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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การบริหารจัดการแร่ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“แร่” หมายความว่า แร่ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแร่
“การบริหารจัดการ” หมายความว่า การสํารวจ การดูแลรักษา การสงวน การอนุรักษ์
การฟื้นฟู การพัฒนา หรือการใช้ประโยชน์
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ”
เรียกโดยย่อว่า “คนร.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๔
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมธนารักษ์
อธิบดีกรมศิลปากร ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคนจาก
(ก) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอชื่อ
(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตามกฎหมายอื่น จํานวนหนึ่งคน
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอชื่อ
(ค) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านธรณีวิทยา ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมศาสตร์ จํานวนด้านละหนึ่งคน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอชื่อ
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
ให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นอกจากนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) (ข) และ (ค) ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง หรือข้าราชการในส่วนราชการที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๒) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่
(๓) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งกรรมการ
ข้อ ๖ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
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ให้ ผู้ ได้ รั บแต่ งตั้ ง แทนตํ าแหน่ง ที่ ว่างหรื อ เป็น กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ในตํ าแหน่ง เท่ ากั บวาระที่ เหลื อ อยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้ คนร. ประกอบด้วย
กรรมการที่เหลืออยู่
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
ข้อ ๘ ให้ คนร. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๒) เสนอแนะแนวทางหรือ มาตรการเพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งปฏิ บัติ ตามยุ ท ธศาสตร์
นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๓) กํากับ ดูแล ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์นโยบาย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
(๔) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนภายใต้กลไกประชารัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
(๕) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการบริหารจัดการแร่
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ คนร. มอบหมาย
(๘) เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบาย ให้ความเห็น ให้คําแนะนํา หรือส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ข้อ ๙ การเสนอยุท ธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บ ทการบริห ารจัด การแร่ คนร.
ต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และหลักการบริหารจัดการแร่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แล้ว
ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดําเนินการ
ตามยุท ธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บ ทการบริห ารจัด การแร่ ให้ร ายงานปัญ หาต่อ คนร.
เพื่อพิจารณาหากมีกรณีจําเป็น ให้ คนร. มีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ นโยบาย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้ แล้วแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๑๑ การประชุมของ คนร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คนร. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
ข้อ ๑๒ ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ คนร. และให้กรมทรัพยากรธรณี เป็นสํานักงานเลขานุการ คนร. โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองแร่ของประเทศ การประเมินคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจํากัด รวมทั้งความเป็นไปได้
ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการทําเหมืองแร่ในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ตามข้อ ๘ (๑) เพื่อเสนอ คนร. พิจารณา
(๒) รับผิดชอบงานธุรการของ คนร. คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
(๔) ปฏิบัติอื่นใดตามที่ คนร. มอบหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ คนร. ประกอบด้วยกรรมการ
ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และวรรคสอง เพื่อทําหน้าที่ คนร. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของ คนร. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ข้อ ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

