
 

 

 

กพร. แจงนโยบายยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองค า  
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงเพิ่มเติม กรณี       

การยุติการอนุญาตการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าทั้งหมดทั่วประเทศ และกรณีการประกอบการเหมืองแร่
ทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. เหตุผลในการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองค า 
การด าเนินการในครั้งนี้เป็นการด าเนินการตามมติร่วมกันของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่าง ๆ สรุปว่า  ปัจจุบันยังคงมีปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนและข้อขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่   แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาข้อร้องเรียนและ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดจากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ 
หรือไม่  แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวมและแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนใน
ชุมชน ประกอบกับมีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค าไว้เม่ือเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม 2557 ว่าการด าเนินการจะต้องโปร่งใส ไม่สร้างมลพิษ ประชาชนไม่ต่อต้าน และยังไม่
อนุมัติ  จึงมีมติร่วมกัน ดังนี้ 

1) ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าและประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า รวมถึง
ค าขอต่ออายุประทานบัตรด้วย  

2) ในกรณีของบริษัท อัคราฯ เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน และเพ่ือเตรียมการ
เลิกประกอบกิจการ จึงเห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปจนถึงสิ้นปี 2559 เพ่ือให้สามารถน าแร่     
ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งให้บริษัท อัคราฯ เร่งด าเนินการปิดเหมืองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง  
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาต 

3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุด 
การประกอบกิจการเหมืองแร่และโลหกรรมของบริษัท อัคราฯ ดังนี้ 

- กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก ากับดูแล    
การปิดเหมืองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 

- กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
- กระทรวงแรงงาน ดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบูรณาการส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวงข้างต้นแล้ว  และ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แล้ว 



 

 

 

2. แนวทางในการด าเนินการปิดกิจการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองค านี้ ไม่ได้เป็นการยุติการท าเหมืองแร่ทองค าของ         

บริษัท อัคราฯ หรือเพิกถอนประทานบัตรของบริษัท อัคราฯ โดยทันที  หากแต ่บริษัท อัคราฯ จะสามารถประกอบ
กิจการได้ถึงสิ้นปี 2559  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน และเพื่อให้บริษัท อัคราฯ สามารถน า
แร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเตรียมการเลิกประกอบกิจการ และเร่งด าเนินการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการท าเหมือง  

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 7 เดือนนี้ นอกจากบริษัท อัคราฯ จะสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติแล้ว  
บริษัท อัคราฯ จะต้องเริ่มด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนการปิดเหมือง โดยการปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ต่าง ๆ  ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  โดยก าหนดไว้แล้วตั้งแต่
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ 

ภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง จะท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. เหตุผลในการอนุญาตให้บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ประกอบโลหกรรมถึงสิ้นปี 2559 
ทั้งที่ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ ยังมีอายุเหลืออยู ่

แม้ว่าประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท อัคราฯ จะสิ้นอายุในเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกรกฎาคม 
2571 แต่ที่ผ่านมาบริษัท อัคราฯ ได้เร่งการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันหากพิจารณาในทางเทคนิคและ  
วิศวกรรมแล้ว บริษัท อัคราฯ จะสามารถท าเหมืองได้ไม่เกินสิ้นปี 2559  จึงอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมได้ถึงสิ้นปี 
2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินตามหลักการทางเทคนิคและวิศวกรรมดังกล่าว  

4. ผลที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายการยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองค า 
กระทรวงอุตสาหกรรมจะด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการยุติการด าเนินการ    

ที่เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ทองค า 3 ประการ ได้แก่  
1) ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค า  ซึ่งปัจจุบันมีค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจ    

แร่ทองค า จาก 12 บริษัท ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร จันทบุรี ระยอง พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี 
สระแก้ว นครสวรรค์ และสตูล จ านวน 177 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 1,539,644 ไร่ 

2) ยุติการอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า  ซึ่งปัจจุบันมีค าขอประทานบัตรท าเหมือง         
แร่ทองค า จากเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ที่จังหวัดเลย จ านวน 107 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 28,780 ไร่  

3) ยุติการอนุญาตค าขอต่ออายุประทานบัตร  ซึ่งปัจจุบันมีค าขอต่ออายุประทานบัตรท าเหมือง        
แร่ทองค า มีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  1 แปลง พ้ืนที่ 93 ไร่ 

---------------------------------------------- 
12 พฤษภาคม 2559 


