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ที่ไดรับถายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
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คูมือ 
วิธีปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมอืงแร 

พ.ศ. 2545 
 
 ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองแร เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงไดจัดทําคูมือวิธีการ
ปฏิบัติงานขององคกรครองสวนทองถ่ิน เร่ือง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
การแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 ไวดังนี้ 
 ขอ 1. ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ดําเนินการ
ตรวจสอบตามแบบรายงาน เร่ือง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหทําแผนผังโครงการทําเหมืองแรและขอกําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับแปลงประทานบัตรที่จะตรวจสอบนั้นมาใชประกอบการ
ตรวจสอบ 
 ขอ 2.  เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานในขอ 1 แลวเสร็จใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดสงรายงานใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ (สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด) ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ไดดําเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ใหทําการ
ตรวจสอบแปลงละ 3 คร้ัง/ป โดยครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน คร้ังที่ 2 รายงานภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม และครั้งที่ 3 รายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
 ขอ 3. ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหรายงานปญหาอุปสรรค
ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย 
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คูมือ 
วิธีการปฏิบติังานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรื่อง การติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร 
พ.ศ. 2545 

 
 ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมในการติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร เพื่อให
สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรจึงไดจัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง 
การติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขอ 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบแบบรายงานเรื่องขอมูล
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร (แบบรายงานที่ 1) สงให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ ทั้งนี้ใหรายงานปละ 1 คร้ัง โดยใหสงรายงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกป 
 ขอ 2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรอกแบบรายงาน เร่ือง รายงานการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมืองแร  (แบบรายงานที่  2) สงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ ทั้งนี้ใหรายงานทุกรอบ 3 เดือนของทุกป โดยครั้งที่ 1 รายงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน คร้ังที่ 2 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม คร้ังที่ 3 รายงานภายในวันที่ 15 
ตุลาคม และครั้งที่ 4 รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 
 ขอ 3. ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหรายงานความเห็นและ
ขอเสนอแนะใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย 
 
 
 



มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

112 ภาคผนวก  ข  

คูมือ 
วิธีการปฏิบติังานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรื่อง การใหความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร 
พ.ศ. 2545 

 
 ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร จึงไดจัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง การให
ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2545 เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขอ 1.  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับเรื่องการแจงการขอรับประทานบัตรใหสง
เร่ืองใหผูใหญบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตรภายในระยะเวลา 7 วัน และใหผูใหญบาน
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงการดําเนินโครงการทําเหมืองแรจากเจาของโครงการหรือ
ผูมีอํานาจทําการแทนรวมกับเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ โดยใหผูใหญบานเชิญ
คณะกรรมการหมูบาน ประชาชนในหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตร องคการเอกชนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนที่มี
สํานักงานตั้งอยูในพื้นที่ตําบลซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตรประชาชนที่มีบานเรือนอยูหางจาก
แนวเขตคําขอประทานบัตรในรัศมี 500 เมตร และผูครอบครองที่ดินที่ติดอยูกับแนวเขตคําขอ
ประทานบัตรเขารวมประชุมดวย 
 ในกรณีที่คําขอประทานบัตรตั้งอยูในพื้นที่ของหมูบานหลายหมูบาน ใหผูใหญบาน
ทุกหมูบานดําเนินการจัดการประชุมตามวรรคแรกรวมกัน โดยใหผูใหญบานเลือกกันเองคนใด
คนหนึ่งเปนประธานในการประชุม 
 ขอ 2.  ในการชี้แจงใหมีประเด็นดังนี้ ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
วิธีการทําเหมือง การใชแหลงทรัพยากรและสาธารณูปโภครวมกับทองถ่ิน ผลดีผลเสียจากการ
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ดําเนินโครงการ และวิธีการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ใหผูใหญบานจัดทํารายงานการ
ประชุมตามแบบรายงานเรื่อง รับฟงการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร (แบบรายงานที่ 1) 
สงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน 15 วันนับจากวันที่รับเรื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 ขอ 3.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายเจาหนาที่ทําการสํารวจและจัดทํา
ขอมูล ในสวนที่ 1 ของแบบรายงานเรื่องรายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร 
(แบบรายงานที่ 2) และใหนําเสนอในที่ประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอ 4.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาผลดี/ผลเสียและ
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดานอื่นฯจากการขอประทานบัตร โดยอาจเชิญเจาของโครงการ
หรือผูมีอํานาจทําการแทนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาต มาใหขอมูลและขอคิดเห็นดวย 
 ขอ 5.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรอกขอมูลลงในสวนที่ 2 ของแบบรายงานเรื่อง
รายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร (แบบรายงานที่ 2) และแจงผลการพิจารณา
พรอมสงรายงานการประชุม โดยใหมีการรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนสงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน 45 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องการแจงการขอประทานบัตร 
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คูมือ 
วิธีการปฏิบติังานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรื่อง การใหความเห็น / คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริง 
เกี่ยวกับปญหาการรองเรยีนจากการทําเหมืองแร 

พ.ศ. 2545 
  
 ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสวนรวมในการใหความเห็น/คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริงตอผูมีอํานาจตาม
กฎหมายในการทําเหมืองแร เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงไดจัดทําคูมือวิธีการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง การใหความเห็น/คําแนะนํา และการรายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาการรองเรียนจากการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 ไว ดังนี้ 
 ขอ 1.  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจากการทําเหมืองแรของประทานบัตรแปลงใดใหเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงในสถานที่ที่ไดรับ
การรองเรียนโดยไมชักชาแลวกรอกแบบรายงาน เร่ือง การตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากการทําเหมืองแร 
สงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบโดยพลัน 
 ขอ 2.  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาสามารถแกปญหาได ใหดําเนินการแกไข
ปญหาแลวรายงานผลการดําเนินงานใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ 
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แบบรายงาน 
เร่ือง การตรวจสอบการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. ขอมูลท่ัวไป  
 ช่ือผูถือประทานบัตร......................................................................................................... 
 ประทานบัตรที่.....................................................ชนิดแร.................................................. 
 วิธีการทําเหมอืง................................................................................................................. 
 ที่ตั้งประทานบัตร บาน...........................หมู.................ตําบล........................................... 
 อําเภอ.................................................จังหวดั.................................................................... 

2. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ขอ 
ปฏิบัติ ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี 

 
 

................ 
………… 
................ 
………… 
................ 
………… 
................ 
………… 
................ 
………… 
................ 
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…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
 

……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

หมายเหตุ ใหเรียงลําดับขอตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ถาเปน
การรายงานครั้งแรกโปรดแนบสําเนามาตรการปองกันและกระทบสิ่งแวดลอม 
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3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) ............................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
ผูนําตรวจ................................................ ผูตรวจสอบ................................................. 
  (                                               )           (                                               ) 
ตําแหนง..................................................  ตําแหนง...................................................... 
    วันที่ตรวจสอบ........................................... 
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แบบรายงานที่ 1 
เร่ือง ขอมูลการเปล่ียนแปลงสภาพการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบประทานบัตร 

 
1. ประทานบัตรเลขที่ ......................./..................... 
 ผูถือประทานบัตร ............................................วิธีการทําเหมือง ................................................. 
 ชนิดแร ......................................เนื้อที่ .....................ไร ...............งาน ...........................ตารางวา 
 ตั้งอยู บาน ...........................................หมูที ่..............................ตําบล ....................................... 
 อําเภอ ........................................................จังหวัด ...................................................................... 

2.  ขอมูลการใชประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหแกไข
แผนผังและแนบทายรายงานนี้ดวย) 

    ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
     มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก 
     มีบานเรือนเพิม่เติม/ลดลง จาํนวน ..............หลังอยูทางทศิ............................ 
    ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     มีศาสนสถานเพิ่มเติม/ลดลง จํานวน .............แหง 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     สถานศึกษาเพิม่เติม/ลดลง จาํนวน..............แหงอยูทางทศิ............................. 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
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   เสนทางสาธารณะเพิ่มเติม/ลดลง จํานวน ...........แหงอยูทางทิศ..................... 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 

   มีอางเก็บน้ํา/ฝาย/สระเพิ่มเตมิ/ลดลง จํานวน.........แหงอยูทางทิศ.................. 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 

    มีสถานที่ราชการเพิ่มเติมจํานวน..........แหงอยูทางทิศ.................................... 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 
     ช่ือ....................................................อยูทางทิศ............................................... 
     ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร 

   การเปลี ่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที ่ดินอื ่นๆ ในรอบปที ่ผานมา 
(โปรดระบุ) 

   ……………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………. 

        
    ลงชื่อ ......................................ผูรายงาน 
      (...............................................) 
     ตําแหนง ................................. 
    วันที่ ............เดือน ............พ.ศ. ......... 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ข  119 

แบบรายงานที่ 2 
เร่ือง รายงานการเฝาระวังคณุภาพสิง่แวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมืองแร 

 
1. องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล.................. อําเภอ ................... จังหวัด ........................ 
2.  สถานการณส่ิงแวดลอมที่เฝาระวัง 
 2.1   เร่ือง ฝุนละอองจากการทําเหมือง 
    ไมมีการฟุงกระจาย  
   มีการฟุงกระจาย  มาก  ปานกลาง  นอย 
    ไมรบกวนความเปนอยู 
   รบกวนความเปนอยู  มาก  ปานกลาง  นอย 
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนประทานบตัรเหมืองแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน 

ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู.......................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
 2.2 เร่ือง เสียง  ไมมีเสียงดัง 
     มีเสียงดังรบกวน      มาก        ปานกลาง        นอย  
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนประทานบตัรเหมืองแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน 

ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู.......................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
 2.3  เร่ือง การระเบิด  
  2.3.1 ความสั่นสะเทือน  ไมมีผลกระทบ 
     มีผลกระทบ    มาก     ปานกลาง    นอย 
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนประทานบตัรเหมืองแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน 

ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู.......................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
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  2.3.2 หินปลิวกระเด็น   ไมมีผลกระทบ 
       มีผลกระทบ     มาก      ปานกลาง    นอย 
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนประทานบตัรเหมืองแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน 

ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู.......................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
  2.3.3 การใหสัญญาณเตือนภัย  มีการใหสัญญาณ 
     ไมมีการใหสัญญาณ 
  ในกรณีที่ไมมกีารใหสัญญาณใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใคร.......... 
  ................................................................................................................................. 
 2.4  เร่ือง น้ําทิ้ง    ไมมีผลกระทบ 
       มีผลกระทบ    มาก         ปานกลาง           นอย 
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนประทานบตัรเหมืองแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน 

ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู.......................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
 2.5  เร่ือง การขนสงแร       ไมมีผลกระทบ 
             มีผลกระทบ      มาก       ปานกลาง      นอย 
          ในกรณีที่รบกวนใหระบวุาเปนรถขนสงแรของใครและระบุช่ือ/ชุมชน ที่ไดรับ

ความเดือดรอนพรอมที่อยู...................................................................................... 
  ............................................................................................................................... 
3.  เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
  ........................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................
      
    ลงชื่อ .............................................ผูรายงาน 
      (..............................................) 
    ตําแหนง........................................... 
    วันที่........เดือน............พ.ศ. ............. 
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แบบรายงานที ่1 
รายงานการประชุม 

เร่ือง รับฟงการชี้แจงการประทานบัตรเหมือง 
คําขอประทานบัตรท่ี............../ .................ของ ...................................................... 

วันท่ี .............เดือน ......................... พ.ศ. ...................... 
ณ ท่ีทําการ ..................................... 

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

1.  รายช่ือผูเขารวมประชุม ตําแหนงหรืออาชีพที่อยู 
2.  ช่ือผูช้ีแจงโครงการ เจาของโครงการ/ผูมีอํานาจทําการแทน 
3.  ประเด็นชี้แจง  3.1  ที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่ที่ใชทําเหมือง 

และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง (ระบุโดยสังเขป)  
  3.2  วิธีการทําเหมือง (ระบุโดยสังเขป) 
  3.3 การใชแหลงทรัพยากรและสาธารณูปโภค

รวมกับทองถ่ิน เชน แหลงน้ํา ถนน ไฟฟา ฯลฯ 
(ระบุโดยสังเขป) 

  3.4 ผลดี ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ (ระบุ
โดยสังเขป) 

  3.5 วิธีการปองกันผลกระทบ (ระบุโดยสังเขป) 
4.  สรุปประเด็นความเห็นในที่ประชุม 4.1  กรณีที่เห็นดวยใหเหตุผลประกอบ  
   4.2  กรณีไมเห็นดวยใหเหตุผลประกอบ 
  4.3  กรณีที่มีขอตกลงรวมกัน (ระบุใหชัดเจน) 
   4.4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในที่ประชุม 

(ถามี) 
5.  เวลาที่เร่ิมประชุมและเวลาสิ้นสุดการประชุม 
6.  ช่ือผูจดรายงานการประชุม 
7.  ลงชื่อผูใหญบานรับรองรายงานการประชุม 
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แบบรายงานที ่2 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลและการสํารวจพื้นท่ี 
1.  ขอมูลเก่ียวกับคําขอประทานบัตร 
 1.1  ช่ือผูยื่นคําขอประทานบัตร.................................................................................................  
   คําขอที่........../...................ขอเมื่อวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
 1.2 ที่ตั้งคําขอประทานบัตร ช่ือบาน ................................................... หมูที่ .......................... 
   ตําบล .................................. อําเภอ .................................... จังหวดั ................................ 
 1.3  เนื้อที่คําขอประทานบัตร .................. ไร ...................... งาน .............................ตารางวา 
 1.4  ชนิดแร .............................................................................................................................
 1.5  วิธีการทําเหมอืง................................................................................................................. 
 1.6  ประเภทของทีด่ิน    พื้นที่กรรมสิทธ (เชน โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3,) ระบุ.................... 
        พื้นที่รัฐ (เชน ที่ปาไม สปก.)ระบุ ................................................ 
        อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................... 
2.  สภาพแวดลอมในปจจุบัน 
 2.1 ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 
  ทิศเหนือ จด....................................................................................................................... 
  ทิศใต จด............................................................................................................................ 
  ทิศตะวนัออก จด............................................................................................................... 
  ทิศตะวนัตก จด ................................................................................................................ 
 2.2  ลักษณะภูมิประเทศของคําขอประทานบัตร 
   ที่ราบ    ที่ราบเชิงเขา 
   เนินเขา    ภูเขา (หากเปนภูเขาใหตอบขอ 2.3 และ 2.4) 
 2.3  ความสูงของภูเขาจากกระดับที่ราบโดยรอบประมาณ.................เมตร 
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 2.4  สภาพปาไมในบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตร 
   มีไมขนาดเล็กและแคระแกรนขึ้นอยูอยางเบาบาง 
  มีไมลมลุก ไมไผ วัชพืช 
  มีไมใหญ หรือไมยืนตนขึ้นอยูอยางหนาแนน 
 2.5 สัตวปาที่อาศัยอยูในพืน้ที่โครงการและใกลเคียง 
   ไมมีสัตวปา 
   มีสัตวปาขนาดเล็ก เชน นกหรือสัตวเล้ือยคลาน 
   มีสัตวปา ไดแก ......................................................................................................  
 2.6  ลักษณะของทางน้ําธรรมชาติที่อยูในพื้นที่หรือใกลเคียงในระยะ 500 เมตร (ตอบได

มากกวา 1 ขอ)  
  ช่ือ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................ 
  ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร 
  ช่ือ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................ 
  ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร 
  ช่ือ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................ 
  ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร 
 2.7 การใชประโยชนของทางน้ําธรรมชาติตามขอ 2.6  
    ไมมีการใชประโยชน 
     เกษตรกรรม จาํนวน...................หลังคาเรือน 
    เพื่อการบริโภค จํานวน....................หลังคาเรือน  
 2.8 ลักษณะถนนสาธารณะที่ตัดผานในโครงการ หรือใกลเคียง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    เสนทางลําลอง ระบุช่ือ............................................................................................ 
   ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร 
  เสนทางลูกรังสาธารณะ ระบุช่ือ.............................................................................. 
   ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร 
   เสนทางลาดยางหรือทางหลวง ระบุช่ือ................................................................... 
   ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร 
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3.  การใชประโยชนท่ีดินบริเวณโครงการและโดยรอบ 
 3.1  ลักษณะการใชประโยชนที่ดินโดยรอบในระยะ 500 เมตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    พื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร 
   พื้นที่เกษตรกรรม ชนิดของพืช................................................................................ 
   พื้นที่ปาไม หรืออ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 
 3.2  บานเรือนที่อยูอาศัยของราษฏรในระยะ 500 เมตร 
    ไมมี    มีบานเรือน จํานวน..........................หลังคาเรือน 
  บานเรือนที่ใกลที่สุดอยูระยะหางจากคําขอประทานบัตร.................เมตร (โดยประมาณ) 
 3.3 มีถํ้าอยูในพื้นที่คําขอประทานบัตรหรือไม 
    ไมมี    มี จํานวน ...................... ถํ้า 
  ถามีระบุช่ือ  1) ........................................................................................................ 
     2) ........................................................................................................ 
      3) ........................................................................................................ 
 3.4 มีถํ้าอยูในพื้นที่ขางเคียงในระยะ 500 เมตรหรือไม 
    ไมมี   มี จํานวน .......................ถํ้า 
  ถามีระบุช่ือ  1)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร 
      2)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร 
     3)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร 
 3.5  ภายในถ้ําตามขอ 3.3 มีการใชประโยชน อยางใดบาง 
    ไมมีการใชประโยชน 
   เปนที่ตั้งสํานักสงฆ หรือที่อาศัยของคางคาว 
    เปนแหลงทองเที่ยวมีหินงอก หินยอยที่สวยงาม 
 3.6  การใชประโยชนในพื้นที่คําขอประทานบัตรในปจจุบัน 
   ทําเกษตรกรรมและปศุสัตว     หาของปา 
   เปนสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญในทองถ่ิน 
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 3.7  ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูหรือไม 
    ไมมี 
    มีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูในระยะทางนอยกวา 500 เมตร จํานวน............วัด 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    มีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูในระยะมากกวา 500 เมตรแตไมเกิน 2 กิโลเมตร 

จํานวน .....................วัด   
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
 3.8 พื้นที่ระยะหางวัดหรือสํานักสงฆกับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน 
    พื้นที่ปาไม 
    พื้นที่เกษตรกรรม 
    พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออ่ืนๆ ระบุ..................................................................... 
 3.9 ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีโรงเรียนตั้งอยูหรือไม 
    ไมมี 
    มีโรงเรียนตั้งอยูระยะนอยกวา 500 เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
   ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
   มีโรงเรียนตั้งอยูระยะมากกวา 500 เมตร แตไมเกิน 2 กิโลเมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
   ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
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 3.10  พื้นที่ระหวางโรงเรียนตามขอ 3.9 กับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน 
    พื้นที่ปาไม 
    พื้นที่เกษตรกรรม 
    พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 3.11  ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีสถานที่ราชการตั้งอยูหรือไม 
    ไมมี 
    มีสถานที่ราชการตั้งอยูในระยะทางนองกวา 500 เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
   ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    มีสถานที่ราชการตั้งอยูในระยะทางมากกวา 500 เมตรแตไมเกิน 2 กิโลเมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
   ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
    ช่ือ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร 
 3.12 พื้นที่ระหวางสถานที่ราชการตามขอ 3.11 กับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน 
    พื้นที่ปาไม 
    พื้นที่เกษตรกรรม 
    พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออ่ืนๆ ระบุ....................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 3.13 แหลงโบราณคดีและแหลงทองเที่ยวภายในหรือใกลเคียงกับพื้นที่คําขอประทานบัตร 
    ไมมี 
   ไมมีในพื้นที่โครงการ แตอยูใกลเคียงในระยะ 2 กิโลเมตร 
   ช่ือ...................................................................................................................................... 
   ตั้งอยูทิศทาง.....................................................ระยะทางประมาณ............................เมตร 
   ช่ือ...................................................................................................................................... 
   ตั้งอยูทิศทาง.....................................................ระยะทางประมาณ............................เมตร 
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   มีพื้นที่ที่โครงการชื่อ .............................................................................................. 
   ตั้งอยูทางทิศ............................................................................................................ 
 3.14 สามารถมองเห็นการทําเหมืองจากถนนซึ่งเปนทางหลวงแผนดิน / ทางหลวงจังหวัดหรือไม 
    ไมเห็น 
   เห็นแตไมชัด เนื่องจากตนไมบังหรือส่ิงอื่นบัง ระบุ................................................ 
   เห็นชัดเจน 
 3.15 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตรและใกลเคียงโดยรอบในปจจุบัน 
   ปกติ 
  ฝุนนอย เกิดจาก....................................................................................................... 
   มีฝุนมาก เกิดจาก..................................................................................................... 
 3.16  การทําเหมืองจะกอใหเกิดความเสียหายตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎร เชน พื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่หาของปา หรือเล้ียงสัตวหรือไม 
    ไมเกิดความเสียหาย 
    เกิดความเสียหายนอย 
   เกิดความเสียหายอยางมาก (ใหระบุเหตุของความเสียหาย) 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 

4.  ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นท่ีของประทานบัตรมีโครงการพัฒนา หรือใชประโยชนพื้นท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล หรือสวนราชการอื่นๆ หรือไม ระบุ ............................ 

 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
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5.  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ....................................ผูสํารวจและรายงานสวนที่ 1 
      (...................................) 
    ตําแหนง............................................................. 
    วันที่..........เดอืน...........................พ.ศ. ............. 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร 
 
1.  ความเห็นในการประชุมรับฟงการชี้แจงการขอประทานเหมืองแร จากราษฎรในหมูบาน อันเปน

ท่ีตั้งของพื้นท่ีคําขอประทานบัตร 
 โดยจัดการประชุม เม่ือวันท่ี ...........เดือน .................................พ.ศ. ....................... 
 มีจํานวนราษฎรเขารวมประชุม.................คน จัดการประชุมโดย........................................ 
 (แนบรายงานการประชุมแบบรายงานที่ 1) 
2.  ความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีตอคําขอประทานบัตร โดยจัดการประชุมเม่ือ

วันท่ี............เดือน......................................................พ.ศ. ............................................. 
 การพิจารณาผลดีและผลเสียของโครงการที่มีตอทองถิ่น 
  ผลดีไดแก 
 (1)........................................................................................................................................ 
 (2)........................................................................................................................................ 
 (3)....................................................................................................................................... 
 (4)....................................................................................................................................... 
 (5)....................................................................................................................................... 
  ผลเสียไดแก 
 (1)....................................................................................................................................... 
 (2)....................................................................................................................................... 
 (3)....................................................................................................................................... 
 (4)....................................................................................................................................... 
 (5)....................................................................................................................................... 
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  มติการประชุม (แนบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล / สภาเทศบาล
ตําบล) 

    เห็นดวยกับคําขอประทานบตัรเพราะ...................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
  เพื่อประโยชนของทองถิ่นตองการใหผูประกอบการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  (1)..................................................................................................................................... 
  (2).....................................................................................................................................
  (3).................................................................................................................................... 
    ไมเห็นชอบกบัคําขอประทานบัตรเพราะ............................................................. 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ.....................................ผูรายงานสวนที่ 2 
      (.....................................) 
      ตําแหนง................................................ 
      วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
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แบบรายงาน 
เร่ือง การตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากการทําเหมืองแร 

 
องคการบิหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล.................อําเภอ................................................................ 
จังหวดั................................................................................................................................................ 
 
สวนท่ี 1 การรับเรื่องรองเรียน (สําหรบัรองเรียน/ผูรับเรื่องรองเรียน) 
1.1 วิธีการรองเรียน  มาดวยตนเอง    ทางโทรศัพท 
      ยื่นหนังสือรองเรียน (ดังแนบ)  อ่ืนๆ (ระบุ) 
    วันที่รองเรียน..............................................................เวลา............................ 
1.2 ผูรองเรียน 
  1.2.1  ช่ือผูรองเรียน.....................................................................โทรศัพท....................... 
    ที่อยู......................................................................................................................... 
  1.2.2  เหตุเกดิที่บาน.............................................หมูที่.........ตําบล................................... 
   อําเภอ........................................................จังหวัด.................................................. 
  1.2.3  ใกลบานเลขทีห่รือจุดสังเกต................................................................................... 
  1.2.4  แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ไดรับความเดือดรอน/สาธารณสมบัติไดรับ
ความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ต้ังที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือสาธารณสมบัตรไดรับความเสียหายและบริเวณใกลเคยีง 
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1.3 ลักษณะความเดือดรอน 
   เสียงดัง    ส่ันสะเทือน     ฝุนละออง 
   ทางน้ําขุน/มีตะกอนมาก 
   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
1.4 สถานที่ที่ทําใหเกิดความเดือดรอน (ระบุช่ือเหมืองแร และกิจกรรมที่กอใหเกิดความเดือดรอน) 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
1.5  เร่ืองรองเรียน เคยมีการรองเรียนมากอนหรือไม 
   ไมเคยรองเรียน 
  เคยรองเรียนแลวเมื่อ......................................................................................................... 
 
ลงนาม....................................................ผูรองเรียน    ลงนาม...........................................ผูรับเรื่อง 
  (                                                      )    (     ) 
 
 
สวนท่ี 2  การตรวจสอบขอเท็จจริง (สําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
ตาม พ.ร.บ. แร) 
 
2.1 วันที่ตรวจสอบ...................เดือน...................................พ.ศ. ............................ 
 ผูนําตรวจสอบ............................................................................................................................ 
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2.2  รายละเอียดเหมืองแรที่ถูกรองเรียน 
  ช่ือเหมืองแร......................................................ประทานบตัรที่................................................. 
  ช่ือผูถือประทานบัตร........................................ช่ือผูรับชวงการทําเหมือง.................................. 
  ชนิดแร....................................................................................................................................... 
2.3  ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 
   จริง ตามขอรองเรียน เกิดจาก.............................................................................................. 
 .................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
   จริงตามขอรองเรียน แตไมแนใจวาเกดิจากเหมืองที่ถูกรองเรียน  
  เนื่องจาก ............................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
   ไมจริงตามขอรองเรียน 
   เนื่องจาก............................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
2.4  ปญหาไดรับการแกไขแลว (อยางไร) ......................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.5  ปญหายังไมไดรับการแกไข โดยมีขอคิดเห็นเพื่อดําเนินการตอไปดังนี ้
 2.5.1 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินคาดวาจะสามารถแกไขปญหาไดโดยจะดําเนนิการ
ดังตอไปนี้.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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 2.5.2 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คาดวาไมสามารถแกไขปญหาไดโดยมีขอคิดเหน็
ดังตอไปนี้.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

     ลงชื่อ.............................................ผูตรวจสอบ 
      (                                            ) 
      ตําแหนง..................................................... 
 
 
หมายเหตุ  ใหแนบบันทกึการตรวจสอบพืน้ที่มาดวย (ถามี) 
 


