้นมาจากการท าเหมือง 

  
มาตรา 142  นอกจากความรับผิดตามมาตรา 139 ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ

การลงโทษตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ ร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้ เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของ
บุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจได้ 

(2) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ประกอบกิจการเหมืองแร่โดยรู้อยู่แล้วว่าการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ไม่ปลอดภัยภายหลังจากการท าแร่นั้นแล้วไม่ด าเนินการใด ๆ ตามสมควร เพ่ือป้องกัน



ไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น   ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบกิจการรู้ถึง
ความไม่ปลอดภัยของการประกอบกิจการ ระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการปกปิดความไม่ปลอดภัยของการประกอบ
กิจการของผู้ประกอบกิจการเมื่อทราบว่าการประกอบกิจการท าเหมืองแร่นั้นไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ
กิจการได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบกิจการ การที่ผู้ประกอบกิจการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

  
หมวด 14 

การควบคุมและการตรวจสอบ 

 

 

ส่วนที่ 1 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 143  ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในเขตเหมืองแร่ เขตประกอบธุรกิจแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม เขตขุดหาแร่รายย่อย 

หรือเขตที่มีการร่อนแร่ เพ่ือตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระ
อาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร ผู้ขุดหาแร่รายย่อย ผู้ประกอบกิจการร่อน
แร่ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ระงับการกระท าที่เป็นการฝ่า
ฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจัดการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) น าแร่ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบวิเคราะห์ 
(4) ยึดหรืออายัดแร่หรือทรัพย์สินใดตามมาตรา 148 

เมื่อได้เข้าไปและท าการตรวจสอบตาม (1) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะกระท าต่อไป
ในเวลากลางคืน หรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 



มาตรา 144  ในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 143 (2) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี ผู้ออกอาชญาบัตร ผู้ออกประทานบัตร หรือผู้ออกใบอนุญาต  เพ่ือพิจารณาพักใช้หรือ
เพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือระงับการประกอบกิจการต่อไป 

  
มาตรา 145  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 146  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 147  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
ส่วนที่ 2 

การด าเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินค้างจ่าย 

 

  
มาตรา 148  บรรดาแร่ที่มีไว้เนื่องในการกระท าความผิด และเครื่องมือ เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ 

ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด หรื อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือ
สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือ
ของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ และเมื่อได้มีการฟ้องคดี ให้น าความในมาตรา 174 วรรค
สองและวรรคสาม มาใช้บังคับ 

ในการยึดหรืออายัดเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูกมัด ประทับตรา จัดท าบัญชี และฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิดและเก็บรักษา
ไว้ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือศาลไม่พิพากษา
ให้ริบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้



ทราบค าสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินนั้นคืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจยึดไว้ ให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน  ทั้งนี้ เว้นแต่อธิบดีจะใช้อ านาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้แสดงหลักฐานเพ่ือ
ขอรับทรัพย์สินคืนภายในสามสิบวัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวและไม่มีผู้ใดมาขอรับทรัพย์สินคืน ให้ทรัพย์สินนั้นตก
เป็นของแผ่นดิน และให้น ามาตรา 150 มาใช้บังคับเก่ียวกับวิธีการประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
และวิธีการขอรับทรัพย์สินคืนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ 
และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว ให้เริ่มนับระยะเวลาตามวรรคสามตั้งแต่วันที่มี
ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ หรือวันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่อธิบดีได้ออก
ประกาศ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 149  ในกรณีทรัพย์สินถูกยึดไว้ตามมาตรา 148 วรรคหนึ่ง มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิด

หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินหรือเงิน 
แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงก าหนดตามมาตรา 148 วรรคสามได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
นั้นถูกยึด หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้
เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

ในการด าเนินการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง อาจมีการก าหนดเงื่อนไขในการคืนและการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ในการกระท าความผิดอีก   ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด 

  
มาตรา 150  ในกรณีที่มีการยึดของกลางที่ต้องสงสัยในการกระท าความผิดโดยไม่ปรากฏตัว

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดส่งมอบของกลางให้แก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีก าหนดเพ่ือเก็บรักษาไว้ และให้อธิบดีมีอ านาจประกาศหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการยึดของกลาง
นั้น และประกาศในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประเภทอ่ืนอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีสิทธิขอรับของกลางคืนจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีอธิบดีระบุไว้ในประกาศ ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 



ในกรณีที่ ไม่มีผู้ ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพ่ือขอรับของกลางคืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ของกลางนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็น เจ้าของหรือผู้
ครอบครอง และขอรับของกลางคืนภายในก าหนดเวลา ให้อธิบดีด าเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้ที ่แสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง เป็น บุคคลที่
พนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วและมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเป็นบุคคลที่ปรากฏหลักฐานในขณะสอบสวน
แล้วว่ามิใช่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด หรือมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวด าเนินการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากอธิบดี หากมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิใช่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา 151  ถ้าทรัพย์สินและของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 148 หรือมาตรา 150 จะ

เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สินหรือมีเหตุอ่ืนอัน
สมควร อธิบดีอาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดการขายทรัพย์สินหรือของกลางก่อนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 148 วรรคสาม หรือมาตรา 
150 วรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อได้เงินเป็นสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางนั้น หรือ 

(2) ถ้าการน าทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้ประโยชน์จะเป็นการบรรเทาความ
เสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ให้น าทรัพย์สินหรือของกลางนั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้ตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ก่อนที่จะสั่งด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีประกาศตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 150 
วรรคสอง เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายมีสิทธิยื่นค าร้องขอรับทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มประกาศ และถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายท าสัญญาไว้กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินหรือ
ของกลางดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้อธิบดีมอบทรัพย์สิน
หรือของกลางดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ แต่ห้ามมิให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายน าทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาขอรับทรัพย์สินหรือของ
กลางไปเก็บรักษา หรือปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมท า
สัญญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้อธิบดีสั่งด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 



หรือในกรณีที่มีการท าสัญญาแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้อธิบดีเรียกทรัพย์สินหรือของกลางดังกล่าวคืนจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง และมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการบังคับตามสัญญาประกันและด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด และในกรณีเช่นนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่า
ทดแทนใด ๆ จากทางราชการอันเนื่องมาจากการด าเนินการหรือการน าทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดหรืออายัดไป
ใช้ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวมิได้ 

  
มาตรา 152  บรรดาค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ค้างจ่ายอยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาคืนภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีหรื อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
หมวด 15 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 153  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 22 มาตรา 32 หรือ

มาตรา 101 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 154  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 122 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 155  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 156  ผู้ถืออาชญาบัตรส ารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีก าหนด หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา 41 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทัง้จ าทั้งปรับ 



มาตรา 157  ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่รายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 วรรคสาม หรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีก าหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา 43 วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 158  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 47 วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตาม

ประกาศที่รัฐมนตรีก าหนดหรือตามเงื่อนไขตามมาตรา 47 วรรคสี่ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 159  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 52 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 160  ผู้ใด 

(1) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคสาม วรรคห้า หรือวรรคหก มาตรา 68 (1) (2) (3) (8) หรือ (9) 
หรือไม่น าหลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(2) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 (4) (5) หรือ (6) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือหยุดการกระท านั้น 

(3) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 (7) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ ถูกต้องหรือหยุดการ
กระท านั้น 

(4) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 (11) หรือ (12) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 161  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 107 มาตรา 112 หรือ

มาตรา 116 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 162  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 94 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 95 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา 94 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการร่อนแร่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 95 วรรค



สอง หรือไมป่ฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 96 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 163  ผู้ใดซื้อแร่ ขายแร่ ครอบครองแร่ หรือขนแร่ ที่ยังมิได้มีการช าระค่าภาคหลวงแร่

ตามมาตรา 97 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 164  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 99 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สามเท่าถึง

ห้าเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 165  ผู้ใดไม่จัดท ารายงานตามมาตรา 101 วรรคสอง หรือจัดท ารายงานดังกล่าวเป็นเท็จ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 166  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 104 ต้องระวางโทษดังนี้ 
(1) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา 104 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่

สองเท่าถึงห้าเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(2) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา 104 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งเท่าถึงสามเท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(3) ฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามมาตรา 104 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

เมื่อปรากฏว่าแร่ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
104 (2) เป็นแร่จากประทานบัตร สถานที่ซื้อแร่ เขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมใด ให้ผู้ ออกประทานบัตรหรือผู้
ออกใบอนุญาตนั้น เพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

  
มาตรา 167  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บแร่ที่

น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามมาตรา 105 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สาม
แสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 168  ผู้ใด 

(1) ฝ่าฝืนมาตรา 106 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 111 วรรคหนึ่ง 



(2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา 106 วรรคสี่ หรือมาตรา 111 วรรคสี่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ฝ่าฝืนมาตรา 106 วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา 111 วรรคหนึ่ง น าแร่ที่ได้มาจากการกระท าความผิดตามมาตรา 52 มาท าการแต่งแร่หรือประกอบ   
โลหกรรม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) เป็นการกระท าของผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย ให้ผู้ออกประทานบัตรหรือผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนประทานบัตรหรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ 

  
มาตรา 169  ผู้ใดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 108 หรือ

มาตรา 113 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงเก้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 170  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 109 หรือมาตรา 114 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือหยุดการกระท านั้น 

  
มาตรา 171  ผู้ใดจัดท ารายงานการรังวัดตามมาตรา 123 อันเป็นเท็จหรือไม่รายงาน ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 172  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 143 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 173  ผู้ใดน าทรัพย์สินหรือของกลางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาตามมาตรา 151 

วรรคสอง ไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ ต้องระวางโทษปรับจ านวนสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หรือ
แสวงหาประโยชน์ 

  
มาตรา 174  บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล

ใด ๆ ที่บุคคลได้มา หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้
ได้รับผลในการกระท าความผิดตามมาตรา 154 มาตรา 155 มาตรา 159 มาตรา 160 เฉพาะการไม่ปฏิบัติตาม



มาตรา 68 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) มาตรา 162 มาตรา 163 มาตรา 164 มาตรา 166 มาตรา 168 หรือ
มาตรา 180 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ร้องขอ
ต่อศาลแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดหรืออายัดของกลางนั้นอย่าง
น้อยสองวันติดต่อกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่
ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งประกาศดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของทรัพย์สินนั้น เพ่ือให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนมีค า
พิพากษาของศาลชั้นต้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ
ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิด
ดังกล่าว อีกทั้งตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น 
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันแรกของวันประกาศตามวรรคสอง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่ามีบุคคลเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้นับแต่วันที่
เจ้าของทรัพย์สินได้รับหรือถือว่าได้รับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้น ามาตรา 36 
แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

  
มาตรา 175  ในกรณีที่ของกลางหรือทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดซึ่งตกเป็นของ

แผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีน าออกขาย หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือเพ่ือประโยชน์
อ่ืนแก่ทางราชการ หรือจ าหน่ายออกจากสารบบของทางราชการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 63 มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา 176  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าบุคคลซึ่งได้รับความ

เสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 177  ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

มาตรา 178  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับ
สถานเดียว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 



เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

  
มาตรา 179  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 178 ให้ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 180  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้กระท าในเขตควบคุมแร่ตามมาตรา 22 

วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรการที่ก าหนดในประกาศตามมาตรา 22 วรรคสอง ผู้ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ เป็นสองเท่า 

  
มาตรา 181  ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 182  พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ หรือผู้ใดที่เกี่ยวข้อง

โดยทุจริตกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด ๆ โดยทุจริตเพื่อมิให้มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่า
ฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสามล้าน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 183  มูลค่าแร่ตามหมวดนี้ ให้ถือตามราคาตลาดที่อธิบดีประกาศก าหนด และใช้บังคับอยู่

ในวันที่มีการกระท าความผิด 

  
หมวด 16 

บทเฉพาะกาล 

 



มาตรา 184  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 185  ในวาระเริ่มแรก ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1) ให้คณะกรรมการแร่ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ อธิบดี

กรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการส านักงาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ หรือผู้ซึ ่งได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ให้คณะกรรมการแร่จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ นายอ าเภอและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทาน
บัตร ผู้แทนสภาการเหมืองแร่ เป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นเลขานุการ ปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 186  ให้ประกาศก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา 

หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ประกาศท่ีก าหนดในพ้ืนที่ตาม
มาตรา 17 วรรคสี่ ให้เป็นอันยกเลิก 

  
มาตรา 187  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 

2510 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้



บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 188  บรรดาค าขอทุกประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น

ค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 189  บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. 2510 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง และการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนตามมาตรา 32 การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง การวางหลักประกันและการจัดท า
ประกันภัยตามมาตรา 68 (8) และ (9) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร 

บรรดาข้อผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ที ่กระท าขึ ้นภายใต้บ ังคับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 ซึ่งมีอยู่กับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานั้น ๆ  ทั้งนี้ จนกว่าผลการใช้บังคับตาม
สัญญาจะสิ้นสุดลง ส าหรับกรณีการขอต่ออายุอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตใด ๆ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
  
  

 
 

  
  



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

  

เลข
ล าดับ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

1 ค่าธรรมเนียมออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต   

  (1) ค่าอาชญาบัตรส ารวจแร่ ฉบับละ 10,000 บาท 

  (2) ค่าอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ฉบับละ 50,000 บาท 

  (3) ค่าอาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ 100,000 บาท 

  

(4) ค่าประทานบัตร 

ก. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 1 

ข. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 2 

ค. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 3 

ง. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน 

  
ฉบับละ 

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ 

  
100,000 บาท 

500,000 บาท 

1,000,000 บาท 

1,000,000 บาท 

  

(5) ค่าใบอนุญาต 

ก. ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

ข. ใบอนุญาตแต่งแร่ 
ค. ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ง. ใบอนุญาตอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
ฉบับละ 

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ 

  
5,000 บาท 

500,000 บาท 

1,000,000 บาท 

10,000 บาท 

2 ค่าธรรมเนียมรายปี     

  (1) การแต่งแร่ ปีละ 10,000 บาท 

  (2) ประกอบโลหกรรม ปีละ 20,000 บาท 

  (3) การประกอบธุรกิจแร่ ปีละ 10,000 บาท 

3 ค่าธรรมเนียมรังวัด 

(1) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่ 
(2) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ
หนึ่งไร ่

(3) ค่าหลักเขตเหมืองแร่ 
(4) ค่าไต่สวน 

  
ฉบับละ 

ไร่ละ 

หลักละ 

เรื่องละ 

  
6,000 บาท 

600 บาท 

3,000 บาท 

30,000 บาท 

4 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ โอนสิทธิการท าเหมืองและ
ใบอนุญาต 

    



เลข
ล าดับ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

  (1) ค่าต่ออายุประทานบัตร 

ก. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 1 

ข. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 2 

ค. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 3 

ง. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน 

  
ฉบับละ 

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ 

  
300,000 บาท 

500,000 บาท 

1,000,000 บาท 

1,000,000 บาท 

  (2) ค่าต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ 500,000 บาท 

  (3) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ฉบับละ 1,000,000 บาท 

  (4) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ ฉบับละ 10,000 บาท 

  (5) ค่าโอนประทานบัตร 

ก. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 1 

ข. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 2 

ค. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ 3 

ง. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน 

  
ฉบับละ 

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ 

  
10,000 บาท 

50,000 บาท 

100,000 บาท 

100,000 บาท 

  (6) ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร ร้อยละ 4 

  (7) ค่าโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ 5,000 บาท 

  (8) ค่าโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ฉบับละ 20,000 บาท 

  (9) ค่าโอนใบอนุญาตอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ฉบับละ 5,000 บาท 

5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด     

  (1) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ 10 บาท 

  (2) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ 150 บาท 

  (3) ค่าหยุดการท าเหมืองทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ ปีละ 600 บาท 

  (4) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเหมืองแร่ เมตริกตันละ 20 บาท 

  
(5 )  ค่ า ใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาต ฉบับละ 6,000 บาท 

  (6) ค่าขยายหรือลดเขตแต่งแร่ ฉบับละ 5,000 บาท 

  (7) ค่าขยายหรือลดเขตโลหกรรม ฉบับละ 20,000 บาท 

  (8) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตอาชญาบัตรพิเศษ ฉบับละ 20,000 บาท 



เลข
ล าดับ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

  (9) ค่าลดพ้ืนทีใ่นเขตประทานบัตร ฉบับละ 20,000 บาท 

6 ค่าตรวจสอบ ทดลอง หรือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
ตัวอย่างหนึ่ง ๆ แร่หรือธาตุหรือรายการละ   

10,000 บาท 

  
  
  
  
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยน าหลักการของกฎหมายทั้งสองฉบับมาบัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียวกัน เพ่ือให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยก าหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการแร่ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการก ากับดูแลการท าเหมืองให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของ
การท าเหมือง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของ
พ้ืนที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง และก าหนดให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของการท าเหมืองใต้ดิน ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
 
 

 


