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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์   
และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร”  หมายถึง  หมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคําขอประทานบัตร  

ดังนี้   
(1) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทท่ี  1  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร   
(2) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทท่ี  2  ระยะห่างไม่เกินห้าร้อยเมตร 
(3) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองประเภทท่ี  3  ระยะห่างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร 
(๔) คําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่   

พ.ศ.  2560  เฉพาะภายในแนวเขตคําขอประทานบัตร 
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งเร่ืองราวการขอประทานบัตรที่จะจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรภายในเจ็ดวันหลังจาก 
การปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
เพื่อให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทราบ   

ข้อ 5 ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประสานผู้ ใหญ่ บ้านตามข้อ   4   
เพื่อกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ี  ทั้งนี้  ในการกําหนดสถานที่รับฟังความคิดเห็นให้คํานึงถึงความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  รวมถึงสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด
ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  โดยให้เชิญบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้ง 
ผู้ขอประทานบัตรเข้าร่วมชี้แจงการดําเนินโครงการด้วย   

(1) ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  ซึ่งประชาชนดังกล่าวต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของชุมนุมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
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(2) ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของคําขอประทานบัตร  
และต้องเป็นองค์กรเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ข้อ 6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ  ไม่สามารถดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  5  ให้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่กําหนดเวลาตามข้อ  5  สิ้นสุดลง   

ข้อ 7 ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทําเหมืองแร่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
ตามข้อ  5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีการทําเหมือง 
(2) ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเนื่อง 
(3) การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น   
(4) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
(5) ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก

การดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แนบข้อมูลตามข้อ  7  ไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  และให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(1) ปิดประกาศการกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไว้โดยเปิดเผย   

ณ  สถานที่ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

(2) ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

(3) ประกาศผ่านเครือข่ายสารสนเทศที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีขึ้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ 

การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามวรรคหน่ึง  จะทําเป็นรายหมู่บ้านหรือร่วมกันก็ได้   
ข้อ 10 เม่ือการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  

ประจําท้องที่ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟัง

ความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้น   
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(2) นํารายงานตาม  (1)  ไปปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในที่ เปิดเผย  ณ   สถานที่ 
ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน   
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

(๓) ส่งรายงานตาม  (1)  ให้ผู้ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้จัดทํารายงานเสร็จสิ้น   
(4) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรได้เคยมีมติ

เก่ียวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้นแล้ว  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อทราบ 

(5) คําขอประทานบัตรใด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรยังไม่เคย 
มีความเห็นเก่ียวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้น  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อขอความเห็น 

ข้อ 11 รายงานตามข้อ  10  (1)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงโครงการ  เจ้าหน้าที่  และผู้แทนองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(2) รายชื่อของประชาชนในชุมชนพื้นที่ที่ขอประทานบัตรที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 
(3) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับวัน  เวลา  สถานที่  และการอภิปรายสาธารณะ 
(4) ข้อมูลการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่  
(5) ประเด็นข้อห่วงใยของชุมชน 
(6) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
(7) อื่น ๆ   
ข้อ 12 กรณีที่ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  (1)  ไม่เห็นด้วยกับการทําเหมือง  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมเหตุผลการคัดค้าน  ประเด็นข้อห่วงใยต่าง ๆ   
พร้อมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้ออกประทานบัตร  โดยให้ส่งไปพร้อมกับรายงานตาม 
ข้อ  10  (3)  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของผู้ออกประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 13 เม่ือผู้ออกประทานบัตรได้รับข้อมูลตามข้อ  12  แล้วและสามารถจะวินิจฉัยข้อห่วงใย
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองในพื้นที่นั้นจนได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่ง 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการตามคําขอประทานบัตรต่อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถจะวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่งเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติต่อไป   

ข้อ 14 การจัดทํารายงานการรับฟังความคิดเห็นและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น   
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
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ข้อ 15 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการกําหนดเง่ือนไขอันจําเป็น 
ในประทานบัตรการทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  มาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
ให้นําหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 


