


ภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

ภารกิจที่ถ่ายโอนมี 2 ภารกิจ ดังนี้ 

1. การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกิจกรรมต่อเนื่อง มีขอบเขตการถ่ายโอน 3 ข้อ คือ 

1.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      การด าเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท า
เหมืองแร่ 
  1.2 การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     การด าเนินงานให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตาม
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ 
 1.3 การด าเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ท าเหมืองแร่แล้ว 
 การด าเนินงานดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการโดยตั้งงบประมาณ       
เพ่ือด าเนินโครงการได้เอง โดยมีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 
 2. การด าเนินการตามกฎหมาย มีขอบเขตการถ่ายโอน คือ 
 การให้ความเห็น/ค าแนะน า และการรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 การด าเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง การให้ความเห็น/ค าแนะน า และการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการท าเหมืองแร่ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ 
วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ 
....................................................................................... 

 
 ด้วยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่จึงได้จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 ข้อ 1. ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ด าเนินการตรวจสอบตามแบบรายงาน 
เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่  
ทั้งนี้ให้น าแผนผังโครงการท าเหมืองแร่และข้อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
แปลงประทานบัตรที่จะตรวจสอบนั้นมาใช้ประกอบการตรวจสอบด้วย 
 ข้อ 2. เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานในข้อ 1. แล้วเสร็จ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดส่งรายงานให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) ทราบ ภายใน 15 วัน 
หลังจากวันที่ได้ด าเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ท าการตรวจสอบแปลงละ 2 ครั้ง/ปี โดยครั้งที่ 1 รายงานภายใน
วันที่ 30 เมษายน และครั้งที่ 2 รายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม  
 ข้อ 3. ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้รายงานปัญหาอุปสรรคให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ 
 

........................................................................ 
 
 

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
   



ช่วงระยะการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง : 1 ป ี
□ ครั้งที่ 1 ภายใน 30 เมษายน 
□ ครั้งที่ 2 ภายใน 30 ธันวาคม 

แบบรายงาน 
เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ถือประทานบัตร................................................. ............................................................... 
 ประทานบัตรที่................................................................................................................ ......... 
 ชนิดแร่................................................ .................................................................................... 
 วิธีการท าเหมือง.............................................................................................................. ........ 
 ที่ตั้งประทานบัตร บ้าน.............................หมู่ที่.......................ต าบล.........................................  
 อ าเภอ............................................................จังหวัด..................................................... ......... 
 

2. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
 

ข้อ 

ผลการตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบต่อ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่
ปฏิบัติ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 
ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 

  

 

   2.2 มาตรการ... 
 



   2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร 

ข้อ 

ผลการตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบต่อ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่
ปฏิบัติ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 
ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 
 
 
 
 

   2.3 มาตรการ... 



   2.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ 

ข้อ 

ผลการตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบต่อ 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที ่
ปฏิบัติ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 
ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 
 ........................ ........................ ........................ ........................ ............................................................. 

 

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 
 
ผู้น าตรวจ .............................................  ผู้ตรวจสอบ .......................................... 
 
          (                                    ) 

  
             (                                 ) 

ต าแหน่ง ..............................................  ต าแหน่ง .............................................. 
  วันที่ตรวจสอบ......................................   

 
 



คู่มือ 

วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ 

.............................................................................. 

 ด้วยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท าเหมืองแร่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน          
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงได้จัดท า
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท า
เหมืองแร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

 ข้อ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบตามแบบรายงาน เรื่อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร ส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ ทั้งนี ้ให้ส่ง
รายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี 

 ข้อ 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกแบบรายงาน เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่มีการท าเหมืองแร่ ส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ ทั้งนี้ ให้รายงาน 
2 ครั้ง/ปี โดยครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน ครั้งที่ 2 รายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม กรณีพบเห็น
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ในระดับที่รุนแรงนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ต้องรายงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถรายงานเพ่ิมเติมได้ทันที โดยไม่ต้องรอรอบของการรายงาน พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ทราบด้วย 

 ข้อ 3. ในกรณีท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ 

 

.........................................................................................  

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 

 



ช่วงระยะการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง : 1 ป ี
□ ส่งรายงานภายใน 30 ธันวาคม 

แบบรายงาน 

เรื่อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร 

 

1. ประทานบัตรเลขท่ี......................../.........................                    
    ชื่อผู้ถือประทานบัตร............................................................วิธีการท าเหมือง.................................................. 

    ชนิดแร่.................................................................................เนื้อท่ี.............ไร่...............งาน...............ตารางวา 

    ตั้งอยู่  บ้าน........................................................... หมู่ที.่...................ต าบล..................................................... 

    อ าเภอ................................................................... จังหวัด............................................................................... 

2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก้ไขแผนผังและแนบท้าย
รายงานนี้ด้วย)  

     □  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

     □  มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

 □ มีบ้านเรือนเพ่ิมเติม/ลดลง จ านวน...................หลัง อยู่ทางทิศ.........................................................  

   ระยะห่างจากประทานบัตร.....................................เมตร 

 □ มีศาสนสถานเพ่ิมเติม/ลดลง จ านวน..............แห่ง อยู่ทางทิศ........................................................... 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ............................. .................................... 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ................... .............................................. 

   ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

 □ สถานศึกษาเพ่ิมเติม/ลดลง จ านวน..............แห่ง อยู่ทางทิศ.............................................................. 

    ชื่อ..................................................... .................อยู่ทางทิศ................................................................. 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ.. ............................................................... 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

 □ เส้นทางสาธารณะเพ่ิมเติม/ลดลง จ านวน..............แห่ง อยู่ทางทิศ.................................................... 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ................................ ................................. 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ...................... ........................................... 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

 

 □ มีอ่างเก็บน้ า... 

 



 

 □ มีอ่างเก็บน้ า/ฝาย/สระ เพิ่มเติม/ลดลง จ านวน..............แห่ง อยู่ทางทิศ........................................... 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ......................................... ........................ 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ......................................... ........................ 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

 □ มีสถานที่ราชการ เพิ่มเติม/ลดลง จ านวน..............แห่ง อยู่ทางทิศ........................................... 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ................................................................. 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

    ชื่อ......................................................................อยู่ทางทิศ........................... ...................................... 

    ระยะห่างจากประทานบัตร...........................................เมตร 

 □ การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดระบุ) 

     ..........................................................................................................................................................  

     ............................................................................................................................. ............................. 

     ............................................................................................................................. ............................. 

     ............................................................................................... ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน 

                                                                   (.........................................................) 

                                                          ต าแหน่ง........................................................ 

                                                                     วันที่......เดือน..................พ.ศ. ........ 

 

 

 

 

 

 

 



ช่วงระยะการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง : 1 ป ี
□ ครั้งที่ 1 ภายใน 30 เมษายน 
□ ครั้งที่ 2 ภายใน 30 ธันวาคม 

แบบรายงาน 

เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่มีการท าเหมืองแร่ 

 

ประทานบัตรเลขท่ี............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล..................................อ าเภอ.................................จงัหวัด........................  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เฝ้าระวัง 
 2.1 เรื่องฝุ่นละอองจากการท าเหมือง 
  □ ไม่มีการฟุ้งกระจาย         □ มีการฟุ้งกระจาย       □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

  □ ไมร่บกวนความเป็นอยู่     □ รบกวนความเป็นอยู่   □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

       ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่.................................................................................................... ........... 

       ................................................................................................ ........................................................ 

       ............................................................................................................................. ........................... 

 2.2 เรื่องเสียง □ ไม่มีเสียงดังรบกวน  

   □ มีเสียงดังรบกวน         □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

       ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่............................................................................................................... 

       ............................................................................................................................. ........................... 

       ........................................................................................................................................................  

 2.3 เรื่อง การระเบิด 
  2.3.1  ความสั่นสะเทือน □ ไม่มีผลกระทบ  

     □ มีผลกระทบ         □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

       ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่.................................................................................................... ........... 

       ............................................................................................................................. ........................... 

       .......................................................................................... .............................................................. 

 

 

2.3.2 หินปลิวกระเด็น... 
 



 

  2.3.2  หินปลิวกระเด็น □ ไม่มีผลกระทบ  

     □ มีผลกระทบ         □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

       ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่.................................................................................................... ........... 

       .................................................................. ......................................................................................  

       ............................................................................................................................. ........................... 

  2.3.3  การให้สัญญาณเตือนภัย □ มีการให้สัญญาณ           

      □ ไม่มีการให้สัญญาณ          

       ในกรณีที่ไม่มีการให้สัญญาณให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใคร.............................. 

       ........................................................................................................................................................  

       ............................................................................................................................. ........................... 

 2.4 เรื่อง น้ าทิ้ง  □ ไม่มีผลกระทบ  

    □ มีผลกระทบ         □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

          ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่...............................................................................................................  

       ............................................................................................................................. ........................... 

       .............................................................................................................................. .......................... 

 2.5 เรื่อง การขนส่งแร่ □ ไม่มีผลกระทบ  

    □ มีผลกระทบ         □ มาก   □ ปานกลาง   □ น้อย 

          ในกรณีที่รบกวนให้ระบุว่าเป็นประทานบัตรของเหมืองแร่ของใครและระบุชื่อ/ชุมชนที่ได้รับ              

                ความเดือดร้อนพร้อมที่อยู่.................................................................................................... ........... 

       ................................................................................................................................ ........................ 

       ............................................................................................................................. ........................... 

3. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
......................................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน 

                                                                   (.........................................................) 

                                                          ต าแหน่ง........................................................ 

                                                                     วันที่......เดือน..................พ.ศ. ........



คู่มือ 

วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง การให้ความเห็น/ค าแนะน า และการรายงานข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการท าเหมืองแร่ 

................................................................................... 

 

 ด้วยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น/ค าแนะน า และการรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการท าเหมืองแร่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่จึงได้จัดท าคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การให้ความเห็นค าแนะน า 
และการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการท าเหมืองแร่ ดังนี้ 
 ข้อ 1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือสาธารณสมบัติ
ได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองแร่ของประทานบัตรแปลงใด ให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานที่ที่ได้รับการร้องเรียนโดยไม่ชักช้าแล้วกรอกแบบรายงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการท าเหมืองแร่ ส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ
โดยพลัน  
 ข้อ 2. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสามารถแก้ ไขปัญหาได้ ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา       
แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ีทราบ 
 

......................................................................................  

 

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล



แบบรายงาน 

เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการท าเหมืองแร่ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล / เทศบาล ......................................................อ าเภอ................................... ............... 

จังหวัด.................................................  

 

ส่วนที ่1 การรับเรื่องร้องเรียน (ส าหรับผู้ร้องเรียน/ผู้รับเรื่องร้องเรียน) 
1.1 วิธีการร้องเรียน □ มาด้วยตนเอง    □ ทางโทรศัพท ์ □ ยื่นหนังสือร้องเรียน (ดังแนบ) 

      □ อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................  

      วันที่ร้องเรียน................................................เวลา....................................  

1.2 ผู้ร้องเรียน 
 1.2.1 ชื่อผู้ร้อง .........................................................................โทรศัพท์ ....................... ....................... 
          ที่อยู่......................................................................................................... ................................... 

 1.2..2 เหตุเกิดที่บ้าน ........................................... หมู่ที่ .......... ต าบล .................................................. 
           อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ........................................................ 

 1.2.3 ใกล้บ้านเลขท่ีหรือจุดสังเกต.........................................................................................................  
 1.2.4 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ได้รับความเดือดร้อน/สาธารณสมบัติได้รับความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายและบริเวณใกล้เคียง 

 

1.3 ลักษณะ... 



1.3 ลักษณะความเดือดร้อน 
 □ เสียงดัง    □ สั่นสะเทือน □ ฝุ่นละออง □ ทางน้ าขุ่น/มีตะกอนมาก 

 □ อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ............................................................................ 

1.4 สถานที่ที่ท าให้เกิดความเดือดร้อน (ระบุชื่อเหมืองแร่ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน) 
..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

1.5 เรื่องร้องเรียนนี้ เคยมีการร้องเรียนมาก่อนหรือไม่ 
 □ ไม่เคยร้องเรียน 

 □ เคยร้องเรียนแล้ว เมื่อ....................................................................................................... ... 

 

ลงนาม......................................................ผู้ร้องเรียน ลงนาม.........................................................ผู้รับเรื่อง 
       (                                          )        (                                            ) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบข้อเท็จจริง (ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.แร่) 
 

2.1 วันที่ตรวจสอบ.............เดือน..............................................พ.ศ. .................................  
     ผู้น าตรวจสอบ..............................................................................................................  

2.2 รายละเอียดเหมืองแร่ที่ถูกร้องเรียน 
     ชื่อเหมืองแร่......................................................... ประทานบัตรที่................................................................... 

     ชื่อผู้ถือประทานบัตร.............................................ชื่อผู้รับช่วงการท าเหมือง.................................................. 

     ชนิดแร่............................................................................................................................................ ............... 

2.3 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 □ จริง ตามข้อร้องเรียน เกิดจาก ................................................................................................ .......... 

 ................................................................................................................... .............................................

 ............................................................................................................................. ................................... 

□ จริงตามข้อร้องเรียน... 



 □ จริงตามข้อร้องเรียน แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากเหมืองแร่ที่ถูกร้องเรียน 

     เนื่องจาก ................................................................................................................... ....................... 

 ............................................................................................................................................................... .

 ............................................................................................................................. ................................... 

 □ ไม่จริงตามข้อร้องเรียน  

     เนื่องจาก ................................................................................................................... ....................... 

 ................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................. ................................... 

 

2.4 ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว (อย่างไร)..............................................................................................................  
................................................................................... ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................... ........................................................................................................  

2.5 ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โดยมีข้อคิดเห็นเพ่ือด าเนินการต่อไปดังนี้ 
 2.5.1 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ โดยการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ............................................................................................................................. ...................................

 .................................................................................. ..............................................................................

 ............................................................................................................................. ................................... 

 ............................................................................................................................................ .................... 

 2.5.2 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมีข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้
 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................... .........................................................................

 ............................................................................................................................. ...................................

 .................................................................................................................................................. .............. 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ 

                                                                (.........................................................) 

                                                         ต าแหน่ง........................................................ 

หมายเหตุ ให้แนบบันทึกการตรวจสอบพื้นท่ีมาด้วย (ถ้ามี) 


