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ค ำน ำ 
 
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่น าหลักการของพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน  
เพ่ือให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการแร่ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน  
พร้อมทั้งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการก ากับดูแลการท าเหมืองให้เหมาะสมกับประเภท 
และขนาดของการท าเหมือง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
อันเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดท าอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ขึ้น 
เพ่ือให้การอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเป็นไปโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายภายใต้กรอบอ านาจของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

   กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงได้จัดท าหนังสือ “อนุบัญญัติออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560” ขึ้น โดยเป็นการรวบรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ระเบียบกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และประกาศคณะกรรมการแร่ อันเป็นอนุบัญญัติหรือกฎหมายล าดับรอง เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  
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ใบอนุญาตครองครองแร่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. 2560 

288 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560 

290 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

302 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

312 



ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน้า 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

319 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดท าบัญชี
ของกลาง และการจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดในคดีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

353 

เรื่อง การก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ พ.ศ. 2561 365 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจส าหรับการอนุญาต

ประทานบัตร พ.ศ. 2561 
366 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจส าหรับการอนุญาต
ประทานบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

377 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมือง  
พ.ศ. 2561 

387 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าในการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ  
พ.ศ. 2561 

388 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2561 

394 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. 2562 

405 

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง การเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 409 

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

เรื่อง หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะท าเหมือง พ.ศ. 2561 414 
เรื่อง การคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
415 

ประกาศคณะกรรมการแร่  

เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ. 2562 

424 

เรื่อง การวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมือง พ.ศ. 2562 

426 

 



 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
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กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซ่ึงสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมทรัพยากรธรณีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านสิ่งแวดล้อม  โดยกําหนดวัน  เวลา  
สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมทรัพยากรธรณี
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านธรณีวิทยา   
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านสิ่งแวดล้อม  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขา
ความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย 

(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

(๔) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
ให้บุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมทรัพยากรธรณกํีาหนด  ในการนี้  ให้กรมทรัพยากรธรณีรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภท
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อ ๒ ให้กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาร่วมกัน
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับ 
การเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และประกาศรายชื่อไว้ที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ
มาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกัน  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้ น กําหนดระยะเวลาคัด ค้านตามข้อ   ๒   ให้ กรมท รัพยากรธรณี และ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจาก
ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตอ่ไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือ 
ในบัญชีตามประเภทน้ัน ๆ  ต่อประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายชื่อตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  (๔)  และวรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติแต่งต้ังจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรเอกชน  และผู้ซึ่ งมีความรู้   
ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านธรณีวิทยา  ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  หรือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซ่ึงสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการสํารวจและการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  
เวลา  สถานที่  และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการสํารวจและ
การทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคล  โดยให้ระบุ
สาขาความเชี่ยวชาญ  และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ไดรั้บการเสนอชื่อด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ ได้ รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามท่ี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ในการน้ี  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคลตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอ้ ๒ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้ รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายชื่อไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  และประกาศในเว็บไซต์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
อาจเชิญผู้สมัครหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน   
หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เสนอผู้ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีตามประเภทน้ัน ๆ  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายช่ือตามประเภทกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๓  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่แต่งต้ังจากผู้แทน
องค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการสํารวจ 
และการทําเหมือง  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดทํารายชื่อบุคคลซ่ึงสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  หรือมีผลงาน 
ด้านการเหมืองแร่  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  โดยกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  
และรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครด้วย  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศรับสมัคร  ณ  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่นที่ดําเนินงานด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาพ  เสนอรายชื่อบุคคลโดยให้ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ  
และต้องได้รับความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย 

(๓) ให้องค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
(๔) ให้องค์กรชุมชนเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  จัดส่งประวัติและผลงานตามที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดกําหนด  ในการนี้  ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมและจัดทํารายชื่อบุคคล
ตามประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒ ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
ประวัติและผลงาน  เพื่อจัดทํารายชื่อบุคคลซึ่งจะได้ รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
และประกาศรายช่ือไว้ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  และประกาศ
ในเว็บไซต์ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  พร้อมกําหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอาจเชิญผู้สมัคร
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาให้ข้อเท็จจริง  ชี้แจง  หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 

กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามข้อ  ๒  ให้อุตสาหกรรมจังหวัดจัดทําบัญชี
รายช่ือบุคคลซ่ึงจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละประเภท  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน  หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง   
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการแร่จังหวัดในจังหวัดอื่นในขณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้อุตสาหกรรมจังหวัด
เสนอผู้ซึ่งมีรายช่ือในบัญชีตามประเภทนั้น ๆ  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  แต่หากไม่มีบัญชีรายชื่อตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อุตตม  สาวนายน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  วรรคสามและวรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดแต่งต้ังจาก
ผู้แทนองค์กรเอกชน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือมีประสบการณ์ด้านการเหมืองแร่  
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าธรรมเนียมออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต  

 (๑) ค่าอาชญาบัตรส ารวจแร่                                           ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 (๒) ค่าอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่                                  ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

 (๓) ค่าอาชญาบัตรพิเศษ                                               ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

(๔) ค่าประทานบัตร  
     ก. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ    
   ข. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒  ฉบับละ 
  ค. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓  ฉบับละ 
    ง. ค่าประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ 

 
๑๐,๐๐๐  บาท
๕๐,๐๐๐  บาท

๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 

(๕) ค่าใบอนุญาต  
     ก. ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ฉบับละ      
     ข. ใบอนุญาตแต่งแร่                                 ฉบับละ                                      
     ค. ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม                               ฉบับละ                            
     ง. ใบอนุญาตอื่น ๆ                                                     ฉบับละ 

 ยกเว้นใบอนุญาตขนแร่                                             ฉบับละ 

 
๕๐๐  บาท

๕,๐๐๐  บาท
๑๐,๐๐๐  บาท 

๑,๐๐๐  บาท 
๒๐๐  บาท 

๒ ค่าธรรมเนียมรายปี  

 (๑) การแต่งแร่                                                            ปีละ ๑,๐๐๐  บาท 

 (๒) การประกอบโลหกรรม                                              ปีละ ๒,๐๐๐  บาท 

 

(๓) การประกอบธุรกิจแร่                                               
ก. การซื้อแร่                                             ปีละ 
ข. การครอบครองแร่                                ปีละ 
ค. การเก็บแร่                                ปีละ 

 
๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมรังวัด  

 (๑) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่                                             ฉบับละ ๒๐๐  บาท 

 (๒) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่         ไร่ละ ๑๐๐  บาท 

 (๓) ค่าหลักเขตเหมืองแร่                                     หลักละ ๓๐๐  บาท 

 

(๔) ค่าไต่สวน                         
ก. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑     เรื่องละ 
ข. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒     เรื่องละ 
ค. ค่าไต่สวนค าขอประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที ่๓     เรื่องละ 

 
    ๑,๐๐๐  บาท 
    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
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 ๒ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

๔ ค่าธรรมเนียมต่ออายุ โอนสิทธกิารท าเหมืองและใบอนุญาต   

 

(๑) ค่าต่ออายุประทานบัตร 
     ก. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑ ฉบับละ                          
     ข. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒ ฉบับละ                    
     ค. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓ ฉบับละ                 
     ง. ค่าต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖ ฉบับละ             

 
๑๐,๐๐๐  บาท 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 (๒) ค่าต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

 (๓) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

(๔) ค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ 
ก. ใบอนุญาตซื้อแร่ ฉบับละ 
ข. ใบอนุญาตครอบครองแร่ ฉบับละ 
ค. ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ฉบับละ 

 
๑,๐๐๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท
๑,๐๐๐  บาท 

 

(๕) ค่าโอนประทานบัตร  
     ก. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๑    ฉบับละ                           
     ข. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๒           ฉบับละ                    
     ค. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่ ๓         ฉบับละ                      
     ง. ค่าโอนประทานบัตรการท าเหมืองใต้ดิน ตามหมวด ๖        ฉบับละ                

 
๑,๐๐๐  บาท 
๕,๐๐๐  บาท 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๒๐,๐๐๐  บาท 

 (๖) ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร        ร้อยละ ๓ 

 (๗) ค่าโอนใบอนุญาตแต่งแร่                                        ฉบับละ ๕,๐๐๐  บาท 

 (๘) ค่าโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม                                 ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 

๕ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  

 (๑) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร                           หน้าละ ๑๐  บาท 

 (๒) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร                                                ฉบับละ ๒๐  บาท 

 (๓) ค่าหยุดการท าเหมืองทุก ๑ ไร่ หรือเศษของ ๑ ไร่                      ปีละ ๖๐  บาท 

 (๔) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่                     เมตริกตันละ ๑๒  บาท 

 (๕) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต              ฉบับละ ๖๐๐  บาท 

 (๖) ค่าขยายหรือลดเขตแต่งแร่                                        ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 (๗) ค่าขยายหรือลดเขตโลหกรรม                             ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

 (๘) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตอาชญาบัตรพิเศษ                    ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

 (๙) ค่าลดพ้ืนที่ในเขตประทานบัตร                             ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

๖ ค่าวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร ่หรือธรณีวัตถุทางฟิสกิส์   
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 ๓ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๑) การตรวจสอบตัวอย่างแร่ สินแร่ หรือธรณีวัตถุทางฟิสิกส์      ตวัอย่างละ 
 ที่ไม่ต้องใช้วัสดุ เพ่ือหาชนิดและองค์ประกอบ  

๑๐๐  บาท 

 
(๒) การหาค่าความถ่วงจ าเพาะของตัวอย่างแร่ หิน โลหะ         ตัวอย่างละ 
 และโลหะผสม 

๒๐๐  บาท 

 
(๓) การหาค่าความขาวสว่าง (Brightness) ของตัวอย่าง          ตัวอย่างละ 
 บดละเอียดแล้ว 

๒๐๐  บาท 

 
(๔) การหาค่าความคม (Abrassiveness) ของตัวอย่าง            ตัวอย่างละ 
 บดละเอียดแล้ว 

๓๐๐  บาท 

 
(๕) การวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ผงผลึก หรือตัวอย่าง               ตวัอย่างละ 
 บดละเอียด เพ่ือหาชนิดของแร่หรือองค์ประกอบ 

๒๐๐  บาท 

๗ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างแร่หรือสินแร่ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ  

 (๑) ก ามะถัน (S)   ๔๔๐  บาท 

 (๒) ความชื้น (H2O)   ๒๒๐  บาท 

 (๓) แคดเมียม (Cd)   ๕๕๐  บาท 

 (๔) แคลเซียม (Ca)   ๕๕๐  บาท 

 (๕) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) ในแร่ฟลูออไรต์   ๔๔๐  บาท 

 (๖) แคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ในแร่ฟลูออไรต์   ๕๕๐  บาท 

 (๗) แคลเซียมทังสเตต (CaWO4)   ๗๗๐  บาท 

 (๘) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ในแร่ยิปซัม   ๕๕๐  บาท 

 (๙) โคบอลต์ (Co)   ๔๔๐  บาท 

 (๑๐) โครเมียม (Cr)   ๕๕๐  บาท 

 (๑๑) เงิน (Ag)   ๕๕๐  บาท 

 (๑๒) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ในแร่ยิปซัม ๔๔๐  บาท 

 (๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 

 (๑๔) ซีเรียม (Ce) ๕๕๐  บาท 

 (๑๕) เซอร์โคเมียม (Zr) ๕๕๐  บาท 

 (๑๖) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 

 (๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 

 (๑๘) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 

 (๑๙) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 

 (๒๐) ทอเรียม (Th) ๖๖๐  บาท 
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 ๔ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๒๑) ทังสเตนไตรออกไซด์ (WO3) ๕๕๐  บาท 

 (๒๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 

 (๒๓) ไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ๕๕๐  บาท 

 (๒๔) น้ าที่รวมอยู่ในแร่ยิปซัม (H2O+) ๔๔๐  บาท 

 (๒๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 

 (๒๖) ไนโอเบียม (Nb) หรือโคลัมเบียม (Cb) ๖๐๐  บาท 

 (๒๗) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 

 (๒๘) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 

 (๒๙) แบเรียม (Ba) ๕๕๐  บาท 

 (๓๐) แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ๖๖๐  บาท 

 (๓๑) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 

 (๓๒) ฟลูออรีน (F) ๕๐๐  บาท 

 (๓๓) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 

 (๓๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 

 (๓๕) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 

 (๓๖) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 

 (๓๗) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 

 (๓๘) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 

 (๓๙) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมด (RE2O3) ๖๖๐  บาท 

 (๔๐) แรร์เอริ์ทออกไซด์ทั้งหมดรวมกับทอเรียมไดออกไซด์ (RE2O3+ThO2) ๖๖๐  บาท 

 (๔๑) วาเนเดียม (V)     ๕๕๐  บาท 

 (๔๒) สังกะสี (Zn)   ๕๕๐  บาท 

 (๔๓) สารหนู (As)   ๕๕๐  บาท 

 (๔๔) เหล็ก (Fe)   ๔๔๐  บาท 

 (๔๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 

 (๔๖) อิตเทรียม (Y) ๕๐๐  บาท 

๘ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างหิน ดิน ทราย ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาปริมาณ       ตัวอย่างละ  

 (๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
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 ๕ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๒) คลอไรด์ (Ci) ๔๐๐  บาท 

 (๓) ความชื้น (H2O) ๒๒๐  บาท 

 (๔) แคลเซียมออกไซด์ (CaO)  ๕๕๐  บาท 

 (๕) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 

 (๖) โครมิกออกไซด์ (Cr2O3) ๕๐๐  บาท 

 (๗) ซัลเฟต (SO4
-2) ๕๐๐  บาท 

 (๘) ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ๔๔๐  บาท 

 (๙) ซิลิกา (SiO2) ๕๕๐  บาท 

 (๑๐) เซอร์โคเนียม (Zr) ๕๕๐  บาท 

 (๑๑) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) ๔๔๐  บาท 

 (๑๒) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 

 (๑๓) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 

 (๑๔) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ๔๔๐  บาท 

 (๑๕) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 

 (๑๖) เบริลเลียม (Be) ๔๔๐  บาท 

 (๑๗) แบเรียม (Ba) ๔๔๐  บาท 

 (๑๘) โบรอน (B)  ๔๔๐  บาท 

 (๑๙) ฟลูออไรต์ (F) ๔๐๐  บาท 

 (๒๐) โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) ๔๔๐  บาท 

 (๒๑) ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด์ (P2O5) ๔๔๐  บาท 

 (๒๒) เฟร์รัสออกไซด์ (FeO) ๔๔๐  บาท 

 (๒๓) เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ๔๔๐  บาท 

 (๒๔) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 

 (๒๕) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) ๔๔๐  บาท 

 (๒๖) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 

 (๒๗) ยูเรเนียม (U) ๖๐๐  บาท 

 (๒๘) ลิเทียม (Li)  ๔๔๐  บาท 

 (๒๙) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
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 ๖ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๓๐) สตรอนเซียม (Sr) ๔๔๐  บาท 
 (๓๑) ส่วนที่หายไปหลังการเผา (LOI) ๓๓๐  บาท 
 (๓๒) สังกะสี (Zn) ๔๔๐  บาท 
 (๓๓) อะลูมินา (Al2O3) ๕๕๐  บาท 

๙ ค่าวิเคราะห์โลหะและโลหะผสม เพ่ือหาปริมาณ                       ตัวอย่างละ  
 (๑) ก ามะถัน (S) ๔๔๐  บาท 
 (๒) คาร์บอน (C) ๕๐๐  บาท 
 (๓) แคดเมียม (Cd) ๕๕๐  บาท 
 (๔) โคบอลต์ (Co) ๔๔๐  บาท 
 (๕) โครเมียม (Cr) ๕๕๐  บาท 
 (๖) เงิน (Ag) ๕๕๐  บาท 
 (๗) ซิลิคอน (Si) ๗๐๐  บาท 
 (๘) ดีบุก (Sn) ๕๕๐  บาท 
 (๙) ตะกั่ว (Pb) ๕๕๐  บาท 
 (๑๐) ทองค า (Au) ๕๕๐  บาท 
 (๑๑) ทองแดง (Cu) ๔๔๐  บาท 
 (๑๒) แทนทาลัม (Ta) ๗๐๐  บาท 
 (๑๓) ไทเทเนียม (Ti) ๕๕๐  บาท 
 (๑๔) นิกเกิล (Ni) ๔๔๐  บาท 
 (๑๕) บิสมัท (Bi) ๔๔๐  บาท 
 (๑๖) พลวง (Sb) ๕๕๐  บาท 
 (๑๗) ฟอสฟอรัส (P) ๕๕๐  บาท 
 (๑๘) แมกนีเซียม (Mg) ๔๔๐  บาท 
 (๑๙) แมงกานีส (Mn) ๕๕๐  บาท 
 (๒๐) โมลิบดีนัม (Mo) ๕๕๐  บาท 
 (๒๑) วาเนเดียม (V) ๕๕๐  บาท 
 (๒๒) สังกะสี (Zn) ๕๕๐  บาท 
 (๒๓) สารหนู (As) ๕๕๐  บาท 
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 ๗ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
 (๒๔) เหล็ก (Fe) ๔๔๐  บาท 

 (๒๕) อะลูมิเนียม (Al) ๕๕๐  บาท 

๑๐ ค่าวิเคราะห์โลหะ เพ่ือหาความบริสุทธิ์                                   ตัวอย่างละ  

 (๑) โลหะดีบุก  ๑,๐๐๐  บาท 

 (๒) โลหะตะกั่ว ๑,๐๐๐  บาท 

 (๓) โลหะทองแดง ๑,๐๐๐  บาท 

 (๔) โลหะพลวง ๑,๐๐๐  บาท 

๑๑ ค่าวิเคราะห์น้ า เพ่ือหาปริมาณ  ตัวอย่างละ  

 (๑) คลอไรด์ (Ci) ๒๐๐  บาท 

 (๒) ความกระด้างทั้งหมด คิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ๒๐๐  บาท 

 (๓) ความขุ่น ๒๐๐  บาท 

 (๔) ความเค็ม (salinity) ๒๐๐  บาท 

 (๕) คาร์บอเนต (CO3
-2)  ๒๐๐  บาท 

 (๖) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ๒๐๐  บาท 

 (๗) แคดเมียม (Cd) ๓๐๐  บาท 

 (๘) แคลเซียม (Ca) ๓๐๐  บาท 

 (๙) โคบอลต์ (Co) ๓๐๐  บาท 

 (๑๐) โครเมียม (Cr) ๓๐๐  บาท 

 (๑๑) เงิน (Ag) ๓๐๐  บาท 

 (๑๒) ซัลเฟต (SO4
-2) ๓๐๐  บาท 

 (๑๓) ซิลิกา (SiO2) ๓๐๐  บาท 

 (๑๔) ซิลิเนียม (Se) ๔๐๐  บาท 

 (๑๕) โซเดียม (Na) ๓๐๐  บาท 

 (๑๖) ไซยาไนด์ (CN) ๓๐๐  บาท 

 (๑๗) ตะกั่ว (Pb) ๓๐๐  บาท 

 (๑๘) ทองแดง (Cu) ๓๐๐  บาท 

 (๑๙) ไนเทรต (NO3) ๓๐๐  บาท 

 (๒๐) ไนไตรท์ (NO2) ๓๐๐  บาท 
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 ๘ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 (๒๑) นิกเกิล (Ni) ๓๐๐  บาท 
 (๒๒) แบเรียม (Ba) ๓๐๐  บาท 
 (๒๓) ไบคาร์บอเนต (HCO3) ๒๐๐  บาท 
 (๒๔) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) ๒๐๐  บาท 
 (๒๕) โพแทสเซียม (K) ๓๐๐  บาท 
 (๒๖) ฟลูออไรต์ (F) ๓๐๐  บาท 
 (๒๗) ฟอสเฟต (PO4

-3) ๓๐๐  บาท 
 (๒๘) แมกนีเซียม (Mg) ๓๐๐  บาท 
 (๒๙) แมงกานีสทั้งหมด ๔๐๐  บาท 
 (๓๐) แมงกานีสที่ละลายได้ ๓๐๐  บาท 
 (๓๑) สภาพน า (Conductivity) ๒๐๐  บาท 
 (๓๒) ส่วนที่มิใช่คาร์บอเนต ๓๐๐  บาท 
 (๓๓) สังกะสี (Zn) ๓๐๐  บาท 
 (๓๔) สารหนู (As) ๔๐๐  บาท 
 (๓๕) สี ๒๐๐  บาท 
 (๓๖) เหล็กท้ังหมด ๔๐๐  บาท 
 (๓๗) เหล็กท่ีละลายได้ ๓๐๐  บาท 
 (๓๘) อะลูมิเนียม (Al) ๓๐๐  บาท 
 (๓๙) ไอโอไดด์ (I-) ๒๐๐  บาท 

๑๒ 
ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์                  ตวัอย่างละ 
(X-Ray Diffractometer) 

           ๑,๐๐๐  บาท 

๑๓ 
ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรมิเตอร์  
(X-Ray Fluorescence Spectrometer) 

๕๐๐ บาท/รายการ หรือ 
๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง 

๑๔ ค่าตรวจสอบและทดลองด้วยวิธีการแต่งแร่                           ตัวอย่างละ  
 (๑) การบดหยาบหินหรือแร่ (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)           ๒๐๐  บาท 

 
(๒) การคัดขนาดด้วยตะแกรง (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 
     ก. ขนาดเล็กกว่า ๐.๕ นิ้ว ถึงขนาดโตกว่า ๑๐๐ เมช  
     ข. ขนาดเล็กกว่า ๑๐๐ เมช  

 
        ๑๐๐  บาท 
         ๒๐๐  บาท 

 
(๓) การแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ  
     (Gravity concentration) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม) 

              ๒๐๐  บาท 
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 ๙ 

เลขล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

 
(๔) การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic separation)  
     (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม) 

             ๓๐๐  บาท 

 
(๕) การแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง 
     (Electrostatic or High tension separation) (น้ าหนักไมเ่กิน ๒ กิโลกรัม) 

             ๓๐๐  บาท 

 (๖) การลอยแร่ (Flotation) (น้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม)         ๕๐๐  บาท 

 (๗) การอบแห้ง (Drying) (น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม)         ๒๐๐  บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดพิกดัอตัรำคำ่ภำคหลวงแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  และมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ดีบุกตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำโลหะดบีุกตอ่หนึง่เมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งแสนสองหมืน่
ห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท  
แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินห้ำแสนบำท  
แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำโลหะดีบุกต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท
ขึ้นไป 

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด  ในอัตรำดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซด์ตอ่หนึง่เมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
ห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท 

(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำท  แต่ไม่เกินสองแสนห้ำหมื่นบำท 

(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
สองแสนห้ำหมื่นบำท  แต่ไม่เกินห้ำแสนบำท 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกิน
ห้ำแสนบำท  แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท 

(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำแร่ชนิดที่มีทังสตกิออกไซดต์่อหนึ่งเมตรกิตัน  ส ำหรับรำคำส่วนทีเ่กนิ
เจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทขึ้นไป 

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ตะกั่วตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ในอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินแปดพันบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินแปดพันบำท 

แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบำท  

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่ตะกั่วต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำทขึ้นไป 
ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองจุดห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินสี่ร้อยบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสี่ร้อยบำท  แต่ไม่เกินหกร้อยบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหกรอ้ยบำท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันบำท  แต่ไม่เกิน 

หนึ่งพันห้ำร้อยบำท 
(๕) ร้อยละยี่สิบของรำคำทองค ำต่อกรัม  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งพันห้ำร้อยบำทขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่สังกะสีตำมรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้อยละสองของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
(๒) ร้อยละห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

แต่ไม่เกินสองหมื่นบำท 
(๓) ร้อยละสิบของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสองหมื่นบำท 

แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท 
(๔) ร้อยละสิบห้ำของรำคำแร่สังกะสีต่อหนึ่งเมตริกตัน  ส ำหรับรำคำส่วนที่เกินสำมหมื่นบำท

ขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่รัตนชำติในอัตรำร้อยละสิบของมูลค่ำแร่ตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๑๓๒  วรรคสี่ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ส ำหรับแร่อื่นนอกจำกกรณีตำมข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๖   
ในอัตรำร้อยละของรำคำตลำดแร่ที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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บัญชีทา้ยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราคา่ภาคหลวงแร ่พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

๑ แร่  
 (๑) การ์เนต ๗ 
 (๒) เกลือหิน  ๔ 
 (๓) แกรไฟต์ ๔ 
 (๔) ควอตซ์ ๔ 
 (๕) แคลไซต์ ๔ 
 (๖) สตรูเวอไรต์ ๑๐ 
 (๗) เงิน  ๑๐ 
 (๘) ซีโนไทม์  ๗ 
 (๙) เซอร์คอน ๗ 
 (๑๐) ดิกไคต์ ๔ 
 (๑๑) ดินอุตสาหกรรม   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๒) โดโลไมต์   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๑๓) ถ่านหิน ๔ 
 (๑๔) ทรายอุตสาหกรรม ๔ 
 (๑๕) ทองแดง ๑๐ 
 (๑๖) ทัลก์ ๔ 
 (๑๗) แทนทาไลต์และโคลัมไบต์ที่รวมกันอยู่ ๑๐ 
 (๑๘) เบนทอไนต์ ๔ 
 (๑๙) แบไรต์   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๐) พลวง ๑๐ 
 (๒๑) โพแทช ๗ 
 (๒๒) ไพโรฟิลไลต์  ๔ 
 (๒๓) ฟลูออไรต์   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
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 ๒

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (๒๔) ฟอสเฟต ๔ 
 (๒๕) เฟลด์สปาร์   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๖) แมงกานีส   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๒๗) โมนาไซต์ ๗ 
 (๒๘) โมลิบดีไนต์ ๑๐ 
 (๒๙) ไมกา ๔ 
 (๓๐) ยิปซัม   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๑) รูไทล์  ๗ 
 (๓๒) ลูโคซีน ๗ 
 (๓๓) หินประดับ  ๔ 
 (๓๔) หินอ่อน ๔ 
 (๓๕) หินอุตสาหกรรม   
 (ก) เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ๗ 
 (ข) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ค) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
 (๓๖) เหล็ก ๗ 
 (๓๗) อิลเมไนต์  ๗ 
 (๓๘) แอนไฮไดรต์   
 (ก) เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร ๔ 
 (ข) เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๗ 
๒ โลหะ  
 (๑) แคดเมียม ๔ 
 (๒) ตะก่ัว ๔ 
 (๓) ทองแดง ๔ 
 (๔) พลวง ๔ 
 (๕) สังกะสี ๔ 
 (๖) เหล็ก ๔ 
 (๗) โคลัมเบียมแทนทาลัม ๔ 
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 ๓

เลขลําดับ รายการ 
ร้อยละของอัตราคา่ภาคหลวง 
ที่เรียกเก็บตามราคาตลาดแร่ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (๘) โลหะอ่ืนๆ ๔ 
๓ ตะกรัน  ๑๐ 
๔ แร่ชนิดอ่ืน ๆ ๗ 
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หมายเหตุ   : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดวิธีการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการทําเหมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการทําเหมือง  

พ.ศ.  2561” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3  การทําเหมืองจะทําได้โดยวิธีการตามหลักเทคนิคการทําเหมืองแร่วิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีเหมืองเปิด  (Surface  Mining)   
(2) วิธีเหมืองใต้ดิน  (Underground  Mining)   
(3) วิธีเหมืองเรือขุด  (Dredging) 
(4) วิธีเหมืองละลายแร่  (Solution  Mining)   
(5) วิธีการทําเหมืองอย่างอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบโดยการเสนอของ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว 

และการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่ ปัจจุบันคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในลักษณะที่กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว 
สงวนคุ้มครองไว้สําหรับคนไทย  โดยการปิดบังอําพรางฐานะความเป็นคนต่างด้าว  อันเป็นการกระทํา 
ที่ฝ่าฝืนและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อห้ามกระทําการ 
ที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดข้อห้าม 
การกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว  และการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
“การครอบงํากิจการ”  หมายความว่า  การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย  การบริหารจัดการ  การดําเนินงาน  การแต่งตั้งกรรมการ  
หรือการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการทําเหมืองแร่ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หรือผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ
ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ประทานบัตร  ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  และให้หมายความรวมถึง
การแจ้งการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

ข้อ 4 ข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว 
(๑) การครอบงํากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว  ตัวแทน  หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น   

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้ 
(๒) การครอบงํากิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง  หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทน 

ของคนต่างด้าว  โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน
จํานวนหุ้นที่ถือไว้จริง  หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) การครอบงํากิจการผ่านการท่ีคนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย  การบริหารจัดการ  การดําเนินงาน  หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูง 

 ผู้บริหารระดับสูง  หมายถึง  ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  ผู้อํานวยการ  
หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ  หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพล
ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการเหมืองแร่ในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาต 

(๔) การครอบงํากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลในเครือ  อาทิ  การคํ้าประกันเงินกู้  การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่าราคาตลาด 
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ  หรือการให้สินเชื่อ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ 

(๕) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  หรือสัญญาที่ให้สิทธิ 
แต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ  และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 

(๖) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว  
หรือนิติบุคคลในเครือ  หรือลูกจ้าง  หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ  และสัญญา
ดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 

(๗) การครอบงํากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดยมี
การจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 

(๘) การครอบงํากิจการผ่านการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา  (Transfer  pricing)  หรือ
สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การรับจ้างหรือเป็นตัวแทนบุคคลอื่น  ไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย  

เพื่อย่ืนคําขอประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่  เว้นแต่ผู้รับจ้างหรือตัวแทนนั้นได้รับมอบอํานาจ 
เป็นหนังสือจากผู้ที่ประสงค์จะทําเหมืองให้มาย่ืนคําขอประทานบัตร 

(2) การรับจ้างหรือเป็นตัวแทนบุคคลอื่น  ไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย  
เพื่อย่ืนคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  หรือทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนบุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่น 

(3) การรับจ้างหรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น  ไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย  
เพื่อแจ้งการร่อนแร่  หรือทําการร่อนแร่แทนบุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

ข้อ 6 การรับรองตนเองของผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือผู้ถือใบอนุญาต 
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(1) เม่ือมีการย่ืนคําขอประทานบัตร  ให้ผู้ ย่ืนคําขอทําหนังสือรับรองย่ืนมาพร้อมกับคําขอ 
ว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดกับประกาศฉบับนี้  และเม่ือผู้ย่ืนคําขอได้รับรองตนเองดังกล่าวแล้ว   
ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกําหนด   

(2) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ ย่ืนคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตร 
มีพฤติการณ์ขัดกับประกาศฉบับนี้  ให้ผู้ออกประทานบัตรดําเนินการยกคําขอประทานบัตร  หรือเพิกถอน
ประทานบัตรแล้วแต่กรณี 

(3) ภายในวันที่  31  มกราคมของทุกปี  ให้ผู้ถือประทานบัตรทําหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มี
พฤติการณ์ใด ๆ  ที่ส่อว่าเป็นการขัดกับประกาศฉบับนี้  แต่หากมีพฤติการณ์ใดที่ มีความเส่ียงสูง 
ว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้  ให้รายงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
ทราบทันที  พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไขด้วย 

 กรณีผู้ถือประทานบัตรเป็นนิติบุคคล  ให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 
เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง 

(4) เม่ือมีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือแจ้งการร่อนแร่  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  รับรองตนเองในแบบคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
หรือใบรับแจ้งการร่อนแร่ว่า  ไม่ได้เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยหรือร่อนแร่ 
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

(5) กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
หรือผู้ถือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  มีพฤติการณ์ขัดกับประกาศฉบับนี้   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดําเนินการเพื่อไม่อนุญาตคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  หรือยกเลิกการแจ้งการร่อนแร่แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตตามพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  2560 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  
ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทุกประเภทและประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจแร่  และใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๖ สถานที่ยื่นค าขอ 
(๑) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอ   

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2) การประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการในจังหวัดอื่น ๆ  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดที่จะประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 
(3) อาชญาบัตรส ารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ที่จะขอส ารวจแร่หรือท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย 
(4) การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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หมวด  ๒ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

อาชญาบัตรส ารวจแร่  อาชญาบตัรผูกขาดส ารวจแร่  และอาชญาบตัรพิเศษ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
อาชญาบัตรส ารวจแร ่

 
 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในท้องที่ใด  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในเขตท้องที่นั้น  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอ  
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่  
ภายในสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ส่วนที ่ ๒ 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบตัรพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษในท้องที่ใด  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ในเขตท้องที่นั้น  และให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว  หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอไว้ภายในหนึ่งวันนับแต่  
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งแผนงานการส ารวจแร่และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  9  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราว
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  พร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารเกี่ยวกับ 
การขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๑๑ กรณีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๒ กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการแร่ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกอาชญาบัตรพิเศษให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รั บจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
(4) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

้หนา   ๒๒
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ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตาม  
ค าขอประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๑๖ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  15  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และ
แผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกันภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะท าเหมืองประเภทที่  2  และท าเหมืองประเภทที่   3  ซึ่งไม่รวมถึง 
การท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๒๓
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(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (3.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าของพื้นที่ 
 (3.3) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (3.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
และสุขภาพของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแตง่แร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมอืงแร่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  
โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ไว้ใน  
ที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  22  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๒๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ 
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๒๔
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ข้อ ๒๖ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้แจ้งส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้
ส านักงานอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๒๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การท าเหมืองใตด้ินตามหมวด  ๖ 

แห่งพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินด าเนินการจัดการปรึกษาเบื้องต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดิน  โดยยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  30  แล้วเสร็จ  ให้ผู้ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  
ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร   
หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 
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(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใด  และเขียนแผนที่แล้ว
รวบรวมแผนที่พร้อมสมดุสนาม  รายการค านวณตา่ง  ๆ  และบัตรพิกัดฉาก  ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่  เพ่ือตรวจสอบงานค านวณและวิธีการรังวัด 

(๓) เมื่อได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรตาม  (2)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

   (3.1.1) ข้อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทางเทคนิคตามมาตรา  78  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  พร้อมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.3) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธีการท าเหมืองและแต่งแร่โดยสังเขปพร้อมทั้ง
ทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีอยู่โดยทั่วไปและทางเลือกที่ผู้ขอประทานบัตรเห็นสมควรจะน ามาใช้
พร้อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว 

   (3.1.4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการในการท าเหมือง  และการแต่งแร่ 
ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งที่อาจกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

   (3.1.5) ข้อเสนอเพ่ือการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตแิร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงจ านวนเงนิสนบัสนนุ  
และระเบียบการตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองได้
เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

   (3.1.6) เส้นทางขนส่ง  และแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการ  ทั้งที่มีอยู่แล้วและ 
ที่จะพัฒนาขึ้น  พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการ  ที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่ าการท า
เหมืองใต้ดินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน 

   (3.1.7) ข้อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  ที่ระบุถึงวงเงินและระยะเวลาเอาประกันภัยไว้โดยชัดเจน 

   (3.1.8) แผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์  และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง 

   (3.1.9) การวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง 
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 (๓.๒) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่ 
 (๓.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๔) แจ้งส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท้องที่เพ่ือตรวจสอบแหล่งโบราณคดี  

โบราณสถาน  และให้ความเห็นผลการตรวจสอบ 
ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มี 

การยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่ลึกเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใด  เพ่ือก าหนด
จ านวนเงินทดแทนโดยให้เป็นไปตามขั้นตอน  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปิดประกาศ
การขอประทานบัตรภายในสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ  และเมื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ตามค าขอ
ประทานบัตรแล้วเสร็จ  ให้ปิดประกาศการขอประทานบัตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่
เปิดเผย  ณ  สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๓๔ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามข้อ  33  แล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๕ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการท าเหมืองจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  
และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ  และ  
ต้องสอดคล้องกัน  ภายในหกสิบวันนับแตว่ันที่ไดร้ับเอกสารดงักลา่วครบถว้นและแจ้งผลการตรวจสอบให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๗ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบ  
ความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  โดยให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 
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(2) แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือด าเนินการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ก าหนด 

(๓) ให้ประมวลข้อมูลดังต่อไปนี้  เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตร  โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  มาใช้โดยอนุโลม 

 (๓.1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา  81  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 (๓.2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

ข้อ ๓๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  37  (2)  แล้ว  หากปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้น  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
วินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  แต่หากพบว่าข้อมูลใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจหรือการจัดรับฟังความคิดเห็น  
ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญให้สั่งให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นใหม่  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
หรือความคิดเห็นมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทานบัตรได้อย่างถูกต้อง 

ข้อ ๓๙ เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  37  (2)  สิ้นสุดลง  ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น  พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วน ามาก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ  อย่างน้อยในทุกรายการตามที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(๒) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมดที่ผู้ขอประทานบัตร
ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และให้รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพ่ิมเติม  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอประทานบัตร
ถูกต้องครบถ้วน 
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ข้อ ๔๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตประทานบัตรแล้วให้อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตต่ออายุประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  
ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 
 (2.๓) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที ่
 (2.๔) จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองและพื้นที่ที่ยังไม่เปิดการท าเหมือง 
ข้อ ๔๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  

แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบ  
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงานและเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

้หนา   ๒๙
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ข้อ ๔๕ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกันรวมถึงรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
ครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  ทั้งนี้  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในการอนุญาต
ตลอดอายุประทานบัตรที่ผ่านมา  และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ  
และด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับค าขอต่ออายุประทานบัตรครบถ้วน  
และถูกต้อง 

ข้อ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ
ประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๔๘ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2   
และการท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(๒) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอต่ออายุประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง 
 (2.2) ขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนท่ี 

้หนา   ๓๐
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 (2.3) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรตามที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

 (2.4) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนส าหรับการท าเหมือง  การแต่งแร่  และการประกอบโลหกรรม  กรณีการท าเหมืองแร่ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง 

ข้อ ๔๙ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่ไดร้ับรายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่  
แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากผู้ยื่นค าขอ   
แล้วให้จัดส่งรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้ส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือพิจารณาตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว   
ในส่วนของรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตรให้ส่งไปกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ข้อ ๕๐ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบรายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการและ  
ต้องสอดคล้องกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการ
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ภายใน  หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนและ  
แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่โดยกองบริหารสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  
และให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเพ่ิมเติม  
(ถ้ามี)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตเพ่ือประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
แผนผังโครงการท าเหมือง  พร้อมทั้งแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อทราบ 

ข้อ ๕๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  ให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๓๑
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ข้อ ๕๓ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอต่ออายุประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอ
ต่ออายุประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๕๔ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๕๕ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
แล้วให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่อ
อายุประทานบัตรให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโอนประทานบตัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๑ 

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  1  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร   
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก  
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่ งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น 

้หนา   ๓๒
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 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๕๗ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ขอ  แล้วให้จัดส่งรายงานการประเมิน
ปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ  ๕๘  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้งตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๕๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
จังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับค าขอโอนประทานบัตรครบถ้ว น 
และถูกต้อง 

ข้อ ๖๐ เมื่อคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทาน
บัตรแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาตให้โอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที ่ ๒ 
การท าเหมืองประเภทที ่ ๒  และท าเหมืองประเภทท่ี  ๓ 

 
 

ข้อ ๖๑ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะโอนประทานบัตรการท าเหมืองประเภทที่  2  และ  
การท าเหมืองประเภทที่  3  และการท าเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ให้ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตรยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอและรายการ
เอกสารอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร    
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  หากตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่
วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

้หนา   ๓๓
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(2) เมื่อได้รับจดทะเบียนค าขอตาม  (1)  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรภายในสิบห้าวัน  เพ่ือให้ผู้ขอด าเนินการ  ดังนี้ 

 (2.1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น  หรือกรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมือง  
จากหน่วยงานของรัฐนั้น 

 (2.2) จัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุ
ประทานบัตรที่เหลือ  เว้นแต่กรณีการโอนประทานบัตรให้แก่บิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดาน
ของผู้โอน  การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  และการโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตร  
ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๖๒ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับรายงานการประเมินปริมาณแร่
ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือจากผู้ยื่นค าขอแล้ว  ให้จัดส่งรายงาน  
การประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖๓ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบและประเมิน
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม  
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๔ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่ งเรื่องราวการขอโอนประทานบัตรพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอโอนประทานบัตรถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๕ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแร่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ ๖๖ เมื่อคณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้โอนประทานบัตรแล้ว  
ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตการโอนประทานบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการแร่ให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๓๔
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หมวด  ๖ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
 
 

ข้อ ๖๗ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ยื่นค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้  
ในแบบค าขอและรายการเอกสารอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตแต่งแร่  
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) ก าหนดเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ว่า
ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ 

ข้อ ๖๘ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร  
และหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๖๙ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกรายงานการตรวจแผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรม  และเงื่อนไขการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่  
วันที่ได้รับเรื่อง 

(๒) ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาการออกใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๗๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่  ให้ประมวล
เรื่องค าขอเพ่ือเสนอผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
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ข้อ ๗๑ ให้ผู้ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอใบอนุญาตแต่งแร่ภายในห้าวัน 

ข้อ ๗๒ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องการขอใบอนุญาตแต่งแร่
หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  ให้ประมวลเรื่องค าขอเพื่อเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อนุญาตหรือไม่อนุญาตการขอ
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน 

หมวด  ๗ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
 
 

ข้อ ๗๔ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  และตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น  (ถ้ามี)  หากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับจดทะเบียนค าขอ
ภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

(2) จัดท าแผนที่แสดงเขตพ้ืนที่ตามค าขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป 
ข้อ ๗๕ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ขดุหาแร่รายย่อยถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๘ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนญุาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจกัรหรือเขตไหล่ทวีป 

และใบอนุญาตน าแร่เขา้มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
 
 

ข้อ ๗๖ ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  
ใบอนุญาตขนแร่  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  หรือใบอนุญาตน าแร่  
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน
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ตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอและหากตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่ค าขอถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗๗ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามหมวดนี้ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๙ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ครอบครองแร ่ ขายแร่  และขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
 

ข้อ ๗๘ ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้ยื่นหนังสือ 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่    
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๗๙ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว  หากครบถ้วนถูกต้อง  ภายในสิบห้าวัน  
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
กองแร่เพ่ือประเมินน้ าหนักแร่ที่ขออนุญาต  ลักษณะหรือสภาพของแร่  และชนิดของแร่  รวมทั้ง 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘๐ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๘๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ประมวลเรื่อง
เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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ข้อ ๘๒ หากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นสมควรอนุญาตหรือไม่
อนุญาต  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แจ้งผลการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

ข้อ ๘๓ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ส่วนที ่ ๒ 
การอนุญาตใหข้ายแร่เปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขายแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน  
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีก าร 
และเงื่อนไขในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๕ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

ส่วนที ่ ๓ 
การอนุญาตใหข้นแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๘๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสงค์จะขออนุญาตขนแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  
และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการขอครอบครองแร่  การขอขายแร่  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ ๘๗ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมถึงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๑๐ 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๘๘ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ในประกาศฉบับนี้  รวมทั้งระเบียบหรือการก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไป
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ตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
และการเหมืองแร่ 

ข้อ ๘๙ ระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนในประกาศนี้  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็ของชมุชนตามมาตรา  56  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(2) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท าประชามติตามมาตรา  56  วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(3) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดเขตพ้ืนที่ประทานบัตรโดยวิธีการรังวัดหรือ 

วิธีอื่นใดตามมาตรา  119  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค 
(4) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่นก่อนการอนุญาต  

หรืออนุมัติหรืออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามนโยบายหรือต้องน าเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน 
(6) ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนนิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียน 
(7) ระยะเวลาการประมวลข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย   

ตามมาตรา  82  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(8) ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดเงินค่าทดแทน  ด าเนินการเพ่ือก าหนดจ านวนเงิน  

ค่าทดแทนตามมาตรา  92  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
(9) ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(10) ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอต้องไปด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
(11) ระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัตติามประกาศฉบับนี้ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่ยุติ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๗  

แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การสํารวจแร่ให้กระทําโดยวิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ร่วมกับวิธีการ

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีการตรวจดูลักษณะทางธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์ 
(๒) วิธีการเจาะสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Drilling  และ  Boring 
(๓) วิธีการขุดหลุมสํารวจตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่เรียกว่า  Pitting  ภายในหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 
 (๓.๑) หลุมสํารวจมีขนาดกว้างหรือยาวไม่เกิน  ๓  เมตร  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๓  เมตร  

ตรงลงไปโดยมีหน้าตัดของหลุมไม่เกินขนาดดังกล่าว 
 (๓.๒) หลุมสํารวจแต่ละหลุมต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๔) วิธีการขุดร่องสํารวจตัดขวางสายแร่ตามหลักเทคนิคการสํารวจแหล่งแร่ที่ เ รียกว่า  

Trenching  ภายในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 (๔.๑) ร่องสํารวจมีขนาดกว้างไม่เกิน  ๓  เมตร  และลึกไม่เกิน  ๕  เมตร  ผนังของร่องสํารวจ

ต้องเรียบและตั้งตรงที่สุดที่จะทําได้ 
 (๔.๒) ร่องสํารวจแต่ละร่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร 
(๕) ถ้าจะสํารวจแร่โดยหลักเกณฑ์หรือวิธีการอื่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่  ทําการสํารวจแร่ได้เฉพาะวิธีการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยา

ร่วมกับวิธีการสํารวจแร่ตามข้อ  ๓  (๑)  วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่หรือผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ทําการสํารวจแร่ 

ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามข้อ  ๓  และตามที่เสนอไวใ้นแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ 
ข้อ ๖ แผนงานและวิธีการสํารวจแร่ต้องมีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  หรือใหญ่กว่า 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) เนื้อที่คําขอแต่ละแปลง 
(๓) ชนิดแร่  วิธีการสํารวจแร่แต่ละขั้นตอน  ปริมาณงานและจํานวนเงินที่ใช้ในการสํารวจ 
(๔) ชนิด  ขนาด  จํานวนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ 
(๕) จํานวนคนงานและผู้ควบคุมการสํารวจ 
(๖) แผนควบคุมและฟื้นฟูผลกระทบจากการสํารวจ 
(๗) กรณีอาชญาบัตรพิเศษต้องจัดทําแผนการสํารวจแร่และข้อผูกพันสําหรับการสํารวจของแต่ละปี  

ให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายขั้นต่ําในการสํารวจแร่ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   
ให้นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  

เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ตามวรรคหนึ่ง  
ข้อ ๗ ผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ  ต้องทําการสํารวจ 

ตามแผนงานและวิธีการสํารวจแร่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้การควบคุมรับผิดชอบของนักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  และต้องรายงานผลการ
ดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  โดยใช้รูปแบบการรายงานผลตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  การเปลี่ยนตัวนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ถืออาชญาบัตรนําแร่ที่ได้จากการสํารวจแร่ไปเพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยเกินกว่า
ปริมาณท่ีอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   

ข้อ ๙ กรณีการคืนพื้นที่บางส่วน  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการ
สํารวจแร่โดยค่าใช้จ่ายในการสํารวจต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเดิมของปีการสํารวจที่เหลืออยู่  เว้นแต่ 
มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ําตามข้อ  ๖  (๗)  
หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไม่มีความเห็นเป็นอื่นภายใน  ๓๐  วัน  ให้ดําเนินการต่อไปได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเขตสํารวจแร่  ให้ผู้ถืออาชญาบัตรอํานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี   

ข้อ ๑๑ ในการสํารวจแร่ที่มีการกระทํากับพื้นที่  ต้องจัดการปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบตัรพิเศษ   

การขอประทานบัตร  และวธิีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการยื่นค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ  การยื่นค าขอประทานบัตร  และการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษที่จะแบ่งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  ประกอบมาตรา  46  วรรคสามและวรรคห้า  และมาตรา  54  
วรรคสอง  (3)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ  การขอประทานบัตร  และวิธีการจัดสรร
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รฐั 

กรณีการขออาชญาบตัรพิเศษและการขอประทานบัตร 
 
 

ข้อ 3 กรณีขออาชญาบัตรพิเศษ  ผู้ยื่นค าขอต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 
(1) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกอาชญาบัตรพิเศษ  ในอัตราแปลงละหนึ่งแสนบาท  และ 
(2) เงินตอบแทนแก่รัฐตามจ านวนพื้นที่  ในอัตราไร่ละยี่สิบบาท 
ข้อ 4 กรณีที่มีการเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามอาชญาบัตรพิเศษแล้ว  ให้ผลประโยชน์พิเศษ

แก่รัฐดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ได้รับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษ
นั้นด้วย   

ข้อ 5 ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 
(1) เงินตอบแทนแก่รั ฐเ พ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่   ๑  มอบให้แก ่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่  ๒  มอบให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(3) เงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
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ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตร  
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดเก็บได้ตามประกาศนี้  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแร่  หรือเพ่ือใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   

ข้อ 7 การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหมวดนี้  ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การจดัเก็บผลประโยชน์พิเศษแก่รฐั 

 
 

ข้อ 8 กรณีผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกันยื่นค าขอประทานบัตรหลายค าขอ  ไม่ว่าการยื่น  
ค าขอนั้นจะยื่นในคราวเดียวกันหรือไม่  และเป็นการยื่นค าขอครอบคลุมพื้นที่แหล่งแร่เดียวกันไม่ว่าพื้นที่
ตามค าขอนั้นจะมีเขตติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม  ให้ใช้มูลค่าแหล่งแร่ทุกค าขอประทานบัตรและทุกประทานบัตร  
(ถ้ามี)  ในการค านวณเพื่อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีผู้ขอประทานบัตรหลายรายยื่นค าขอประทานบัตรครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งแร่เดียวกัน 
ไม่ว่าพื้นที่ตามค าขอนั้นจะมีเขตติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม  หากปรากฏว่าผู้ขอประทานบัตรนั้นเป็นนิติบุคคล
และมีหุ้นส่วนร่วมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้นของนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดแล้วแต่กรณี   
และได้น าแร่ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอประทานบัตรนั้นเสมือนเป็น  
ผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกันในการค านวณเพื่อเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   

ข้อ 9 การค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรจะต้อง
เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่  ทั้งนี้  อัตราร้อยละ  
ของมูลค่าแร่ส าหรับใช้ในการค านวณเพ่ือเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้ อ  5  (3)  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  การค านวณอัตราร้อยละเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่แนบท้าย
ประกาศนี้   

ในการค านวณอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามวรรคหนึ่ง  นอกเหนือจากส่วนลดตามประเภท  
ของพ้ืนที่  ส่วนลดตามประเภทของวิสาหกิจ  ส่วนลดตามประเภทของการท า เหมือง  และส่วนลด 
ตามวิธีการท าเหมือง  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรก่ าหนดส่วนลดส าหรับใช้ในการ
ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (3)  และให้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ทุกห้าปี   

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรซึ่งได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐไว้ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์  
พิเศษแก่รัฐ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถ้าปรากฏว่าผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
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ตามข้อ  5  (3)  ซึ่งค านวณตามหลักเกณฑ์ของข้อ  9  ได้มากกว่าจ านวนที่ได้ช าระไว้แล้ว  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรรายดังกล่าวช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพิ่ม 

ข้อ 11 การค านวณมูลค่าแร่ให้ใช้ราคาประกาศของแร่  ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ค าขอประทานบัตรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแร่
เจ็ดวัน 

ข้อ 12 วิธีการช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
(1) ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  และข้อ  5  (1)  และ  (2)  ให้ช าระให้ครบถ้วน  

ในคราวเดียวกัน  และให้ช าระก่อนรับอาชญาบัตรพิเศษหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  และ   
(2) ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๓)  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 (2.1) จ านวนเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้ช าระทั้งหมดในคราวเดียวกันก่อนได้รับ  

ประทานบัตร  โดยให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ     
 (2.2) จ านวนเงินเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไปถึงสิบล้านบาท  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
   (2.2.1) ปลอดการช าระหนี้ในช่วงสองปีแรกนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
   (2.2.2) ให้เริ่มผ่อนช าระงวดแรกในปีที่สามนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตรโดยให้

ช าระหนึ่งล้านบาทแรกก่อน  ส่วนที่ เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวด  ๆ  (รายปี)  งวดละเท่า ๆ  กัน   
ในแต่ละงวดต้องช าระไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่องวดภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของทุกปี   

   (2.2.3) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี 
   (2.2.4) ระยะเวลาการผ่อนช าระต้องไม่เกินสิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรนั้น 

มีอายุเหลืออยู่น้อยกว่าสิบปี  ก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่นั้นแทน 
   (2.2.5) กรณีผิดนัดช าระงวดใดงวดหนึ่ง  ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระจริง  และให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือ
ประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ 

 (2.3) จ านวนเกินสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ช าระตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (2.3.1) ปลอดการช าระหนี้ ในช่วงสองปีแรกนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
   (2.3.2) ให้เริ่มผ่อนช าระงวดแรกในปีที่สามนับแต่ปีที่ได้รับประทานบัตร 

โดยช าระในส่วนแรกร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐทั้งหมดก่อน  ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระ  
เป็นงวด ๆ  (รายปี)  งวดละเท่า ๆ  กัน  ในแต่ละงวดต้องช าระไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐทั้งหมดต่องวดภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของทุกปี 

   (2.3.3) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี 
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   (2.3.4) ระยะเวลาการผ่อนช าระต้องไม่เกินยี่สิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรนั้น   
มีอายุเหลืออยู่น้อยกว่ายี่สบิปี  ก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่นั้นแทน 

   (2.3.5) กรณีผิดนัดช าระงวดใดงวดหนึ่ง  ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระจริง  และให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีสิทธิเรียกให้  
ผู้ถือประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ 

 (2.4) ผลประโยชน์ พิเศษแก่รัฐตาม  (2.2)  หรือ  (2.3)  หากช าระทั้ งหมด 
ในคราวเดียวกันให้ได้รับสิทธิลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ 

 (2.๕) ในระหว่ างการผ่อนช าระ เงินผลประโยชน์ พิ เศษแก่ รั ฐ   ถ้ ามี เหตุ ใด  ๆ   
ตามกฎหมาย  อันมีผลให้สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนอายุประทานบัตร  ให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกให้ผู้ถือประทานบัตรช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับส่วนที่เหลืออยู่
ทั้งหมดทันที 

ข้อ 13 ในระหว่างการผ่อนช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ถ้าผู้ถือประทานบัตร 
ได้รับอนุญาตให้หยุดการท าเหมืองไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  ไม่ให้น าเหตุแห่งการได้รับอนุญาตให้หยุด 
การท าเหมืองมาเป็นข้ออ้างเพ่ือไม่ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

ข้อ 14 ประทานบัตรที่ได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐครบถ้วนแล้ว  หรืออยู่ในระหว่าง 
การผ่อนช าระ  ถ้าในระหว่างการท าเหมืองแร่ได้มีการส ารวจหรือประเมินในภายหลัง  และพบว่า  
มีปริมาณส ารองแร่ซึ่งใช้ในการค านวณมูลค่าแร่ตามประทานบัตรนั้นเกินกว่าปริมาณส ารองแร่ที่แจ้งไว้  
ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร  ให้ผู้ถือประทานบัตรยื่นเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติม 
ให้ครบถ้วนและช าระให้เสร็จสิ้นภายในงวดเดียว  โดยให้ได้รับการลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐที่ต้องช าระ  โดยให้ใช้ราคาประกาศของแร่ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
ในวันที่ค านวณ  เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าแร่ 

ข้อ 15 การขอเพ่ิมชนิดแร่ในระหว่างการท าเหมืองแร่  โดยในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร 
ได้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐครบถ้วนแล้ว  หรืออยู่ในระหว่างการผ่อนช าระ  ต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษ   
แก่รัฐเพ่ิมให้ครบถ้วนด้วย  โดยให้ใช้ราคาประกาศของแร่ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
ในวันที่ค านวณเป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าแร่  ทั้งนี้  ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่ต้องช าระเพ่ิม 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีช าระในคราวเดียว  ให้ได้รับสิทธิลดหย่อนร้อยละสิบของผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ที่ต้องช าระ 

(2) หากประสงค์จะผ่อนช าระ  ต้องผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาการผ่อนช าระ  
ที่เหลืออยู่ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตร
โดยไม่ได้รับการปลอดช าระหนี้  

้หนา   ๕
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(3) ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิมเติมจากบันทึกข้อตกลง  
การจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่ได้จัดท าไว้ในชั้นการยื่นค าขอประทานบัตรด้วย   

ข้อ 16 กรณีตามข้อ  1๔  หากผู้ถือประทานบัตรมิได้ยื่นเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ิม  
และปรากฏว่ามีการผลิตแร่จากประทานบัตรรวมกันเกินปริมาณแร่ส ารองที่แจ้งไว้ในชั้นการยื่นค าขอ
ประทานบัตร  จะต้องช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพ่ิมนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสองจุดห้าต่อปี  
นับแต่วันที่ไดร้ับประทานบตัร  และยังต้องจ่ายเบี้ยปรับอีกร้อยละสิบห้าของจ านวนเงนิผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐในส่วนที่เพ่ิม   

เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในส่วนที่เพ่ิมตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใดต้องช าระ  
ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวโดยไม่ให้ได้รับการลดหย่อน  แล้วให้ผู้ถือประทานบัตรไปด าเนินการประเมิน
ปริมาณส ารองแร่ใหม่ 

การประเมินปริมาณส ารองแร่ใหม่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสนอผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  และให้ช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  ดังนี้ 

(1) กรณีจ านวนเงินเข้าหลักเกณฑ์ต้องช าระในคราวเดียวตามข้อ  12  (2.1)  ไม่ให้ได้รับ 
การลดหย่อน 

(2) กรณีจ านวนเงินเข้าหลักเกณฑ์ผ่อนช าระได้ตามข้อ  12  (2.2)  หรือข้อ  12  (2.3)   
หากประสงค์จะผ่อนช าระให้ผ่อนช าระได้แตต่้องไม่เกินสิบปี  เว้นแต่ประทานบัตรมีอายุเหลืออยู่น้อยกว่า
สิบปีก็ให้ใช้ระยะเวลาการผ่อนช าระตามอายุประทานบัตรที่เหลืออยู่แทน   

(3) ไม่ให้ได้รับการปลอดช าระหนี้ 

หมวด  3 
วิธีการจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแกร่ัฐใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณกีารขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ 

 
 

ข้อ 17 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  (1)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษ   

กรณีอาชญาบัตรพิเศษตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า  1  แห่ง  ให้จัดสรร
ตามสัดส่วนของพ้ืนที่   

ข้อ 18 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  3  (2)  ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในการส ารวจ  หรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่  หรือเพ่ือใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๖
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ส่วนที่  2 
การจดัสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รฐักรณกีารขออนุญาตประทานบตัร 

 
 

ข้อ 19 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๒)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง  และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง   
ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเห็นสมควร  ตามหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การท าเหมือง  จัดสรรให้ในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ  ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่
การท าเหมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตาม  (2) 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การท าเหมือง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด 
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การท าเหมอืงใดได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืง  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องอยู่ภายในรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากแนวเขตประทานบัตร   
โดยอาจใช้ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา   

ข้อ 20 ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  5  (๓)  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
จัดสรรตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เหมืองประเภทที่  ๑  จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ  19   

(๒) เหมืองประเภทที่  ๒  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หักไว้ร้อยละห้าสิบ  
ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในข้อ  19 

(๓) เหมืองประเภทท่ี  ๓  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หักไว้รอ้ยละเจ็ดสบิหา้  
ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในข้อ  19 

หมวด  4 
การรบัเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ 21 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎและระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๗
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หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตร 
ตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 256๑ 
    

ล าดับที่ ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ 

1 เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน 
การออกประทานบัตร ส่วนที ่๑  
มอบให้แกก่รมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ตามข้อ 5 (1)  

1.1 เหมืองประเภทที่ 2 เฉพาะแร่โลหะ  
ห้าแสนบาทต่อแปลง 

1.2 เหมืองประเภทที่ ๓ ทุกชนิดแร่ ยกเว้นแร่โพแทช 
หนึ่งล้านบาทต่อแปลง 

1.3 เหมืองแร่โพแทช  
สิบห้าล้านบาทต่อแปลง 

2 เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน                 
การออกประทานบัตร ส่วนที่ ๒  
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามข้อ 5 (2) 

2.1 เหมืองประเภทที่ 1 ทุกชนิดแร่  
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อแปลง 

2.2 เหมืองประเภทที่ 2 ทุกชนิดแร่ 
สามแสนบาทต่อแปลง 

2.3 เหมืองประเภทที่ 3 ทุกชนิดแร่ 
ห้าแสนบาทต่อแปลง 

3 เงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ตามข้อ 5 (3) 
 

 

ร้อยละของมูลค่าแร่รวมทุกชนิดในแปลงค าขอ โดยใช้
อัตราร้อยละในการค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
การค านวณอัตราร้อยละเพ่ือค านวณผลประโยชน์
พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
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บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ 
 

เลขที่ ชื่อย่อจังหวัดตามด้วยเลขค าขออาชญาบัตรพิเศษ/ครั้งที่ท าบันทึก        ท าท่ี................................................. 

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

ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)........................................ ........................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  สัญชาติ.........................อายุ…….......ปี 
ที่อยู่/ส านักงานเลขที่..............หมู่ที่………....หมู่บ้าน/อาคาร..............................................ถนน…..........................
ซอย..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต……………………….……….
จงัหวัด……………...........................…รหัสไปรษณีย์……….….........โทรศัพท…์…......................โทรสาร……….….....….......
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................…….........…..............................................................................................
ขออาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแร่................................................... .....ในท้องที่ต าบล............................................
อ าเภอ............................................. จังหวัด...................................................ตามค าขอที่........................................... 
ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............... จ านวนเนื้อที่................ไร่.................งาน................ตารางวา 
ได้ท าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

  ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)............................. ..................... 
.................................................. ..................................................ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพ่ือส ารวจแร่แล้ว 
ข้าพเจ้าจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามค าขอดังกล่าว ดังนี้ 

(๑) เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกอาชญาบัตรพิเศษ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
................................................บาท (.....................................................................................................)  

(๒) เงินตอบแทนแก่รัฐตามจ านวนพ้ืนที่ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น......................................บาท 
(........................................................................................................)  

  ข้อ ๒ ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจ่ายให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ให้เสร็จสิ้นก่อนรับอาชญาบัตรพิเศษภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ         
จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ให้ข้าพเจ้าไปรับอาชญาบัตรพิเศษ และให้ถือว่าข้อตกลงนี้  
เป็นเงื่อนไขแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษ  

  ข้อ ๓ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัต ิ
ผิดเงื่อนไขแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษ ยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกร้องจ านวนเงิน 
ที่จะต้องจ่ายให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ทั้งหมด และข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนอาชญาบัตร
พิเศษที่ออกตามค าขอที่.......................................................ซึ่งออกให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้าน
หรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรพิเศษ  
        (.............................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)............................................................... เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
        (..............................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
        (.............................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน 
        (..............................................................) 

 
               กรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรพิเศษเป็นบุคคลธรรมดาและมีคู่สมรส ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษของผู้ขออาชญาบัตรพิเศษ ดังนี้ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................. ...........
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................ ..................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
ได้ตกลงยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงนี้  
 
 

(ลงชื่อ).................................................................คู่สมรส 
(..............……………………………………………..) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน   (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
        (.................................................................)               (.......................................... .......................) 
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บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขอประทานบัตร 

เลขที่ ชื่อย่อจังหวัดตามด้วยหมายเลขท่อเหล็ก/ครั้งที่ท าบันทึก           ท าท่ี............................................................ 

วันที่................เดือน................................. พ.ศ. ............... 
 
  ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/นาย/นาง/นางสาว)........................... . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .... 
เลขประจ าตัวประชาชน ---- สัญชาติ.........................อายุ…......…..ปี ที่
อยู่/ส านักงานเลขที่..............หมู่ที่………....หมู่บ้าน/อาคาร..............................................ถนน…..........................ซอย
..................................................ต าบล /แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต…………………………..…….จังหวัด 
……………...............…รหัสไปรษณีย์………….......โทรศัพท์……...........……..…….........โทรสาร………….….......ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).................…….........….............................................................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่................................................ในท้องที่ต าบล...... .................................. 
อ าเภอ.................................... จังหวัด................................ ...ตามค าขอที่................................./..............................
ลงวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ............... จ านวนเนื้อที่...............ไร่................งาน................ตารางวา 
ได้ท าบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตรฉบับนี้ให้ไว้แก่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

  ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ตามค าขอดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้า 
จะจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และให้ถือว่าข้อตกลงนี้  
เป็นเงื่อนไขในการออกประทานบัตร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณี  
การขอประทานบัตรแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษ
แก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ จ านวนเงิน (บาท) 

     1. เงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทน
การออกประทานบัตรส่วนที่ ๑ มอบให้แก่    
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
ตามข้อ 5 (1)   

 เหมืองประเภทที่ 2 เฉพาะแร่โลหะ  
      ห้าแสนบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ ๓ ทุกชนิดแร่  
 ยกเว้นแร่โพแทช หนึ่งล้านบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองแร่โพแทช  
      สิบห้าล้านบาทต่อแปลง 

 

 
2. เงินตอบแทน ... 
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ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ จ านวนเงิน (บาท) 

     2.  เงินตอบแทนแก่รัฐ เ พ่ือตอบแทน 
การออกประทานบัตรส่วนที่ ๒ มอบให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 5 (2) 
  

 เหมืองประเภทที่ 1 ทุกชนิดแร่   
      หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ 2 ทุกชนิดแร่  
      สามแสนบาทต่อแปลง 

 

 เหมืองประเภทที่ 3 ทุกชนิดแร่  
      ห้าแสนบาทต่อแปลง 

 

ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ หลักเกณฑ์ 

     3 .  เงินตอบแทนแก่ รั ฐตามมูลค่ า แร่   
ตามข้อ 5 (3)  
รายละเอียดประกอบการขอประทานบัตร 
 ม ีช น ิด แ ร ่ใ น ค า ข อป ร ะท า น บ ัต ร นี้ 
จ านวน... . . . . . .ชนิด ได้แก่ . . . . . . . . .. . .. . ...... 
............................................................... 
............................................................... 
 ยื่นค าขอแปลงเดียว เท่านั้น 
 ยื่นค าขอพร้อมกันหลายค าขอ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..............................  
.............................................................. 

ร้อยละของมูลค่าแร่รวมทุกชนิดในแปลงค าขอ โดยใช้อัตรา 
ร้อยละในการค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณอัตรา
ร้อยละเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่  
 
 
หมายเหตุ 

- รายละเอียดในการค านวณแสดงเป็นเอกสารแนบ 

ผลรวมเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ (บาท)  

รวมผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตาม 1. ตาม 2. และตาม 3.  
จ านวนทั้งสิ้น 

 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร  

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
  ๒.๑ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่ ๑ มอบให้แก่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในคราวเดียว จ านวนเงิน.................................................................. บาท  
(.....................................................................................................)        
  ๒.๒ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตรส่วนที่ ๒ มอบให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน................................... บาท (........................................................................)  
 

2.3 ช าระเงิน ... 
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  ๒.๓ ช าระเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ ดังนี้ 
        ๒.๓.๑ ช าระในคราวเดียว  
    ไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนร้อยละสิบ  ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนร้อยละสิบ 
    คงเหลือจ านวนเงินที่จะต้องช าระทั้งสิ้นจ านวน ...................................บาท 
(............................................................... ........................................) 
        ๒.๓.๒ ขอผ่อนช าระเป็นงวด ๆ (รายปี) โดยยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสองจุดห้าต่อปี โดยมีรายละเอียดการช าระเงิน ดังนี้ 

      ช าระงวดแรกจ านวนเงิน .....................................................................บาท 
(.......................................................................................................)  ภายในวันที่....................................................... 
   คงเหลือเป็นจ านวนเงิน........................................................... ...บาท 
(...........................................................................................................) ข้าพเจ้าขอผ่อนเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็น
จ านวนเงิน ..................................... บาท/ต่องวด (...................................... ........................................................) 
เป็นระยะเวลา ...................... ปี และงวดต่อไปจะช าระภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของทุกปีจนครบถ้วน     

 ข้อ ๓ การช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะด าเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ซึ่งได้แจ้งให้ข้าพเจ้าไปรับประทานบัตร 

ข้อ ๔ หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระงวดหนึ่งงวดใด ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดค่าปรับนับแต่วันผิดนัดจนถึง
วันช าระจริงในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ใช้สิทธิเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ทันที 

ข้อ 5 ในระหว่างการผ่อนช าระเงินผลประโยชน์พิเศษตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้หรือฉบับ 
ที่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) หากสิทธิตามประทานบัตรของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงตามกฎหมายก่อนครบอายุประทานบัตร  
ข้าพเจ้ายินยอมช าระผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐหรือยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ใช้สิทธิ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐส าหรับงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ทันท ี

  ข้อ 6 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติ  
ผิดเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และข้าพเจ้ายินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เรียกร้องจ านวน
เงินผลประโยชน์พิเศษที่จะต้องจ่ายให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทั้งหมด และยินยอมให้เพิกถอน
สิทธิตามประทานบัตรซึ่งออกให้กับข้าพเจ้าตามค าขอประทานบัตรเลขที่..................................../.................................
โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าขอประทานบัตร 
        (.............................................................) 

 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
        (..............................................................) 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยาน   (ลงชื่อ)...................................... ..........................พยาน 
        (.................................................................)               (...... ...........................................................) 

             กรณีผู้ขอประทานบัตรเป็นบุคคลธรรมดาและมีคู่สมรส ให้คู่สมรสลงนามยินยอมในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขอประทานบัตรของผู้ขอประทานบัตรดังนี้ 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................. ..........

เลขประจ าตัวประชาชน ----  
คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
ได้ตกลงยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. .......ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงนี้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................คู่สมรส 
(.................................................................) 

 
 
 
(ลงชื่อ)............................................................ ....พยาน   (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
        (.................................................................)               (.......................................... .......................) 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณอัตราร้อยละเพื่อค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ตามข้อ 9 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 256๑ 
    

     ข้อ 1 ก าหนดอัตราสูงสุดในการค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ โดยพิจารณาจากมูลค่าแหล่ง
แร่รวมทุกประทานบัตรของแร่ชนิดเดียวกันในทุก ๆ แปลงที่เป็นผู้ขอประทานบัตรรายเดียวกัน ดังนี้ 
             (1) ร้อยละ ๑ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 
              (2) ร้อยละ ๑.๕0 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า 10,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๑5,000 ล้านบาท 
              (3) ร้อยละ ๑.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๑5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๒0,000 ล้านบาท 
  (๔) ร้อยละ ๒ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า  ๒0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๒5,000 ล้านบาท 
              (๕) ร้อยละ ๒.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๒5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๓0,000 ล้านบาท 
  (๖) ร้อยละ ๒.๕0 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๓0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๓5,000 ล้านบาท 
              (7) ร้อยละ ๒.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๓5,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
  (๘) ร้อยละ 3 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า  ๔0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๒,๕00 ล้านบาท 
              (๙) ร้อยละ ๓.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๒,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๕,000 ล้านบาท 
  (๑๐) ร้อยละ 3.๕๐ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๕,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๔๗,๕00 ล้านบาท 
  (๑๑) ร้อยละ ๓.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๔๗,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕0,000 ล้านบาท 
              (๑๒) ร้อยละ ๔ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕0,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕๒,๕๐๐ ล้านบาท 
  (๑๓) ร้อยละ ๔.๒๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕๒,๕00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๕๕,000 ล้านบาท 
              (๑๔) ร้อยละ ๔.๕๐ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๕๕,๐00 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๗๕,000 ล้านบาท 
  (๑๕) ร้อยละ ๔.๗๕ ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า ๗๕,000 ล้านบาท  
แต่ไม่เกิน ๑00,000 ล้านบาท 
             (๑๖) ร้อยละ 5 ของมูลค่าสะสมของแร่ชนิดเดียวกัน มากกว่า 100,000 ล้านบาท ขึ้นไป 
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  ข้อ 2 น าอัตราสูงสุดตามข้อ 1 มาหักส่วนลดตามตารางดังต่อไปนี้ เพ่ือค านวณอัตราร้อยละส าหรับใช้
ค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ โดยให้ค านวณส่วนลดเรียงตามล าดับจากล าดับที่ ๑ – ๕ 
 

ล าดับที่ ส่วนลด หลักเกณฑ์  ร้อยละ 

1 ตามประเภทของพ้ืนที่ 1.1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 0 

1.2 พ้ืนที่ของรัฐ ๕๐ 

1.3 พ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ ๗๕ 

2 ตามประเภทของวิสาหกิจ 2.1 วิสาหกิจต่างประเทศ 0 

2.2 วิสาหกิจขนาดใหญ่ ๑๕ 

2.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓0 

2.๔ วิสาหกิจของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 75 

3 ตามประเภทการท าเหมือง 3.1 การท าเหมืองประเภทที่ ๑ 50 

3.2 การท าเหมืองประเภทที่ 2 25 

3.3 การท าเหมืองประเภทที่ 3 0 

4 ตามวิธีการท าเหมือง 4.1 เหมืองใต้ดิน ๑๐ 

4.2 เหมืองเปิด 25 

4.๓ เหมืองละลายแร่ 75 

4.4 การท าเหมืองชนิดอ่ืน ๆ/ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
 พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  

0 

5 ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

   
 ข้อ 3 หากอัตราร้อยละที่ค านวณได้ตามข้อ ๒ มีค่าน้อยกว่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง ให้ใช้ อัตรา 
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งเพ่ือค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่แทน 
  ข้อ 4 อัตราร้อยละส าหรับใช้ค านวณเงินตอบแทนแก่รัฐตามมูลค่าแร่ให้ใช้จ านวนทศนิยมสี่หลัก โดย
ให้ปัดค่าในหลักที่ห้าขึ้นทุกกรณี เช่น อัตราร้อยละ 1.12341305 ให้ใช้เป็น 1.1235 แทน 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการแบ่งประเภทการทําเหมือง  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่
และการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การแบ่งประเภทการทําเหมือง  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้แบ่งประเภทการทําเหมืองออกเป็นสามประเภท  ดังนี้ 
  3.1 การทําเหมืองประเภทที่  ๑  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่  

และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.2 การทําเหมืองประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  การทําเหมืองในเนื้อที่ไม่เกินหกร้อยย่ีสิบห้าไร่
และเป็นโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

  3.3 การทําเหมืองประเภทท่ี  ๓  ได้แก่ 
   (1) การทําเหมืองที่ไม่ใช่การทําเหมืองประเภทที่  1  หรือการทําเหมือง

ประเภทท่ี  2   
   (2) การทําเหมืองแร่ในทะเล   
   (3) การทําเหมืองแร่ใต้ดิน   
   (4) การทําเหมืองแร่ทองคํา   
   (5) การทําเหมืองแร่ถ่านหิน 
   (6) การทําเหมืองแร่กัมมันตรังสี 
   (7) โครงการทําเหมืองแร่ที่จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี   
   (8) การทําเหมืองแร่ที่มีกิจกรรมโดยตรงหรือมีกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  กรณีที่ มีการเพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะทําเหมือง  การเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมือง   
หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องภายในเขตประทานบัตรแตกต่างไปจากแผนผังโครงการทําเหมืองที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน  
แล้วทําให้ กิจกรรมนั้น ๆ  เข้าหลักเกณฑ์การทําเหมืองตามข้อ  3.2  หรือข้อ  3.3  ให้ถือว่า 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการทําเหมืองตามประเภทน้ัน ๆ  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ถือประทานบัตร
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  สําหรับการทําเหมืองประเภทน้ัน ๆ  ให้ครบถ้วนด้วย  
โดยให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดํ า เนินการสลักหลั งประทานบัตร 
ตามประเภทของเหมืองที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 
 

 

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

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

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“ชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร”  หมายถึง  หมู่บ้านที่มีระยะห่างจากแนวเขตคําขอประทานบัตร  

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

พ.ศ.  2560  เฉพาะภายในแนวเขตคําขอประทานบัตร 
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งเร่ืองราวการขอประทานบัตรที่จะจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ขอประทานบัตรภายในเจ็ดวันหลังจาก 
การปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา  56  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
เพื่อให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทราบ   

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

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

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

(๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ข้อ 6 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ  ไม่สามารถดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  5  ให้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่กําหนดเวลาตามข้อ  5  สิ้นสุดลง   

ข้อ 7 ข้อมูลเก่ียวกับโครงการทําเหมืองแร่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
ตามข้อ  5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

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

การดําเนินโครงการเหมืองแร่ 
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แนบข้อมูลตามข้อ  7  ไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  5  และให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(1) ปิดประกาศการกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไว้โดยเปิดเผย   

ณ  สถานที่ปิดประกาศของสํานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

(2) ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 

(3) ประกาศผ่านเครือข่ายสารสนเทศที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดให้มีขึ้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร  
ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ 

การจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตามวรรคหน่ึง  จะทําเป็นรายหมู่บ้านหรือร่วมกันก็ได้   
ข้อ 10 เม่ือการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  

ประจําท้องที่ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟัง

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

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

เก่ียวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้นแล้ว  ให้ส่งรายงานตาม  (1)  ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อทราบ 

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

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

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมเหตุผลการคัดค้าน  ประเด็นข้อห่วงใยต่าง ๆ   
พร้อมเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้ออกประทานบัตร  โดยให้ส่งไปพร้อมกับรายงานตาม 
ข้อ  10  (3)  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของผู้ออกประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 13 เม่ือผู้ออกประทานบัตรได้รับข้อมูลตามข้อ  12  แล้วและสามารถจะวินิจฉัยข้อห่วงใย
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองในพื้นที่นั้นจนได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่ง 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการตามคําขอประทานบัตรต่อไป 

กรณีตามวรรคหน่ึง  หากผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถจะวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ  ก็ให้สั่งเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จัดให้มีการทําประชามติต่อไป   

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

76



77



78



79



80



81



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  56  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
และค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดท าประชามติ 
“ผู้มีสิทธิลงประชามติ”  หมายความว่า  ประชาชนซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน   

ที่มีการยื่นขอประทานบัตรไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันท าประชามติ   

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการจดัท าประชามต ิ

 
 

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ออกประทานบตัรไดส้ั่งการใหเ้จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแรป่ระจ าท้องที่จัดท า
ประชามติกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการจัดท าประชามติ”  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ  นายอ าเภอในท้องที่ที่ขอประทานบัตรส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เจ้าพนักงานที่ดิน
อ าเภอในพ้ืนที่ที่ขอประทานบตัร  และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรเป็นกรรมการ   

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ   
(2) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ท าประชามติ   
(3) ก าหนดจ านวนหน่วยลงประชามติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร  

ให้เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติ   
(4) แต่งตั้งคณะท างานให้ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย 

ในการท าประชามติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(5) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าประชามติหรือในระหว่าง  
การด าเนินการจัดท าประชามติ 

(6) ตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติ 
(7) ประกาศผลการท าประชามติ 
(8) ปฏิบัติการอื่นใด  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท าประชามติ   
ในการก าหนดสถานที่ท าประชามติให้ค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ของผู้มีสิทธิลงประชามติ  รวมถึงสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่เปิด  ถูกสุขอนามัย  และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ 

กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าประชามติ  ให้คณะกรรมการประกาศเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  เช่น  เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  
เหตุความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่อาจท าให้ไม่สามารถใช้สถานที่ที่ประกาศก าหนดไว้แต่เดิม
เป็นสถานที่ท าประชามติได้  ก็ให้การประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้อยกว่าสิบวันก็ได้ 

ข้อ 6 การเตรียมการเพ่ือท าประชามติ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  
ดังนี้   

(1) ปิดประกาศการท าประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.1  พร้อมบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  ตามแบบ  ปม.2  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการจัดท าประชามติ   แห่งละหนึ่งฉบับ 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันท าประชามติ   

(2) ส่งประกาศตามแบบ  ปม.1 
 (2.1) ให้ผู้มีสิทธิลงประชามติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวันก่อนวันท าประชามติ 
 (2.2) ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหอกระจายข่าวชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการยื่นขอประทานบัตร  

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติ 
(3) จัดท าบัตรลงประชามติตามแบบ  ปม.5  ตามจ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติ 
(4) จัดท าหีบใส่บัตรลงประชามติ 
ข้อ 7 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  1  แบบ  ปม.  2  และแบบ  ปม.  5  เป็นไปตามแบบ 

ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
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หมวด  ๒ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

และการแก้ไขบญัชีรายชือ่ผูม้ีสิทธิลงประชามติ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิลงประชามติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติ 
 (1.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  หากเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันท าประชามติ   
(2) ลักษณะต้องห้าม 
 (2.1) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (2.2) วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (2.3) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   

ส่วนที ่ ๒ 
การแก้ไขบญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 9 ภายหลังการปิดประกาศตามข้อ  6  (1)  แล้ว  หากปรากฏว่า   
(1) เจ้าบ้านหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติตามประกาศนี้ไม่มีรายชื่อ 

อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.  2  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ    
มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.  3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน   

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  
ตามประกาศนี้   ก็ให้ เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อดังกล่าว  แต่หากพบว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้ไม่มีสิทธิ 
ลงประชามติก็ให้ยกค าร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4 

(2) เจ้าบ้านพบว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรตามแบบ  ปม.  2  
ปรากฏรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิลงประชามติอยู่ในทะเบียนบ้านของตน  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
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มายื่นค าร้องตามแบบ  ปม.3  ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนวันท าประชามติไม่น้อยกว่าสิบวัน 

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่ารายชื่อตามที่เจ้าบ้านได้มีค าร้องขอถอนชื่อเป็น 
ผู้ไม่มีสิทธิลงประชามตติามประกาศนี้  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้นั้นออกจากบญัชีรายชื่อดงักล่าวแล้วแจ้งให้
เจ้าบ้านทราบก่อนวันท าประชามติตามแบบ  ปม.  4     

ข้อ 10 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  3  และแบบ  ปม.  4  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
หมวด  ๓ 

การลงประชามต ิ
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การด าเนนิการลงประชามต ิ

 
 

ข้อ 11 จัดท าป้ายบอกชี้ทางไปยังสถานที่ท าประชามติเป็นระยะ ๆ  ให้มีลักษณะเป็น 
ที่สังเกตเห็นได้ง่าย  และให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตโดยรอบบริเวณสถานที่ท าประชามติ   
รวมถึงป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร   

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนบัตรลงประชามติให้ตรงตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงประชามติ  แล้วส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติพร้อมหีบใส่บัตรก่อน 
วันท าประชามติหนึ่งวัน 

ข้อ 13 ก่อนการเริ่มเปิดให้ลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติน าหีบใส่บัตร
ลงประชามติมาแสดงให้ผู้มีสิทธิลงประชามติเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  แล้วให้ปิดหีบใส่บัตรลงประชามติ 
พร้อมลงลายมือชื่อก ากับบนหีบใส่บัตร 

ข้อ 14 ผู้มีสิทธิลงประชามต ิ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ซึ่งบัตรนั้นยังไม่หมดอายุ   

ข้อ 15 เมื่อผู้มีสิทธิลงประชามติมาแสดงตนเพ่ือลงประชามติ  ให้กรรมการประจ าหน่วย 
ลงประชามติตรวจสอบเอกสารตามข้อ  14  และให้ผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ  
หากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ   แล้วส่งมอบบัตรลงประชามติให้ผู้มีสิทธิไป
ลงคะแนนในคูหาลงคะแนน  โดยท าเครื่องหมายกากบาท  “X”  ในช่องท าเครื่องหมายแสดงความคิดเห็น 
ที่เลือกเพียงช่องเดียวเท่านั้น   

กรณีมีผู้แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิลงประชามติ  แต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ 
โดยบุคคลผู้นั้นไดแ้สดงเอกสารแบบ  ปม.  4  ให้กรรมการประจ าหนว่ยลงประชามติตรวจสอบหากพบวา่
เอกสารหลักฐานถูกต้องให้เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติและเพิ่มบัตรลงประชามติ 
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ข้อ 16 ในระหว่างการลงคะแนนประชามติ   ห้ามผู้ใดเข้าไปในบริเวณคูหาที่ลงคะแนน   
เว้นแต่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการท าประชามติและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเท่านั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การนบัคะแนนประชามต ิ

 
 

ข้อ 17 เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนแล้ว  ให้กรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ท าการปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเมื่อหมดเวลา   
(2) นับจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือและท าเครื่องหมายที่ตัวบัตรลงประชามติทุกฉบับ   

เพ่ือป้องกันมิให้น าบัตรดังกล่าวมาใช้ลงคะแนนประชามติ   และแจ้งจ านวนบัตรลงประชามติที่เหลือ   
ให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ 18 ให้เปิดหีบใส่บัตรลงประชามติเพื่อนับคะแนน  ณ  สถานที่ท าประชามติโดยเปิดเผย
ติดต่อกันจนแล้วเสร็จภายในวันเดียวกันและให้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับ
จ านวนบัตรลงประชามติที่มีการลงคะแนน  จ านวนบัตรเสีย  จ านวนบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน
ประชามติว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิลงประชามติหรือไม่   

ข้อ 19 บัตรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(1) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งคณะกรรมการมอบให้ 
(2) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมาย 
(3) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยค าอื่นลงไป 
(4) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(5) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องท าเครื่องหมาย 
(6) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงในช่องท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
ข้อ 20 เมื่อกรรมการประจ าหน่วยลงประชามติด าเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผล

ต่อคณะกรรมการทราบทันทีพร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) บัตรลงประชามติ  ได้แก่  บัตรที่มีการลงคะแนน  บัตรเสีย  และบัตรที่เหลือจากการลงคะแนน 
(2) ผลการนับคะแนนพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติการขอประทานบัตรที่ผู้มีสิทธิได้

ลงลายมือชื่อไว้ 
ข้อ 21 ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับรายงานว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตร  

อาจพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือจะสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ก็ได้  แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า
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่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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จ านวนผู้มาใช้สิทธิกับจ านวนบัตรไม่ตรงกันนั้นจะไม่ท าให้ผลของการลงประชามติเปลี่ยนแปลงไป  อาจไม่สั่งให้มี
การนับคะแนนใหม่หรือลงคะแนนใหม่ก็ได้   

ส่วนที ่ ๓ 
การรายงานและการประกาศผลการท าประชามติ 

 
 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบและรับรองผลการท าประชามติภายใน    
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลตามข้อ  20  และให้ประกาศผลการท าประชามติตามแบบ  ปม.6  
แล้วปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่    
ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ที่ขอประทานบัตร  และสถานที่ที่จัดท าประชามติแห่งละหนึ่งฉบับ   

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รายงานผลการจัดท าประชามติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี   เพ่ือประกอบการพิจารณาออก
ประทานบัตรต่อไป   

ในการจัดท ารายงานผลการท าประชามติ  ให้ระบุถึงสภาพการณ์และพฤติกรรมในการจัดท า
ประชามติโดยรวมด้วย 

ข้อ 23 ก าหนดให้  แบบ  ปม.  6  เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
ค่าใช้จ่ายในการท าประชามต ิ

 

 

ข้อ 24 รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าประชามติต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมาย   หรือ

ระเบียบของทางราชการก าหนด   
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้จ่ายในการท าประชามติและให้ เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง   

หากผู้ขอประทานบัตรเพิกเฉยไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งและก าหนดเวลาให้มาช าระภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน  ถ้าครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอประทานบัตรยังไม่มาช าระ  ให้เสนอคณะกรรมการ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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ประกาศยกเลิกการท าประชามติพร้อมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่แล้วแต่กรณีทราบต่อไป 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แล้วแต่กรณี  
ได้รับรายงานตามวรรคสองแล้วให้สั่ งยกค าขอประทานบัตรตามความในมาตรา  125  (2)   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

ข้อ 26 ในระหว่างด าเนินการท าประชามติ  ถ้าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ให้คณะกรรมการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่ม   

การแจ้งและการก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอประทานบัตรน าเงินมาช าระเพ่ิม  ให้น าหลักเกณฑ์
ตามข้อ  25  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 27 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการท าประชามติ  และการคืนเงินคงเหลือ  (ถ้ามี)  ให้แก่
ผู้ขอประทานบัตรให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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                                                       แบบ ปม. 1 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดท าประชามติ 
เรื่อง การลงประชามติเกี่ยวกับการขอประทานบัตร 

                                                 

                   โดยที่ได้มีผู้ยื่นค ำขอประทำนบัตรเพ่ือท ำเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต ำบล/แขวง.................................... 
อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวดั.......................................................... 

         อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 56 วรรคสำม และวรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติแร่   
พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 และข้อ 5 ของประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประชำมติกำรขอประทำนบัตร พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรจัดท ำประชำมติจึงประกำศ
ให้ประชำชนในพ้ืนที่ที่ขอประทำนบัตรไปลงประชำมติเกี่ยวกับกำรขอประทำนบัตรในพ้ืนที่ดังกล่ำวโดยมี
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสำรประกอบกำรท ำประชำมติ 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับค ำขอประทำนบัตร 

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

  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรท ำเหมืองแร่ 
............................................................................................................................. ......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๒. ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำรในเรื่องที่ท ำประชำมติ ดังนี้ 
    ๒.1 ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิลงประชำมติในวันที่........................................................ 
    ๒.2 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำนในวันที่.................................................................................  
    ๒.3 วันสุดท้ำยของกำรเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อในวันที่............................................................. 
 

 

89



-2- 

๓. ประโยชน์ได้เสียที่อำจเกิดขึ้นกับท้องถิ่นหรือประชำชน รวมทั้งมำตรกำรป้องกันแก้ไขหรือ
กำรเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำร  

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

 4. ประเด็นในกำรท ำประชำมติ    
................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................... ...................................................................................................  
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5. ก ำหนดวันลงประชำมติ 
    ก ำหนดให้วันที่.................เดือน............................................พ.ศ. ...............เป็นวันลงประชำมต ิ

6. หน่วยลงประชำมติ มีดังนี ้(กรณีมีหลำยหน่วย) 
 6.1 หน่วยลงประชำมติที่ 1  ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................... .................... 
 6.2 หน่วยลงประชำมติที่ 2  ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................... .................... 
 6.3 หน่วยลงประชำมติที่ 3 ณ........................... หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.......................... 
อ ำเภอ/เขต............................................................. จังหวัด.................................................. 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)............................................................ 

                                                (............................................................) 
                                                                       ประธำนกรรมกำรจัดท ำประชำมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   รำยละเอียดปรับได้ตำมข้อเท็จจริง 

91



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

แบ
บ 

ปม
. 2

 
   

 

ปร
ะก

าศ
คณ

ะก
รร

มก
าร

จัด
ท า

ปร
ะช

าม
ติ 

เรื่อ
ง บั

ญ
ชีร

าย
ชื่อ

ผู้มี
สิท

ธิล
งป

ระ
ชา

มต
ิกา

รข
อป

ระ
ทา

นบ
ัตร

 
   

   
   

   
   

   
 

หน
่วย

ลง
ปร

ะช
าม

ติท
ี่ ...

....
....

....
 ณ

 ...
....

....
....

....
....

....
....

 ห
มูท่

ี่ ...
....

...ต
 าบ

ล/
แข

วง
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 
อ า

เภ
อ/

เข
ต 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. จ

ังห
วดั

 ...
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

บ้า
นเ

ลข
ท่ี.

....
....

....
....

....
....

....
....

... 
.ถึง

บ้า
นเ

ลข
ที.่

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 ถ

นน
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 
ตร

อก
/ซ

อย
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 

บ้า
นเ

ลข
ท่ี 

เล
ขป

ระ
จ า

ตัว
ปร

ะช
าช

น 
ชื่อ

ตัว
-ช

ื่อส
กุล

 
ล า

ดับ
ที่ 

หล
ักฐ

าน
ที่ใ

ช้ใ
นก

าร
ลง

ปร
ะช

าม
ติ 

หม
าย

เห
ตุ 

เล
ขห

มา
ยข

อง
บัต

ร 
สถ

าน
ที่อ

อก
บัต

ร 
ลา

ยม
ือช

ื่อห
รือ

ลา
ยพิ

มพ์
นิ้ว

มือ
 

         

            

 
 

 
 

 
 

92
92



-2
- 

 

บ้า
นเ

ลข
ท่ี 

เล
ขป

ระ
จ า

ตัว
ปร

ะช
าช

น 
ชื่อ

ตัว
-ช

ื่อส
กุล

 
ล า

ดับ
ที่ 

หล
ักฐ

าน
ที่ใ

ช้ใ
นก

าร
ลง

ปร
ะช

าม
ติ 

หม
าย

เห
ตุ 

เล
ขห

มา
ยข

อง
บัต

ร 
สถ

าน
ที่อ

อก
บัต

ร 
ลา

ยม
ือช

ื่อห
รือ

ลา
ยพิ

มพ์
นิ้ว

มือ
 

             

 
 

 
 

 
 

 

 

ปร
ะก

าศ
 ณ

 ว
ันท

ี่....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

พ.
ศ.

 ...
....

....
....

....
.. 

   

(ล
งช

ื่อ)
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 

   
   

(...
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.) 

   
   

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

รจ
ัดท

 าป
ระ

ชา
มต

ิ 

93
93



                                                          แบบ ปม. 3 
 
 
 

 

แบบค ำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ 
ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิลงประชำมติกำรขอประทำนบัตร 

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

 ข้าพเจ้า............................................................ ..........เลขประจ าตัวประชาชน................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................ .....ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............. ......................... 
มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการจัดท าประชามติ ด าเนินการเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติตามบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ หน่วยลงประชามติที่................ ณ..................................................หมู่ที่................... 
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต.................................................... ......................... 
จังหวัด.............................................................................  ดังนี้ 

1. ขอเพ่ิมชื่อ  
   1.1 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 1.2 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 1.3 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
2. ขอถอนชื่อ 
 2.1 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 2.2 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
 2.3 ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 

ข้าพเจ้าด าเนินการในฐานะ................................................................โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................................................................................. ................. 

ออกให้ ณ............................................. เมื่อวันที่............. เดือน............................................. พ.ศ. ..................... 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
        3. บัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้............................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
 (...................................................)   

 

ความเห็นคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย                                    ค าสั่ง 

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

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

      ลงชื่อ.............................................                                      ลงชื่อ......................................... 
            (.............................................)                 (...........................................)                                  
     ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 
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                                                           แบบ ปม. 4 
 
 
 

 

แจ้งรายชื่อ 
(กรณีให้เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ) 

เรียน  เจ้าบ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.................. ....................................................... 
        (เทศบาล.................................................................) อ าเภอ/เขต...............................................................   
        จังหวัด......................................................................... 

ตามที่ท่านหรือผู้ยื่นค าร้อง ได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการจัดท าประชามติ เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ/
ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ ตามค าร้องเมื่อวันที่............. เดือน........................พ.ศ. .............. นัน้ 

     คณะกรรมการจัดท าประชามติได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของท่านหรือ 
ผู้ยื่นค าร้องแล้ว เห็นว่า ท่านและ/หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของท่าน เป็นผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิลงประชามติ 
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ หน่วยลงประชามติที่............... ณ..........................................หมู่ที่.............
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด............................................   

   ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านหรือผู้ยื่นค าร้องทราบว่าคณะกรรมการจัดท าประชามติ ได้ด าเนินการ  
เพ่ิมรายชื่อ/ถอนรายชื่อบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิลงประชามติ  

         1. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           2. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
        3. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           4. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
           5. ชื่อ............................................................................................... ................... 
                   ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ................................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................. 
(............................................................) 

ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 
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                                                       แบบ ปม. 5 
ด้านหน้าของบัตรลงประชามติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเตือน 
ห้ำมมิให้ผู้มีสิทธิลงประชำมติ น ำบัตรลงประชำมติ
ออกไปจำกหน่วยลงประชำมติหรือท ำเครื่องหมำย 
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรลงประชำมติหรือถ่ำยภำพ 
บัตรลงประชำมติที่ตนได้ลงประชำมติแล้วหรือน ำบัตร 
ที่ได้ลงประชำมติแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน 

 
 

บัตรลงประชามติ 
“โปรดอ่ำนข้อควำมก่อนท ำเครื่องหมำยกำกบำท” 

ปรุฉีก 

รอยพับ 

รอยพับ รอยพับ 

รอยพับ 

รอ
ยพั

บ 
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ด้านในของบัตรลงประชามติ 
(ต้นขั้วบัตรลงประชำมติ) 

 
เล่มที…่………………………………….  เลขที่..............................  ล ำดับที่............................... 
 
(ลงชื่อ) 
        (..............................................)                               ……………….………………………………………… 
       กรรมกำรผู้จ่ำยบัตรลงประชำมติ                     ลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือของผู้มีสิทธิลงประชำมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องควำมเหน็ต่อกำรอนุญำตประทำนบัตร ช่องท าเครื่องหมาย 

 

เห็นด้วยกับกำรอนุญำตประทำนบัตร 
 

 

 

ไม่เห็นด้วยกับกำรอนญุำตประทำนบัตร 
 

 

 

ไม่ประสงค์ลงประชำมต ิ
 

 

 

บัตรลงประชามต ิ

ให้ท าเครื่องหมายกากบาท “X” ลงใน “ช่องท าเครื่องหมาย” เพียงช่องเดียวเท่าน้ัน 

ปรุฉีก 
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        แบบ ปม. 6 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการจัดท าประชามติ 

เรื่อง ผลการลงประชามติการขอประทานบัตร 
                                                 

 
ตามที่ (ผู้ขอประทานบัตร)........................................ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรเพ่ือท าเหมือง

ชนิดแร่ .............................ในพ้ืนที่ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ........................................   
จังหวัด...........................................และได้จัดให้มีการลงประชามติกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบัตร    
เมื่อวันที่........................................................  นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการจัดท าประชามติได้รวมคะแนนประชามติเกี่ยวกับการขอประทานบัตร 
เสร็จสิ้นแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 56 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ประกอบข้อ 22 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการท า
ประชามติการขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการจัดท าประชามติ จึงขอประกาศผลการรวมคะแนน
ประชามติ ดังนี้ 

1. จ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ.............................. คน 
2. จ านวนบัตรลงประชามติที่ได้รับมาทั้งหมด................................................................. บัตร 
3. จ านวนผู้มีสิทธิลงประชามติซึ่งมาแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนประชามติ................  คน 
4. จ านวนบัตรลงประชามติที่ลงคะแนนประชามติ..........................................................  บัตร 
5. จ านวนบัตรเสีย................................................................................................... ........  บัตร 
6. ผลการลงประชามติแสดงความเห็นต่อการอนุญาตประทานบัตร ปรากฏผลคะแนน ดังนี้ 

ผลการลงประชามติ รวมผลคะแนนเสียงประชามติ 
เห็นด้วย คะแนน 

ไม่เห็นด้วย คะแนน 
ไม่ประสงค์ลงคะแนน คะแนน 

7. สรุปผลการลงประชามติ  
    ผ่านด้วยคะแนน............................................................................................................... 
    ไม่ผ่านด้วยคะแนน............................................. .............................................................. 

 ประกาศ ณ วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
         (............................................................) 

        ประธานกรรมการจัดท าประชามติ 
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รายการค่าใช้จ่ายในการท าประชามติการขอประทานบัตร 
แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่าย 

ในการท าประชามติการขอประทานบัตร  
พ.ศ. 2561 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการลงประชามติ  

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  

3. ค่าตอบแทนของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ  

4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  

6. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม การจัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์
และเผยแพร่ และภารกิจอื่นที่เก่ียวกับการท าประชามติ 

7. ค่าเช่าที่พักของผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการลงประชามติ 

8. ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่เพ่ือใช้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่  
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าพัสดุอุปกรณ์ทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าท าความสะอาด ค่าดูแลหน่วยลงประชามติ 
เป็นต้น 

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ 

10. ค่าจ้างในการจัดท าเอกสาร ป้ายต่าง ๆ หรือการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประชามติ  

11. ค่าจ้างพิมพ์บัตรลงประชามติและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ 

12. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เก็บรักษา และจัดเก็บหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงประชามติ 
ทั้งก่อนและหลังการลงประชามติ 

13. ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการดวงตราไปรษณียากร 

14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการท าประชามติและคณะกรรมการเห็นสมควร 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอต่ออายุประทานบตัร 

และการอนุญาตใหต้่ออายปุระทานบตัร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร
และการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิแร ่ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะขอต่ออายุประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่ประทานบัตรจะสิ้นอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอต่ออายุประทานบัตร   
และเอกสารตามข้อ  ๔   

ข้อ ๔ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง 
ให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินและน าหลักฐานการได้รับความยินยอมนั้น 
มายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

(๒) ถ้าประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐต้องไป
ด าเนินการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการท าเหมืองแร่ต่อหน่วยงานนั้นแล้วให้น าหลักฐาน
การยืน่ขออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมค าขอต่ออายุประทานบัตร   

ข้อ ๕ จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ตามประทานบัตรที่ผ่านการท าเหมืองแล้วและพ้ืนที่ที่ยังไม่ผ่าน
การท าเหมือง 

ข้อ ๖ จัดท าเอกสารดังต่อไปนี้  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ต่ออายุประทานบัตร   
(๑) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑   
 (๑.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  โดยให้อยู่ในฉบับเดียวกัน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (๑.๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลกระทบตอ่คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร   

(๒) กรณีประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) จัดท ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมือง  ตามหลักเกณฑ์

ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 
 (๒.๒) จัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  หรือ   
 (๒.๓) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  หรือ 
 (๒.๔) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการ   

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด   

 รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  ให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่ง 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ  และแจ้งการด าเนินการให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ   

 การจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๒)  หรือการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  (๒.๓)  หรือ  (๒.๔)  อย่างน้อยต้องมีการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๗ เสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนด  (ถ้ามี)   

ข้อ ๘ หลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  
การท าเหมือง   

(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าจะวางหลักประกัน
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

(๒) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๒  และประเภทที่  ๓  ให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงว่าจะวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๙ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่  แผนผังโครงการท าเหมือง  และรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ 
หรือรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตร  ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี  ต้องมีความสอดคล้องกัน   

ข้อ ๑๐ รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการท าเหมืองให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเป็นผู้ตรวจสอบ   

กรณีการขอต่ออายุประทานบัตรที่ต้องจัดท ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เป็นผู้ตรวจสอบ   

ข้อ ๑๑ การต่ออายุประทานบัตร  ให้ด าเนินการดังนี้   
(๑) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  ๑  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่

ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) เสนอเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการแร่จังหวัด  เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 
 (๑.๒) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรต่อไป   
 (๑.๓) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  

(ถ้ามี)   
 (๑.๔) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงตามข้อ  ๘  (๑) 
 (๑.๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  และส าเนาประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตร 

ไปยังกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย   
 (๑.๖) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร 

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  
และแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  
โดยที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(๒) ประทานบัตรการท าเหมืองประเภทท่ี  ๒  และประเภทที่  ๓   
 (๒.๑) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รวบรวมเรื่องพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการต่ออายุประทานบัตร 
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 (๒.๒) กรณีที่ประทานบัตรอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑  หรือพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เป็นการเฉพาะ  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่  และได้รับแจ้งการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือท าเหมืองแร่จากหน่วยงานของรัฐเจ้าของพ้ืนที่แล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่น าเสนอต่อคณะกรรมการแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่ออายุ
ประทานบัตร 

 (๒.๓) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบ  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรแล้วส่งประทานบัตรฉบับผู้ถือและ  
ฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
เพื่อด าเนินการต่อไป   

 (๒.๔) เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับประทานบัตรตาม  (๒.๓)   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

   (๒.๔.๑) แจ้งผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับแจ้ง  และเรียกให้ช าระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามข้อ  ๗  (ถ้ามี)   

   (๒.๔.๒) เรียกให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง 
ตามข้อ  ๘  (๒)   

   (๒.๔.๓) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
 (๒.๕) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการต่ออายุประทานบัตร  ให้กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผล  และแจ้งสิทธิ
การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้ง  โดยที่ผู้ยื่น  
ค าขอไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหต้่ออายุประทานบัตร 

 
 

ข้อ ๑๒ การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร  และหรือ  
ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ครบถ้วนถูกต้อง   

ข้อ ๑๓ โครงการเหมืองแร่ต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองต้องมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ข้อ ๑๖ กรณีประทานบัตรมิได้ตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของตนเอง   

้หนา   ๔
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(๑) กรณีเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้อื่น  ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เพื่อการท าเหมืองในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอตอ่อายุประทานบตัรตลอดระยะเวลาที่ไดร้ับอนญุาตประทานบตัร   

(๒) กรณีเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นก าหนด   

ข้อ ๑๗ กฎหรือระเบียบออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งจะประกาศ
ก าหนดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต  ผู้ถือประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ต่ออายุประทานบัตรจะตอ้งถือปฏบิตัิ
ตามโดยเคร่งครัด  และให้ถือเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

หมวด  ๔   
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ ๑๘ หากมีข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านการขอต่ออายุประทานบัตรทุกประเภทให้เจ้าพนักงาน  
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

(๑) ข้อร้องเรียนหรือการคัดค้านไม่มีมูล  ให้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง  
ผลการตรวจสอบ 

(๒) กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และหรือทางด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ   
ให้ประสานส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องกับการรอ้งเรยีน
ในเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผลการตรวจสอบเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ข้อ ๑๙ ขั้นตอนการปฏิบัตเิกี่ยวกับการด าเนินการในการขอและการอนญุาตให้ตอ่อายุประทานบตัร
ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๕
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการขอคนืสิทธติามประทานบัตรบางส่วน 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  กรณีผู้ถือประทานบัตรขอคืน
ประทานบัตรบางส่วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  61  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรรายใดประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่    

พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือ  และให้แจ้งเหตุผลในการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้นด้วย   
(2) ระบุพื้นที่ตามประทานบัตรที่จะขอคืนสิทธิบางส่วน   
ข้อ 4 ประทานบัตรที่ไดร้ับอนญุาตให้ผู้อื่นรบัช่วงการท าเหมอืงให้ด าเนินการกรณีใดกรณหีนึง่  

ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร  จะต้องมีหนังสือยินยอม

จากผู้รับช่วงการท าเหมืองให้คืนสิทธิตามประทานบัตรนั้นบางส่วนได้ 
(2) กรณีให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของเขตประทานบัตร  และส่วนที่

จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนนั้น   เป็นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นรับช่วงการท าเหมือง   
ต้องด าเนินการเลิกรับช่วงการท าเหมืองให้แล้วเสร็จก่อนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการอนุญาต
รับช่วงการท าเหมืองและการเลิกรับช่วงการท าเหมือง 

ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับค าขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางสว่น
ให้ลงรับเรื่องทั่วไปแล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบหนี้สิน  โดยผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
หากมีหนี้สินค้างช าระให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรช าระหนี้สินนั้นให้เสร็จสิ้นก่อน 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร  หากยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อหนึ่งข้อใด  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน 
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(3) แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตเพื่อให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วน 
 (3.2) ให้ความเห็นทางด้านวิชาการว่าหากได้รับการพิจารณาให้คืนสิทธิตามประทานบัตร

บางส่วนแล้ว  พ้ืนที่ในส่วนที่เหลืออยู่ตามประทานบัตรนั้นจะสามารถท าเหมืองต่อไปได้หรือไม่  หรือผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองหรือไม่ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรยังไม่ได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิ 
ตามประทานบัตรบางส่วน  หรือฟ้ืนฟูแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว    
โดยประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองเขต  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติ
ตามการสั่งการเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป   

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ถือประทานบัตร
ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่  พร้อมทั้งไดป้ฏิบัตติามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นการออกประทานบตัร
ครบถ้วนและได้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองในส่วนที่ขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนเรียบรอ้ยแลว้  
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) รับจดทะเบียนค าขอการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน  และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนค าขอ 

(2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรไปด าเนินการรังวัดตัดเนื้อที่ประทานบัตรส่วนที่ไม่ได้คืนออกจาก
ส่วนที่คืน  ทั้งนี้  ภาระค่าใช้จ่ายในการรังวัดก าหนดเขตเป็นของผู้ถือประทานบัตร   

ข้อ 8 เมื่อได้ด าเนินการรังวัดก าหนดเขตตามข้อ  7  (2)  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1   
 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร   
 (1.2) แจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบถึงสิทธิตามประทานบัตรส่วนที่คืนสิ้นสุดและ 

ส่งประทานบัตรที่เหลืออยู่คืนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร   
 (1.3) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้อง

เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  แล้วแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อทราบต่อไปด้วย 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่  2  และประเภทที่  3  ให้รวบรวมเรื่องส่งให้
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่   

้หนา   ๑๔
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ข้อ 9 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับข้อมูลตามข้อ  8  (2)  ให้บันทึก
การเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วนลงในประทานบัตร  แล้วให้ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ 

  เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการ
ตามข้อ  8  (1.2)  ต่อไป   

  กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการท าเหมือง  ให้แจ้งผู้ถือประทานบัตรด าเนินการตามความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตต่อไป   

ข้อ 10 กรณีผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วนแต่ไม่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้  ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะคืนสิทธิตามประทานบัตรนั้น  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ถือประทานบัตรต่อไป 

ข้อ 11 กรณีผู้ถือประทานบัตรไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ พ้ืนที่ 
ในเขตประทานบัตรหรอืเขตเหมอืงแร่ต่อไปโดยค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด  เฉพาะในส่วนพ้ืนที่
ที่เจ้าของที่ดินไม่ใหค้วามยินยอมหรือไมอ่นุญาตนั้น  ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  7  (2)  ข้อ  8  และข้อ  9  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของศาลหรือค าพิพากษาถึงที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 

ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไข 

ที่กฎหมายกําหนด  หรือดําเนินการใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ความเสียหาย  หรือ
อันตรายที่มีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  โดย 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจตามความในมาตรา  129  ประกอบมาตรา  143  (2)  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรระงับการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
สั่งให้แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และผู้ถือประทานบัตร 
ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว   

(2) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรได้ใช้อํานาจตามความ
ในมาตรา  130  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  สั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรหยุดประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่หรือผู้ออกประทานบัตรตามที่ได้สั่งการนั้นแล้ว 

กรณีตาม  (1)  หรือ  (2)  หากปรากฏว่ายังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือปรากฏว่า 
การทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตรรายใดเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนโดยไม่มี
ผู้ใดร้องเรียนและไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เสนอเรื่องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือนับแต่วันทราบเหตุ
เพื่อให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

ข้อ 4 การเสนอเร่ืองตามข้อ  3  อย่างน้อยต้องมีข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  (ถ้ามี) 
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(2) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
(3) รายงานผลการตรวจสอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ทั้งทางด้าน

วิศวกรรมเหมืองแร่  และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสุขภาพของประชาชน 
(4) รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(5) รายงานหรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมือง 
(6) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการร้องเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี 
ข้อ 5 เม่ือคณะกรรมการแร่ได้รับเร่ืองจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดได้รับเร่ืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  ให้พิจารณา 
ข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการทําเหมืองตามมาตรา  24  หรือมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีและวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  การตรวจสอบ  
หาข้อเท็จจริงให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  26  หรือมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณีเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้  แต่ต้องมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับเร่ือง  และให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการแร่หรือ
คณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับมอบหมายและ 
ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการ 

(2) กรณีคณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ  
ให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง   

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าการทําเหมืองได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจริง  ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการ
แร่จังหวัดแล้วแต่กรณี  มีคําสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรดําเนินการเยียวยาผลกระทบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าข้อร้องเรียนนั้นมิได้มีมูลความจริง   
ก็ให้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไปด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการย่ืนคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นคําขอ  การอนุญาตรับช่วง
การทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการยื่นคําขอและการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการขอ
และออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 

  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ยังคงมีหน้าที่และความรับผิด 
ตามกฎหมาย  และให้ผู้รับช่วงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วง
การทําเหมืองเช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร   

หมวด  ๒ 
การย่ืนคําขออนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 
และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมือง  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  โดยระบุ 
ผู้ที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง  ระยะเวลา  และรายละเอียดการให้รับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของเขตประทานบัตร   
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ข้อ 5 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองทั้งหมดของเขตประทานบัตร   
ให้ใช้รูปแผนที่ตามเขตประทานบัตรที่กําหนดไว้  โดยไม่ต้องดําเนินการรังวัดกําหนดเขตประทานบัตรใหม่  
เว้นแต่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นว่ามีเหตุจําเป็นเพื่อการออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วง
การทําเหมือง  ก็สามารถกําหนดให้ดําเนินการรังวัดได้ 

ข้อ 6 กรณีผู้ถือประทานบัตรจะให้ผู้อื่นรับช่วงการทําเหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของ 
เขตประทานบัตร  ต้องดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมืองและ 
ต้องแสดงรูปแผนที่ดังกล่าวไว้ในหนังสืออนุญาตใหรั้บช่วงการทําเหมืองตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 ในการดําเนินการรังวัดเพื่อกําหนดเขตประทานบัตรที่จะให้รับช่วงการทําเหมือง   
ให้ผู้ถือประทานบัตรนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และ
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการรังวัดนั้นทั้งหมด 

ข้อ 8 ผู้ รับช่วงการทําเหมืองจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบพื้นที่แล้วแต่กรณี  ให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะรับช่วงการทําเหมือง 

ข้อ 9 ให้ผู้ออกประทานบัตรพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองภายใน   
สามวันนับแต่วันที่ได้มีการกําหนดเขตประทานบัตรแล้วเสร็จ 

ข้อ 10 เม่ือได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต  แล้วให้บันทึกการรับช่วงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตร 
ไว้ด้วย 

หมวด  ๓ 
การเลิกรับช่วงการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 11 ในระหว่างที่หนังสืออนุญาตให้ รับช่วงการทําเหมืองยังไม่สิ้นอายุ  หากผู้ ให้ รับช่วง 
การทําเหมืองหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมือง  ให้ย่ืนคําขอเลิก 
รับช่วงการทําเหมืองต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่เขตประทานบัตรนั้นตั้งอยู่ตามแบบ 
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

ข้อ 12 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ย่ืนคําขอเลิกรับช่วง
การทําเหมืองไม่มีหนี้ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือค้างชําระแต่ได้ชําระหน้ีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
ก็ให้พิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมืองได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอหรือนับแต่วันที่ผู้ย่ืนคําขอ 
ได้ชําระหนี้สินครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 13 กรณีย่ืนคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแต่เพียงฝ่ายเดียว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่แจ้งคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองเป็นหนังสือไปให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เพื่อให้ความยินยอม
หรือคัดค้านเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  เม่ือฝ่ายรับแจ้งได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่มีหนังสือแจ้งให้ความยินยอม  แต่ไม่ได้คัดค้านภายในกําหนดเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองได้  
โดยดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  12   

  กรณีฝ่ายรับแจ้งไม่ให้ความยินยอมและได้คัดค้านการขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องร้องเป็นคดี 
ต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และถ้าได้มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสําเนาคําฟ้องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบโดยเร็ว  และให้ระงับ 
การดําเนินการตามคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแจ้งผลคดีให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ   
เพื่อพิจารณาสั่งเลิกรับช่วงการทําเหมือง  หรือระงับคําขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้วแต่กรณีต่อไป 

  กรณีไม่มีการฟ้องร้องภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอเลิกรับช่วง 
การทําเหมืองไม่ประสงค์จะเลิกรับช่วงการทําเหมืองอีกต่อไป 

ข้อ 14 เม่ือได้ออกคําสั่งให้เลิกรับช่วงการทําเหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง  และให้บันทึกการยกเลิกรับช่วง
การทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรไว้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แบบคําขอให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง 
(ตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 
 

 
เขียนที่…………...………………………………. 

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

ข้าพเจ้า................................................................................ อายุ........... ปี สัญชาติ........................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..................................................................................  
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่.................. หมู่ที่............ ตรอก/ซอย........................... ถนน........................... 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์............................. โทรสาร......................... 
E-mail Address……………………………………………………… ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่…………………………….. 
ทําเหมืองแร่ประเภทที่……………………… ชนิดแร่………………………………………………………………………………………. 
ที่ตําบล…………………………………………….. อําเภอ……………………………….. จังหวัด……………………………………….. 
ประสงค์จะขออนุญาตให ้
 
กรณเีปน็บคุคลธรรมดา 

นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อายุ..................ปี   สญัชาติ................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    อยู่บ้านเลขที่…………….…หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ช่ือหมู่บ้าน............................................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................. 
E-mail Address......................................................................................... 
 
กรณนีติบิคุคล 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด............................................................................................................
ตามหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.........................................................................................
หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เลขท่ี.............................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ......... 
ที่ต้ังสํานักงานเลขท่ี.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน............................... 
ช่ือหมู่บ้าน............................................. ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์......................................... 
โทรสาร...................................... E-mail Address.............................................................................................. 
เป็นผู้รับช่วงการทําเหมืองแร่ภายในเขตประทานบัตรดังกล่าวของข้าพเจ้า คือ 

 รับช่วงฯ เต็มทั้งแปลง  เป็นเน้ือที่......................ไร่......................งาน.......................ตารางวา 
 รับช่วงฯ บางส่วนของประทานบัตร  เป็นเน้ือที่...............ไร่...............งาน............... ตารางวา 

ต้ังแต่วันที่...........เดือน………………….……พ.ศ. ……………... ถึงวันที่...........เดือน……………….………พ.ศ. ............ 
ตามแผนทีแ่นบท้ายคําร้องฉบับน้ี
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-2- 
  พร้อมคําขอฉบับน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารของผู้รับช่วงการทําเหมืองมาด้วยแล้ว   
รวม ............ ฉบับ ได้แก่ 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    สําเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
    สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  แสดงรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
    บัญชีรายละเอียดเก่ียวกับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ คําขออาชญาบัตรพิเศษ  
คําขอประทานบัตร ที่ผู้ขอได้ย่ืนขอไว้แล้ว  และอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร 
ที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นคําขอน้ี 
    หลักฐานที่แสดงความเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่ 
    หนังสือมอบอํานาจ พรอ้มติดอากรแสตมป์ กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนมายื่นคําขอแทน 
    อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................                 
. 
 
 
     ลายมือช่ือ ................................................ ผู้ย่ืนคําขอ 
                 (.................................................)   . 
 
      
     ลายมือช่ือ ................................................. ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
       (...................................................)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารท่ีทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอ่ืน  

 ถ้าผู้ย่ืนคําขอมิได้นํามา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้
 ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะนําเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ด้วยตนเอง 

 2. กรณีบัตรประจําตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทําสําเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่าย 

 3. กรณีการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอแทน ให้ผู้มอบอํานาจแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อม
 รับรองสําเนา และผู้รับมอบอํานาจต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย
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แผนที่แสดงเขตตามแบบคําขอให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง 
 

............................. 
แบบคําขอที่...........................                ระวางที่ 

............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือที่............................ไร่ ...........................งาน ……………………….ตารางวา 
มาตราส่วน............................................................................. 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมมุหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
จากมุมหมายเลข.................ถึงมุมหมายเลข...............ทิศ.................องศา............ลิปดา  ระยะ..............เมตร 
 
 

       ลายมือช่ือ .....................................ผู้ย่ืนคําขอ 
          (.....................................) 

       ลายมือช่ือ ..................................... ผู้เขียน 
          (.....................................) 

       ลายมือช่ือ ..................................... ผู้ตรวจ 
          (.....................................) 
 
หมายเหตุ ใหป้รับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 

GN
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บันทึกของเจ้าหน้าที่  

1. ผู้ย่ืนคําขอต้องวางเงินไว้ล่วงหน้าต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ เป็นเงินค่าธรรมเนียม 
ในการดําเนินการกําหนดเขตรังวัด (เฉพาะกรณีที่ต้องมีการกําหนดเขต) เป็นเงิน.................................. บาท 

 
2. รายการรับคําขอและค่าธรรมเนียม  
 2.1 ได้รับคําขอฯ ที่.............................. เมื่อวันที่......... เดือน........................ พ.ศ........... เวลา............น. 
  พร้อมทั้งได้รับเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน จํานวน............................................. บาท 
 (จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ..........................................................................................................................) 
  
 
 ลายมือช่ือ........................................ 
   (........................................) 
 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จังหวัด............................................ 

      2.2 ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้ย่ืนคําขอได้วางไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
            เป็นเงินจํานวน............................................ บาท (ถ้ามี)  
 (จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................................) 
 ตามใบเสร็จรับเงินที่..................................... ลงวันที่............. เดือน........................... พ.ศ.. ……………. 
 

  ลายมือช่ือ ..................................... เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
                                              (.....................................) 
 

3.  ได้ออกหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองที่............................. ลงวันที่....... เดือน................. พ.ศ.......... 
 และได้ตรวจสอบจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ย่ืนคําขอได้วางไว้ถูกต้องครบถ้วน จึงได้มอบหนังสืออนุญาต  
 ให้รับช่วงการทําเหมืองให้ผู้ย่ืนคําขอรับไป เมื่อวันที่............ เดือน............................... พ.ศ. .................. 
 
 

 ลายมือช่ือ ......................................... ผู้บันทึก 
                                             (...........................................) 
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หนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมือง  

(หนังสือฉบับน้ีออกตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560) 
 

ที่...................        ส่วนราชการ....................................................... 

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

หนังสือฉบับน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า.................................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรที่...…………………………..….………………………ทําเหมืองแร่ประเภทที่...………….………..…… 
ชนิดแร่...…………………………………………………………………………………………...…………………………….…………..……… 
ที่ตําบล…………..…………………..…………. อําเภอ…………………………….………….จังหวัด………………………….....……… 
เน้ือที่………………………....……ไร่…….……………………..….งาน………………….…..……ตารางวา มีอายุ ......................ปี 
นับต้ังแต่วันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่............เดือน............................ พ.ศ. ............. 
ได้ยินยอมตกลงให้……………………………………..….……….……………………...…..……อายุ……….ปี สัญชาติ………...…… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขท่ี……………….หมู่ที่……..………ตรอก/ซอย……………………………………………….……
ถนน………………………………………ตําบล/แขวง…………………..…….………….อําเภอ/เขต……………………………………. 
จังหวัด……………………………….………………. เป็นผู้รับช่วงการทําเหมืองแร่ตามประทานบัตรดังกล่าว  

 เต็มทั้งแปลง เป็นเน้ือที่……….………ไร่……………….งาน………….…ตารางวา 
 บางส่วนของเขตประทานบัตร เป็นเน้ือที่………….……ไร่……………….งาน……...……ตารางวา 

ตามที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับน้ี โดยผู้รับช่วงการทําเหมืองตกลงรับช่วงการทําเหมืองดังกล่าว 
เป็นระยะเวลา..........................ปี  นับต้ังแต่วันที่..................เดือน............................................ พ.ศ. .......................  
ถึงวันที่...............เดือน......................................... พ.ศ. .................... 
 

ออกให้ ณ วันที่ …………….. เดือน……………………………… พ.ศ. ………………. 
 
 

……………………………………………….. 
(..........................………………….) 

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จังหวัด................................ 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้ให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทําเหมือง ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย และ
ผู้รับช่วงการทําเหมืองน้ันมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามกฎหมายในส่วนที่รับช่วงการทําเหมือง
เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตร 
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แผนที่แสดงเขตประทานบัตร  
แนบทา้ยหนังสืออนญุาตใหร้บัช่วงการทําเหมืองที่ …………………..…… 

ลงวันที.่................................................ 
(ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 
 
คําขอที่…………………………………………………     …………………………………….. 
        ระวางที่ 
          ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือที่………………….……ไร่………………………….งาน………………….…ตารางวา 
มาตราส่วน……………………………………………………………………………. 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
จากมุมหมายเลข.............................ถึงมุมหมายเลข..................ทิศ..............องศา.............ลิปดา ระยะ............วา 
 

 
ลายมือช่ือ ……………………………………..ผู้เขียน 

                      (………….…………………..……) 
 

ลายมือช่ือ ……………………………………….ผู้ทาน 
                       (…………………………………….) 
 

ลงมือช่ือ …………………………………………ผู้ตรวจ 
                   (……………………………………….) 
 
หมายเหต ุ ใหป้รับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 
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แบบคําขอเลิกรับชว่งการทําเหมือง 
(ตามข้อ 11 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

และการอนุญาตรับช่วงการทําเหมือง และการเลิกรับช่วงการทําเหมือง พ.ศ. 2561) 
 

 
เขียนที่...................................................... 

วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................ 
         
 
 ข้าพเจ้า........................................................................................................................... ซึ่งเป็น  
         ◌ ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่................ หมู่ที่............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................ 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.............................. โทรสาร............................ 
E-mail Address ............................................................................................ 
               ◌ ผู้ถือประทานบัตร  
                หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................................................. 
อยู่บ้านเลขที่/ที่ต้ังสํานักงานเลขที่................ หมู่ที่............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................ 
ช่ือหมู่บ้าน............................................ ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.............................. โทรสาร............................ 
E-mail Address ............................................................................................ 
                       มีความประสงค์ขอเลิกรับช่วงการทําเหมืองตามประทานบัตรที่............................................ 
ต้ังอยู่ที่ตําบล........................................... อําเภอ...................................... จังหวัด................................................ 
ตามหนังสืออนุญาตให้รับช่วงการทําเหมืองที่.............................. ลงวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ........... 
ต้ังแต่วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .............. เป็นต้นไป 
 
 
 

ลายมือช่ือ ...................................................... ผู้รับช่วงการทําเหมือง 
 (......................................................) 
 
 
 
ลายมือช่ือ ...................................................... ผู้ถือประทานบัตร 
 (......................................................) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอโอนประทานบตัร 

และการอนุญาตใหโ้อนประทานบตัร 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตร
และการอนุญาตให้โอนประทานบัตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  72  วรรคห้า  และมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้โอนประทานบัตร  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
การขอโอนประทานบตัร 

 
 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรและผู้ประสงค์จะรับโอนประทานบัตร  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตรนั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในค าขอโอนประทานบัตร   

  ผู้รับโอนประทานบัตรต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขออาชญาบัตร  ประทานบัตร  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขในการขอและ 
ออกอาชญาบัตรและประทานบัตร  เช่นเดียวกับผู้ถือประทานบัตรและต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ถือประทานบัตรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในประทานบัตร   

ข้อ 4 การขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดตามมาตรา  74  วรรคสอง  หรือการขอรับโอน
ประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามมาตรา   74  วรรคห้า   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลของผู้ถือประทานบัตร  
แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอรับโอนประทานบัตรต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถือประทานบัตรตายหรือศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   

  เมื่อยื่นค าขอโอนประทานบัตรภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  ท าเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร  จนกว่าผู้ออก
ประทานบัตรจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการโอนประทานบัตรนั้น 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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หมวด  ๒ 
การอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

 
 

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้ขอโอนประทานบัตรหรือผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของบุคคลอื่น  ผู้ขอรับโอนประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น   

(2) กรณีประทานบัตรตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ขอรับโอน
ประทานบัตรแสดงหลักฐานการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการท าเหมืองจากหน่วยงานนั้น 

(3) ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรจัดท ารายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดที่สามารถท าเหมือง 
ได้ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  ยกเว้นการโอนประทานบัตรในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (3.1) การโอนใหแ้กบ่ิดามารดา  สามี  ภริยา  หรือผู้สืบสันดานของผู้ขอโอนประทานบัตรเอง 
 (3.2) การโอนโดยการตกทอด   
 (3.3) การโอนในกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ   
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จัดส่งรายงานการประเมินปริมาณแร่   

ตามข้อ  5  (3)  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต  เพื่อด าเนินการ 
(1) ประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตร   
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง 
(3) ตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
(4) ตรวจสอบการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
(5) ตรวจสอบการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี) 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าตอบแทน  

การโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรตามข้อ  6  (1)  ให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่ผู้ขอโอนประทานบัตรได้ช าระไว้  หากปรากฏว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ช าระไว้
ต่ ากว่าจ านวนที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมิน  ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม
โดยก าหนดเวลาพอสมควรและแจ้งให้ผู้ขอโอนประทานบัตรมาช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด   

  ในกรณีที่ผู้ขอโอนประทานบัตรไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ให้จ าหน่ายค าขอออกจากสารบบ 

ข้อ 8 การโอนประทานบัตรซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  1 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (1.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกัน 
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด 

 (1.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการแร่จังหวัด  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการโอนประทานบัตร 

 (1.3) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดให้ความเห็นชอบในการโอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตอ่ไป  แล้วแจ้งให้ผู้รับโอนประทานบัตร
มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  พร้อมเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ตาม  (1.1) 

 (1.๔) แจ้งการอนุญาตการโอนประทานบัตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและส าเนา
ประทานบัตรฉบับผู้ให้ประทานบัตรไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือทราบด้วย 

 (1.๕) กรณีคณะกรรมการแร่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร  ให้มีหนังสือแจ้ง
การไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิการน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี 

(2) ประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทท่ี  2  หรือประเภทท่ี  3   
 (2.1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกข้อตกลงการวางหลักประกันการฟ้ืนฟู

สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแร่
ก าหนด  และจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงิน 
ที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

 (2.2) ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือเสนอคณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
การโอนประทานบัตร 

 (2.3) กรณีคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตร   ให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการอนุญาตให้โอนประทานบัตรต่อไป  แล้วให้ส่งประทานบัตร
ฉบับผู้ถือและฉบับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่คืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

 (2.4) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งผู้รับโอนประทานบัตรให้มา
รับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และเรียกให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
ตาม  (2.1)   

 (2.5) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้งการโอนประทานบตัรให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 (2.6) กรณีคณะกรรมการแร่ไม่ให้ความเห็นชอบการโอนประทานบัตรให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเรื่องคืนเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิ

้หนา   ๒๙
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การน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์
ก่อนการฟ้องคดี 

ข้อ 9 การโอนประทานบัตรที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2510  ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ  ดังนี้   

(1) ด าเนินการให้ผู้ขอรับโอนประทานบัตรท าบันทึกค ารับรองเกี่ยวกับการจัดท าหลักฐาน 
ทุนทรัพย์ว่าจะจัดท าสัญญาว่าด้วยการท าเหมืองตามประทานบัตร  และจะส่งมอบหลักประกันในการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

(2) การเสนอเรื่องและการด าเนินการให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ   8  (1)  หรือข้อ  8  (2)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) กรณีได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แจ้ง
ผู้รับโอนประทานบัตรให้มารับประทานบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และเรียกให้ด าเนินการ 
ตามบันทึกค ารับรองตาม  (1) 

(4) กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตรให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ  8  (1.๕)  หรือข้อ  8  (2.6)  
แล้วแต่กรณีประทานบัตรการท าเหมืองแต่ละประเภทมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้โอนประทานบัตรตามประกาศนี้   

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหโ้อนประทานบัตร 

 
 

ข้อ 11 การท าเหมืองที่ผ่านมา  ผู้ถือประทานบัตรตอ้งได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมือง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แนบท้ายประทานบัตร 
หรือได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้  (ถ้ามี)  โดยครบถ้วน 

ข้อ 12 ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ค้างช าระ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๐
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การเสนอขอ้มูลประกอบการยืน่ค าขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลในการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอ

ข้อมูลประกอบการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน”  หมายความว่า  ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

ตามความในหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
ข้อ 4 ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิคการท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึก   

ที่ปลอดภัย 
 (1.1) โครงสร้างทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ให้จัดท าข้อมูลโดยสังเขปแสดงโครงสร้าง 

ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่  คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน  หิน  และแร่ในพ้ืนที่แหล่งแร่ของโครงการ
พร้อมด้วยผลการทดสอบทางกลศาสตร์เพ่ือใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดิน 

 (1.2) ระดับความลึกที่ปลอดภัยและเทคนิคการท าเหมืองใต้ดิน  ให้จัดท าข้อมูล
โดยสังเขปของชนดิแร่  ระดับความลึกชั้นแรแ่ละวิธกีารท าเหมืองใตด้ิน  ผลการค านวณทางดา้นวิศวกรรม
โดยสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้ดินของโครงการและเป็นวิธีการที่มี  
การน าไปใช้งานจนประสบผลส าเร็จมาแล้ว 

(2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขป  และข้อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณต่าง ๆ 

 (2.1) แผนที่แสดงแหล่งแร่ของโครงการ 
   (2.1.1) แผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  1:50,000  ของกรมแผนที่ทหาร  

แสดงจุดที่ตั้งเขตที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน 
   (2.1.2) แผนที่แสดงต าแหน่งหลุมเจาะส ารวจ  พร้อมภาพจ าลองแบบ  3  มิติ

โครงสร้างทางธรณีวิทยา  (3D  Geological  modeling)  และรูปร่างแหล่งแร่  (3D  Ore  body  modeling)   

้หนา   ๔๔
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 (2.2) แผนที่แสดงขอบเขตของแหล่งแร่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดิน  โดยแสดง 
   (2.2.1) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าเหมืองใต้ดินในระดับความลึกจากผิวดิน 

ที่ไม่เกิน  100  เมตร  และที่เกินกว่า  100  เมตร 
   (2.2.2) แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  แหล่งชุมชน  ระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญ  

และสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญบริเวณโดยรอบโครงการ 
 (2.3) แผนที่แสดงเส้นทางการขนส่งแร่บนผิวดินทั้งภายในและภายนอกโครงการ 
 (2.4) แผนที่แสดงการออกแบบเบื้องต้นส าหรับการท าเหมืองใต้ดินและสิ่งก่อสร้าง 

บนพ้ืนดินเป็นภาพมุมมองจากด้านบน  เช่น  แสดงเขตพ้ืนที่ที่จะมีการท าเหมืองใต้ดิน  ปากอุโมงค์  
หรือปากปล่อง  โรงแต่งแร่  สถานที่เก็บกองแร่  สถานที่ เก็บวัตถุระเบิด  อาคารส านักงาน  บ้านพัก   
และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งหมดเป็นต้น 

 (2.5) การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ  โดยให้แสดงข้อมูล
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในและนอกเขตเหมืองแร่  ได้แก่  
การเก็บกองหางแร่  การขนส่งแร่  และผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

(3) ข้อมูลทางเทคนิคในการท าเหมืองใต้ดินโดยสังเขปอย่างน้อย  2  วิธี  ซึ่งเป็นวิธีการที่มี  
การน าไปใช้อยู่โดยทั่วไปที่ประสบความส าเร็จ  โดยให้เสนอเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในแต่ละวิธี 
และวิธีการท าเหมืองใต้ดินที่จะน ามาใช้ส าหรับโครงการพร้อมเหตุผลทางวิชาการ  รวมทั้งข้อมูลการแต่งแร่
โดยสังเขป  การจัดการหางแร่  ผลพลอยได้  และของเสียที่เกิดจากโครงการ  พร้อมแสดงเหตุผล  
ทางวิชาการเพ่ือยืนยันทางเลือกที่ดีที่สุดในการแต่งแร่และการจัดการหางแร่โดยวิธีดังกล่าว 

(4) ข้อมูล  แผนผัง  ขั้นตอน  วิธีการท าเหมือง  และการแต่งแร่  ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
ตาม  (3)  ซึ่งแสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   พร้อมด้วยมาตรการเฝ้าระวัง 
และการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม  การขนส่ง  การเก็บกองแร่  และการจัดการหางแร่  ซึ่งต้องเป็น
วิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น   

(5) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินของตัวแทนผู้ มีส่วนได้เสีย  
ตามมาตรา  86  (2)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ที่ระบุจ านวนเงินสนับสนุน  พร้อมระเบียบ
หรือแนวทางและแผนงานการเข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองที่ผู้ขอประทานบัตรจะเสนอให้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบการท าเหมืองได้เข้าร่วมตรวจสอบการท าเหมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา  88  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

 จ านวนเงินสนับสนุนการมีส่วนร่วมการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ให้ค านวณตามพื้นที่
ของโครงการท าเหมืองใต้ดิน   
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(6) ข้อมูลแสดงเส้นทางขนส่งและแหล่งน้ าที่จะใช้ในโครงการทั้งที่มีอยู่แล้ว  และที่จะพัฒนาขึ้น  
พร้อมรายละเอียดการใช้สอยตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้เห็นได้ว่าการท าเหมืองใต้ดิน 
ในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน   

(7) ข้อเสนอแนวทางการท าประกันภัยกับนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย   
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจดทะเบียนในราชอาณาจักรที่เชื่อถือได้   

 การจัดท าประกันภัยต้องมีวงเงินชดใช้ค่าเสียหายและระยะเวลาการประกันภัยต้องครอบคลุม
ตลอดอายุประทานบัตรตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด   

(8) ข้อเสนอแผนการฟ้ืนฟู  การพัฒนา  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ  และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการท าเหมืองและหลังจากปิดเหมือง   

(9) ข้อเสนอการวางหลักประกันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรตามที่เสนอไว้ในแผนการฟ้ืนฟูตาม  (8)  จ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าล้านบาท  รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

 เงินหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ให้แบ่งช าระได้เป็นรายงวด  (รายปี)  ดังนี้ 
 (9.1) งวดแรกให้ช าระร้อยละสามสิบของจ านวนหลักประกัน  โดยต้องช าระก่อนได้รับ

อนุญาตให้เปิดการท าเหมือง   
 (9.2) เงินหลักประกันในส่วนที่เหลือ  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินเจ็ดงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน  

โดยต้องช าระภายในวันที่  15  มกราคมของทุกปี   
ข้อ 5 เอกสารและรายละเอียดประกอบค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้จัดท าเป็น

ภาษาไทย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๖
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีสว่นไดเ้สียของผู้ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมอืงใตด้ิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใตด้นิ
ตามหมวด  ๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ต้องท าการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตนก่อนการขอประทานบัตรตามขั้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การจัดประชุมปรึกษา
เบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
รายงานเบื้องตน้ของโครงการ 

 
 

ข้อ 4 รายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินที่จะน าไปสู่การปรึกษาเบื้องต้นกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลแนะน าโครงการของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่แสดงถึง
แนวความคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการท าเหมืองใต้ดิน  การแต่งแร่  การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
ภายหลังการท าเหมืองใต้ดิน  การขนส่ง  การใช้น้ า  การใช้สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชน   
การจัดการกากแร่หรือผลพลอยได้หรือของเสีย  การประเมินความเหมาะสมของโครงการ   
และผลประโยชน์ที่รัฐและท้องถิ่นจะได้รับจากโครงการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองใต้ดิน 

(2) ข้อมูลการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม  (1)  โดยให้สรุป
ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าว   
เช่น  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความปลอดภัย  เป็นต้น 
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หมวด  2 
การได้มาซึ่งตวัแทนของผู้มสี่วนได้เสีย 

 
 

ข้อ 5 ผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แก่  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนัน้ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ประสงค์  
จะท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนไดเ้สีย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุม่
หรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันเกินกว่าห้าสิบคน  
และได้ยื่นรายชื่อต่อผู้ใหญ่บ้านที่ตนอยู่ในเขตการปกครองภายในยี่สิบวันนับแต่วนัปิดประกาศแจ้งก าหนด
วันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ให้ถือว่าเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย
และหากในการลงลายมือชื่อร่วมกันดังกล่าวได้ระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียหรือมีข้อความใดท าให้เข้าใจได้โดยปริยายเช่นนั้น  ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อ
ดังกล่าวเป็นตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียนั้น 

ในกรณีที่มีกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียเกินกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งองค์กร  
หรือกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนกลุ่ม  
หรือองค์กรตามวรรคสอง  และหรือมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มิได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนจัดให้มี  
การลงคะแนนเสียง  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่เกินสองคน  ทั้งนี้   
ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้เพียงครั้งเดียว  และให้ถือว่ากลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก  
การรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรนั้น  และเมื่อได้ตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสียจากคะแนนเสียงขา้งมากแล้ว  ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบ  ทั้งนี้  การได้มาซึ่งตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

กรณีระยะเวลาเหลือน้อยกว่ายี่สิบวันนับถึงวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ถ้ายังไม่มีตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้มีส่วนได้เสียยังมิอาจระบุชื่อบุคคลใดเป็นตัวแทนของตนได้  ให้ถือว่าผู้ใหญ่บ้าน
ที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสามแล้ว  ให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตนเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแล้ว 

้หนา   ๓๙
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ผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือ
พร้อมระบุชื่อตัวแทนที่จะบอกเลิกต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบก่อนเริ่ม  
การประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียสามารถบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้  โดยให้ท าหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายทราบ  และให้มีตัวแทนของ  
ผู้มีส่วนได้เสียคนใหม่  โดยน าความในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียถึงแก่ความตาย  ให้มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียใหม่โดยน าความ
ในวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ได้แก่ 
(๑) ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียหมู่บ้านละไม่เกินสองคน 
(๒) ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคน  ซึ่งพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิตัง้อยู่ใน

เขตการปกครองของตน 
(๓) ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร  สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งพ้ืนที่ที่ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตน  หน่วยงานละไม่เกินสองคน 

หมวด  3 
คณะกรรมการจดัการประชมุปรึกษาเบื้องตน้ 

 
 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  
คณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น”  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประสงค์ 
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินยื่นค าขอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย   

ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) นายอ าเภอหรือผู้แทน  ในท้องที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินเป็นกรรมการ   
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัร

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๔) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตร 

ท าเหมืองใต้ดิน  เป็นกรรมการ 
(๖) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือผู้แทน  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  

เป็นกรรมการ 
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(๗) ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมือง 
ใต้ดินส่วนใหญ่  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการ 
(๙) บุคคลอื่นซึ่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้ง  จ านวนไม่เกินสามคน  

เป็นกรรมการ   
(๑0) อุตสาหกรรมจังหวัด  ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่  

เป็นกรรมการและเลขานุการ   
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

ในจังหวัดที่ประสงค์จะขอประทานบตัรท าเหมืองใต้ดนิส่วนใหญต่ั้งอยู่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของ  

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) แจ้งกลุ่มผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพ้ืนที่ที่ประสงค์  

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขตการปกครองของตนท าการคัดเลือกตัวแทนของตน 
(๓) จัดส่งรายงานเบื้องตน้ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย

ศึกษารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๔) สรุปประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียส่งให้แก่  

ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินล่วงหน้า  เพื่อเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๕) ด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(๖) สรุปผลการประชุมส่งให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน   
(๗) ประเมินและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นจากผู้ประสงค์ 

จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  รวบรวมหลักฐานการใช้เงินและเงินคงเหลือให้แก่ผู้ประสงค์  
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

หมวด  4 
การประชมุปรกึษาเบือ้งต้น 

 
 

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการ
ท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ให้เตรียมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดวันจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการ  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยวันนับแต่วันดังกล่าว   

้หนา   ๔๑
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(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินให้จัดท า
ส าเนารายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ที่ท าการก านัน  ที่ว่าการอ าเภอ  ศาลากลางจังหวัด  และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อตัวแทนของตน  โดยให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อกังวล
หรือประเด็นขอ้ซักถามต่าง ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดินส่งให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรกึษา
เบื้องต้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมปรึกษาเบื้องต้น   

(๓) ภายในสิบวันนับแต่วันปิดประกาศตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษา
เบื้องต้นมีหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บา้นที่ผู้มสี่วนได้เสียอยู่ในเขตการปกครองของตน  กลุ่มผู้บริหาร  และสมาชกิ
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขต  
การปกครองของตนแจ้งรายชื่อตัวแทนที่จะเข้าร่วมประชุมปรึกษาเบื้องต้นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นทราบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้น 

(๔) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตาม  (๓)  ให้คณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นส่งรายงานเบื้องต้นของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  ๔  ให้ตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียศึกษารายละเอียดล่วงหน้า   

(๕) ส่งก าหนดการวันจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในจังหวัดที่ประสงค์
จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของประชาสัมพันธ์จั งหวัด
ให้ทราบโดยทั่วถึง 

(๖) ท าหนังสือเชิญประชุมไปยังบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  ๖  ทั้งนี้  
หนังสือเชิญประชุมให้ระบุขั้นตอนการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย   

ข้อ 10 การด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้น   
(1) ให้บุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  และผู้ประสงค์จะขอประทานบัตร

ท าเหมืองใต้ดินลงทะเบียนก่อนการเข้าประชุมปรึกษาเบื้องต้น 
(2) ในการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  ต้องมีบุคคลผู้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาเบื้องต้นตามข้อ  6  

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  กรณี เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถด าเนินการประชุมปรึกษาเบื้องต้นได้ 
ให้จัดประชุมใหม่ 

(3) เมื่อเริ่มประชุมให้ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรเหมืองใต้ดินน าเสนอข้อมูลรายงานเบือ้งตน้
ของโครงการท าเหมืองใต้ดินตามข้อ  4  รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับโครงการท าเหมืองใต้ดิน  และชี้แจง
ประเด็นข้อซักถาม  และหรือข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้นล่วงหน้า  และประเด็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในขณะที่ประชุมปรึกษาเบื้องต้น 

้หนา   ๔๒
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ข้อ 11 ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นสรุปผลการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  และส่งให้แก่ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  พร้อมทั้ง  
น าไปปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ท าการก านัน  ที่ว่าการอ า เภอ  ศาลากลางจังหวัด   
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า  รายงานการประชุมปรึกษาเบื้องต้นไม่เป็นไปตามที่ประชุม  
ให้โต้แย้งต่อคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานการประชุม  หากข้อโต้แย้งนั้นรับฟังได้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น  
แก้ไขแล้วแจ้งให้ผู้โต้แย้งและผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทราบ  และรวมไว้ในรายงาน
การประชุมปรึกษาเบื้องต้นเสนอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔๓
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การก าหนดคุณสมบตัิ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผูม้ีสิทธติรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

ลักษณะสัญญาว่าจ้างผูม้ีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจา่ยเงินคา่จ้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้มีผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร  โดยคุณสมบัติ  วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอน 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง  และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดคุณสมบัติ  
วาระการท างาน  เงื่อนไข  และวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน  ลักษณะสัญญาว่าจ้าง 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิท ากิน

ในที่ดินแปลงนัน้ตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิตรวจสอบ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ 

ในเงื่อนไขประทานบัตร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินอดุหนุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ

การท าเหมืองใต้ดิน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบตัิและวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 

 
 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ
จ านวนไม่เกินสามคน  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน 

้หนา   ๒๒
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๑) เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ถือประทานบัตร 
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ข้อ ๖ อ านาจหน้าที่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบ  มีดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร 
(๒) รายงานผลการตรวจสอบตาม  (๑)  ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิตรวจสอบมีวาระการท างานคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
ก่อนครบวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทน 

ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองขึ้นใหม่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งพ้นหนา้ทีต่ามวาระการท างานไปแล้ว  อาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบ

อีกได้  แต่จะได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่คดีที่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๕) พ้นจากหน้าที่ตามมติที่ประชุมของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ  ๑๒ 
เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบพ้นจากหน้าที่ก่อนครบวาระการท างาน  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มี

ส่วนได้เสีย  เพื่อตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ตามวรรคสอง  ให้ท าหน้าที่

เท่ากับวาระการท างานที่เหลืออยู่ของผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว 

หมวด  ๒ 
การวา่จ้างผูม้ีสิทธติรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๙ การว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๓
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(๑) เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบตามข้อ  ๔  แล้ว  
ให้จัดท าสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบในวงเงินตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) การท าสัญญาให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท า
สัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

(๓) เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาวา่จ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ไปด าเนินการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๓ 
เงื่อนไขและวิธกีารเพิกถอนผู้มีสิทธติรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑๐ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  
หรือผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่ออธิบดี
เพื่อให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ 

ค าร้องขอให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ  ให้ระบุถึงพฤติการณ์ที่กล่าวหาและพยานหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องตามข้อ  ๑๐  ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นจ านวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วให้
รายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๒ เมื่ออธิบดีได้รับรายงานผลการสอบสวนตามข้อ  ๑๑  แล้ว  หากข้อเท็จจริงมีมูลว่า 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบประพฤติมิชอบ  ให้อธิบดีเรียกประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 

การชี้ขาดของที่ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียให้เพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม 

หมวด  ๔ 
ผูเ้ชี่ยวชาญและลักษณะสัญญาว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบ  
การท าเหมืองจ านวนสามคน  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการท าเหมืองใต้ดิน 
จ านวนหนึ่งคน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีเทคนิคหรือด้านกลศาสตร์ของหินซึ่งเชี่ยวชาญงานเหมืองใต้ดิน
หรืองานโครงสร้างเหมืองใต้ดินจ านวนหนึ่งคน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งคน 

(๒) ถ้าเป็นการจ้างนิติบุคคลให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินนิติบุคคลนั้น
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยการท า
เหมืองใต้ดินจนเป็นที่ยอมรับ 

้หนา   ๒๔
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กรณีที่ปรึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นบุคคลต่างด้าว  จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานอยู่ด้วย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือนของผู้ด าเนินงานทั้งหมด 

(๓) ถ้าเป็นการจ้างสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน   
สถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  หรือด้านธรณีเทคนิค  หรือ
ด้านกลศาสตร์ของหิน  หรือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือด้านสิ่งแวดล้อม 

การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตาม  (๒)  หรือ  (๓)  นิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑) 

ข้อ ๑๔ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้คณะกรรมการทราบตามข้อ  ๙  

(๓)  แล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) เมื่อคณะกรรมการอนุมัติค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบไปด าเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญตามวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติ
ดังกล่าว 

(๓) เมื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบได้ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ให้จัดส่งสัญญาและรายละเอียด
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

ข้อ ๑๕ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
(๑) การท าสัญญา  ให้น าแบบของสัญญาตามแบบที่ทางราชการก าหนด  มาเป็นแบบในการท าสัญญา

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามประกาศนี้โดยอนุโลม 
(๒) ให้วาระการท างานของผู้เชี่ยวชาญมีวาระตามวาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งเป็น

ผู้ว่าจ้าง 

หมวด  ๕ 
คณะกรรมการเงินอดุหนนุ 

สนับสนนุการมีสว่นร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดนิ 
 
 

ข้อ ๑๖ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผู้ถือประทานบัตร  น าเงินอุดหนุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
ประทานบัตร  มาวางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี  
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบ 

ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการเงินอุดหนุน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดิน”  จ านวนไม่เกินห้าคน  โดยให้มีอธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่อธิบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ  และให้เลขานุการกรม  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
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การเหมืองแร่เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ถือประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดงันี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ

ตามที่ผู้มีสิทธิตรวจสอบเสนอ  โดยอัตราค่าจ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพ
ทางการเงินของเงินอุดหนุนที่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดอายุโครงการ 

(๒) พิจารณาขอบเขตและแผนการด าเนินงานตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตามที่อธิบดีมอบหมาย   เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๙ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เก็บรักษาเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ 
(๒) ให้จัดท างบรายรับ  รายจ่าย  ประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๓) ท าการปิดบัญชีปีละครั้งตามปีปฏิทิน  และให้ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ

ผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชีและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๔) ระบบบัญชีให้จัดท าตามระบบบัญชีสากล 
(๕) การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้ว 
ข้อ ๒๐ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ท าการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ประทานบัตรสิ้นอายุและผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร
ครบถ้วนแล้ว 

ถ้ามีเงินอุดหนนุคงเหลืออยู่ในบญัชี  ให้โอนคืนแก่ผู้ถอืประทานบัตรท าเหมอืงใต้ดิน  กรณีที่ผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้นให้ถือว่าเงินจ านวนคงเหลือในบัญชีดังกล่าวผู้ถือประทานบัตรได้บริจาคให้  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๖
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  ชนิดแร่  ท้องที่  ขนาดพื้นที่  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการย่ืนคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  มาตรา  5  มาตรา  94  และมาตรา  96  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
ท้องที่  ขนาดพื้นที่  ชนิดแร่  และวิธีการขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่รัตนชาติ  ซึ่งเป็นแร่ที่นํามาเจียระไนตกแต่ง  หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ   

มีความงาม  ทนทาน  และหายาก  เช่น  เพชร  พลอย  เพทาย  บุษราคัม  โกเมน  นิล  เป็นต้น 
(2) แร่หินอุตสาหกรรม  ชนิดหนิกรวด 
(3) แร่หินประดับและหินอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงตามธรรมชาติ  ซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการ

ประดับหรือตกแต่งได้   
(4) แร่หินประดับ  ชนิดหินชนวน   
(5) แร่ที่นําไปใช้ในงานหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมพื้นบ้าน   
ข้อ 4  การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําได้ตามขนาดพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (1)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งงาน 
(2) ชนิดแร่ตามข้อ  3  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  จํานวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่ 
ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยต้องปฏิบัติตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  

ชะแลง  พลั่ว  หรือใช้เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้าในการขุดตักเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่   

138



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(2) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดหลุม  ให้กระทําได้เฉพาะการขุดหาแร่ตามข้อ  3  (1)  
เท่านั้น  โดยมีความกว้างหรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร  และมีความลึกจากระดับพื้นดิน 
ไม่เกินสิบเมตร  โดยแต่ละหลุมที่ดําเนินการขุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเมตร  และต้องห่างจากหลุม 
ที่กลบแล้วไม่น้อยกว่าห้าเมตร  ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการคํ้ายัน
ให้แข็งแรงและมีการปิดก้ันป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย 

(3) การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่องให้กระทําได้ทุกชนิดแร่  แต่ห้ามขุดบ่อหรือ
ร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร  และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา 

(4) การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด  ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม  บ่อ  หรือร่อง 

หมวด  2 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีการขุดหาแร่รายย่อย 
(4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง 
(๕) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  หรือทําการขุดหาแร่รายย่อยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น   
(6) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ

เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น 

หมวด  3 
การย่ืนคําขอและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะขอขุดหาแร่รายย่อย  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามกําหนดไว้
ในแบบคําขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแนบท้ายประกาศนี้ 

การขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่บุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินประกอบการย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตด้วย 
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 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ 8 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามข้อ  7  แล้ว   
ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้ง
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่ตามคําขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยโดยสังเขป  โดยให้ใช้เคร่ืองรับสัญญาณ
ระบบดาวเทียม  (Global  Positioning  System)  หรือวิธีการอ่ืนใดที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่านี้  ในการกําหนด
จุดแสดงเขตพื้นที่ 

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต  และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ  และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

กรณีคําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  และแจ้งผลเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ 9 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยในที่ดินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งส่งแผนที่
แสดงเขตพ้ืนที่ตามคําขอรับใบอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน  และ
จัดทําแผนที่แสดงเขตพื้นที่แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปดําเนินการย่ืนคําขออนุญาต 
เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เม่ือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ได้อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเข้าทําประโยชน์
ในพื้นที่ตามที่ขอรับใบอนุญาตและแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาต  โดยหากพิจารณาเห็นว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นมีมาตรการด้านความปลอดภัย  หรือ
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงพอ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  และให้แจ้งผลการอนุญาตเป็นหนังสือให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต  ในกรณีเป็นที่ดินของรัฐให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบด้วย   

140



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการขุดหาแร่รายย่อยได้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้   

ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ข้อ 12 ให้ผู้ รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อย 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการซื้อขาย 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยตามพิกัดอัตรา

ค่าภาคหลวงแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่   
การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

หมวด  4 
เง่ือนไขการขุดหาแร่รายย่อย 

 
 

ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
ขุดหาแร่รายย่อยที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 14 การขุดหาแร่รายย่อย  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น  รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 

ข้อ 15 ห้ามมิให้ใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการขุดหาแร่ 

รายย่อย  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 1๗ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต  และมิได้อนุญาตให้
กระทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ  หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

หมวด  5 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

ข้อ 18 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยให้ถูกต้องตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศน้ีหรือตามข้อบัญญัติ
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ของท้องถิ่นภายในเวลาท่ีกําหนด  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยฝ่าฝืนหรือไม่ดําเนินการ   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสองเดือน 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ในกรณีพบเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้ 

(1) เม่ือปรากฏว่าการขุดหาแร่รายย่อยนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่โดยวิธีการอื่นได้ 

(2) เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  18 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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คําขอใบอนญุาตขุดหาแร่รายย่อย 
 
         

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

ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ....................... 
เลขประจําตัวประชาชน  อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................ช่ือหมู่บ้าน...................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.....................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail)………………………………………………………………………………………………….……..
  ขอย่ืนคําขอต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล............................................................... 
เพ่ือขออนุญาตขุดหาแร่........................................................................................................................................ 
ในเขตท้องที่...................................................ตําบล...................................อําเภอ.........................................
จังหวัด................................................................ 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.................ฉบับ คือ 
                     1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  2. รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
  3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(กรณีการย่ืนคําขอในที่ดินของตนเอง) 
  4. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีการย่ืนคําขอในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
ของบุคคลอ่ืน) 
  5. หลักฐานแสดงว่าตนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง 
  6. แผนที่แสดงจุดที่ต้ังตามคําขอรับใบอนุญาตโดยสังเขป 

   ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้เป็นตัวแทนทําการขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ หรือทําการ
ขุดหาแร่รายย่อยเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ทุกกรณี 

 
 
 

ลายมือช่ือ.....................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
           (....................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารข้ึนเอง และห้ามมิให้

เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ขอได้นํามาด้วยตนเอง 
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1. รายการจดทะเบียนคําขอและค่าธรรมเนียม 

    1.1 ได้จดทะเบียนเป็นคําขอที่ ............................... ลงวันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ................. 
          เวลา...............................น.  

 
 

 
ลายมือช่ือ............................................................ 
  (..........................................................) 

นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล...................................... 
 
     1.2 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ย่ืนคําขอต้องชําระพร้อมคําขอ 
           - ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  เป็นเงิน .............................................. บาท 
 จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................................ 
 ตามใบเสร็จเลขที่ ............................... ลงวันที่ ............... เดือน ................................ พ.ศ. ............. 
                               
 
 
                                             ลายมือช่ือ ..................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
                                                         (...................................................) 
                                                          

 
2. ได้ออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยที่.............................วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ...............  
  มีอายุ....................... ปี ต้ังแต่วันที่...................เดือน................................พ.ศ. .................... 
  สิ้นอายุวันที่...................เดือน................................พ.ศ. .................... 
 
 
3. ได้ตรวจสอบจํานวนเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ผู้ย่ืนคําขอ 

เมื่อวันที่................... เดือน ...................................... พ.ศ. .................... 
 

 
 
ลายมือช่ือ..................................................... ผู้บันทึก

 (...................................................) 
ตําแหน่ง ............................................................... 
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ใบอนุญาตขดุหาแร่รายย่อย 
 

ใบอนุญาตที…่………………………………… 

ออกให้……………………………….………………………..……………..…อายุ…....…..ปี สัญชาติ…...……....….
เลขประจําตัวประชาชน อยู่บ้านเลขที่……………….......… หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย………...………ถนน……………………..… ตําบล/แขวง………….……….…….อําเภอ/เขต………..………………
จังหวัด……………….……….……… ขุดหาแร่………………………………………………..………………….……………………….……
เน้ือที่ ………..…ไร่..........งาน............ตารางวา  ในเขตท้องที่ ............................................................................... 
ตําบล………………………….….…… อําเภอ……………………………….………. จังหวัด…………………….……….………………  
ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตฉบับน้ี โดยกําหนดเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในระหว่างทําการขุดหาแร่รายย่อย ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตติดตัวไว้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ข้อ 2 การขุดหาแร่รายย่อยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน 
ของบุคคลอ่ืน 

ข้อ 3 การขุดหาแร่รายย่อยให้กระทําโดยใช้แรงงานคน และให้ใช้อุปกรณ์ประเภท จอบ เสียม 
ชะแลง พลั่ว หรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสามสิบห้าแรงม้า ในการขุดตักเพ่ือให้ได้มาซึ่งแร่  

ข้อ 4 การขุดหาแร่รายย่อยชนิดแร่รัตนชาติ โดยวิธีการขุดหลุม ให้ดําเนินการโดยมีความกว้าง
หรือความยาวของปากหลุมไม่เกินสองเมตร และมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสิบเมตร โดยแต่ละหลุม 
ที่ดําเนินการขุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่าสิบเมตร และต้องห่างจากหลุมที่กลบแล้วไม่น้อยกว่าห้าเมตร  
ถ้าบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่าสองเมตรต้องทําการค้ํายันให้แข็งแรงและมีการปิดก้ัน
ป้องกันอันตรายไว้ให้เรียบร้อยด้วย 

ข้อ 5 การขุดหาแร่รายย่อยโดยวิธีการขุดบ่อหรือร่อง ให้กระทําได้ทุกชนิดแร่ แต่ห้ามขุดบ่อ 
หรือร่องลึกเกินกว่าห้าเมตร และความลาดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้าองศา 

ข้อ 6 การขุดหาแร่รายย่อยไม่ว่าด้วยวิธีใด ห้ามขุดอุโมงค์แยกไปทางด้านข้างของหลุม บ่อ หรือร่อง 
ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตต้องนําเศษหิน ดิน ทราย ที่นําขึ้นมาจากหลุม บ่อ หรือร่อง ไปทิ้งให้ห่างจาก

ปากหลุม บ่อ หรือร่องไม่น้อยกว่าสองเมตร 
ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตต้องทําการกลบหลุม บ่อ หรือร่องใดที่เลิกขุดหาแร่รายย่อย และปรับสภาพ

พ้ืนที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือปรับสภาพพ้ืนที่ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่กําหนด 
ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า การขุดหาแร่รายย่อยของผู้รับใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด

อันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือก่อให้ เ กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เมื่อได้สั่ งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อยภายในกําหนดเวลาที่เห็นว่าจําเป็น 
เพ่ือป้องกันอันตรายนั้น ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขุดหาแร่รายย่อย 
ให้เสร็จภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้ 

ข้อ 10 ห้าม ... 
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ข้อ 10 ห้ามใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีทุกชนิดในการขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 11 ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต และมิได้อนุญาตให้กระทํา

การขุดหาแร่รายย่อยแทนตัวการใด ๆ หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 
ข้อ 12 เง่ือนไขอ่ืน ๆ ................................................................................................................................ 

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

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

.............................................................................................................................................................................................
(ระบุเง่ือนไขตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ถ้ามี)) 

ข้อ 13 ใบอนญุาตฉบับน้ี มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

      ออกให้ ณ วันที…่…………..เดือน…………….…………พ.ศ. …………... 
 

 
 
                     ลายมือช่ือ……………………………………………….. 
  (......................................................) 
   นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................................... 
                                                                         
                                                                             
 
 
   
 
 
 

………………………………….. 
ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ผู้รับใบอนุญาต 
ขนาด 3x4 ซ.ม. 
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แผนทีแ่นบทา้ยใบอนญุาตขดุหาแร่รายย่อยที…่………………………… 
 

คําขอที่…………………………………………………     …………………………………….. 
        ระวางที่ 
          ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน้ือที่…………….……ไร่………….งาน……….…ตารางวา 
มาตราส่วน…………………………………………………….. 
 
 

ลายมือช่ือ …………………………………….. ผู้เขียน 
                      (………….…………………..……) 
 

 
ลายมือช่ือ ………………………………………. ผู้ทาน 

                       (…………………………………….) 
 
 

ลายมือช่ือ ……………………………………… ผู้ตรวจ 
                   (……………………………………….) 
 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 

GN 
 
 

___ 
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 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  หลักเกณฑ์  และวิธีการ   

การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดวิธีการร่อนแร่  ชนิดแร่  ท้องที่  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   4  มาตรา   5  มาตรา   95  และมาตรา   96   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  
หลักเกณฑ์  และวิธีการ  การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 3 การร่อนแร่ให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่ดีบุกและแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการร่อนแร่ดีบุก 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์   
(3) แร่ทองคํา 
(4) แร่รัตนชาติ 
ข้อ 4 การร่อนแร่ให้กระทําโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  และได้แจ้งการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามข้อ  ๗  โดยใช้แรงงานคนแต่ละคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  พลั่ว  หรืออุปกรณ์อื่น
ในลักษณะทํานองเดียวกัน  ในการขุดตักแล้วล้าง  เลียง  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 

หมวด  2   
การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่   
ข้อ 6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการร่อนแร่   
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะร่อนแร่ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง  หรือผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มี
รายได้น้อย 

 
(๔) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง 

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการร่อนแร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 
(5) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ

เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น 

ข้อ 7 เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  5  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แจ้ง
และออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งการร่อนแร่
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากเพิกเฉยไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะ
ร่อนแร่   

ข้อ 8 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในท้องที่นั้น  และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ  
ภายใน  7  วันนับแต่ได้มีการข้ึนทะเบียน   

ข้อ  9  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมใบรับแจ้งและการขึ้นทะเบียน   
ผู้ร่อนแร่ในท้องที่แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการร่อนแร่ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้   

ข้อ 11 ให้ผู้แจ้งการร่อนแร่แจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากผู้แจ้งการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อ 12 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้มีอายุไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันขึ้นทะเบียนการร่อนแร่   
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  3 
เง่ือนไขการร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 13 ห้ามมิให้ใช้สารเคมีในการร่อนแร่   
ข้อ 14 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

แก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
ข้อ 15 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้งและจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นมิได้ 
ข้อ 16 การร่อนแร่ให้กําหนดจํานวนน้ําหนักตามชนิดแร่  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุกไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์  ไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม   
(3) แร่ทองคําไม่เกิน  เดือนละ  30  กรัม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ใบรบัแจ้งการร่อนแร ่
 

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

ข้าพเจ้า..................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ช่ือหมู่บ้าน......................................................
ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด....................................................................โทรศัพท์...............................................................................
 ขอแจ้งความประสงค์จะทําการร่อนแร่ ณ ท้องที่.......................................................................
เพ่ือดําเนินการร่อนแร่ ........................................................................................................................................
หมู่ที่................ตําบล.......................................อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 

พร้อมแบบการแจ้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยรวม.................ฉบับ คือ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
3. หนังสือรับรองผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง หรือหนังสือรับรองจาก

ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย 
                    ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ    
ไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือร่อนแร่เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน และยอมรับเง่ือนไข
เก่ียวกับการร่อนแร่ทุกกรณี 
 
 
 

ลายมือช่ือ..............................................ผู้แจ้ง 
(....................................................) 

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

เงื่อนไขการร่อนแร ่
 

   ข้อ 1 ผู้แจ้งการร่อนแร่ จะร่อนแร่โดยใช้สารเคมีในการร่อนแร่มิได้  
ข้อ 2 ผู้แจ้งการร่อนแร่จะร่อนแร่ให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม หรือเกิดอันตราย 

แก่บุคคลอ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนมิได้ 
 ข้อ 3 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้ง และจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ 

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนมิได้ 
 ข้อ 4 ผู้แจ้งการร่อนแร่จะร่อนแร่ในเดือนหนึ่ง ๆ ได้สําหรับแร่ ............................................... 
ไม่เกินนํ้าหนัก .................................................... และจะต้องขายแร่ที่ร่อนมาได้ทั้งหมดทุกเดือน 

 
รูปถ่ายคร่ึงตัว
หน้าตรง ขนาด 

3 X 4 
เซนติเมตร 
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ความเหน็ของเจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน 

ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า 
เอกสารไม่ครบถ้วน และได้แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
เอกสารครบถ้วน ได้รับแจ้งลงทะเบียนเลขที่.................................................................... 

 
 
 

ลายมือช่ือ................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
                           (.............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารข้ึนเอง และห้ามมิให้
 เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ขอได้นํามาด้วยตนเอง 
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 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่   

การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่  สภาพ  และพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุม
เก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดชนิดแร่  ปริมาณแร่
สภาพ  และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเก่ียวกับการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือ 
การขนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิด  สภาพ  และปริมาณดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด  เป็นแร่ที่อยู่
ในความควบคุมการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  หรือการขนแร่  ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(1) แร่ทองคํา   ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 
(2) แร่ดีบุก    ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(3) แร่เหล็ก   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(4) แร่ทองแดง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(5) แร่สังกะสี   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(6) แร่พลวง   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(7) แร่ตะก่ัว   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(8) แร่แมงกานีส   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม   
(9) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

(10) แร่อิลเมไนต์   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 
(11) แร่โมนาไซต์   ปริมาณเกินสิบกิโลกรัม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร ่  

การครอบครองแร ่ การเก็บแร่  และการขนแร่ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อแร่  การขายแร่  
การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  ซึ่งชนิดแร่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนดให้เป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา  98  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  101  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการซื้อแร่  การขายแร่  การครอบครองแร่  การเก็บแร่  และการขนแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กรณีการซื้อแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรับซื้อแร่ตามชนิด  จ านวน  และน้ าหนักที่ระบุในใบอนุญาตขนแร่หรือใบรับแจ้ง  

การร่อนแร่ 
(2) ต้องเก็บแร่ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับอนุญาต   
(3) ต้องจัดให้มีป้ายที่มีลักษณะแข็งแรง  คงทนถาวร  แสดงข้อความก ากับไว้ให้เห็น  โดยชัดแจ้ง

บริเวณกองแรแ่ตล่ะกองวา่เป็นแรช่นดิใดและของผู้ใด  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
(4) กรอกรายการรับมอบแร่พร้อมกับลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่แล้วส่งคืน

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทันที   
ข้อ 4 กรณีการขายแร่  ให้ผู้มีสิทธิขายแร่  ได้แก่  ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  

ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  ผู้แจ้งการร่อนแร่  และผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรใ่ห้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่  ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  
ต้องแสดงใบอนุญาตขนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่มีการขายแร่  และให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
ลงนามก ากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่ทุกครั้ง 

(2) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้แจ้งการร่อนแร่  ต้องแสดงใบแจ้งการร่อนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ทุกครั้งที่ขายแร่ 

(3) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แสดงหนังสืออนุญาตทุกครั้งที่ขายแร่   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๑
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ข้อ 5 กรณีการครอบครองแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงสถานที่เก็บแร่ในครอบครอง  ถ้าสถานที่ครอบครองแร่เป็นอาณาบริเวณต้องมี
ขอบเขตที่ชัดเจน  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวรและแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณกองแร่ทุกกอง
โดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึงชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) กรณีแร่ในครอบครองอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรอืในที่ดนิของบคุคลอื่น  การกระท าใด ๆ  ต่อแร่

ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน   
ข้อ 6 กรณีการเก็บแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ดังต่อไปนี้ 
(1) การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ต้องแสดงบริเวณที่กองแร่ไว้แต่ละกอง  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ

คงทนถาวรแสดงข้อความก ากับไว้ในบริเวณที่กองแร่ทุกกองโดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึง  
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต   

(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพ้ืนที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 7 กรณีการขนแร ่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องขนแร่ไปตามเส้นทางและช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่ 
(2) ต้องน าใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับก ากับไปพร้อมกับการขนแร่  ยกเว้นกรณีการขนแร่โดยใช้

รถบรรทุกหรือพาหนะอื่นใดตั้งแต่  2  คันแต่ไม่เกิน  10  คัน  ให้ใช้ใบอนุญาตขนแร่ฉบับส าเนา  
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองก ากับไปพร้อมกับการขนแร่ได้ 

(3) การพักแร่ระหว่างทางจะพักได้เฉพาะในสถานที่และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในใบอนุญาตขนแร่  และให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่มีการพักแร่ทราบด้วย 

(4) ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขนแร่พร้อมกับอ านวยความสะดวก  
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไปท าการตรวจสอบตามหน้าที่ 

(5) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่อาจส่งมอบแร่  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต   
ขนแร่เพ่ือให้ผู้รับมอบแร่บันทึกและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบอนุญาตขนแร่ได้  จะต้องแจ้งให้  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่ฉบับนั้น  
จะสิ้นอายุ  เว้นแต่  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดดังกล่าว  ก็ให้แจ้งให้ทราบทันที
ที่สามารถแจ้งได้  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ท าให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในก าหนดนั้นด้วย 

้หนา   ๓
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ข้อ 8 ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่หรือผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่  ต้องด าเนินการ  
ดังนี้   

(1) กรอกรายการในบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  บัญชีแสดงรายละเอียดการขายแร่  
บัญชีแสดงรายละเอียดแร่คงเหลือ  ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  
และเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแร่  ขายแร่  และเก็บแร่  ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บไว้ตลอด
อายุใบอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

(3) ยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่  การขายแร่  การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่  ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไปต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด   

(4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ  ต้องให้ข้อเท็จจริงและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๔
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156



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  104  (1)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่

ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้ชนิดแร่และสภาพดังต่อไปนี้  ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
(1) สินแร่ทองคํา 
(2) สินแร่ที่มีทองคําผสม 
(3) โลหะผสมทองคําที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการขออนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  104  (2)  และมาตรา  104  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดชนิดและสภาพแร่  
ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
 

 

ส่วนที่  1 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

 
 

ข้อ 3 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปนี้  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือเขตไหล่ทวีป 

(1) สินแร่ดีบุก   
(2) โลหะดีบุก  (ที่มีส่วนผสมของแร่ดีบุกตั้งแต่ร้อยละ  99.85  ขึ้นไป)   
(3) แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์  (chrysotile)   
(4) แร่ปรอท   

ส่วนที่  2 
ชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

 
 

ข้อ 4 กําหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปน้ี  เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตส่งออก 
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   

(1) สินแร่ดีบุก   
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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(2) สินแร่ทองแดง  
(3) สินแร่สังกะสี 
(4) สินแร่เหล็ก 
(5) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัม  หรือทอเรียม  และแร่ชนิดอื่น ๆ  ที่มีกัมมันตภาพรังสี 
(6) แร่แมงกานีส   
(7) แร่ฟลูออไรต์     
(8) แร่โดโลไมต์     
(9) แร่แบไรต์   

(10) แร่ไพโรฟิลไลต์  
(11) แร่เฟลด์สปาร์  
(12) แร่ยิปซัม  
(13) แร่แอนไฮไดรต์  
(14) ดินขาว    

หมวด  2 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือใบอนุญาตส่งแร่
ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

  ก. คุณสมบัติ 
   (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์   
   (2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
   (3) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่   
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (3) เคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนั้น

พ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้ว 
   (4) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนมาตรา  38  หรือมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 
  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต  นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2)  (3)  

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  และ  (4) 
  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต 

 
 

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะนําแร่ตามข้อ  3  เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ย่ืนคําขอ 
รับใบอนุญาตนําแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ที่มีสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่กําหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะส่งแร่ตามข้อ  4  ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   
ณ  สถานที่ที่แร่กองเก็บอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ของผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  6  และข้อ  7  ให้ย่ืนคําขอ 
รับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเตรียมการออกใบอนุญาตได้ทันตามกําหนดเวลา 

ข้อ 9 แร่ที่ขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  ต้องเป็นแร่ที่ มี 
ถิ่นกําเนิดในราชอาณาจักรและได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามปริมาณแร่ที่จะขอส่งออก 

ข้อ 10 การส่งสินแร่ดีบุกหรือสินแร่กลุ่มโลหะออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป   
ผู้ย่ืนคําขอต้องทําบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ว่าจะยินยอม
ชําระค่าภาคหลวงแร่เพิ่ม   

(1) กรณีสินแร่ดีบุก  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะดีบุกเกินกว่าที่ได้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

(2) กรณีสินแร่กลุ่มโลหะซึ่งชําระค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณร้อยละของเนื้อโลหะที่มีอยู่ 
ในสินแร่  หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะเกินกว่าที่ได้ชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

ข้อ 11 ใบอนุญาตตามประกาศนี้  ให้มีอายุไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันอนุญาต 
ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  แจ้งกําหนดเวลา

การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  
เพื่อทําการตรวจสอบแร่  ณ  ด่านศุลกากรปลายทางที่ขอส่งแร่ออก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  มาตรา  106  และมาตรา  111  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

 
 

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามหมวดน้ี  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติ 
   (1) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
   (๓) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  บุคคลไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (3) ถูกยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  

เว้นแต่การยกคําขอน้ันพ้นกําหนดสิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งยกคําขอคร้ังสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การยกคําขอน้ันมิใช่ความผิดของผู้ถูกยกคําขอ 
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   (4) ถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตร  
ใบอนุญาตแต่งแร่  ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
เว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกําหนดย่ีสิบสี่เดือนแล้วนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนครั้งสุดท้าย  หรือเว้นแต่ 
การเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกเพิกถอน 

   (5) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนตามมาตรา  106  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  111  วรรคหน่ึง
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกินย่ีสิบสี่เดือน 

   (6) เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน   

  ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต  นิติบุคคลน้ันต้องมีคุณสมบัติตาม  ก.  (2)  
และ  (3)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6) 

  ความใน  ก.  (3)  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 

 

ข้อ 4 การขอรับใบอนุญาตตามหมวดน้ี  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้  มาพร้อมกับคําขอ 

(1) แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งเขตที่จะขอเป็นเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
โดยแสดงเป็นแผนที่มาตราส่วน  1 : 50,000  ของกรมแผนท่ีทหาร  พร้อมกับกําหนดค่าพิกัดฉากสากล  
(U.T.M.  Coordinates)  ของมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ด้วย 

(2) แผนที่ตามมาตราส่วนแสดงรูปและขนาดของเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมแล้วแต่กรณี 
(3) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
 (3.1) กรณีที่ดินของตนเอง  ให้แนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน   
 (3.2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้ ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ย่ืนคําขอนั้น  ยินยอมให้ผู้ย่ืนคําขอตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรม
แล้วแต่กรณี  ในพื้นที่ตามเขตคําขอน้ันได้   

 (3.3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐาน 
การอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี   
จากหนว่ยงานของรัฐนั้น ๆ   

(4) แผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี 
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(5) กรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้แนบ
สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้วมาด้วย 

(6) จัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  สําหรับการแต่งแร่หรือ 
การประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(7) หนังสือแต่งตั้งวิศวกรควบคุมเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานการแต่งแร่
หรือรายงานการประกอบโลหกรรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

หมวด  3 
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

 
 

ข้อ 5 การออกใบอนุญาตตามหมวดน้ี  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) การอนุญาตต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซื้อแร่  

ใบอนุญาตต้ังสถานท่ีเก็บแร่  หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่ 
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต 

(2) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ให้กําหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  กรณีผู้ขอใบอนุญาต
ประสงค์ให้มีเขตโลหกรรมไม่เต็มพื้นที่ให้รังวัดเฉพาะส่วนที่จะกําหนดเป็นเขตโลหกรรม 

(3) การกําหนดเขตสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมในที่ดินประเภทอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ดิน 
ตาม  (2)  ให้กําหนดเขตโดยการรังวัด 

(4) ให้ผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามหมวดนี้กําหนดเง่ือนไขอื่น ๆ  ในใบอนุญาตได้  โดยให้
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สินเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ถ้าเป็นกรณีการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมท่ีเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้นํามาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากําหนดเป็นเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวด้วย 
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ข้อ 6 ขั้นตอนการปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  107  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่  

พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การแต่งแร่ให้กระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(1) วิธีการโม่  การบด  หรือการย่อยแร่  หรือการคัดขนาดแร่  รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ํา 
(2) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจําเพาะ  เช่น  ใช้รางล้างแร่  (Lanchute)  

จิ๊ก  (jig)  โต๊ะแยกแร่  (Shaking  Table)  ฮัมฟรีย์สไปราล  (Humphrey’s  Spiral)  หรือไซโคลน  
(Cyclone)  เป็นต้น   

(3) วิธีการแยกแร่ด้วยแม่เหลก็  (Magnetic  Separation)   
(4) วิธีการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์หรือไฟฟ้าแรงสูง  (Electrostatic  or  High  Tension  Separation) 
(5) วิธีการลอยแร่  (Flotation) 
(6) วิธีการทางเคมี  เช่น  การละลายด้วยความร้อนและตกผลึกใหม่  (Recrystallization)  เป็นต้น 
(7) วิธีการอย่างอื่นที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 4 แผนผังและวิธีการแต่งแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้   
(1) รายละเอียดโครงการต้องประกอบด้วย 
 (1.1) ข้อมูลสถานประกอบการแต่งแร่  ให้ระบุที่อยู่โรงแต่งแร่และสํานักงาน 
 (1.2) แร่ที่จะทําการแต่ง  ให้ระบุชนิดและแหล่งที่มา 
 (1.3) น้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  ให้ระบุแหล่งที่มาและปริมาณท่ีใช้ต่อวัน 
 (1.4) พลังงานที่ใช้  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น  ให้ระบุชนิดและปริมาณท่ีใช้ต่อวัน 
 (1.5) สารเคมีที่ใช้  ให้ระบุชนิด  และปริมาณท่ีใช้ต่อหน่วยการผลิตต่อวัน 
 (1.6) กําลังการผลิตติดตั้งต่อวัน 
 (1.7) วิธีการแต่งแร่  ผังแสดงการแต่งแร่  (Flow  Sheet)  ผังแสดงสมดุลมวล  (Mass  Balance)  

และสมดุลน้ํา  (Water  Balance)  ในกระบวนการแต่งแร่ 
 (1.8) รายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  พร้อมทั้งแบบแปลน

แสดงตําแหน่งการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้   
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 (1.9) วิธีการเก็บขังมูลดินทรายและเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น  การป้องกันและกําจัดฝุ่นละออง  
วิธีการจัดการและจัดเก็บกองหางแร่  การจัดเก็บและการกําจัดสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่ 

(2) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตแต่งแร่  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(3) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งที่ทําการ  สถานที่เก็บแร่ก่อนทําการแต่งและแร่ที่แต่งได้  สถานที่เก็บน้ําที่ใช้ในการแต่งแร่  
สถานที่เก็บน้ําขุ่นข้น  และสถานที่เก็บกองมูลดินทราย 

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในสาขาที่เก่ียวข้องลงช่ือรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการแต่งแร่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่ 
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หรือไม่
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเง่ือนไข 
การอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน   
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ได้ 

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาต  
และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องควบคุม
รับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภท  สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่การเปล่ียนแปลงแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีการรับแร่
และแต่งแร่  ตามแบบพิมพ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  และเก็บไว้ในเขตแต่งแร่นั้น
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่จะต้องจัดให้มีการตรวจวัดติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่
กําหนดไว้ในแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเกี่ยวกับการประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  110  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การประกอบโลหกรรม 

ที่อยู่ในความควบคุม  พ.ศ.  2560”   
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม  ได้แก่ 
(1) การประกอบโลหกรรมแร่ทุกชนิดโดยวิธีการถลุงแร่  รวมถึงการทําแร่หรือสารละลาย 

ที่ได้จากแร่โลหะให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีอื่นใด 
(2) การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการถลุง  หลอม  หล่อ 
(3) การหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีเก่า 
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีปริมาณการผลิตเท่าใด 
ข้อ 4 ผู้ประกอบโลหกรรมในส่วนราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ  ให้ได้รับการยกเว้น  

ไม่อยู่ในความควบคุม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  112  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การประกอบโลหกรรมใหก้ระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีการโลหะวิทยาความร้อน  (Pyrometallurgical  Process) 
(๒) วิธีการโลหะวิทยาสารละลาย  (Hydrometallurgical  Process) 
(3) วิธีการโลหะวิทยาไฟฟ้า  (Electrometallurgical  Process) 
(4) วิธีการอย่างอื่นที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 4 แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดโครงการต้องประกอบด้วย 
 (1.1) ข้อมูลของสถานประกอบการ  เช่น  ที่อยู่สํานักงาน  ที่ตั้งโรงประกอบโลหกรรม  

หมายเลขโทรศัพท์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  เป็นต้น 
 (1.2) แหล่งที่มาของแร่และวัตถุดิบอื่นทุกชนิดที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม   
 (1.3) แหล่งที่มาของน้ําที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  และระบุปริมาณท่ีใช้ต่อวัน 
 (1.4) พลังงานที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น  และระบุ

ปริมาณท่ีใช้ต่อวัน 
 (1.5) กําลังการผลิตติดตั้งต่อวัน 
 (1.6) วิธีการประกอบโลหกรรม  ผังแสดงการประกอบโลหกรรม  (Flow  Sheet)   

ผังแสดงสมดุลมวล  (Mass  Balance)  และสมดุลน้ํา  (Water  Balance)  ในกระบวนการประกอบโลหกรรม 
 (1.7) รายละเอียดเกี่ยวกับเตาถลุง  เตาหลอม  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ประกอบโลหกรรม  พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตําแหน่งการติดตั้งเตาถลุง  เตาหลอม  เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม 

 (1.8) วิธีการจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการประกอบโลหกรรมโดยละเอียด   
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(๒) แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน  1 : 50,000  หรือใหญ่กว่า  แสดงจุดที่ตั้งโครงการ  
เขตโลหกรรม  เส้นทางเข้าสู่โครงการทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงและระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ 

(๓) แผนท่ีแสดงเขตโลหกรรมขนาดมาตราส่วน  1 : 4,000  หรือใหญ่กว่า  พร้อมทั้งแสดง
ตําแหน่งสถานที่เก็บวัตถุดิบ  โลหะ  หรือผลิตภัณฑ์  และของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบโลหกรรม   

(4) มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

  หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือเง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 
หรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมได้   

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินงานตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ที่ได้รับอนุญาต  และต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้อง
ควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงาน  กรณีประสงค์จะเปลี่ยนตัววิศวกรให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบพร้อมกับมอบหนังสือยินยอมของวิศวกรที่จะควบคุมรับผิดชอบการดําเนินงานต่อไป 
ไว้เป็นหลักฐาน  โดยระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลขใบอนุญาตไว้ในหนังสือยินยอมด้วย 

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่การเปล่ียนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 
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ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมหรือเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต  และรายงานผล
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่   

การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการชําระ
ค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ราคาตลาดแร่”  หมายความว่า  ราคาแร่ที่มีการซื้อขาย  โดยการกําหนดตลาดของแร่ 

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา่  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
“มูลค่าแร่”  หมายความว่า  ปริมาณแร่คูณด้วยราคาตลาดของแร่ตามที่อธิบดีกําหนด 
“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รักษาการตามประกาศน้ี  และให้มี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  ให้เรียกเก็บตามชนิด  สภาพร้อยละของโลหะหรือของ
สารประกอบในแร่  หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัตราค่าภาคหลวงแร่ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละสามสิบของราคาตลาด   

ข้อ ๖ สภาพร้อยละของโลหะหรือของสารประกอบในแร่หรือลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหน่ึง  
ของแร่แต่ละชนิด  ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  วิธีการกําหนดราคาตลาด  การใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในการคํานวณราคาตลาด  และวิธีการควบคุมการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
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หมวด  ๒ 
ตลาดของแร่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
 

ข้อ ๗ วิธีการกําหนดตลาดของแร่  ให้กําหนดตลาดที่มีการซื้อขายแร่ชนิดนั้น ๆ  ตามความ
เหมาะสมที่มีการซื้อขายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ ๘ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคํานวณราคาตลาดของแร่   
ให้กําหนด  ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักระหว่างธนาคารล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจถืออัตราแลกเปลี่ยนตาม  (๑)  ได้  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย  ๓  แห่งเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน   

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๙ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่
และกําหนดราคาตลาดแร่”   

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายว่าด้วยแร่  ธรณีวิทยาแหล่งแร่  วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรมโลหการ  เศรษฐศาสตร์  
และสารสนเทศด้านแร่  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางด้านการประกอบธุรกิจแร่  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
ในการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือมีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
สองปีนับถึงวันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ เ ก่ียวกับการประกอบธุรกิจแร่  รวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจดังกล่าวโดยได้รับค่าตอบแทน   

(๓) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
พิจารณาราคาแร่และการกําหนดราคาตลาดแร่ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกําหนดราคาตลาดแร่  มีอํานาจหน้าที่ในการ
เสนอความเห็นต่ออธิบดี  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดตลาดของแร่ 
(2) การประกาศราคาแร่ 
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(3) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(๔) การพิจารณาปรับปรุงการใช้ตลาดแร่  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดของแร่  ให้เกิดความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การกําหนดราคาตลาดแร่ 

 
 

ข้อ ๑1 ราคาตลาดของแร่แต่ละชนิด  ให้กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แร่ดีบุก  แร่ตะก่ัว  และแร่สังกะสี 
 (1.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (1.2) ราคาประกาศให้ถือราคาโลหะในแร่ตามตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์   
 (2.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อเมตริกตัน   
 (2.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๓) แร่ทองคําหรือเงิน   
 (๓.๑) ให้ประกาศเป็นราคาต่อกรัมของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ 
 (3.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
 (๓.3) เม่ือใดราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศคร้ังหลังสุดเกินหนึ่งบาท 

ของทองคําหรือเงินบริสุทธิ์ให้ประกาศใหม่ 
(๔) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่   
 (4.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาตลาดของแร่แทนทาไลท์ที่มี 

ตันตาลัมเพนตอกไซด์ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด 
 (4.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๕) ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์  หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  หรือทั้งสองชนิดรวมกัน  

ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตันโดยให้ถือราคาเฉล่ียของแร่แทนทาไลท์ที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ 
ในแร่ร้อยละสามสิบคร้ังหลังสุด  ส่วนราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบซึ่งได้หักค่าถลุง
ตามเปอร์เซ็นต์ของตันตาลัมเพนตอกไซด์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (๕.๑) สําหรับตะกรันที่มีตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินร้อยละห้า  ให้คิดราคาที่ร้อยละห้า 
 (๕.๒) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละแปด 

ให้คิดราคาที่ร้อยละแปด 
 (๕.๓) สําหรับตะกรันที่ มีตันตาลัมเพนตอกไซด์เกินร้อยละแปดข้ึนไป  ให้คิดราคา 

ที่ร้อยละสิบสาม 

174



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๖) โลหะแคดเมียม 
 (6.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งเมตริกตัน  โดยถือราคาตลาดเฉล่ียในรอบหน่ึงเดือน

ของโลหะแคดเมียมที่มีแคดเมียมไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้า 
 (6.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๗) แร่หินอ่อนและแร่หินประดับ   
 (7.1) ให้ประกาศเป็นราคาต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยในรอบหนึ่งปี

ของราคาซื้อขายหินบลอ็กของแร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ   
 (7.2) ราคาประกาศให้ถือราคาตลาดของแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ   
(๘) แร่รัตนชาติ 
 (๘.๑) ให้อธิบดีประกาศประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติในแต่ละท้องที่ที่มีการออกประทานบัตร

หรือพื้นที่ที่เคยมีประทานบัตร 
 (๘.๒) การประเมินมูลค่าแร่รัตนชาติ  ให้ถือเอามูลค่าเฉล่ียของแร่รัตนชาติที่พึงทําเหมืองได้

ในที่ดินหนึ่งไร่ในแต่ละท้องที่เป็นเกณฑ์ประเมิน  หรือวิธีการตามที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๙) แร่ดินขาว 
 ให้อธิบดีประกาศประเมินราคาแร่ดินขาว  โดยให้ถือเอาราคาถัวเฉล่ียของผู้ซื้อแร่ดินขาว

ตามชนิดและคุณภาพและการใช้งาน  หรือตามวิธีการที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๑๐) แร่ชนิดอื่น ๆ   

 (๑๐.๑) สําหรับแร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ประกาศเป็นราคา 
ต่อหนึ่งเมตริกตันตามชนิดและสภาพของแร่นั้น  โดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อขายกัน  ณ  ด่านศุลกากร
ของประเทศไทยครั้งหลังสุด 

 (๑๐.๒) สําหรับแร่ที่ผลิตขายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในราชอาณาจักร  นอกจากการโลหกรรม  
ให้ประกาศโดยให้ถือจากราคาถัวเฉล่ียที่ซื้อภายในประเทศของผู้ใช้แร่ตามชนิดและสภาพของแร่นั้น   

ข้อ ๑2 กรณีแร่ชนิดใดที่ ไม่เคยมีราคาประกาศหรือไม่มีการซื้อขายมาก่อน  ให้อธิบดี 
เป็นผู้พิจารณากําหนดราคาประกาศแร่นั้น   

ข้อ ๑3 การเปลี่ยนแปลงราคาประกาศแร่ที่กําหนดไว้ตามข้อ  11  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดต่ํากว่าห้าร้อยบาทต่อหนึ่ง
เมตริกตันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหกให้ประกาศใหม่   

(๒) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าร้อยบาทข้ึนไปจนถึง
หนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละห้า 
ให้ประกาศใหม่   
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(๓) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป 
จนถึงห้าพันบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสี่ 
ให้ประกาศใหม่   

(๔) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าพันบาทข้ึนไป 
จนถึงหนึ่งหม่ืนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละสอง
ให้ประกาศใหม่ 

(๕) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทขึ้นไปจนถึง
หนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละหน่ึง 
ให้ประกาศใหม่ 

(๖) เ ม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่หนึ่งแสนบาท   
ขึ้นไปจนถึงห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละ  
ศูนย์จุดสองให้ประกาศใหม่ 

(๗) เม่ือใดแร่ชนิดใด  ในสภาพใด  ที่ได้ประกาศราคาคร้ังหลังสุดตั้งแต่ห้าแสนบาทต่อหนึ่งเมตริกตัน  
มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศไว้นั้นเกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งให้ประกาศใหม่ 

ทั้งนี้  มิให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับชนิดแร่ทองคํา  เงิน  หินอ่อน  หินประดับ  และแร่รัตนชาติ 

หมวด  ๕ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑4 วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุก  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อดีบุกที่แท้จริงโดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือของโรงถลุงดีบุกหรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อดีบุกเจ็ดสิบสองส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อดีบุกไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ดีบุกรายนั้นมีเนื้อดีบุกห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(2) แร่ตะก่ัว  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนเนื้อตะก่ัวที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิ เคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อตะก่ัวแปดสิบส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นรายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อตะก่ัวไม่เกินหกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  
หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ตะก่ัวรายนั้นมีเนื้อตะก่ัวหกสิบห้าส่วน 
ในร้อยส่วนหรือห้าสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   
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(3) แร่สังกะสี  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อสังกะสีที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่สังกะสีให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อสังกะสีห้าสิบส่วน 
ในร้อยส่วน  ยกเว้นรายที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อสังกะสีไม่เกินสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสามสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่สังกะสีรายน้ัน  มีเนื้อสังกะสีสี่สิบส่วนในร้อยส่วนหรือสามสิบส่วน 
ในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   

(4) แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้เรียกเก็บตามส่วนของสารประกอบทังสติกออกไซต์  (WO3)  
ที่แท้จริง  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  หกสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่รายที่มีหนังสือรับรองว่ามี
สารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ไม่เกินห้าสิบส่วนในร้อยส่วน  หรือไม่เกินสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วน  
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์รายนั้นมีสารประกอบทังสติกออกไซด์  (WO3)  ห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วนหรือสามสิบห้าส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี 

(5) แร่ทองคํา  ให้เรียกเก็บตามส่วนเนื้อของทองคําบริสุทธิ์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ 

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่ทองคํา  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ 
แปดสิบส่วนในร้อยส่วน  เว้นแต่แร่ทองคํารายใดที่มีหนังสือรับรองว่ามีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ไม่เกินห้าสิบส่วน
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่ทองคํารายนั้น ๆ  มีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ห้าสิบส่วนในร้อยส่วน 

(6) แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่ รวมกันอยู่  ให้ เ รียกเก็บตามส่วนสารประกอบ   
ตันตาลัมเพนตอกไซด์  โดยถือตามผลวิเคราะห์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบัน
หรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้ทําการวิเคราะห์แร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ 
ไว้ก่อนว่า  มีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วน  ยกเว้นรายใดมีหนังสือรับรอง
ว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  ไม่เกินย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินสิบส่วนในร้อยส่วน 
ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าแร่แทนทาไลท์และแร่โคลัมไบท์ที่รวมกันอยู่รายนั้นมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์
ย่ีสิบส่วนในร้อยส่วนหรือสิบส่วนในร้อยส่วนแล้วแต่กรณี   
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(7) แร่ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกัน   
ให้เรียกเก็บตามราคาที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑1  (๕)  โดยถือตามผลวิเคราะห์สารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์   

 ในกรณีที่ยังมิได้วิเคราะห์ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์  
หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์สิบสามส่วนในร้อยส่วน  
ยกเว้นตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิดรวมกันอยู่รายใด 
ที่มีหนังสือรับรองว่ามีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์ไม่เกินแปดส่วนในร้อยส่วนหรือไม่เกินห้าส่วน 
ในร้อยส่วน  ให้ถือเกณฑ์ไว้ก่อนว่าตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์หรือตันตาลัมเพนตอกไซด์หรือทั้งสองชนิด
รวมกันอยู่รายนั้นมีสารประกอบตันตาลัมเพนตอกไซด์แปดส่วนในร้อยส่วนหรือห้าส่วนในร้อยส่วน 
แล้วแต่กรณี   

(๘)  แร่หินอ่อนหรือแร่หินประดับ  ให้เรียกเก็บตามปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตร  พึงจะได้จาก
การทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองและให้ 
เรียกเก็บล่วงหน้าก่อนการทําเหมืองเป็นรายปี ๆ  ละสองงวด  โดยให้เรียกเก็บงวดที่หนึ่งภายในวันที่   
31  มกราคม  และงวดที่สองภายในวันที่  31  กรกฎาคมของแต่ละปี 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือแสดงเขตที่จะทําเหมืองและ
ปริมาณของแร่ที่พึงจะได้จากการทําเหมืองในรอบระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่  1  มกราคมของปีนั้น  
และให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ในแต่ละงวด   

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้  
ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองได้ปริมาณของแร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่แสดงความจํานงไว้ให้เรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่เพิ่มหรือคืนค่าภาคหลวงแร่ตามส่วนของปริมาณที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงแล้วแต่กรณี   
การคืนเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ใช้วิธีหักกลบลบหนี้กับการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ล่วงหน้าในงวดถัดไป 

(9) แร่รัตนชาติ  ให้เรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายปี  และให้ผู้ถือประทานบัตรชําระภายในวันที่  
๓๑  มกราคมของทุกปีหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทําเหมือง  โดยคิดตามเนื้อที่ 
ที่ผู้ถือประทานบัตรแสดงความจํานงไว้ภายในเขตประทานบัตรว่าจะทําเหมืองในปีนั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองเกินเนื้อที่ที่ได้แสดงความจํานงไว้ภายใน 
เขตประทานบัตร  ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่สําหรับเนื้อที่ในส่วนที่เกินจากเขตที่ได้แสดงความจํานงไว้ 

 การแสดงความจํานงว่าจะทําเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นหนังสือและแสดงเขตเนื้อที่ 
ไว้ในเขตประทานบัตรที่จะทําเหมืองในปีนั้น  และให้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ในเวลาชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ข้อ ๑5 แร่รัตนชาติที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยให้เรียกเก็บตามมูลค่าของแร่รัตนชาติ
ที่อธิบดีกําหนด 
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  แร่รัตนชาติที่ได้จากการแจ้งการร่อนแร่  ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
ข้อ ๑6 ผู้ถือประทานบัตร  ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย  ผู้แจ้งการร่อนแร่  ผู้รับใบอนุญาต

แต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย   
ให้ย่ืนชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) แร่ที่กําหนดไว้ในประทานบัตร  รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทําเหมืองให้ชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ 

(๒) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่  หรือตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีกําหนด  ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรม 

(๓) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตครอบครองแร่  แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย  
ให้ชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนก่อนการขนแร่ออกไปทําการซื้อขาย 

(4) แร่ที่ได้จากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือการแจ้งการร่อนแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่
รายย่อยหรือผู้แจ้งการร่อนแร่  เป็นผู้แจ้งปริมาณแร่ที่ได้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 17 เม่ือผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่ตามข้อ  16  แจ้งปริมาณแร่เพื่อขอชําระค่าภาคหลวงแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายงานที่เก่ียวข้องตามหมวด  6  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ 
ในอัตราร้อยละของมูลค่าแร่ตามพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ซึ่งกําหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  
และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกําหนด  หากมีข้อสงสัยว่าการแจ้งปริมาณแร่ไม่ถูกต้อง  ตามความเป็นจริง 
ให้ทําการตรวจสอบก่อน  และเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณที่ตรวจสอบได้   

ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้จนกว่าแร่นั้นจะทําการแต่งแร่หรือประกอบ 
โลหกรรมแล้วเสร็จ  ต้องจัดให้ผู้มีหน้าที่ชําระค่าภาคหลวงแร่วางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดี
เห็นชอบเป็นผู้คํ้าประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการคํ้าประกันต้องให้
ครอบคลุมทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่   

หมวด  ๖ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑8 การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิด  ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ 
หลายวิธีร่วมกันก็ได้  ดังนี้ 

(๑) ประเมินจากรายงานเอกสาร  เช่น  รายงานการทําเหมือง  รายงานการซ้ือ  การขาย   
การเก็บ  การแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม  หรือรายงานการใช้แร่  หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(๒) การประเมินเชิงวิศวกรรม  ได้แก่  การประเมินจากข้อมูลการใช้วัตถุระเบิด  เคร่ืองจักร  
พลังงานไฟฟ้า  หรือน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทําเหมืองแร่   

(๓) การประเมินจากค่าพลังงานไฟฟ้า 
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 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องผ่านกระบวนการ  โม่  บด  
และย่อยหิน  นอกจากการประเมินจากรายงานเอกสารตาม  (๑)  แล้ว  ให้ประเมินปริมาณแร่ที่จะเรียก 
ให้ผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงโม่หินที่ผู้ถือประทานบัตรได้นําแร่
จากประทานบัตรไปทําการโม่  บด  หรือย่อยหิน  โดยให้ตรวจสอบตามสําเนาใบเสร็จการชําระ 
ค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลักฐาน   

 ปริมาณแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรขอชําระค่าภาคหลวงแร่ต้องสอดคล้องกับอัตราการผลิตแร่
ของประทานบัตรนั้น    

 การประเมินปริมาณแร่ที่จะให้ชําระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด 

(๔) การประเมินจากภาพถ่ายที่ได้จากการทํางานของอากาศยานไร้คนขับ 
 กรณีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  และเหมืองถ่านหิน  ให้จัดทํา

ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  โดยแสดงพื้นที่หน้าเหมืองที่ผลิตแร่ได้และปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
รายงานการทําเหมืองแร่ประจําเดือนนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้แนบภาพถ่ายดังกล่าวมาพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่  
เว้นแต่ไม่สามารถทําการบันทึกภาพถ่ายได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นไม่เอื้ออํานวย   

(๕) การประเมินจากลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาของหินและความแตกร้าวของหิน 
 กรณีหินอ่อนและหินประดับ  ให้ประเมินตัวคูณผลิตผล  (Yield)  เพื่อใช้ในการคํานวณ

ปริมาตรที่สามารถตัดบล็อกได้  จากปริมาตรที่รังวัดได้ในรอบระยะเวลาหกเดือน 
(๖) การประเมินจากพื้นที่ทําเหมือง 
 กรณีแร่รัตนชาติ  ให้ประเมินตามเนื้อที่เป็นไร่ที่ผู้ถือประทานบัตรทําเหมืองในปีนั้น   

เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 
 

ข้อ ๑9 การตรวจสอบการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน  
ดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีวิทยาโครงสร้าง  การกําเนิดแร่  ชนิดของแร่
และความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

(๒) การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการทําเหมืองแร่  แผนผังโครงการทําเหมืองแร่  บัญชีขุดแร่ได้  
บัญชีแต่งแร่  ข้อมูลการขอครอบครองแร่  บัญชีซื้อแร่  ข้อมูลจากผู้ใช้แร่  หรือข้อมูลทางวิศวกรรม   
หรือเอกสารราชการอื่นใดหรือรายงานต่าง ๆ  ที่เห็นสมควร   
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๓) การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัด  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลการรังวัดปริมาตรหน้าเหมือง  
ปริมาตรกองแร่  หิน  ดิน  ทราย  ที่เกิดจากการทําเหมือง  ทั้งนี้  การตรวจสอบโดยวิธีการรังวัดให้ใช้
วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

(๔) การตรวจสอบโดยการชั่งน้ําหนัก  ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ ได้จากการชั่งน้ําหนัก   
โดยการใช้เคร่ืองชั่งที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด   

(๕) การตรวจสอบค่าตัวคูณผลิตผล  (Yield)  สําหรับเหมืองหินอ่อนและหินประดับ   
ให้ตรวจสอบโดยการรังวัดปริมาตรหินหน้าเหมืองเทียบกับปริมาตรหินที่เป็นรูปทรงได้  ในช่วงเวลาหน่ึงปี
และให้ตรวจสอบเป็นรายปี   

(๖) การตรวจสอบจากผลวิเคราะห์แร่  ให้ทําการชักตัวอย่างแร่และวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 
ในตัวอย่างแร่   

(๗) วิธีการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร ่

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีผู้มีหน้าที่
ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่   หรือช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าการช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๓  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีหนังสือเรียกให้ผู้มีหน้าที่ 

ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีดังต่อไปนี้   มาชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

(1) ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ที่ต้องช าระทั้งหมด  หรือ 
(2) ช าระค่าภาคหลวงแร่แต่ช าระไม่ครบถ้วน  หรือ 
(3) ช าระค่าภาคหลวงแร่  แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการช าระนั้นไม่ถูกต้อง   
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง

เรียกว่า  “คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ ”   ซึ่ งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้แทนของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   ผู้แทนจากหน่วยงานสรรพากรในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ   
และผู้แทนจากส านักงานอัยการจังหวัดในพ้ืนที่ที่ตั้งประทานบัตร  เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการประเมิน 
การช าระค่าภาคหลวงแร่  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่  ไม่ช าระค่าภาคหลวงแร่ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามข้อ  3  และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือเรียกให้มาชี้แจงแล้ว  
แต่ไม่มาชี้แจงภายในก าหนดระยะเวลาตามหนังสือเรียก  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่มาแสดง  หรือมาชี้แจงตามหนังสือเรียกแต่เอกสารหลักฐาน 
ที่น ามาแสดงนั้นไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการช าระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่  ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริงที่ปรากฏและหรือประเมิน

โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งหรือหลายวิธีร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในห มวด  6  ของประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การก าหนดราคาตลาดแร่   
การตรวจสอบการช าระค่าภาคหลวงแร่  และการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑
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(2) แจ้งผลการประเมนิให้ผู้มหีนา้ที่ช าระคา่ภาคหลวงแรก่รณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ  3  มาช าระ
ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมิน  และให้แจ้งด้วยว่าหากไม่มาช าระ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  นอกจากจะตอ้งช าระคา่ภาคหลวงแร่ที่ต้องช าระทั้งหมดหรือช าระในส่วนที่ยังขาด  
แล้วแต่กรณี  ยังจะต้องช าระเงินเพ่ิมอีกสองเท่าของค่าภาคหลวงแร่ส่วนที่ขาดนั้นด้วย 

ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ได้ด าเนินการตามข้อ   5  แล้ว   
แต่ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ยังไม่มาช าระ   ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่  ให้มาช าระภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ   5  (2)  หากยังเพิกเฉยให้ด าเนินการฟ้องคดีเพ่ือบังคับ 
ให้ช าระค่าภาคหลวงแร่ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑
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 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ 

ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ค่าสิทธิการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษให้จัดเก็บ

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(1) ให้จัดเก็บเป็นไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็น  ๑  ไร่ 
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
 (2.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (2.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
(3) อาชญาบัตรพิเศษ 
 (3.1) ปีที่  ๑  ไร่ละ  ๑๐  บาท 
 (3.2) ปีที่  ๒  ไร่ละ  ๒๐  บาท 
 (3.3) ปีที่  ๓  ไร่ละ  ๔๐  บาท 
 (3.4) ปีที่  ๔  ไร่ละ  ๖๐  บาท 
 (3.5) ปีที่  ๕  ไร่ละ  ๘๐  บาท 
ข้อ 4 วิธีการจัดเก็บค่าสิทธิการสํารวจแร่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  ให้เรียกเก็บเต็มจํานวนตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต   

และให้เรียกเก็บล่วงหน้าเม่ือผู้ขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่มารับอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 
(2) กรณีอาชญาบัตรพิเศษ  ให้เรียกเก็บเป็นรายปีตามจํานวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  และให้ 

เรียกเก็บล่วงหน้า  ดังนี้ 
 (2.1) ปีที่  1  ให้เรียกเก็บเม่ือผู้ขออาชญาบัตรมารับอาชญาบัตรพิเศษ 
 (2.2) ปีที่  2  ถึงปีที่  5  ให้เรียกเก็บตามจํานวนพื้นที่ที่ เหลืออยู่จริง  โดยแจ้งให้ 

ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษมาชําระภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันครบรอบปีของวันที่ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพเิศษ 
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 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 5 กรณีผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษขอคืนพื้นที่บางส่วน  ให้คิดค่าสิทธิการสํารวจแร่ในปีถัดไป
ตามจํานวนพื้นที่ที่เหลืออยู่จริง 

ข้อ 6 การขอคืนพื้นที่บางส่วนในระหว่างปี  ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่มีสิทธิขอคืนค่าสิทธิ 
การสํารวจแร่ที่ได้ชําระไว้ล่วงหน้า 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  136  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดอัตราการจ่ายเงิน
บํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ  และการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษ” 

หมวด  1 
กําหนดอัตราการจ่ายเงินบํารุงพิเศษ  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขในการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ 
 

 

ข้อ 4 ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สําหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร 

ข้อ 5 เงินบํารุงพิเศษตามข้อ  4  ให้เสียพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 6 ในกรณีที่มีการขอผัดการชําระค่าภาคหลวงแร่  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษ
พร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ที่ขอผัดการชําระไว้   

ข้อ 7 ในกรณีที่มีชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  ถ้าได้มีการประเมินในภายหลังและต้อง
ชําระค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด  ให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่ต้อง 
เสียเพิ่มพร้อมกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ในส่วนที่ต้องชําระเพิ่ม   

ข้อ 8 เม่ือได้รับเงินบํารุงพิเศษแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับชําระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร  

ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จ่ายคืนเงินบํารุงพิเศษในส่วนที่เกิน  โดยจ่ายจากเงินบํารุงพิเศษ 
ที่ได้รับชําระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน  ถ้าไม่มีเงินบํารุงพิเศษที่ได้รับชําระไว้ในขณะนั้นพอที่จะ
จ่ายคืนได้  ให้เบิกเงินบํารุงพิเศษที่นําฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน   
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การจ่ายเงินบํารุงพิเศษคืน  ให้ผู้รับเงินลงนามไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย 
ข้อ 10 วิธีการเก็บรักษาและการนําฝากเงินบํารุงพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่

ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษ

สําหรับจังหวัดนั้น  และให้นําเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

(2) ในกรณีผู้ถือประทานบัตรชําระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน  และจะต้องเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่นั้นเพิ่มให้ครบถ้วนในภายหลัง  ให้แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เพิ่มไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบํารุงพิเศษสําหรับจังหวัดนั้นด้วย  และให้โอนเงินบํารุงพิเศษในส่วน 
ที่เรียกเก็บเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป 

(3) ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษเป็นยอดสุทธิของแต่ละจังหวัด  ได้แก่  
จํานวนเงินที่เรียกเก็บได้  จํานวนเงินที่ เรียกเก็บเพิ่ม  หรือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน  และแจ้งให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบในวันที่  31  มีนาคม  และวันที่  30  กันยายนของทุกปี 

ข้อ 11 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บเงินบํารุงพิเศษ
ของแต่ละจังหวัดตามข้อ  10  (3)  เพื่อตรวจสอบกับจํานวนเงินที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน  เม่ือยอดเงินบํารุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ถูกต้องแล้ว  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  
การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ 

 
 

ข้อ 12 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัยด้านแร่  การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้ว 
ตามหลักภูมิสถาปัตย์  และการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
โดยให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหาร  
จัดการเงินบํารุงพิเศษ”  ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ผู้อํานวยการ 
กองวิศวกรรมบริการ  วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง   
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ให้ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการ 
กองบริการงานอนุญาต  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ 
(1) จัดสรรเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกําหนด   
(2) อนุมัติแผนงานโครงการ  เพื่อการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่กฎหมายกําหนด 
(3) ควบคุม  กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่อนุมัติ   
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษและพิจารณาแผนงานโครงการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหน่ึงตามที่กฎหมายกําหนด  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบํารุงพิเศษก็ได้   

กรรมการผู้ทรงวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  การศึกษาวิจัย  

ด้านแร่  การปรับสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์  หรือการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่   

(2) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล 
หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษตามวัตถุประสงค์   

(3) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ  12  และตามข้อ  14  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง 
กระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  รวมถึงกระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษ  
หรือมีมติให้ความเห็นชอบในโครงการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 16 ในการประชุมของคณะกรรมการ  กรณีที่มีคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในเร่ืองที่พิจารณาอยู่ให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการทราบ  และให้
ประธานกรรมการกําหนดให้ผู้นั้นงดออกเสียงหรืองดเข้าร่วมประชุม  จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการ 
จะมีมติชี้ขาดในเร่ืองนั้น 

หมวด  3 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑7 ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดสรรเงินบํารุงพิเศษปีละ  2  งวด   
งวดที่หนึ่งในเดือนเมษายน  และงวดที่สองในเดือนตุลาคมของทุกปี 

189



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑8 การใช้จ่ายเงินบํารุงพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 19 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินบํารุงพิเศษตามประกาศนี้   
ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  147  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศน้ี  หมายความถึงเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจําท้องที่  และผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560 

ข้อ 4 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 5 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  

ก่อนวันย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ขนาด  2.5  x  3.0  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หน้าตรง  
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  จํานวน  2  รูป 

ข้อ 6 บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตร  แต่ไม่เกินหกปี  
นับแต่วันออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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แบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ท้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

(ด้ำนหน้ำ) 
 

     เลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 
  ………………….………………………………………. 

  ชื่อ................................................................ 

  ต ำแหนง่....................................................... 
 
......................             ………………………………………………………                
   ลำยมือชื่อ               รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 

 หมู่โลหิต....               
   
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ำย 
2.5 x 3.0ซม. 

บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

 
 
 

เลขที่................../................... 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม 

 วันออกบัตร....../......../......          บัตรหมดอำยุ......./......./...... 

5.4 ซม. 

5.4 ซม. 

ตรำกระทรวงอุตสำหกรรม 

   (ด้ำนหลัง) 

8.4 ซม. 

8.4 ซม. 

 
หมำยเหตุ  ให้ประทับตรำกระทรวงอุตสำหกรรมด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่ำงด้ำนขวำของรูป 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
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 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  ตะกรัน 
จากการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ตะกรันจากการประกอบโลหกรรมตามประกาศฉบับนี้  หมายถึงเฉพาะสารประกอบ

ของแข็งที่มีองค์ประกอบของโลหะ  ที่เกิดจากการประกอบโลหกรรมโดยวิธีการถลุงแร่รวมถึงการทําแร่ 
ให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะด้วยวิธีอื่นใด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  44  และมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การรายงาน
ผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การรายงานผลการดําเนินงาน  และการสํารวจแร่ของผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่

และอาชญาบัตรพิเศษ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) หัวเร่ือง  ต้องระบุเลขที่อาชญาบัตร  ชนิดแร่ที่ได้รับอาชญาบัตร  ชื่อผู้ถืออาชญาบัตร  

ขนาดของพื้นที่อาชญาบัตร  และจุดที่ตั้งอาชญาบัตร 
(2) รายละเอียดทั่วไป  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๒.๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถืออาชญาบัตร  ต้องระบุ  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์   

ที่สามารถติดต่อได้  ณ  ปัจจุบัน 
 (๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ  ต้องระบุสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  สภาพป่าไม้  พร้อมแผนท่ี

ลักษณะภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร  มาตราส่วน  1 : 50,000  ลําดับชุด  L7018  ที่แสดงที่ตั้ง
อาชญาบัตร   

(3) วิธีการสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๓.๑) ระยะเวลาในการสํารวจแร่ในรอบเวลานั้น 
 (๓.๒) จํานวนผู้ปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม   
 (๓.๓) อุปกรณ์การสํารวจแร่และเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสํารวจแร่ภาคสนาม 

ในรอบระยะเวลาน้ัน 
 (๓.๔) วิธีการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาน้ัน  ต้องอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (๓.๔.๑) ขั้นตอนการดําเนินการสํารวจแร่ทางธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์  ธรณีเคมี  

ธรณีวิทยาแหล่งแร่  ธรณีเทคนิค  การเจาะสํารวจแร่  การวิเคราะห์แร่ทางเคมี  การทดสอบแร่ทางกายภาพ  
การศึกษาทางศิลาวรรณา  การศึกษาทางโลหกรรม  (ถ้ามี)  หรือการดําเนินการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ที่ได้
ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น  พร้อมแผนที่แสดงการวางแนวการสํารวจและการวางตําแหน่งการเก็บข้อมูล
และตัวอย่าง 

   (๓.๔.๒) ขั้นตอนการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล   
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(4) ผลการสํารวจแร่และสรุปผลการสํารวจแร่  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (๔.๑) สรุปผลการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาคร้ังก่อนหน้า 
 (๔.๒) ผลการสํารวจแร่  ต้องระบุผลการสํารวจแร่ทั้งหมดที่ได้จากการดําเนินการสํารวจแร่

ตามข้อ  ๓  (๓)  รวมถึงการดําเนินการสํารวจแร่ที่ดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น 
 (๔.๓) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  และค่าใช้จ่ายรวม 

ในรอบปีนั้น  พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงการใช้จ่ายในรอบการสํารวจนี้ด้วย 
 (๔.๔) สรุปผลการสํารวจแร่จากการดําเนินการในรอบระยะเวลานั้น  และผลการสํารวจแร่

โดยรวมนับแต่เร่ิมดําเนินการสํารวจในพื้นที่   
(5) การฟ้ืนฟูพื้นที่ภายหลังการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาน้ัน  ต้องอธิบายการฟื้นฟูพื้นที่ 

ภายหลังจากการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลานั้น  ประกอบด้วย  หลักการการฟ้ืนฟูพื้นที่ภายหลังจาก   
การสํารวจแร่  ขั้นตอนการดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่  และผลการดําเนินการพื้นฟูพื้นที่ 

(6) แนวทางการดําเนินการสํารวจแร่ในรอบระยะเวลาต่อไป 
(7) บรรณานุกรม  ต้องระบุเอกสาร  วารสารทางวิชาการ  หรือหนังสือทุกฉบับที่ใช้ในอ้างอิง 

ในการดําเนินการสํารวจแร่ในพื้นที่อาชญาบัตร   
ข้อ ๔ ผู้ถืออาชญาบัตร  นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานผลการสํารวจแร่ทุกหน้า 
ข้อ ๕ แบบรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ 

หรืออาชญาบัตรพิเศษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ 
ตามข้อ 5 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ พ.ศ. 2560 
 

เขียนที่......................................................... 

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

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจแร่ ครั้งที่.................... 

เรียน  อุตสาหกรรมจังหวัด..................................................... 

  ข้าพเจ้า.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................ถนน................................. 

ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ......................................จังหวัด....................................................... 

โทรศัพท์.............................................................. 

  อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 

อาชญาบัตรพิเศษ 

เป็นผู้ถือ เลขท่ี............................................ออกให้ ณ วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ................ 

ได้รับเมื่อวันที่.............................เดือน..................................................................  พ.ศ. ....................................... 

โดยมีสิทธิส ารวจแร่ (ระบุชื่อแร่)................................................ ............................................................................ 

ในบริเวณบ้าน......................................ต าบล................................................อ าเภอ..............................................  

จังหวัด............................................เป็นเนื้อที่.......................................ไร่/ตร.กม. ปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศ 

ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน            1:50,000           อ่ืน ๆ ระบุ......................................................... 

เลขที่................................ระวาง.......................................ค่าพิกัดฉากสากลแนวนอน จาก.................. .................

ถึง..............................................แนวตั้ง จาก...................................................ถึง..................................................

ขอยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไปภายใต้ก าหนดเวลาตามมาตรา 44 หรือมาตรา 50 

แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาที่ท าการส ารวจ ตั้งแต่วันที่......................เดือน..........................................  พ.ศ. ............................. 

 ถึงวันที่.......................เดือน...............................................................................  พ.ศ. ..................................... 

๒. เนื้อท่ีที่ท าการส ารวจ........................................................ไร่/ตร.กม.    บนบก     ในทะเล 

3. ด าเนินการส ารวจโดยวิธี  ธรณีวิทยา 

     ธรณีเคมี 

     ธรณีฟิสิกส์ 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ .............. 
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4. วิธีการส ารวจ 

    4.1 ส ารวจธรณีวิทยาโดยวิธี ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายดาวเทียม ในมาตราส่วน....................... 

 ท าแผนที่ธรณีวิทยาจากภาพถ่ายทางอากาศ ในมาตราส่วน..................... 

 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีวิทยา ในมาตราส่วน......................................... 

 ส ารวจและท าแผนที่ธรณีโครงสร้าง ในมาตราส่วน................................. 

 ขุดหลุมส ารวจกว้าง..........................เมตร ยาว................................เมตร 

 ลึกเฉลี่ย.................................. ......... เมตร จ านวน...........................หลมุ 

 ระยะห่างระหว่างหลุม......................เมตร ยาว................................เมตร 

 ขุดร่องส ารวจกว้าง........................... เมตร ยาว................................เมตร 

 ลึกเฉลี่ย............................................ เมตร จ านวน...........................หลุม 

 ในแนวทิศ................................................................................................. 

 ระยะห่างระหว่างร่อง.......................เมตร คลุมเนื้อท่ี.................. ตร.กม. 

  อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………. 

 4.2 ส ารวจธรณีเคมีโดย เก็บตัวอย่าง..........................หนัก............................กรัมต่อหนึ่งตัวอย่าง 

  จ านวน.................ตัวอย่าง ระยะห่างระหว่างตัวอย่าง.....................เมตร 

  คลุมเนื้อที่.........................................................ตร.กม. 

  ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ธรณีเคมีที่................................................................. 

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

  เพ่ือหาธาตุ............................................................................................... 

 4.3  ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี ......................................................................................................... .............. 

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

     จ านวนเส้นส ารวจ..........................................เส้น รวมระยะทาง....................................เมตร 

                       จ านวนจุดส ารวจ........................จุด คลมุเนื้อที่..................................  ตร.กม.  

 4.4 การเจาะส ารวจ เจาะส ารวจด้วยเครื่องเจาะ....................ในแนว       ด่ิง       เอียง............องศา 

  จ านวน.....................หลุม ระยะห่างระหว่างหลุม.........................................เมตร 

  ความลึกเฉลี่ยหลุมละ...........................เมตร รวมความลึก...........................เมตร 

  คลุมเนื้อที่................................................ตร.กม. 

 4.5 ส ารวจโดยวิธีอ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................... 
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๕. สรุปผลการส ารวจ 
            ธรณีวิทยา พบหิน...................................................................................................................... .... 
                                …………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ธรณีเคมี พบบริเวณท่ีแสดงค่าผิดปกติ (anomaly) ของธาตุ..................................................... 
                               ...............................................................จ านวน...............................................บริเวณ 
  ธรณีฟิสิกส์ พบบริเวณท่ีแสดงค่าผิดปกติ (anomaly) ที่น่าสนใจ จ านวน...........................บริเวณ 
   ผลการแปลความหมาย................................................................................................
           ...................................................................................................................................... 

ไม่พบแร่   
พบแร่...............................................................เป็นปริมาณ... .......................................เมตริกตัน 
ในเนื้อท่ี...............................................................ไร/่ตร.กม.  
เป็นแหล่งแร่ชนิด............................................................................................................. ............ 
จ านวน...............................................สาย/กระเปาะ/ชั้น ขนาดกว้าง..................................เมตร 
ยาว....................................................................เมตร หนา............. .....................................เมตร 
อยู่ลึกเฉลี่ยจากผิวดิน/น้ า.............................................เมตร ในหิน/กะสะ................................. 
ขนาดก้อนหรือเม็ดแร่เฉลี่ย................................................ซม.   
ความสมบูรณ์ของแร่............................................................กรมัต่อเมตรกิตัน/กรมัต่อ ลบ.เมตร
คุณภาพหรือเกรดของแร่........................................................................................... ................... 
แร่อ่ืนที่อยู่ร่วมกับแร่ที่พบได้แก่................................................................... ................................. 
.....................................................................................................................................................
อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ .... 
.....................................................................................................................................................  

  ๖. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจชว่งระยะเวลาที่รายงานนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น............................................................บาท        
(ตัวอักษร)......................................................................................................................................................   

  ๗. ในการส ารวจครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พบสิ่งที่มีคุณค่า ดังนี้ คือ    
๗.๑ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่า

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ ที่บริเวณ.............................พิกัด…………….……… 
๗.๒ ซากดึกด าบรรพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์   

                           ที่บริเวณ................................................พิกัด............................................................. 
๗.๓ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ ที่บริเวณ.....................................พิกัด.............................. 
๗.๔ อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………….…………….
  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ และแจ้งหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ตามข้อ ๗.๒ และข้อ ๗.๓ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่าง ๆ ตามรายงานการส ารวจแร่นี้เป็นความจริงทุกประการ 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................................   
         (.........................................................................) 

     ผู้ถืออาชญาบัตร............................................................. 
  
         

 ข้าพเจ้า............................................................................. ....ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการส ารวจแร่
ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่/อาชญาบัตรพิเศษนี้ ได้ตรวจสอบรายงานการส ารวจแร่นี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้ท าการส ารวจแล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ควบคุมการส ารวจ 
      (..................................................................) 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 

ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผัง
โครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน

ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการ 

ทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
หมวด  1 

การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 
 

 

ข้อ 4 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันที่ประสงค์จะร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และแผนผังโครงการทําเหมืองของผู้ถือประทานบัตร
ทุกรายนั้น  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองโดยให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ประทานบัตร
ตั้งอยู่   

ข้อ 5 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  และแผนผังโครงการทําเหมืองแนบท้ายประทานบัตรทุกแปลงซึ่งร่วม
แผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันแล้ว  หากมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้ออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันทุกราย  และให้ส่งสําเนา
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ใบอนุญาตแจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เขตทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตรวจสอบคําขอแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  เม่ือได้ดําเนินการ
แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง  แต่หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้  ให้ดําเนินการคืนคําขอดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอ 

ข้อ 6 กรณีผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรซึ่งออกแบบการทําเหมืองร่วมแผนผังโครงการทําเหมือง
เป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรของผู้ถือประทานบัตรรายอื่นหรือคําขอประทานบัตรของผู้ย่ืน 
คําขอประทานบัตรรายอื่น  สามารถย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่คําขอประทานบัตร
ตั้งอยู่ได้  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับคําขอไว้  เม่ือคําขอประทานบัตรนั้นได้รับ
อนุญาตประทานบัตรแล้วให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถือ 
ประทานบัตรทุกราย   

ข้อ 7 เม่ือสิทธิของผู้ถือประทานบัตรรายใดรายหน่ึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา  61  หรือมาตรา  62  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  แต่ยังคงมีประทานบัตรตั้งแต่  2  แปลงข้ึนไปมีเขตประทานบัตร
ติดต่อกันให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นยังคงอยู่  โดยให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่บันทึกการสิ้นสุดสิทธิ
ของผู้ถือประทานบัตรดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต   

ข้อ 8 กรณีผู้ถือประทานบัตรหลายรายท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการทําเหมือง  ซึ่งการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวทําให้
จํานวนประทานบัตรหรือชื่อผู้ถือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไป  ให้ผู้ถือประทานบัตรทุกรายย่ืนคําขอและดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตฉบับใหม่ 

หมวด  2 
การร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง 
 

 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันและมีพื้นที่เหมืองแร่
ที่ไม่อาจทําเหมืองแต่ฝ่ายเดียวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่อาจนําแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้  ดังนั้น   
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และเพื่อความปลอดภัยในการทําเหมือง  เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตได้ตรวจสอบประทานบัตรแล้วมีความเห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรหลายราย 
ที่มีเขตประทานบัตรติดต่อกันร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ให้สํานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตมีหนังสือระบุเหตุผลข้อเท็จจริงแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ดําเนินการกําหนดให้ผู้ถือประทานบัตร
หลายรายซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกันดังกล่าวร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันต่อไป 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือสั่งการให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ร่วมกันจัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  และให้ผู้ถือประทานบัตรทุกราย
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด   

  กรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่  ให้ผู้ถือประทานบัตรใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 11 เม่ือผู้ถือประทานบัตรทุกรายได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้ว  
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรทราบและปฏิบัติตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันโดยเคร่งครัด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  การกําหนด
ปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมือง  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การกําหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทําเหมืองตามประกาศนี้  ให้ใช้บังคับกับ

ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองแล้ว 
ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องทําเหมืองโดยมีปริมาณงานและระยะเวลาทําการ  ดังนี้   
(1) ปริมาณงาน  คือ  การดําเนินการเตรียมการทําเหมือง  การพัฒนาหน้าเหมือง  การทําเหมือง  

การผลิตแร่  การแต่งแร่  หรือการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองตามแผนการฟื้นฟู  อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่างรวมกัน 

(2) ภายในสิบสองเดือนต้องมีระยะเวลาทําการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน   
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรรายเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับที่มีเขตประทานบัตร

ติดต่อกัน  ซึ่งถือว่าเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน  ในการน้ีใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ  4 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรหลายรายมีประทานบัตรซึ่งมีเขตประทานบัตรติดต่อกัน  
และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ให้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเป็นเขต
เหมืองแร่เดียวกัน  ในการนี้ใช้เกณฑ์ปริมาณงานและระยะเวลาทําการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  4 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

204



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  
ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  
การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทําเหมือง  การหยุดการทําเหมือง  ระยะเวลา  การตรวจสอบ  
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  และการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทําเหมืองภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับประทานบัตร  
ทั้งนี้  การเปิดการทําเหมืองให้หมายความรวมถึง  การเตรียมการเพื่อการทําเหมืองตามมาตรา  59  (1)  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ด้วย 

ข้อ 4 ก่อนเปิดการทําเหมือง  ผู้ถือประทานบัตรต้องแจ้งขออนุญาตเปิดการทําเหมือง 
เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน   

ข้อ 5 เ ม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ได้ รับหนังสือตามข้อ  4  แล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต
เพื่อทําการตรวจสอบ  และเม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  พร้อมความเห็น
ประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ 
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 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขออนุญาต
เปิดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  207)  จากสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตแล้ว   
หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตเปิดการทําเหมือง 
ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเมื่อผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  จึงจะเร่ิมเปิดการทําเหมืองได้   

ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้เปิดการทําเหมืองให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ 

ข้อ 8 ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตเปิดการทําเหมืองตามหมวดน้ี  มาใช้บังคับ 
กับกรณีดังต่อไปนี้โดยอนุโลม 

(1) กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับ
อนุญาตให้สวมสิทธิการทําเหมือง 

(2) กรณีผู้รับช่วงการทําเหมืองจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้รับช่วงการทําเหมือง 
(3) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เลิกรับช่วงการทําเหมือง 
(4) กรณีผู้รับโอนประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้โอนประทานบัตร 
(5) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังโครงการทําเหมืองใหม่ 
(6) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
(7) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้มีหนังสือสั่งให้พักใช้ประทานบัตร  

หรือให้ระงับการประกอบกิจการ  หรือให้หยุดประกอบกิจการ 
(8) กรณีผู้ถือประทานบัตรจะเปิดการทําเหมืองภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 

หมวด  2 
การขออนุญาตหยุดการทําเหมือง 
และเหตุขัดข้องในการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 9 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือผู้ถือประทานบัตรที่ประสงค์จะหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตประทานบัตรหรือบางส่วน
ของเขตประทานบัตร  ต้องแจ้งขออนุญาตหยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่   
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 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 10 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตหยุดการทํา
เหมืองแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขตเพื่อทําการตรวจสอบ  และเม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เขตตรวจสอบ  แล้วเสร็จก็ให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  
พร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาตหยุดการทําเหมืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ทราบ 

ข้อ 11 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับรายงานการตรวจสอบการขอ
อนุญาตหยุดการทําเหมือง  (แบบ  พร.  208)  แล้ว  หากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
เห็นควรอนุญาตก็ให้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตหยุดการทําเหมืองให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ  และเม่ือ 
ผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่แล้ว  
จึงจะหยุดการทําเหมืองได้   

ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ไม่อนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต  พร้อมชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายโดยแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ถือประทานบัตรทราบ   

ข้อ 13 ผู้ถือประทานบัตรที่ไม่สามารถเปิดการทําเหมืองได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตามข้อ  3  หรือไม่สามารถทําเหมืองได้  ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องซึ่งมีลักษณะเป็นการชั่วคราวอันไม่อาจ 
ก้าวล่วงเสียได้  และเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ถือประทานบัตรมิได้มีส่วนเป็นผู้ผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุขัดข้องทางกายภาพ  เช่น  เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเหมืองได้รับความเสียหาย  
หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือเกิดอุบัติภัย  หรือเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานจนไม่อาจ 
ทําเหมืองได้ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและ
ระยะเวลาในการทําเหมือง 

(2) เหตุขัดข้องตามกฎหมาย  เช่น  มีกฎหมายหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจนไม่อาจทําเหมืองได้
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการกําหนดปริมาณงานและระยะเวลา 
ในการทําเหมือง   

(3) เหตุขัดข้องทางเศรษฐกิจ  เช่น  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรนั้นมีปริมาณล้นตลาด 
ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นความต้องการแร่ชนิดนั้นมีปริมาณเท่าใด  และปริมาณ
การผลิตแร่ชนิดนั้นมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด  กรณีชนิดแร่ตามประทานบัตรนั้น
มีระดับราคาต่ํากว่าปกติมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าแร่ชนิดนั้นราคาปกติควรอยู่ในระดับใด
เปรียบเทียบกับราคาในขณะนั้น  เพื่อแสดงให้เห็นว่าราคาขณะนั้นต่ํากว่าราคาปกติมาก  กรณีชนิดแร่ 
ตามประทานบัตรมีระดับราคาต่ํากว่าต้นทุนมาก  ซึ่งผู้ถือประทานบัตรต้องแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการประกอบการ
ของตนมีระดับที่สูงกว่าราคาของแร่ชนิดนั้นมาก  เป็นต้น   
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หมวด  3 
ระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง 

 
 

ข้อ 14 การกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจะต้องกําหนดระยะเวลา 
ที่สมควรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเหตุขัดข้องของผู้ถือประทานบัตร  โดยจะอนุญาตให้หยุดการทําเหมือง  
แต่ละครั้งได้ไม่เกิน  1  ปี   

ข้อ 15 ผู้ถือประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้หยุดการทําเหมืองจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  ไม่ต้องจัดส่งรายงานการทําเหมือง  แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในการออกประทานบัตร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จุลพงษ์  ทวีศรี 
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรและการอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (6)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง 

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
 

 

ข้อ 3 การจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตประทานบัตรมิได้  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการขอประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มี
พื้นที่สําหรับทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่ เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้น   
และได้ย่ืนคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขต
ตามคําขอประทานบัตรนั้น 

(2) กรณีประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับ
ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามประทานบัตรนั้น  และได้ย่ืนคําขอใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตรนั้น 
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(3) กรณีการขอประทานบัตรหรือประทานบัตรมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับทิ้งหรือ
เก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  
และผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถหาพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตตามคําขอประทานบัตร 
หรือประทานบัตรเป็นสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองได้   

(4) การทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ 
กําหนดมาตรการมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามหมวดนี้  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
ประทานบัตรแนบท้ายประกาศนี้   

การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายในที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหรือ 
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของพื้นที่ 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  5  แล้วให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ย่ืนคําขอให้ชําระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  พร้อมกับการย่ืนคําขอ 
 (1.1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร   
 (1.2) ค่านํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  กรณีการยื่นคําขอจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ

เก็บมูลดินทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตรตามข้อ  4  (3)   
 (1.3) ค่าเขียนหรือจําลองแผนที่ 
 (1.4) ค่ารังวัดกําหนดเขต 
 (1.5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่ 
 (1.6) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(2) รังวัดกําหนดเขตสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามประกาศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และจัดทําแผนที่ตามคําขอ 

(3) แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง 
ซึ่งออกแบบการทิ้งหรือเก็บกองมูลดินทรายในพื้นที่ที่ประสงค์จะตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย   
และดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  
รวมทั้งดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ในกรณีที่การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 7 เม่ือคําขอประทานบัตรได้รับอนุญาตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  และให้นําแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรแนบไว้ท้ายประทานบัตรด้วย 

เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตประทานบัตรแล้ว  ให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

 
 

ข้อ 9 ห้ามผู้ถือประทานบัตรทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองที่ประสงค์จะนํามูลดินทรายออกนอกเขต
เหมืองแร่  ให้ย่ืนขออนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พร้อมแนบเอกสาร  
ดังต่อไปนี้   

(1) เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณหาปริมาณมูลดินทรายตามหลักวิชาการ   
(2) ภาพถ่ายกองมูลดินทรายหรือการออกแบบการทําเหมืองที่จะทําให้มีมูลดินทรายออกจาก

การผลิตแร่บริเวณน้ัน  และภาพถ่ายพื้นที่ 
(3) หลักฐานทางธรณีวิทยา   
(4) ระยะเวลาที่จะนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 11 มูลดินทรายที่จะอนุญาตให้นําออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ต้องเป็นประเภทเปลือกดิน  

ทราย  กรวด  หรือหิน  ซึ่งต้องไม่มีแร่ในปริมาณท่ีอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   
มูลดินทรายประเภทนํ้าขุ่นข้นไม่อนุญาตให้ระบายหรือนําออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 12 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตตามข้อ  10  แล้ว  

ให้แจ้งสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการตามข้อ  13 
ข้อ 13 ให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่ รับผิดชอบดําเนินการ  

ดังต่อไปนี้  และแจ้งผลการดําเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เพื่อประกอบการพิจารณา 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(1) ตรวจสอบสภาพ  ชนิด  และปริมาณของมูลดินทรายที่ขออนุญาตนําออกนอกเขตเหมืองแร่
จากข้อมูลพื้นฐานของแผนผังโครงการทําเหมือง  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแร่ที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   

(2) การนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่จะต้องไม่ขัดกับเง่ือนไขซึ่งกําหนดไว้ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายประทานบัตร  หรือไม่ขัดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองหรือแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมือง 

(3) คํานวณระยะเวลาการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ตามปริมาณที่ขออนุญาต  
เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นําไปกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นสมควรอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ 

ข้อ 14 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับความเห็นจากสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบตามข้อ  13  และพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาตให้นํา 
มูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและกําหนดเวลาการให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ไว้ใน 
หนังสืออนุญาตด้วย   

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มีระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและผู้ได้รับ
อนุญาตต้องดําเนินการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาต 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  เม่ือชําระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไวใ้นหนังสืออนุญาตก็ได้  

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร 
ออกหนังสืออนุญาตให้ขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  ให้ชี้แจงเหตุผล  ข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ค ำขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำย 
นอกเขตประทำนบัตร 

 
 

เขียนที.่....................................................... 
วันที่............ เดือน.................................... พ.ศ. ….......... 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า............................................. ...............................อายุ............... ...ปี สัญชาติ.......................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……….....................................................บ้านเลขที่......................หมู่ที่............. 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................หมู่บ้าน........... ................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..................... ................จังหวัด..............................................  
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสาร................. ............................ 
ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ......................................................................................................................... 
ผู้ยื่นค าขอประทานบัตร/ผู้ถือประทานบัตร.............................................. ............................................................. 
ต าบล........................................... ......อ าเภอ.................................................จังหวัด............................................. 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด..............................................................................ตามหนังสือรับรอง  
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... ......................หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่.................................................ลงวันที่..............เดือน............................. พ.ศ. ............... 
ที่ตั้งส านักงานเลขที่..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............................. ....ถนน.............................. 
ชื่อหมู่บ้าน.............................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............ .......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์. ....................................โทรศัพท์.........................................  
โทรสาร..........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).................................................................... 
   

  ขอยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด...............................................  
เพ่ือขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย ในท้องที่ต าบล.....................................................................
อ าเภอ......................................จังหวัด.............................เป็นเนื้อที่....................ไร่...............งาน...........ตารางวา 
โดยมีเขตตามแผนที่แนบท้ายค าขอนี้  

   พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม......................ฉบับ คือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ 

 ลงนามและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
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 แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย 
 นอกเขตเหมืองแร่ โดยแผนที่ดังกล่าวต้องแสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
 ของกรมแผนที่ทหาร พร้อมก าหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M Coordinates) ของมุมใด
 มุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ 

  หลักฐานการยินยอมให้ใช้พ้ืนที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย/กรณีท่ีดินของตนเอง
 ให้แนบเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินด้วย 

 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอแทนอ่ืน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 

 
 
 
                                                           ลงชื่อ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอ  
        (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอื่น  

ถ้าผู้ยื่นค าขอมิได้น ามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
  3. กรณีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอแทน ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา 

และผูร้ับมอบอ านาจต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย 
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แผนที่แสดงเขตจัดตัง้สถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำยนอกเขตประทำนบัตร 

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

ค าขอที่...........................................         ระวางที ่
.................................................... 

    

   GN 

 

 

 

 

 

 
จ านวนเนื้อท่ี.............................ไร่......................งาน......................ตารางวา  มาตราส่วน ...... ..... .........................  
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมมุหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
จากมุมหมายเลข..........ถึงมุมหมายเลข..........ทิศ...............องศา.............ลิปดา ระยะ..................................เมตร 
 
 

ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
 (..........................................................) 
 
ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้เขียน 
 (..........................................................) 
 
 
ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้ตรวจ 
 (..........................................................) 
 

หมำยเหตุ ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง     
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่

1. รายการจดทะเบียนค าขอและค่าธรรมเนียม 
  .11  ได้จดทะเบียนเป็นค าขอที่.............................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ............  
   เวลา .......................... น. 

 
 
 
       ลายมือชื่อ........................................................ 
          (......................................................)  

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 

 1.2 รายการค านวณค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระพร้อมกับการยื่นค าขอ 
 (1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย เป็นเงิน......................................บาท 
          (บัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ)  
 (2) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ เป็นเงิน......................................บาท 
    (กรณีการยื่นค าขอจัดตั้งสถานที่ท้ิงหรือเก็บมูลดินทราย 
  ซึ่งพ้ืนที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตร)  
 (3) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่...............ฉบับ เป็นเงิน......................................บาท 
 (4) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่   เป็นเงิน......................................บาท 
 (5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่...............................หลกั เป็นเงิน......................................บาท 
 (6) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ...............................................................       เป็นเงิน .....................................บาท 
  
 
 

ลายมือชื่อ........................................................ผู้ค านวณ 
 (..........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................... 

 
 1.3 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระ รวมทั้งสิ้น จ านวน ..........................................................บาท 

    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ........... 
   ตามใบเสร็จเลขท่ี.......................................ลงวันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ. ................ 
 

 
 

     ลายมือชื่อ...................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
          (....................................................) 
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  1.4 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอช าระเพ่ิม (ถ้ามี) 
   (1) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่................ฉบับ เป็นเงิน...............................บาท 
   (2) รังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ เป็นเงิน...............................บาท 
   (3) ค่าหลักเขตเหมืองแร่...............หลกั เป็นเงิน...............................บาท 
   (4) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................. เป็นเงิน...............................บาท 
                      รวมเปน็เงิน...............................บาท 
   จ านวนเงิน (ตัวอักษร)..................................................................................................................... 
   ตามใบเสร็จเลขท่ี.....................................ลงวันท่ี..............เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 

       ลายมือชื่อ................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
          (..............................................) 

 
2. ได้ออกใบอนญุาตต้ังสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร ที่................................ มีอายุ...........ปี 
 ตั้งแต่วันที่................... เดือน..................................... พ.ศ. ...............  
 สิ้นอายุวันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ...............  
 
3. ได้ตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเพ่ิม (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญาต 
 ให้ผู้ยื่นค าขอ เมื่อวันที่................เดือน............................. พ.ศ. .................... 

 
 
 

       ลายมือชื่อ........................................................  
          (......................................................)  

                เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำย 
นอกเขตประทำนบัตร 

 
ใบอนุญาตที่........................... ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
 ประจ าท้องที่จังหวัด ................................... 
 
  ออกให้แก่........................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................... ..........หมู่ท่ี................ 
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวดั......... ............................... 
เพ่ือทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจากการท าเหมืองนอกเขตประทานบัตร ตามประทานบัตร ที.่........................................ 
ชนิดแร่................................................................................................................................... ..................................... 
ตั้งอยู่ทีต่ าบล.........................................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................................... 
มีอายุ………..…ปี ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ........... 
ซึ่งมีเขตตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ โดยผู้ถือใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

 
ออกให้ ณ วันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ...................... 

 
 

       ลายมือชื่อ.......................................... .............. 

       (.........................................................) 
                 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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แผนที่แสดงเขตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำยนอกเขตประทำนบัตร 
 

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

ใบอนุญาตที่ ...........................................     ระวางที่ 

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

          GN 

 

 

 

 

 

 

 

 
เนื้อท่ี..................................ไร่...........................งาน....................................ตารางวา  มาตราส่วน ............................  
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา........ ......ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
 
      
 
      ลายมือชื่อ..............................................................ผู้เขียน 
        (.............................................................) 
                                                       

ลายมือชื่อ............................................................. ผู้ทาน 
        (.............................................................) 
 
      ลายมือชื่อ............................................................. ผู้ตรวจ 
        (........................................................... ..) 
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เงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำย 
นอกเขตประทำนบัตร ที่ ............................/...................... 

 
(ถ้ำมี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (12)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์

และวิธีการรายงานการทําเหมือง  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีแสดง 

การผลิตแร่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่นั้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานการทําเหมืองประจําเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  
โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่  และได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ถือประทานบัตรลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบรายงานการทําเหมืองแนบท้ายประกาศนี้   
โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   

ข้อ 5 รายงานการทําเหมืองต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 
(2) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่จําหน่ายออกไป  พร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่

และการชําระค่าภาคหลวงแร่   
(3) ชนิดแร่  และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง   
(4) จํานวนพื้นที่ที่ทําเหมือง 
(5) จํานวนดินหรือหินปนแร่ที่ขุดได้ 
(6) รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมือง 
(7) รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิด 
(8) รายละเอียดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(9) จํานวนพนักงานและคนงาน 
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 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(10) จํานวนวันในการทําเหมือง 
(11) แผนที่แสดงการทําเหมือง   
(12) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(13) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานและเอกสารแนบโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

รายงานการท าเหมืองประจ าเดือน ................................................ พ.ศ. ................... 
 

1. รายละเอียดผู้ถือประทานบัตร 
ชื่อผู้ถือประทานบัตร................................ .......................................เลขท่ีประทานบัตร........................................... 
ตั้งอยู่ที ่ต าบล.........................................อ าเภอ...........................................จงัหวดั................................................. 
ประทานบัตรสิ้นอายุ วันที่.................. เดือน........................................... พ.ศ. .................... 

2. ชื่อผู้รับช่วงการท าเหมือง…………………..…………………………………………………...………………………………………………… 
3. ชนิดแร่…………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
4. ชื่อวิศวกรผู้ควบคุม..................................................... เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ.................................... 
5. เนื้อท่ีที่ได้รับประทานบัตร  จ านวน.................แปลง รวมเนื้อท่ี............ไร่ ...........งาน ..............ตารางวา 

1) เนื้อท่ีท าเหมืองในพ้ืนที่เดิม  จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 
2) เนื้อท่ีท าเหมืองในพ้ืนที่ใหม่ในเดือนนี้  จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 
3) รวมเนื้อที่ท าเหมือง จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 

6. รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท าเหมือง 
1) รถแทรกเตอร์   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
2) รถตัก    จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
3) รถขุด    จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
4) เครื่องอัดลม   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
5) เครื่องเจาะ   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
6) เครื่องเจาะแจคแฮมเมอร์  จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
7) เครื่องสูบทราย   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
8) เครื่องสูบน้ า   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
9) รถบรรทุกเทหลัง   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
10) รถบรรทุก   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
11) สายพานล าลียง   จ านวน ............... เสน้  แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
12) การขนส่งด้วยลวดสลิง  จ านวน ............... เสน้  แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
13) โรงแต่งแร ่ แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
14) เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
15) อ่ืน ๆ ........................................................................... แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
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7.  รายละเอียดเชื้อเพลิงที่ใช้ในเดือนนี้ 

1) น้ ามันเบนซิน................................. .................................. ลิตร 

2) น้ ามันดีเซล ................................................ ..................... ลิตร 

3) น้ ามันหล่อลื่น ................................................................. ลิตร 

4) ไฟฟ้า ……………………………….…………………………………… ยูนิต 

5) เชื่อเพลิงอื่น ๆ ………………………………….………………...… ลิตร 

8. รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิดในเดือนนี้ (ถ้ามี) 

1) วัตถุระเบิด …………………………………..นัด / กิโลกรัม 

2) แก็ป ……………………………………………ดอก 

3) ปุ๋ยแอมโมเนีย ……………………………….กิโลกรัม 

4) อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 

9. จ านวนพนักงานและคนงาน ……………….…….. คน 

10. จ านวนวันท างานในเดือนนี้ .......................... วัน 

11. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) (รายละเอียดตามแนบ) 

12. แผนที่แสดงการท าเหมือง (รายละเอียดตามแนบ) กรณีประทานบัตร ชนิดหินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ และถ่านหิน ให้
แนบรายละเอียดภาพถ่ายและการค านวณหาปริมาณหินและแร่ที่ผลิตได้ จากผลการรังวัดโดยอากาศยานไร้คนขับ
ประกอบด้วย 

13. รายละเอียดการผลิตแร่ 

ชนิดแร่ 
สภาพ/

คุณลักษณะ 
ยอดยกมา (ตัน) ผลิตได้ (ตัน) 

ส่งไปแต่งแร่ 
(ตัน) 

จ าหน่ายแร่ออก 
(ตัน) 

ยอดคงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน (ตัน) 

แร่ดิบ ชนิด........ 
    

 
 

     
 

 
แร่สะอาด ชนิด

......     
 

 

     
 

 
หางแร่  
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14. รายละเอียดการจ าหน่ายแร่ 

ชนิดแร ่
สภาพ/

คุณลักษณะแร่ 
ชื่อ/ทะเบียนของ 
ผู้ซื้อแร่หรือผู้ใช้แร่ 

เพื่อใช้ภายใน 
ประเทศ (ตัน) 

ประเภท
อุตสาหกรรมที่

น าแร่ไปใช ้

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่/ 

ลงวันที ่

ค่าภาคหลวง 
(บาท) 

เพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ 
(ตัน)/ดา่นที่

ส่งออก 

 

 
 
 
 
 
 

       
 
ลงชื่อ .....................................................     ลงชื่อ.........................................................  

                   วิศวกรควบคุม                      ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับช่วงการท าเหมือง/ผู้แทน  

       

15. บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรายงาน 

1) การช าระค่าภาคหลวงแร่ 

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

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

  

 

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ...................................................... ..... 

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

 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

2) ข้อมูลการผลิตและข้อมูลทางวิชาการ 

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

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

  

 

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ...................................................... ..... 

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

                  วิศวกรเหมืองแร่ ผู้ตรวจสอบ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธทิ าเหมอืง 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิ
ท าเหมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๓  แห่ งพระราชบัญญั ติแร่   พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง   
การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้ขอโอนประทานบัตรยื่นรายงานการประเมินปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิดตามที่ระบุ

ในประทานบัตรที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือโดยมีนักธรณีวิทยาหรือ  
วิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ  หรือวิศวกรเหมืองแร่ 
ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว 

รายงานการประเมินปริมาณแร่ตามวรรคหนึ่ง  ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลธรณีวิทยา
แหล่งแร่  สภาพหน้าเหมืองปัจจุบัน  ข้อมูลการผลิตแร่ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร  และแผนการผลิตแร่ 
แต่ละปีตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ   

ข้อ ๔ การประเมินค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามประทานบัตรที่จะโอนให้ค านวณ
จากมูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรคูณด้วยอัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมือง  
ตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 

มูลค่าแหล่งแร่ตามประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง  หมายถึง  ผลรวมปริมาณแร่ทั้งหมดแต่ละชนิด
ตามข้อ  ๓  ที่สามารถท าเหมืองได้จริงตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ  คูณด้วยราคาประกาศของแร่ 
แต่ละชนิดที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่   ณ  วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร 

อัตราผลก าไรขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับจากการท าเหมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ อายุประทานบัตรที่เหลือให้เริม่นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอโอนประทานบัตร  จนถึงวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุ  เศษของหนึ่งปี  ให้นับเป็นหนึ่งปี 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองให้เรียกเก็บในอัตราที่ก าหนดไว้
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้โอนแจ้งว่าไม่มีค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมือง  หรือค่าตอบแทน 
การโอนสิทธิท าเหมืองที่แจ้งต่ ากว่าค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เขตประเมิน  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในค่าตอบแทนการโอนสิทธิท าเหมืองตามที่ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตประเมินได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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อัตราผลก่าไรขั้นต่่าที่คาดว่าจะได้รับจากการท่าเหมืองตลอดอายุประทานบัตรที่เหลือ 

อายุประทานบัตรที่เหลือ (ปี) อัตราผลก่าไรขั้นต่่า (ร้อยละ) 
๑ ๑๐.๕๘ 
๒ ๙.๐๓ 
๓ ๗.๗๙ 
๔ ๖.๗๙ 
๕ ๕.๗๙ 
๖ ๕.๒๙ 
๗ ๔.๗๓ 
๘ ๔.๒๗ 
๙ ๓.๘๗ 

๑๐ ๓.๕๓ 
๑๑ ๓.๒๕ 
๑๒ ๓.๐๐ 
๑๓ ๒.๗๘ 
๑๔ ๒.๕๙ 
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๒๙ ๑.๒๙ 
๓๐ ๑.๒๖ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอดุหนุนให้แก่กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสยี 

เพื่อด าเนินการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ผู้ขอประทานบัตรจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๖  (๒)  เพื่อด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือด าเนินการศึกษารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ผู้มีสิทธิท ากิน 

ในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น  หรือผู้อยู่อาศัยในเขตที่ยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านมาแล้วเป็นเวลาติดตอ่กันไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถงึวันคัดเลือกตัวแทน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม 

“ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประกาศนี้ 
“การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการท าเหมืองใต้ดินตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ขอประทานบัตรจ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อด าเนิน

การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
เงินอดุหนุน 

 
 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท าเหมืองใต้ดิน  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว   
ก่อนจะน าเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๕ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับแจ้งความเห็นชอบรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้อธิบดีแจ้งผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน
จ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

ข้อ ๖ การรับและการจ่ายเงินอุดหนุนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ด าเนินการเก็บรักษาเงิน  จัดท าระบบบัญชี

ตามระบบบัญชีสากล  และจัดท างบรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
(๒) การจ่ายเงินให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ 
ข้อ ๗ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีปฏิทิน  โดยให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ท างบการเงินส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี  (ถ้ามี)  ตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันปิดบัญชีแล้วเสร็จ  และให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๘ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว   

ถ้ามีเงินอุดหนุนคงเหลืออยู่ในบัญชี  ให้โอนคืนผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  กรณีที่ผู้ขอ  
ไม่ประสงค์จะรับเงินคืน  หรือไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่  
ได้ช าระบัญชีเสร็จสิ้น  ให้ถือว่าจ านวนเงินคงเหลือในบัญชี  ผู้ขอบริจาคให้กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ   

ข้อ ๙ การเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตร  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของโครงการ  
ท าเหมืองใต้ดิน   

พ้ืนที่ไม่เกินหนึ่งพันไร่หรือหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บโครงการละสองล้านบาท   
พ้ืนที่ส่วนที่เกินจากหนึ่งพันไร่แรก  ให้เรียกเก็บในอัตราห้าร้อยบาทต่อไร่  เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารเงินอดุหนุน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน”  
ประกอบด้วยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเหมืองแร่
และด้านสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน  ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนสองคน  ผู้ขอประทานบัตร  
ท าเหมืองใต้ดินหรือผู้แทนจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

้หนา   ๓๕
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เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดนิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ให้ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ เสีย  แจ้งรายชื่อผู้ที่ จะเป็นกรรมการตามข้อ  ๑๐   
ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(๒) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 
(๓) ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก  การจ่าย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่ง

เงินอุดหนุน 
(๔) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๓ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  ดังนี้   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อธิบดีมีค าสั่งให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  และมีจ านวนกรรมการเหลือไม่ถึงสองในสาม

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง 
ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไมน่้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ ๑๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขการเสนอและการรับรอง 

การด าเนนิการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของกลุ่มผู้มีสว่นไดเ้สีย 
 
 

้หนา   ๓๖
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ข้อ ๑๖ การเสนอและการรับรองการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ซึ่งที่ประชุมตัวแทน 
ผู้มีส่วนได้เสียมีมติเลือกแล้วให้ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้รับหนังสือแจ้งจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าได้รับเงินอุดหนุนจากผู้ขอประทานบัตรแล้ว 

(๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาตาม  (๑)  ยื่นข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียได้มีหนังสือเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาต่อ
คณะกรรมการ       

(๓) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นการศึกษา
เพ่ิมเติมประเด็นข้อขัดแย้งในรายงานดังกล่าว  เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๔) ข้อเสนอการด าเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีรายละเอียด
สมบูรณ์ครบถ้วน  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ข้อมูลประเด็นปัญหา  วิธีหรือแนวทางการศึกษาวิจัย   
ผู้ท าการศึกษาวิจัย  เวลาด าเนินการ  พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ  ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่น  ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการด าเนินการศึกษาตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท 
ที่ปรึกษาได้เสนอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  และให้แจ้งผ ลการพิจารณา 
ต่อตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การพิจารณาเป็นที่ยุติ 

(๖) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษา  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 

(๗) ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างตาม  (๖)  จะต้องด าเนินการศึกษา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย   

และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
พ.ศ.  2560 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  97  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 แร่ที่ได้มาโดยวิธีการดังต่อไปนี้  ต้องขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(1) แร่ที่ได้มาจากการกระทําใด ๆ  แก่พื้นที่ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่นั้น   
(2) แร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน  
(3) แร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ตามใบอนุญาตแต่งแร่ 
(4) ตะกรันที่มีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่เกินปริมาณท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศกําหนด 
(5) แร่เปอร์เซ็นต์ต่ํา  ซึ่งหมายความถึง  แร่ที่ผ่านการแต่งเอาหัวแร่มาแล้วตามประทานบัตร

หรือใบอนุญาตแต่งแร่  แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ของแร่นั้นหรือแร่ชนิดอื่นเหลืออยู่พอที่จะแต่งเอาหัวแร่ได้และ 
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  โดยใช้ระยะเวลาและการลงทุนในการดําเนินการเพิ่มขึ้น 

(6) แร่คงเหลือตามหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายซึ่งประสงค์จะขอ
ครอบครองต่อเนื่อง 

หมวด  1 
การขอและการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 

 

ข้อ 4 ผู้ประสงค์จะขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  
ดังนี้ 

(1) แร่ตามข้อ  3  (1) 
 (1.1) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้แร่จากการดําเนินโครงการของหน่วยงานในพ้ืนที่ของรัฐ  

และประสงค์จะนําแร่ไปใช้ในโครงการน้ัน 
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 (1.2) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้แร่จากการดําเนินโครงการของภาคเอกชนในพื้นที่ของรัฐ   
 (1.3) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้แร่จากการดําเนินโครงการของภาคเอกชนในท่ีดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(2) แร่ตามข้อ  3  (2)  เป็นผู้ซื้อแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน   
(3) แร่ตามข้อ  3  (3)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือเคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่

และได้ย่ืนขออนุญาตภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่สิทธิตามใบอนุญาตส้ินสุดลง   
(4) แร่ตามข้อ  3  (4)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือเคยเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและได้ย่ืนขออนุญาตภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่สิทธิตามใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(5) แร่ตามข้อ  3  (5)  เป็นผู้ถือประทานบัตรหรือเคยเป็นผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  

และได้ย่ืนขออนุญาตภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตรหรือใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นสุดลง 
(6) แร่ตามข้อ  3  (6)  เป็นผู้ที่เคยได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

และได้ย่ืนขออนุญาตภายใน  30  วันก่อนหนังสืออนุญาตน้ันสิ้นอายุ 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งได้มาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

ตามข้อ  3  และมีลักษณะตามข้อ  4  ให้ย่ืนหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ที่กองแร่นั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอครอบครองแร่โดยสังเขป 
(2) ภาพถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บกองแร่  และลักษณะการเก็บกองแร่ 
(3) การคํานวณหานํ้าหนักแร่  ซึ่งประกอบด้วยการหาปริมาตรกองแร่  และความหนาแน่นของ

กองแร่ตามหลักวิชาการ 
(4) ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือทางเคมีตามความจําเป็นของชนิดแร่ของตัวอย่างจากกองแร่ 
(5) หลักฐานแสดงการได้มาซึ่งแร่ 
(6) หนังสืออนุญาตให้ผู้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐ  หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของผู้ขอหรือบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี  ซึ่งยินยอมให้ผู้ขอใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของกองแร่   

(7) กรณีแร่เปอร์เซ็นต่ํา  ให้แสดงเทคโนโลยี  และสถานที่ที่ใช้ในการแต่งแร่  ผลการทดลองแต่งแร่  
รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการแต่งแร่และขายแร่นั้น 

(8) ใบอนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสัญญาจ้างตามโครงการของรัฐ  (ถ้ามี) 

ข้อ 6 ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  หากครบถ้วน  
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตตรวจสอบ
กองแร่เพื่อประเมินน้ําหนักแร่ที่ขออนุญาต  ลักษณะหรือสภาพของแร่  และชนิดของแร่  รวมทั้ง 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจําเป็นแล้วแต่กรณี  หากแร่ที่ขออนุญาต 
ต้องวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาค่าความสมบูรณ์ของแร่  ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การวิเคราะห์แร่จากผู้ขอ  แล้วส่งแร่วิเคราะห์   
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หากไม่สามารถประเมินน้ําหนักแร่ที่ขออนุญาตได้  ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งผู้ขอ 
ให้จัดกองแร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้  เม่ือผู้ขอได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป 

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งผู้ขอส่งเอกสารหลักฐาน 
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด  เม่ือเอกสารที่เก่ียวข้องมีความครบถ้วนแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไป
ตามวรรคหน่ึง  แต่หากผู้ขอไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้คืนเร่ืองให้ผู้ขอต่อไป 

ข้อ 7 เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ดําเนินการตามข้อ  6  แล้วให้รวบรวมเร่ืองส่งให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  พร้อมผลการตรวจสอบชนิดแร่และน้ําหนักกองแร่  รวมทั้ง
ความสมบูรณ์ของแร่ในกองแร่  (ถ้ามี)   

ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตมีแร่ 
ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”  ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ที่ได้ รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้อํานวยการกองบริการงานอนุญาต  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม  
ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมบริการ  ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  ผู้อํานวยการ
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่มีเร่ืองเข้าพิจารณา  หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม  และหัวหน้ากลุ่มประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าแหล่งแร่  กองบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้  กองบริการงานอนุญาต  เป็นกรรมการ  และให้
หัวหน้ากลุ่มการอนุญาตโลหกรรมและธุรกิจแร่  กองบริการงานอนุญาต  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบ  เสนอแนะแนวทาง  
และเสนอความเห็นในการขอมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  เพื่อประกอบการพิจารณา
ของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รวมทั้งให้มีอํานาจเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อมาให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ 

ข้อ 9 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
มีความเห็นเป็นประการใดให้เสนอเร่ืองต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อ 
พิจารณาอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ 10 หากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต  
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งผลการอนุญาตให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เพื่อดําเนินการแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป 

ข้อ 11 เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเร่ืองตามข้อ  10  แล้ว  ภายใน  7  วันนับแต่
วันที่ได้รับเร่ืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  พร้อมแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอมาดําเนินการชําระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน  เว้นแต่ 
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(1) เป็นแร่ที่ต้องนําไปทําการแต่งหรือประกอบโลหกรรมก่อน  ก็ให้จัดให้ผู้ได้รับอนุญาต 
วางเงินประกันหรือจะให้ธนาคารที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
เป็นผู้คํ้าประกันการชําระค่าภาคหลวงแร่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด   

(2) การขอครอบครองแร่ตามข้อ  3  (6)  ซึ่งเป็นแร่ที่มีการชําระค่าภาคหลวงแร่ไว้ครบถ้วนแล้ว 
หากผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   

ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประมวลเร่ืองส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อยกเลิก
หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อไป 

ข้อ 12 หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้  และให้อนุญาตได้คราวละไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต 

หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามวรรคหน่ึงให้จัดทําขึ้นเป็น   
2  ฉบับ  ได้แก่  ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และฉบับผู้ได้รับอนุญาต 

หมวด  2 
การขอขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 

ข้อ 13 การขอขายแร่ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ย่ืน
หนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  และให้แนบหลักฐานหนังสืออนุญาต
ให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังที่ขอขายนั้น 

ข้อ 15 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้อนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 
เฉพาะครั้งนั้นแล้ว  ให้บันทึกการอนุญาตให้ขายนั้นไว้ในหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ  
เฉพาะรายเพื่อไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง   

ข้อ 16 หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และ 
ให้มีอายุคราวละไม่เกิน  1  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต  โดยจะอนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ
ได้เฉพาะคร้ังที่ขอขายนั้น   

หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษตามวรรคหน่ึงให้จัดทําขึ้นเป็น  2  ฉบับ  ได้แก่   
ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และฉบับผู้ได้รับอนุญาต 

หมวด  3 
การขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังที่ขอขนนั้น 
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 18 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ  มีดังนี้ 
(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังที่ขอขายนั้น 
(3) หลักฐานการชําระค่าภาคหลวงแร่ 
ข้อ 19 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ

คร้ังนั้นแล้ว  ให้บันทึกการอนุญาตให้ขนแร่ไว้ในหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษของคร้ังที่ขอขายนั้น  ๆ 
เพื่อไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง   

ข้อ 20 หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และ 
ให้มีอายุไม่เกิน  3  วันนับแต่วันอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ได้รับอนุญาตต้องทําการขนแร่ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  กรณีไม่สามารถส่งมอบแร่ไปยังสถานที่ปลายทางได้  ให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคร้ังนั้นทราบก่อนที่หนังสืออนุญาต 
ให้ขนแร่ฉบับนั้นจะสิ้นอายุ  เพื่อยกเลิกหนังสืออนญุาตฉบับดังกล่าวทันที 

ข้อ 21 เม่ือหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายใดสิ้นอายุ  เนื่องจาก 
ครบกําหนดตามระยะเวลาที่อนุญาต  หรือได้ขายแร่และขนแร่ครบตามจํานวนที่ได้รับอนุญาต  แล้วแต่กรณี   
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สําเนาหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  และ
หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้มีการบันทึกการขายแร่ 
หรือขนแร่ท้ายหนังสือครบถ้วนพร้อมรับรองสําเนา  ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 

ที่............................                                                         กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่................................................... 
ที่อยู่..............................................................................ต าบล/แขวง......................................................................
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั.......................................... .................................... 
เพ่ือครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่....................................น้ าหนัก…………………......เมตริกตัน  
ณ ............................................................................ ..............................................................................................
หมู่ที่..................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...............................................................
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................ 
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่...................................................... 
แหล่งที่มาของแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย......................................................................................... 
เหตุผลในการครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย............................................................................... ............ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
 
        ออกให้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 
      (.........................................................................) 

         อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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บันทึกการขายแร่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
ที่......................... 

 

ครั้งที่ 
หนังสืออนุญาต 
ให้ขายแร่เป็น 
กรณีพิเศษเลขที่ 

ลงวันที่ 
น้้าหนักแร่ 
(เมตริกตัน) 

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก 
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หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 
 

ที่............................                                                    ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด......................... 
 
  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.............................................................................................. 
ที่อยู่..............................................................................ต าบล/แขวง............ ..........................................................
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั.......................................... .................................... 
เพ่ือขายแร่เป็นกรณีพิเศษ ชนิดแร่............................................................... น้ าหนัก……………....….......เมตริกตัน  
ให้แก่.............................................................................................. ............................................................. ........... 
ที่อยู่.............................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................... ต าบล/แขวง.... .................................
อ าเภอ/เขต.................................. ..........จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................. 
โทรสาร................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ….......................................................................  
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่....................................................... 
 
        ออกให้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 
      (.........................................................................)        

              เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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บันทึกการขนแร่แนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 
ที่......................... 

 

ครั้งที่ 
หนังสืออนุญาต
ใหข้นแร่เป็น

กรณีพิเศษเลขที่ 
ลงวันที่ 

น้้าหนักแร่ 
(เมตริกตัน) 

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก 
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หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 
 

ที่............................                                                     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด......................... 
 
  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.................................................................................................... 
ที่อยู่...........................................................................ต าบล/แขวง................ .............................................
อ าเภอ/เขต............................................................... .....จังหวัด.............................................................................  
เพ่ือให้ขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษ ชนิดแร่............................................................. น้ าหนัก……………....….......เมตริกตัน   
จาก……………………….…………………………….……….…..…ที่อยู่.................................................................................. 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด........................................ 
ขนส่งโดย.......................................................................................................... .....................................................  
ไปยัง……………………….………………………………..……….…ที่อยู่.................................................................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด........................................ 
เพ่ือ.................................................................................................. ...................................................................... 
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันท่ี...................................................... 
 
        ออกให้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 
      (.........................................................................) 

              เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดให้ผู้ใชแ้รร่ายงานการใช้แร ่

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขให้ผู้ใช้แร่ในสถานประกอบการ
ต้องแจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงานการใช้แร่   เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  101  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่   พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนดให้
ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ผู้ใช้แร่”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่   3  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน  หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งใช้แร่ที่มีถิ่นก าเนิดในราชอาณาจักรตามชนิดแร่ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

หมวด  ๑   
หลักเกณฑ์การแจ้งเป็นผู้ใชแ้ร่ 

 
 

ข้อ 4 ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ดังต่อไปนี้ในสถานประกอบการ  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่และรายงาน
การใช้แร่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 

(1) ชนิดแร่บอลเคลย์ 
(2) ชนิดแร่ดินเหนียวสี 
(3) ชนิดแร่โดโลไมต์ 
(4) ชนิดแร่เฟลด์สปาร์ 
(5) ชนิดแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา 
(6) ชนิดแร่ดินขาว 
ผู้ใช้แร่ตามชนิดแร่ในวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  

หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้ใช้แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้แนบเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (รง.4)   
(2) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.  01/2)   
(3) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฉบับต่ออายุ  (กนอ.  03/6)   
ข้อ 5 กรณีการแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  ให้เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ออกใบรับแจ้งให้ผู้ใช้แร่ทันที  และส าเนาใบรับแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วย 

ข้อ 6 ใบรับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้ออกใบรับแจ้ง   

หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการรายงานการใช้แร ่

 
 

ข้อ 7 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  ยื่นรายงานการใช้แร่โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) ยื่นรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
(2) ยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามแบบรายงานการใช้แร่ที่แนบท้าย

ประกาศนี้     
ข้อ 8 ให้ผู้ใช้แร่ตามข้อ  4  รายงานการใช้แร่ทุกสามเดือน  ปีละสี่ครั้ง  โดยให้ยื่นรายงาน

ภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 
(1) ครั้งที่  1  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  เมษายนของปีนั้น 
(2) ครั้งที่  2  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  กรกฎาคมของปีนั้น 
(3) ครั้งที่  3  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  ตุลาคมของปีนั้น 
(4) ครั้งที่  4  การใช้แร่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ให้ยื่นรายงานภายใน

วันที่  30  มกราคมของปีถัดไป   
ข้อ 9 รายงานการใช้แร่ให้มีรายการ  ดังนี้ 
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแร่ 
 (1.1) ชนิดแร่   
 (1.2) สภาพและคุณลักษณะแร่ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 (1.3) ผู้จ าหน่ายแร่และรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
 (1.4) ปริมาณแร่ที่น าเข้ามาในสถานประกอบการ  ถ้าในสถานประกอบการมีแร่ที่น าเข้า

มาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปให้ระบุไว้ในรายงานด้วย 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แร่   
 (2.1) ชนิดแร่   
 (2.2) ปริมาณแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต   
 (2.3) ปริมาณแร่คงเหลือ 
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแร่ 
 (3.1) ชนิดของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้ 
 (3.2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากแร่ 
 (3.3) ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากแร่ที่ผลิตได้  โดยให้ระบุสัดส่วนของชนิดแร่แต่ละชนิดที่

ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ ทบัเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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แบบแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ 

ตามข้อ 4 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 2561 

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

 
เรียน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 ข้าพเจ้า (ผู้รับใบอนุญาต) ...............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที.่.................ตรอก/ซอย.........................................................ถนน ....................................................
หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท.์.............................................. 
ขอแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ตามมาตรา 101 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
           1. ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ……………………………………………………………………………… 
           2. ทะเบียนโรงงาน/ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ .....................................................
 3. ประกอบกิจการ ………......….......................................................................................................
 4. เริ่มการประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ ............... เดือน............................ พ.ศ. …................. 
 5. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน....................................... 
หมู่ที.่.............. ต าบล/แขวง ......................................................... อ าเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท.์.............................................โทรสาร.............................................  
 6. ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ................................................................โทรศัพท์............................... 

 7. ชนิดแร่ ปริมาณการใช้แร่ และแหล่งที่มาของแร ่

ล าดับที่ ชนิดแร่ 
ปริมาณการใช้แร่/ต่อปี 

(โดยประมาณ) 

แหล่งที่มาของแร่                   
(เช่น มาจากประทานบัตร/

ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่) 
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8. ผลิตภัณฑ์จากแร่  ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์จากแร่ ปริมาณการผลิต/ปี 
แหล่งจ าหน่าย 
(ระบุประเทศ) 

    

    

    

    

    
                    

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร จ านวน..................ฉบับ มาด้วยแล้ว 
   ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายโรงงาน  
  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
  การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. 01/2)  
  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
  อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับต่ออายุ (กนอ. 03/6) 
  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

 
 
 

   ลายมือชื่อ……….………………………………………….ผู้ใช้แร่
  (………………………………….………………..)    

 
 

ใบรับแจ้ง 
 

ได้รับแจ้งเป็นผู้ใช้แร่ ที่................................ลงวันที่............ เดือน.........................พ.ศ.  ......... ...... 
 
 
 

 ลายมือชื่อ........................................................... 
     (..................................... ......................) 

                                            เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด..................................... 
 
 
หมายเหตุ  ใบรับแจ้งผู้ใช้แร่ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้รับแจ้ง 
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 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่ 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการรายงานการแต่งแร่  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องรายงานการแต่งแร่ประจําเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  

โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องและได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้รับใบอนุญาตลงช่ือรับรองการตรวจสอบตามแบบที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด   
โดยให้รายงานตอ่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้หยุดการแต่งแร่ชั่วคราว   

ข้อ 4 รายงานการแต่งแร่  ต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(1) ชนิด  สภาพ  ปริมาณ  และแหล่งที่มาของแร่ที่เข้าโรงแต่งแร่ 
(2) ชนิด  สภาพ  และปริมาณของแร่สะอาด  แร่พลอยได้  หางแร่  และมูลดินทรายที่ผลิตได้  

และคงเหลือในโรงแต่งแร่ 
(3) ชนิด  สภาพ  ปริมาณ  และแหล่งที่จําหน่ายหรือขนย้ายออกจากโรงแต่งแร่ 
(4) ชนิด  สภาพ  และปริมาณสารเคมีที่ใช้และที่คงเหลือ 
(5) ปริมาณการใช้พลังงานในการแต่งแร่  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น 
(6) ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการแต่งแร่ 
(7) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่   

การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  และการเลิกแต่งแร่   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  108  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว  การแจ้งแต่งแร่ใหม่  
และการเลิกแต่งแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตแต่งแร่ 
(2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่งแร่ 
(3) การขอเพิ่มชนิดแร่ที่จะทําการแต่งแร่ 
(4) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
(5) การเปลี่ยนแปลงบ่อกักเก็บหางแร่หรือบ่อเกรอะกรองน้ําขุ่นข้น 
(6) การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือวิธีการทิ้งมูลดินทราย 
ข้อ 4 การย่ืนขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องแนบ

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง   
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดทําหรือ
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การขอเปล่ียนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ให้แนบ
เอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ใหม่ที่ขยายหรือลดเขตแต่งแร่  ซึ่งส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน
กับเขตเหมืองแร่  เขตแต่งแร่  เขตโลหกรรม  เขตใบอนุญาตซ้ือแร่  ใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่  หรือ
ใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตแต่งแร่ 
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการแต่งแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  พร้อมกับระบุประเภท  
สาขางานวิศวกรรม  และหมายเลขใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน 

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการแต่งแร่ 
(1) การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการแต่งแร่มากกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันต้องแจ้ง

หยุดแต่งแร่ชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ตามแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ไม่ต้องจัดส่งรายงานการแต่งแร่นับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง   
แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตแต่งแร่  และชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

(2) การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวหรือผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  

ก่อนเริ่มการแต่งแร่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและ
นําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงแต่งแร่  เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

 (2.2) หากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน  
และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิมแต่งแร่ใหม่ได้ 

(3) การเลิกแต่งแร่ 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่อาจเลิกการแต่งแร่ได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระหรือภาระ

ผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่   
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 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1) ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   

 (3.3) เม่ือผู้ รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและ
ให้ใบอนุญาตแต่งแร่นั้นสิ้นอายุลง  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

257



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ 

ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร ่ 

การหยุดแต่งแรช่ั่วคราว การแจ้งแต่งแรใ่หม่ และการเลิกแต่งแร่  
พ.ศ. 2560 

    

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ส่วนที่ ๑ 
การรับค าขอ 

    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่มาพร้อมค าขอ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ ที่มีลักษณะ  
ของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมกับระบุประเภทของวิศวกรรมสาขางานวิศวกรรม
และหมายเลขใบอนุญาตไว้ครบถ้วน จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่  
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน      
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอเรื่องให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

ข้อ ๔ เมื่อ ... 
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ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ
สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยาย  
หรือลดเขตแต่งแร่ 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตแต่งแร่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้พิจารณาไม่อนุญาต ยกเว้น กรณีการแต่งแร่โดยวิธีการลอยแร่ วิธีการทางเคมี และวิธีการที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบ ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่อง
ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตแต่งแร่ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอน าตรวจสอบ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

(1 ) เขตแต่งแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่ งแร่  เขตโลหกรรม  
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ 

(2) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตแต่งแร่ในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนดเขต 
แต่งแร่ในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตแต่งแร่พร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตแต่งแร่และผลการรังวัดเขตแต่งแร่ 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน  

ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตแต่งแร่แล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่โดยการขอขยายหรือลดเขตแต่งแร่ เพ่ือส่งเรื่อ งให้
ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ส่วนที่ ๒  
การตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๗ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการตรวจสอบแผนผังและวิธีการแต่งแร่ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

 (๑) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ยังไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนด ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่พร้อมความเห็นเสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาไม่
อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 
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 (๒) กรณีแผนผังและวิธีการแต่งแร่ถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผัง
และวิธีการแต่งแร่ลงชื่อรับรองในแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ  
บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ และเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่ (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ การเสนอเรื่องค าขอตามข้อ ๗ ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
ด าเนินการดังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา   

 (1.1) วิธีการลอยแร่ (Flotation) 
 (1 .2 ) วิ ธี ก า รท า ง เค มี  เช่ น  ก า ร ล ะล าย ด้ ว ย ค ว าม ร้ อ น แ ล ะต ก ผ ลึ ก

ใหม(่Recrystallization) เป็นต้น 
 (1.3) วิธีการอ่ืนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ให้ ส่งเรื่องไป

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณา 
(๒.๑) วิธีการโม่ การบด หรือการย่อยแร่ หรือการคัดขนาดแร่ รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้ า 
(๒.๒) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ เช่น ใช้รางล้างแร่ 

(Lanchute) จิ๊ก (jig) โต๊ะแยกแร่ (Shaking Table) ฮัมฟรีย์สไปราล (Humphrey’s Spiral) หรือไซโคลน 
(Cyclone) เป็นต้น      

(๒.๓) วิธีการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separation)  
(๒.๔) วิธีการแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์ หรือไฟฟ้าแรงสูง (Electrostatic or High 

Tension Separation) 

ส่วนที่ ๓  
การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

    

ข้อ ๙ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๑) ให้กองบริการ
งานอนุญาตแจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) 
กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่ และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับ
ผู้รับใบอนุญาต 

(1.2) บันทึก ... 
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  (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่ 
เข้าข่ายต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (๑.๓) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
  (1.๔) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.๕) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร ่

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 
และวิธีการแต่งแร่ พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๐ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให้ เก็บไว 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3)  แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ ๑๑ เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าท้องที่ไดรับเรื่องตามข้อ ๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่  
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

(2)  มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(3)  ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๘ (๒) ให้ด าเนินการเขียนแผนที่

แสดงเขตแต่งแร่ตามใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๒) กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
และประมวลเรื่องค าขอภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
    
                                                                                (1.1) บันทึก ... 
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 (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) บันทึกเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี)      
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
   กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่แล้วเป็นผลให้การแต่งแร่เข้าข่าย
ต้องจัดท าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้าย
ใบอนุญาตแต่งแร่ด้วย 
  (1.3) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
  (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) แผนที่แสดงเขตแต่งแร่ กรณีการขออนุญาตขยายหรือลดเขตแต่งแร่  
   (1.6) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 

(2)  กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.1) บันทึกรายงานการตรวจแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
  (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

(1)  กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 
ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ แล้วด าเนินการดังนี้ 

 (1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
 (1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
 (1.3) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
ทราบด้วย 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือ เพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ 
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบด้วย 

หมวด ๒  
การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
    

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ได้ยื่นแบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวพร้อมใบอนุญาตแต่งแร่
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

ข้อ 15 ให้ ... 
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ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ น าเรื่องการแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่ วคราวเสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในแบบบันทึกการหยุดแต่งแร่
ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และฉบับผู้รับใบอนุญาต และคืนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้แจ้งหยุดการแต่งแร่ชั่วคราว 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดแต่งแร่ชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่  และให้ส าเนาบันทึกการหยุดแต่งแร่
ชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด ๓  
การแจ้งแต่งแร่ใหม่ 

    

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้แจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
แต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งแต่งแร่ใหม่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งแต่งแร่ใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งแต่งแร่ใหม่เสนอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการแต่งแร่ใหม ่

ข้อ ๒๑ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับ เรื่องจากจังหวัดแล้ว  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมเพ่ือเข้าร่วมการตรวจสอบ 
โรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ดังนี้ 

 (1.1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่  
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (1.2) การเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการ

แต่งแร่ท่ีได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
 (1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๒ ) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็น เสนอ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 5 วันนับแต่
วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่เสร็จ 

 
ข้อ 22 การ ... 
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ข้อ ๒๒ การเสนอเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๑) ให้ส่งเรื่องไป
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 

(2) กรณีผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ท าการแต่งแร่ด้วยวิธีการตามข้อ ๘ (๒) ให้ส่งเรื่องไป 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการพิจารณา    

ข้อ ๒๓ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๑) แล้ว  
ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณกีารด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่  
(1.1) บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ 

พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๔ เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๕ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๒๒ (๒) ให้ประมวลเรื่องค าขอ

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือ  
ไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(1.1)  บันทึกการอนุญาตให้แต่งแร่ใหม่ลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 8) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
(1.2)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
(1.3) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๔)  หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม ่

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เริ่มแต่งแร่ใหม่ 
(๒.๑)  บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2)  ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓)  หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ พร้อมด้วยเหตุผล

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ ๒๖ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ให้เริ่มการแต่งแร่ใหม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ ๑๓ โดยอนุโลม 

หมวด 4 ... 

264



 

-8- 

หมวด ๔ 
การเลิกแต่งแร่ 

    

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ยื่นแบบแจ้งเลิกแต่งแร่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความตามแบบแจ้ง 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งเลิกแต่งแร่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ ๒๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกแต่งแร่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงแต่งแร่  

ข้อ ๓๐ เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับแจ้งจากจังหวัด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
เพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบโรงแต่งแร่  

(2) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  

 (3) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่พร้อมสรุปความเห็นแล้วแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เลิกแต่งแร่    

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 

 (1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ได้ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ลงนามในบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่  (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

 (2) กรณีผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ  
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการแต่งแร่ ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตามท่ีอยู่ซึ่งได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ และก าหนดเวลาพอสมควรเพ่ือให้ปรับปรุงหรือด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
  หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ ๓๒ ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ เป็นประการใด  
ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการแต่งแร่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาตให้เลิกแต่งแร่ 
(ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 
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แบบแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  

ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       
ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด    
เพ่ือแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราว โดยมีก าหนดเวลา เดือน/ปี 
นับแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  

เหตุผลในการหยุดแต่งแร่  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

ลายมือชื่อ                                           
 ( ) 

                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 
           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                     (          /          /       ) 
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-2- 

บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

 ได้รับแจ้งหยุดแต่งแร่ชั่วคราวไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  
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แบบแจ้งแต่งแรใ่หม่ 

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน    พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  

ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด   
เพ่ือแจ้งว่าตามที่ข้าพเจ้า 

 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ 
 หยุดแต่งแรช่ั่วคราว ตั้งแต่วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ตามหนังสือที่ ลงวันที ่ เดือน                        พ.ศ.  
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มแต่งแร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
จึงขอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เข้าตรวจสอบความพร้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต
ให้ข้าพเจ้าเปิดด าเนินการแต่งแรใ่หมต่่อไป 

 
 
 
ลายมือชื่อ                                              

 ( ) 
                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 

           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

268



-2- 

บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งการแต่งแร่ใหม่ไว้ตามเลขที่  
  ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
  
 
 
 ลายมือชื่อ  

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
2.  ไดอ้อกหนังสือแจ้งผลการประกอบแต่งแร่ใหม่ตามหนังสือที่    
  ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  และได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่มารับ

หนังสือแจ้งผลการแต่งแร่ใหม่พร้อมใบอนุญาตแต่งแร่ตามหนังสือที่  
ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 
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แบบแจ้งเลิกแต่งแร ่

       เขียนที่       
       วันที่  เดือน   พ.ศ.  

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่  
ณ เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย     ถนน      
ชื่อหมู่บ้าน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์    
โทรสาร    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)       

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด   
เพ่ือแจ้งเลิกแต่งแร่นับแต่วันที่ เดือน                      พ.ศ.  เป็นต้นไป 

เหตุผลในการเลิกแต่งแร่  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 
 
 
ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                                            

 ( ) 
                 ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ 

           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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-2- 

บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งเลิกแต่งแร่ไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2.  ไดแ้จ้งผลการเลิกแต่งแร่ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแรท่ราบแล้วตามหนังสือที่    
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 ใบอนุญาตแต่งแรส่ิ้นอายุ วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 
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 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรายงานการประกอบโลหกรรม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  112  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงานการประกอบโลหกรรมประจําเดือน

ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา
ที่เก่ียวข้องและได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด  โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่  ประจําท้องที่  เว้นแต่
ได้รับอนุญาตให้หยุดการประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 4 รายงานการประกอบโลหกรรม  ต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(1) ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่เข้าโรงประกอบโลหกรรม  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  ปริมาณวัตถุดิบ

และสารเคมีที่ใช้และที่คงเหลือ 
(2) ปริมาณผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้  ตะกรัน  และกากของเสียทั้งหมดที่ได้   
(3) ปริมาณผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้  ตะกรัน  และกากของเสียที่จําหน่ายออกจากโรงประกอบโลหกรรม  

แหล่งที่จําหน่ายไป  และปริมาณคงเหลือ   
(4) ปริมาณการใช้พลังงานในการประกอบโลหกรรม  เช่น  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง  เป็นต้น 
(5) ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม 
(6) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม   

การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่   
และการเลิกประกอบโลหกรรม   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  113  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  และการเลิกประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  หมายถึง 
(1) การขยายหรือลดเขตประกอบโลหกรรม 
(2) การเปลี่ยนวิธีการประกอบโลหกรรม 
(3) การเปลี่ยนหรือเพิ่มชนิดแร่หรือวัตถุดิบหลักที่จะทําการประกอบโลหกรรม 
(4) การเพิ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม  ที่ทําให้วิธีการผลิตหรือกําลัง

การผลิตเปลี่ยนแปลง  หรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ   
ข้อ 4 การย่ืนขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอและเอกสารอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอ 
(1) แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง   
(2) สําเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การประกอบโลหกรรม
เข้าข่ายต้องจัดทําหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
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 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่เป็นการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม
ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 (3.1) แผนที่แสดงเขตท่ีจะขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  ซึ่งในส่วนที่ขอขยายต้องไม่ทับซ้อน 
กับเขตเหมืองแร่  เขตโลหกรรม  เขตแต่งแร่  เขตใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   
หรือใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  เว้นแต่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

 (3.2) เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ขอขยายเขตโลหกรรม   
 ทั้งนี้  แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงต้องมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เก่ียวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  ที่มีลักษณะของงาน 
อยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  พร้อมกับระบุประเภทสาขางานวิศวกรรมและหมายเลข
ใบอนุญาตไว้โดยครบถ้วน       

ข้อ 5 การแจ้งเก่ียวกับการประกอบโลหกรรม 
(1) การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะหยุดดําเนินการประกอบโลหกรรมมากกว่า

หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  ต้องแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ตามแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวแนบท้ายประกาศนี้  โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ไม่ต้องจัดส่งรายงานการประกอบโลหกรรมนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้ง  แต่ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และชําระค่าธรรมเนียมรายปี   

(2) การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 (2.1) ผู้ที่แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  ก่อนเริ่มการประกอบโลหกรรมต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจําท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม  
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วจึงจะเร่ิม
ประกอบโลหกรรมใหม่ได้   

 (2.2) หากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  หรือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ
เง่ือนไขการอนุญาตไม่ครบถ้วน  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องดําเนินการให้ครบถ้วนหรือแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วจึงจะเร่ิมประกอบโลหกรรมใหม่ได้   
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 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(3) การเลิกประกอบโลหกรรม 
 (3.1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมอาจเลิกประกอบโลหกรรมได้  เม่ือไม่มีหนี้สินค้างชําระ

หรือภาระผูกพันอื่น ๆ  พร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  ให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่  และนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ 

 (3.2) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีหนึ่งกรณีใดที่กําหนดไว้ตาม  (3.1)  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

 (3.3) เ ม่ือผู้ รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ 
ตาม  (3.1)  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  และให้ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมน้ันสิ้นอายุลง  และให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมทราบด้วย 

ข้อ 6 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  

และการเลิกประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ 6 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  

การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  
และการเลิกประกอบโลหกรรม  

พ.ศ. 2560 
 

หมวด ๑  
การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 

 

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบ 
โลหกรรมต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่  

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอได้แนบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข ซึ่งมีวิศวกร 

ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองในเอกสารต่าง ๆ  
ที่มีลักษณะของงานอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม ่

(5) ผู้ขอได้แนบส าเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่  
กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือ
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(6) ผู้ขอได้แนบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
จ านวน ๔ เล่ม มาพร้อมค าขอหรือไม่ กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว 

ข้อ 2 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอ
มิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมกรณี 
การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม แล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน  

ข้อ 4 เมื่อ ... 

276



 

-2- 

ข้อ 4 เมื่อรับจดทะเบียนค าขอแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขอเพ่ือน าตรวจสอบ
สภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมกรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
โดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม 

 หากผู้ขอขาดนัดในการน าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และก าหนดเขตโลหกรรมโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

ข้อ 5 การยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยาย 
หรือลดเขตโลหกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตโลหกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขอ 
น าตรวจสอบ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) เขตโลหกรรมต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทานบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม 
เขตใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
เว้นแต่ผู้ถือใบอนุญาตนั้น ๆ เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

(2) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้ก าหนดเขตตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว  

(3) การก าหนดเขตโลหกรรมในที่ดินประเภทอ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่ดินตาม (๒) หรือก าหนด
เขตโลหกรรมในที่ดินตาม (2) ไม่เต็มพ้ืนที่ ให้ก าหนดเขตโดยวิธีการรังวัด แล้วส่งผลการรังวัดให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ตรวจสอบต่อไป 

(4) จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และท าเลที่ตั้งเขตโลหกรรมพร้อมลงชื่อ 
รับรองแผนที่แสดงเขตโลหกรรมและผลการรังวัดเขตโลหกรรม 

(5) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตโลหกรรม  
ให้แจ้งผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติก่อน 
    ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ หรือก าหนดเขตโลหกรรมแล้วเสร็จ 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
   ข้อ 7 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่และโรงประกอบโลหกรรมพร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม และตรวจสอบ
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  
  (1) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ 
บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 
 (2) กรณีแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมถูกต้อง มีความเหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
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ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่  
และการเลิกประกอบโลหกรรม ให้วิศวกรผู้ตรวจสอบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมลงชื่อรับรองในแผนผัง
และวิธีการประกอบโลหกรรมในส่วนที่มีการแก้ไข แล้วให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบ 
โลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 8 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องแล้ว ให้กองบริการงานอนุญาต
แจ้งกองวิศวกรรมบริการเพ่ือเขียนแผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  
และประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  (1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ
ประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมในใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 7) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
(ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

  กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมเป็นผลให้ 
การประกอบโลหกรรมเข้าข่ายต้องจัดท าหรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวซึ่งแนบท้ายใบอนุญาตประกอบโลหกรรมด้วย 

(1.3) แผนที่แสดงเขตโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 2) 
กรณีการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมโดยการขอขยายหรือลดเขตโลหกรรม  

(1.4) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
(1.5) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
(1.๖) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง 

และวิธีการประกอบโลหกรรม 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการ

ประกอบโลหกรรม               
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง

และวิธีการประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
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ข้อ 9 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการดังนี้  

        (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัด ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต และเอกสาร
ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ใหเก็บไวที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

        (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบ กรณีพิจารณาอนุญาต ให้ส่งส าเนาเงื่อนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ ๓) 
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่เขตด้วย 

ข้อ 10 เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจ าทองที่ไดรับเรื่องตามข้อ 9 ให้ด าเนินการดังนี้    
  (1) แจงผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  
  (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต พร้อมเอกสารตาม 
ข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุด แก่ผู้ขอ  
                           (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 1 (4) (5) และ (6) จ านวน 1 ชุดให้เก็บไวที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หมวด ๒  
การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

 

    ข้อ 11 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นแบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้  
    ข้อ 12 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว เสนอ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
   ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามในบันทึกการหยุดประกอบ      
โลหกรรมชั่วคราวในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต แล้วให้คืนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาต 
แก่ผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 

ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือทราบ 
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้ลงนามบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวไว้ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
และให้ส าเนาบันทึกการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 
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หมวด ๓  
การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 

 

   ข้อ 15 เมื่อผู้แจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความ 
ตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 
  แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
   ข้อ 16 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ เสนอเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบความพร้อม
ในการประกอบโลหกรรมใหม่  
   ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 16 แล้ว  
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบดังนี้ 

 (1) การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่  

 (2) ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 19 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ได ้ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีความเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไข ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยู่ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน  
และก าหนดเวลาพอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 

ข้อ 20 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้ประกอบโลหกรรมใหม่ ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต        
ให้ประกอบโลหกรรมใหม่ (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 

หมวด 4 ... 
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หมวด ๔ 
การเลิกประกอบโลหกรรม 

 

ข้อ 21 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ยื่นแบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมพร้อมใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อความตามแบบแจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน 

 แบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
ข้อ 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเรื่องการแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมเสนอเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีหนังสือแจ้งส านักงานอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และโรงประกอบโลหกรรม  
  ข้อ 24 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องตามข้อ 22 แล้ว
ให้ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรม จัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรมพร้อมสรุปความเห็น  
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือแจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ด าเนินการ
ต่อไป โดยให้ตรวจสอบว่าผู้แจ้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูพ้ืนที่
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ข้อ 25 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีเห็นควรอนุญาตให้เลิกประกอบโลหกรรมได้ ให้ลงนามในบันทึกการอนุญาต

ให้เลิกประกอบโลหกรรมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  

(2) กรณีส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตมีความเห็นว่า 
ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือผู้แจ้งยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ หรือยังไม่ได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หรือเหตุอ่ืน  ๆ ที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเลิกการประกอบโลหกรรม ให้มีหนังสือถึงผู้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่
ที่ได้จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้แจ้งต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลา
พอสมควร  

หากผู้แจ้งมิได้ด าเนินการแก้ไขตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาไม่อนุญาตตามที่แจ้ง 
 ข้อ 26 ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นประการใด ให้มีหนังสือ
ถึงผู้แจ้ง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อทราบ  
                     กรณีพิจารณาอนุญาตให้เลิกการประกอบโลหกรรม ให้ส าเนาบันทึกการอนุญาต 
ให้เลิกประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 8) ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ลงนามแล้วมาด้วย 
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แบบแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว 
 

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

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... .......................................................... ...

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................ ประกอบโลหกรรมแร่......................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้าน.......................................................................ต าบล/แขวง.................................  .................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................ .................................. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว โดยมีก าหนดเวลา.................................เดือน/ปี 
นับแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  
ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.  

เหตุผลในการขอหยุดการประกอบโลหกรรม  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
ลายมือชื่อ …………………………………………………....                                            

 ( ) 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                     (          /          /       ) 
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

 ได้รับแจ้งหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราวไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
   
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  
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แบบแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
 

เขียนที.่................................................... 
วันที่..........เดือน................................ พ.ศ. ……...... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... ............................................ ...................

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................. ประกอบโลหกรรม...........................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................. .................. 
ณ เลขท่ี...........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย...................... ..................ถนน........................................ .
ชื่อหมู่บ้าน................................ .....................................................ต าบล/แขวง......................... ............................
อ าเภอ/เขต.................................................... ...........จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................... ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................ .. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งว่า ตามท่ีข้าพเจ้า 

 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
 หยุดการประกอบโลหกรรมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  

ตามหนังสือที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะเปิดท าการประกอบโลหกรรมแล้ว จึงขอให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
เข้าตรวจสอบความพร้อมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ข้าพเจ้าเปิดด าเนินการประกอบโลหกรรมต่อไป 
 
 
 

ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                       
 ( ) 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1.  ได้รับแจ้งการประกอบโลหกรรมใหม่ไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2.  ไดอ้อกหนังสือแจ้งผลการประกอบโลหกรรมใหม่ตามหนังสือที่ 
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และได้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมมารับหนังสือ  
 แจ้งผลการประกอบโลหกรรมใหม่พร้อมใบอนุญาต ประกอบโลหกรรมตามหนังสือที่ 
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 
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แบบแจ้งเลิกประกอบโลหกรรม 
 

เขียนที.่................................................... 
วันที่..........เดือน................................. พ.ศ. ……...... 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... .......................................................... ...

ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ ............................ ประกอบโลหกรรมแร่......................................................
ด้วยวิธีการ............................................................................................................................................................. 
ณ เลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้าน.....................................................................................ต าบล/แขวง................... ..................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด..................................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................... ............................ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)........................................................................................................................ .. 

ขอยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด............................................. 
เพ่ือแจ้งเลิกการประกอบโลหกรรมนับแต่วันที่ เดือน                     พ.ศ.  เป็นต้นไป 

เหตุผลในการเลิกประกอบโลหกรรม  
  
  
  
  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
 ไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 
 
 

ลายมือชื่อ …………………………..………………………..                                            
 ( ) 

                 ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือ 
           ผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือที่   

                                                            (          /        /          )  
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บันทึกของเจ้าหน้าที ่
 

1. ได้รับแจ้งเลิกประกอบโลหกรรมไว้ตามเลขที่  
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.  
 
 
 
 ลายมือชื่อ   

                        (  ) 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด  

 
 

2. ได้แจ้งผลการเลิกประกอบโลหกรรมให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ทราบแล้วตามหนังสือที่    
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ.   
 ใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นอายุ วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 

ลายมือชื่อ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (  ) 
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 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุ 

ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่   
และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุ
ใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  115  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  และใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาตครอบครองแร่  หรือใบอนุญาตตั้งสถานท่ี

เก็บแร่  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
และให้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น ๆ  และใบอนุญาตฉบับเดิม 
มาพร้อมกับคําขอ 

เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต
และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่  ใบอนุญาต
ครอบครองแร่  และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่   

(1) ไม่เคยต้องโทษฐานไม่จัดทํารายงานหรือจัดทํารายงานเป็นเท็จตามมาตรา  101  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

(2) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีส่วนแพ่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และยังไม่ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาให้ครบถ้วน   

(3) ผู้ขอได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบอนุญาตมาโดยถูกต้องครบถ้วน  และได้ดําเนินการตามข้อสั่งการ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  (ถ้ามี) 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(4) กรณีที่ผู้ขอยังไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ต้องแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

(5) ไม่มีเหตขุัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอน 

ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต 
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   
พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 

 

ข้อ 3 การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ผู้ขอย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  และแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอพร้อมกับ 
แนบใบอนุญาตแต่งแร่หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับเดิมแล้วแต่กรณี  มาพร้อมกับคําขอ 

เม่ือได้ย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามหมวดนี้มีฐานะเสมือน   
ผู้ได้รับใบอนุญาตและประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
จะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาต 
(1) ไม่มีหนี้สินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่   
(2) ผู้ขอได้ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม

แล้วแต่กรณีมาโดยถูกต้องและได้ดําเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วนแล้ว  (ถ้ามี) 
(3) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพบว่าการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรม 

ไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมที่ได้รับอนุญาต  หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่ กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน  ผู้ขอต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด   
หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

(4) ไม่มีเหตุขัดข้องหรือนโยบายของภาครัฐเป็นอย่างอื่น 
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 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(5) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรในขั้นตอนการพิจารณา 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตในหมวดน้ีก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 

 

ข้อ 5 การโอนใบอนุญาตในหมวดน้ี  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 
ผู้รับโอนต้องแนบหลักฐานเก่ียวกับที่ดินที่ตั้งสถานที่แต่งแร่หรือสถานที่ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี  

ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นที่ดินของตนเอง  ให้แนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาพร้อมคําขอ   
(2) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น  ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

ในเขตพื้นที่ที่สถานที่แต่งแร่หรือสถานประกอบโลหกรรมตั้งอยู่  ยินยอมให้ผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งสถานท่ี
ดังกล่าวในพื้นที่นั้นต่อไปได้มาพร้อมคําขอ 

(3) กรณีเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  ให้แนบหลักฐานการยื่นคําขอ
อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานที่แต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณีจากหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ 

ข้อ 6 เม่ือผู้โอนใบอนุญาตได้ชําระหนี้สินที่ค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่จนครบถ้วนแล้ว  จึงจะทําการโอน
ใบอนุญาตในหมวดน้ีได้  และจะประกอบกิจการที่รับโอนได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้โอนใบอนุญาตแล้ว   

ผู้รับโอนต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเดิม  และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   

หมวด  3 
การย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอด 
 

 

ข้อ 7 ในกรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดน้ีตาย  หากทายาทประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณี  ย่ืนคําขอพร้อมบัญชีรายชื่อทายาทที่จะประกอบกิจการแทนต่อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตในหมวดนี้ถึงแก่ความตาย 
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 หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 8 เม่ือทายาทของผู้ รับใบอนุญาตในหมวดน้ีหรือผู้จัดการมรดกได้ย่ืนคําขอรับโอน
ใบอนุญาตโดยการตกทอดภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกประกอบกิจการ
ต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาต  จนกว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ 9 ในกรณีทายาทคนใดคนหน่ึงย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตในหมวดนี้โดยการตกทอด
ภายในกําหนดเวลาตามข้อ  7  ทายาทคนอ่ืนหรือผู้จัดการมรดกยังมีสิทธิย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาต 
ในหมวดนี้ในเวลาใด ๆ  ได้  แต่ต้องย่ืนก่อนที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อนุญาต 
ให้โอนใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ 10 การดําเนินการตามประกาศนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว้
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน 
ใบอนญุาตแตง่แรแ่ละใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    

หมวด ๑  
การต่ออายุและการโอนใบอนญุาตแต่งแร ่

    
ส่วนที่ ๑  

การต่ออายุใบอนญุาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหน้ีสินทันที 
หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุ 
อันสมควร ให้ประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตแต่งแร่ตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 3 เมื่อคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเร่ืองพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป 

ข้อ 4 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังน้ี 
(1.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง  

และครบถ้วนหรือไม่ 
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.3) มาตรการ ... 
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(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) จัดทําบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวคําขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) 

จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเง่ือนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งน้ี หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมสําเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 5) ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนคําขอและเอกสารท้ังหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
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ส่วนที่ ๒  

การโอนใบอนญุาตแตง่แร ่
    

ข้อ 7 เมื่อมีผู้ ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ดําเนินการคืนคําขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 

 เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ข้อ 9 เมื่อมีผู้ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามคําขอดังกล่าว 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเร่ืองราวคําขอโอนใบอนุญาต 
แต่งแร่หรือคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอด พร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนคําขอ 

 
ข้อ 11 เมื่อ ... 
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ข้อ 11 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องราวคําขอโอน

ใบอนุญาตแต่งแร่หรือคําขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวคําขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ  
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  

ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวคําขอภายใน 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการโอนใบอนุญาตลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบลําดับที่ 6) 

จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

  (2.1) ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณ ี

  (2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังน้ี 

(1)  กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวคําขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3)  แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

เขตทราบด้วย 
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

(1)  กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งน้ี 
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วดําเนินการ ดังน้ี 

(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(2)  กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพ่ือรับใบอนุญาตแต่งแร่

และเอกสารทั้งหมดคืน 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2  

การต่ออายุและการโอนใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 
    

ส่วนที่ 1  
การต่ออายุใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ 

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม ่
(4) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหน้ีสินทันที หากผู้ขอ 
ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร  
ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา  
เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 17 เมื่อคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเรื่องคําขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ 18 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดทําบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 
 (1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ดําเนินการตาม 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วน (ถ้ามี) ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและกําหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องคําขอ บันทึกรายงานการตรวจ 
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนด เพ่ือเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 
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 (2) กรณีการประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม      

ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ดําเนินการตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้
โดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและ
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเร่ืองคําขอ บันทึกรายงานการตรวจ   
โรงประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเร่ืองคําขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลําดับที่ 5) 
จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเง่ือนไขการประกอบโลหกรรมเพิ่มเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
(ตามแบบลําดับที่ ๓) (ถ้ามี) จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
 (1.4) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังน้ี  
         (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

         (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคําขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
         (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหส้ํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
 

ข้อ 21 เมื่อ ... 
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ข้อ 21 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 20 ให้ดําเนินการ ดังน้ี  

  (1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเร่ืองการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งน้ี หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

 (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  
การโอนใบอนญุาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 22 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) การกรอกข้อความในแบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ 

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมคําขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถึงแก่ความตาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม   

ข้อ 24 กรณีดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหน้ีสินค้างชําระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือชําระหน้ีสินทันที หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํา
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนคําขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 

  เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอ
ภายใน 1 วัน 

ข้อ 25 กรณีดําเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รับจดทะเบียนคําขอภายใน 1 วัน 

 
กรณี ... 

299



 

-8- 
   กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบคําขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจดําเนินการได้ในขณะน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและกําหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
หากผู้ขอมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามคําขอดังกล่าว  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ประมวลเรื่องคําขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนคําขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ 
24 หรือวันที่คําขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพ่ือส่งเรื่องให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ 27 เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเร่ืองคําขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

(1) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรมแล้วแต่กรณี     
                           (1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบลําดับที่ 6) จํานวน 
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ใหใ้บอนุญาต ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  
 (1.2) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี      

(2) กรณีการดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรม               

 (2.1) ความเห็นของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไมอ่นุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต 

ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต     
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตดําเนินการ ดังน้ี  
         
 

(1) กรณี … 
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(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

 (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องคําขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ดําเนินการ ดังน้ี    

  (1) แจ้งผู้ขอและผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อ
ทางราชการ 

 (2) กรณีอนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายแุละการโอน 
ใบอนุญาตแตง่แร่และใบอนญุาตประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2561 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  115  และมาตรา  116  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอนใบอนุญาต
แต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุและการโอน 
ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    

หมวด ๑  
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

    

ส่วนที่ ๑  
การต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 1 เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 2 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที 
หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลา
พอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุ 
อันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 3 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ข้อ 4 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) นัดหมายผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่และวิศวกรควบคุมภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้เข้าร่วมการตรวจสอบโรงแต่งแร่ โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
(1.1) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ปฏิบัติตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่มาโดยถูกต้อง  

และครบถ้วนหรือไม่ 
(1.2) มาตรการด้านความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.3) มาตรการ ... 
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(1.3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนผังและวิธีการแต่งแร่
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(1.4) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
(๒) จัดท าบันทึกรายงานการตรวจสอบโรงแต่งแร่ และเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

พร้อมสรุปความเห็นเสนอส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงแต่งแร่แล้วเสร็จ  
ข้อ 5 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเรื่องตามข้อ ๔ ให้ประมวลเรื่องราวค าขอ 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
 (1.1) บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) 

จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการแต่งแร่เพ่ิมเติมในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ ๓) 

(ถ้ามี) จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
 (1.๓) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่  
 (1.๔) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
 (1.๕) หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุและให้มารับ

ใบอนุญาตแต่งแร ่
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่  

 (๒.๑) บันทึกรายงานการตรวจโรงแต่งแร่ 
(2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
(2.๓) หนังสือแจ้งผู้ขอเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล 

ที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 6 เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ หนังสือ 

ที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแกผู่้ขอ  
(๑.๒) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไวที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๑.๓) แจ้งการอนุญาตพร้อมส าเนาบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ในใบอนุญาต

แต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 5) ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตทราบด้วย 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือเพ่ือคืนค าขอและเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ  
และแจ้งผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
เขตทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 2 ... 
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ส่วนที่ ๒  
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
    

ข้อ 7 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอไดแ้นบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 
ข้อ 8 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  

ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการคืนค าขอภายใน ๕ วัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

 เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ข้อ 9 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องทีภ่ายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบตามข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากผู้ขอมิได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็น เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ตามค าขอดังกล่าว 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องราวค าขอโอนใบอนุญาต  
แต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอด พร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอ 

 
ข้อ 11 เมื่อ ... 

305



 

-4- 

ข้อ 11 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องราวค าขอโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่หรือค าขอโอนใบอนุญาตแต่งแร่โดยการตกทอดจากจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบ  
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตแต่งแร่  ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่ และ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องราวค าขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ  
การเหมืองแร่ ภายใน 1๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด  

ข้อ 12 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องราวค าขอภายใน 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุ ญาต 
หรือไม่อนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
  (1.1) บันทึกการโอนใบอนุญาตลงในใบอนุญาตแต่งแร่ (ตามแบบล าดับที่ 6) 

จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 
  (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.๓) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 

  (2.1) ความเห็นของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี 

  (2.๒) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตแต่งแร่ 
พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การโอนใบอนุญาตแต่งแร่แล้ว ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ส่วนใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้ให้ใบอนุญาตให เก็บไวที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

(2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องราวค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
(3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

เขตทราบด้วย 
ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ ๑๓ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีอนุญาต ให้แจ้งผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตและให้มารับใบอนุญาตแต่งแร่ ทั้งนี้ 
หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการแล้วด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) มอบใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
(1.2) ใบอนุญาตแต่งแร่ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ที่ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด 
(2) กรณีไม่อนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่เป็นหนังสือเพ่ือรับใบอนุญาตแต่งแร่

และเอกสารทั้งหมดคืน 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2  
การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ส่วนที่ 1  
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 15 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม่ 
(4) ผู้ขอมหีนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่ 

ข้อ 16 ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอ 
ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร   
ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา  
เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 17 เมื่อค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอไม่มีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแร่ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 5 วัน เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 18 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 
 (1) กรณีการประกอบโลหกรรมไม่เป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม 
ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน หรือไม่ได้ด าเนินการตาม 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดยครบถ้วน (ถ้ามี) ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
โดยบันทึกรายละเอียดที่ผู้ขอต้องปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและก าหนดเวลาพอสมควร หากผู้ขอมิได้ด าเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ 
โรงประกอบโลหกรรม พร้อมความเห็น ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด เพ่ือเสนอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตต่อไป 

 
(2) กรณี ... 
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 (2) กรณกีารประกอบโลหกรรมเป็นไปตามแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม      ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ได้ด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการ
โอนใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้ประมวลเรื่องค าขอ บันทึกรายงานการตรวจ   โรง
ประกอบโลหกรรม และเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบโรงประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม     
                           (1.1) บันทึกการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 5) 
จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.2) บันทึกเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมเพ่ิมเติมในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
(ตามแบบล าดับที่ ๓) (ถ้ามี) จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ฉบับผู้รับใบอนุญาต 

 (1.3) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม  
 (1.4) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 
  (1.5) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม 

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
 (2.1) บันทึกรายงานการตรวจโรงประกอบโลหกรรม 
 (2.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
ข้อ 20 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         (1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให้ เก็บไว้ที่ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

         (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
         (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
 

ข้อ 21 เมื่อ ... 
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ข้อ 21 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 20 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  (1) แจ้งผู้ขอเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ทั้งนี้ หนังสือท่ีแจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  

 (2) มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้ขอ  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บไว้ ที่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

ส่วนที่ ๒  

การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

    

ข้อ 22 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมยื่นค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การกรอกข้อความในแบบค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถูกต้องครบถ้วน
หรือไม ่

(2) ผู้ขอได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ผู้ขอได้แนบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตมาพร้อมค าขอหรือไม ่
(4) ผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมหรือไม่ 

(5) ผู้ขอมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม ่
ข้อ 23 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดต่อเจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมถึงแก่ความตาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามข้อ 22 (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม   

ข้อ 24 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 22 แล้ว ผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบ
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้ขอยังมีหนี้สินค้างช าระตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้แจ้งผู้ขอทราบ  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือช าระหนี้สินทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
บันทึกไว้เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควร แล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้คืนค าขอภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 

  เมื่อผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอและแนบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอ
ภายใน 1 วัน 

ข้อ 25 กรณีด าเนินการตรวจสอบตามข้อ 23 แล้ว ให้แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมแล้วเสนอ
เรื่องให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับจดทะเบียนค าขอภายใน 1 วัน 

 

กรณี ... 

309



 

-8- 

   กรณีผู้ขอกรอกข้อความในแบบค าขอหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้แจ้งผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมทันที หากผู้ขอไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกไว้ 
เป็นหลักฐานและก าหนดเวลาพอสมควรแล้วแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
หากผู้ขอมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้มีเหตุอันสมควร ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา เพ่ือส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่พิจารณาไม่อนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามค าขอดังกล่าว  

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ประมวลเรื่องค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับจดทะเบียนค าขอโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามข้อ 
24 หรือวันที่ค าขอและเอกสารหลักฐานการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมโดยการตกทอดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อ 25 เพ่ือส่งเรื่องให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 27 เมื่อส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตได้รับเรื่องแล้ว ให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอน
ใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัด 

ข้อ 28 เมื่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้รับเรื่องจากจังหวัดหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตประมวลเรื่องค าขอ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพ่ือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ืออนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรมแล้วแต่กรณี     
                           (1.1) บันทึกการโอนในใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (ตามแบบล าดับที่ 6) จ านวน 
๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และฉบับผู้รับใบอนุญาต  
 (1.2) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
  (1.3) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการอนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี      

(2) กรณีการด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบ 
โลหกรรม               

 (2.1) ความเห็นของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต  
 (2.2) หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการไม่อนุญาตให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาต 

ประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต     
ข้อ 29 เมื่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้โอนหรือรับโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ให้กองบริการงานอนุญาตด าเนินการ ดังนี้  
         
 

(1) กรณ ี… 
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(1) กรณีอนุญาต ให้ส่งเรื่องให้จังหวัดพร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและฉบับผู้รับใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตฉบับผู้ให้ใบอนุญาต ให เก็บไวที ่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

 (2) กรณีไม่อนุญาต ให้ส่งเรื่องค าขอพร้อมเอกสารทั้งหมดคืนให้จังหวัด 
        (3) แจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต

ทราบด้วย 
ข้อ 30 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับเรื่องตามข้อ 29 ให้ด าเนินการ ดังนี้    

  (1) แจ้งผู้ขอและผู้รับโอนเป็นหนังสือภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือให้ทราบเรื่องการอนุญาตหรือไม่อนุญาตและให้มารับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ทั้งนี้ หนังสือที่แจ้งผู้ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ซึ่งจดแจ้งไว้ต่อทาง
ราชการ 

 (2) กรณอีนุญาต ให้มอบใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับผู้รับใบอนุญาตแก่ผู้รับโอน  
  (3) ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เก็บ ไว้ที่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร   

หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้กรณีที่อาชญาบัตร  ประทานบัตรหรือ
ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้ถืออาชญาบัตร  ผู้ถือประทานบัตร  หรือผู้รับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  118  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ .  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์การยื่นคําขอรับใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 3 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่   
(2) ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
ข้อ 4 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้  ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอรับ

ใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   
(1) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  ประทานบัตรทุกประเภท   
(2) ใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาต

ตามข้อ  3  (2) 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนตามข้อ  3  หรือข้อ  4  ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  

พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   
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 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  2 
วิธีการออกใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
ได้รับคําขอตามข้อ  5  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบว่าผู้ย่ืนคําขอได้กรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากเห็นว่ายังกรอกข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสาร 
หรือหลักฐานใด  ให้แจ้งผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมทันที  ถ้ายังไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้ทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องย่ืนเพิ่มเติม  โดยให้ผู้ย่ืนคําขอและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามไว้ในบันทึกดังกล่าว  แล้วแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอไปแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ภายในห้าวันทําการนับแต่ได้รับแจ้ง  หากผู้ย่ืนคําขอมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาก็ให้คืนคําขอ 

(2) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ย่ืนคําขอกรอกข้อความและย่ืนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม  ดังนี้   

 (2.1) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร 
 (2.2) ค่ารับรองสําเนาเอกสาร 
 (2.3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร  ประทานบัตร  หรือใบอนุญาต 
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

เป็นผู้ออกใบแทน  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตน้ัน   
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบแทนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  

อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตร  โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ 
ที่อาชญาบัตรหรือประทานบัตรตั้งอยู่   

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ  ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ยกเว้นใบอนุญาตตามข้อ  3  (2)  โดยให้คัดสําเนา 
จากฉบับของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้น ๆ   

ข้อ 10 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
รายงานสาเหตุดังกล่าวไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เพื่อให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ออกใบแทน 

ข้อ 11 กรณีอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษ  หรือประทานบัตรฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาหนังสือสําคัญดังกล่าวดําเนินการ  ดังนี้ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(1) รายงานให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ   
(2) ประสานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เพื่อให้จัดทําสําเนาหนังสือสําคัญดังกล่าว 

ฉบับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  แล้วนําเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อออกใบแทน 

ข้อ 12 การออกใบแทนตามข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  หรือข้อ  11  แล้วแต่กรณี   
ให้ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงเหนือตราครุฑ  แล้วเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้านหน้าว่า  “ใบแทนฉบับนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย”  และให้อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณีลงนามไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ 13 กรณีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบแทนตามข้อ  8  ให้แจ้ง   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมสําเนาใบแทนดังกล่าวเพื่อทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แบบค ำขอรับใบแทน 
อำชญำบตัร ประทำนบตัร หรือใบอนญุำตตำมพระรำชบัญญัติแร ่พ.ศ. 2560 

 

  

เขียนที.่............................................................ 
......................................................................... 

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

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

                ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ............................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................. บ้านเลขท่ี............... หมู่ที่ ...................... 
ตรอก/ซอย...........................................................ถนน........................................หมู่บ้าน....... .....................................
ต าบล/แขวง............................................................... อ าเภอ/เขต...............................................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย ์........................................................ โทรศัพท์...................... ........
โทรสาร.......................................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ......................................................
  

กรณีเป็นนิติบุคคล 

                 บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ........................................... ........................................ตามหนังสือรับรอง
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ...................................................... หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เลขที.่.......................................... ลงวันที่......................... เดือน.......................................... พ.ศ. .............................. 
ที่ตั้งส านักงาน เลขที.่.................................. หมู่ที.่................ ตรอก/ซอย ............................. ถนน............................. 
หมู่บ้าน......................................................ต าบล/แขวง .............. ............. เขต/อ าเภอ............................................... 
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................โทรศัพท์.......................................
โทรสาร ........................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  .................................................................... 
   

  เป็นผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต.......................................................................... 
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจาก 
  ช ารุดในสาระส าคัญ 

   สูญหาย 

   ถูกท าลาย 
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  พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จ านวน........................ ฉบับ คือ 

  บันทึกค ารับรองเพ่ือขอรับใบแทนประทานบัตร อาชญาบัตร หรือใบอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

   ส าเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)  
  ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
  หนังสือมอบอ านาจทั่วไปพร้อมติดอากรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะมายื่นค าขอ  
  และด าเนินการตามค าขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................. 
 

 

 

ลายมือชื่อ ............................................................... ผู้ยื่นค าขอ  

(................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอื่น  

ถ้าผู้ยื่นค าขอมิได้น ามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบ
ค าขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

 2. กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 3. กรณีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอแทน ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  พร้อมรับรองส าเนา และผู้รับมอบอ านาจต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
1. รายการจดทะเบียนค าขอและค่าธรรมเนียม 
 1.1 ได้จดทะเบียนเป็นค าขอที่...................................... ลงวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. .............. 
  เวลา...................................... น. 
 
 
 

ลายมือชื่อ ......................................................................  
(......................................................................)  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 

 1.2 รายการค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระพร้อมกับการยื่นค าขอ 
     (1) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ............................................. บาท 
     (2) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร เป็นเงิน ............................................. บาท   
     (3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต เป็นเงิน ............................................. บาท  
     รวมเป็นเงิน ............................................. บาท  
     จ านวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................. ..............................................................................  
    ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ................................... ลงวันที่..........  เดือน......................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
  ลายมือชื่อ.................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

           (....................................................) 
 
2. ได้ออกใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต....................................................................................... 
 เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ................... และได้ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียม
 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอ  
    เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ...................  
 
 
 
                      ลายมือชื่อ………………………………………………ผู้บันทึก 
                                                      (.................................................. ......) 
                     ต าแหน่ง ................................................... ....... 
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บนัทกึคาํรบัรอง 
เพื่อขอรบัใบแทนอาชญาบตัร ประทานบตัร หรือใบอนญุาต 

ตามพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560 
               
 

                                                                     เขียนที่................................................................. 
   ...................................................................                 

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

                  บันทึกฉบับน้ีทําขึ้นเพ่ือรับรองว่า ข้าพเจ้า.................................................................................. 
อายุ............ปี สัญชาติ............................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถืออาชญาบัตร/ประทานบัตร/ใบอนุญาต................................................................................................. 
ต้ังอยู่หมู่ที่.........ตําบล....................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................
  

                         กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย................................ 
ถนน......................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...................................................... 

                         กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด........................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน............................................................... 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี...............หมู่ที่............... ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด.......................................... 

 ได้ย่ืนคําขอเพ่ือขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต................................... 
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่...............................หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................... 
เน่ืองจากอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า 
                       ชํารุด  
       สูญหาย       
 ถูกทําลาย  

  เมื่อวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. ........... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและหลักฐานที่ได้ย่ืนไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาตามคําขอ 
และข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด 

 

 
 
                      ลายมือช่ือ........................................................ผู้ย่ืนคําขอ 

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

หมายเหต ุกรณีเป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามพร้อมประทับตรา            
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ 
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเขตพื้นที่คําขอดังต่อไปนี้  โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอย่างอื่น

ตามที่กําหนดไว้ตามข้อ  5 
(๑) การกําหนดเขตพ้ืนที่คําขอประทานบัตร  คําขอใบอนุญาตแต่งแร่  คําขอใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรม  คําขอใบอนุญาตทิ้งมูลดินทราย  และใบอนุญาตที่เก่ียวเนื่องกับประทานบัตร 
หรือใบอนุญาตดังกล่าว 

(2) เม่ือมีข้อพิพาทหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตพื้นที่   
(3) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร   
ข้อ 4 การกําหนดเขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษให้กําหนด

โดยวิธีการตามข้อ  6 
ข้อ 5 การกําหนดเขตพื้นที่คําขอตามข้อ  3  ให้ทําการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รังวัดโดยกล้องสํารวจประมวลผลรวม  โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
(๒) รังวัดโดยเคร่ืองรับสัญญาณระบบดาวเทียม   
(๓) รังวัดโดยเคร่ืองรับสัญญาณระบบดาวเทียม  ร่วมกับกล้องสํารวจประมวลผลรวม 
(4) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น  ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ 
ข้อ 6 การกําหนดเขตพื้นที่ตามข้อ  4  ให้กระทําโดยต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริด 

ที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร 
ข้อ 7 ในการรังวัดกําหนดเขตคําขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้  ผู้ ย่ืนคําขอ 

ต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 8 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรังวัดกําหนดเขตคําขอและการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมบูรณ์  ยินดีย่ังยืน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 

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

หมวด 1 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ 
---------------------- 

 ข้อ 1 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่รับเรื่องค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  
หรือค าขออาชญาบัตรพิเศษไว้ด าเนินการแล้ว ให้สั่งเจ้าหน้าที่ก าหนดเขตพ้ืนที่ค าขอตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบัตินี้ 

  ข้อ 2 ให้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอว่าเป็นพ้ืนที่ที่ห้ามยื่นขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือ
กฎหมายอ่ืนหรือไม ่แล้วส่งให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตร   
  2.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และค าขออาชญาบัตร
พิเศษ ต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร 
พร้อมก าหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M. Coordinate) ของมุมใดมุมหนึ่งไว้ และให้หมายเหตุการตรวจสอบพื้นที่ 
ไว้ด้วยตามตัวอย่าง (ก) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  2.2 การเขียนแผนที่แสดงจุดที ่ตั ้งค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ และค าขอ
อาชญาบัตรพิเศษ ให้ลงรายละเอียดข้างเคียงให้ครบถ้วน ทั้งแสดงแนวเขตการทับคาบเกี่ยวพ้ืนที่ ต้องห้าม 
ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 ข้อ 3 เมื่อส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตร             
ตามข้อ 2 แล้ว ให้ส่งส าเนาแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตรพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องทีท่ราบ และส่งแบบพิมพ์ค าขออาชญาบัตรให้ส านักเหมืองแร่และสัมปทาน 
 ข้อ 4 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับแจ้งการอนุญาตอาชญาบัตร             
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้สั่งเจ้าหน้าที่หมายเหตุในทะเบียนจัดการ และลงเลขที่
อาชญาบัตรในแผนที่ระวางค าขอโดยเร็ว 
 

หมวด 2 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอประทานบัตร 

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

 ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ได้รับจดทะเบียนค าขอประทานบัตรแล้ว   
ให้ส่งเรื่องที่ได้รับจดทะเบียนพร้อมกับให้ผู้ยื่นค าขอไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่รับจดทะเบียนค าขอเพ่ือนัด 
วันท าการรังวัดก าหนดเขตค าขอประทานบัตรให้แล้วเสร็จ การก าหนดวันน าพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปท าการ
รังวัดต้องกระท าเป็นหนังสือก าหนดวัน เวลา ที่แน่นอน ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน  
 

นับตั้งแต่ ... 
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นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียนค าขอ หากผู้ยื่นค าขอไม่มาน ารังวัดตามก าหนดนัดโดยมิได้แจ้งเหตุจ าเป็นและมิได้ 
ขอผัดการน ารังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ยกค าขอประทานบัตรต่อไป 
 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีความจ าเป็น ไม่สามารถน ารังวัดตามก าหนดได้และประสงค์
จะขอผัดการน ารังวัด เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอมีเหตุอันสมควร
ให้ผู้ยื่นค าขอผัดการน ารังวัดได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันครบก าหนดนัด การขอผัดการน ารังวัดเกินกว่าก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือการขอผัดการรังวัดครั้งที่สองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มีอ านาจ
อนุญาตให้ได้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อครบก าหนดการขอผัดการน ารังวัดตามที่ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อนุญาต หรือตามก าหนดเวลาที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ า
ท้องที่อนุญาตในกรณีหลัง แล้วผู้ยื่นค าขอยังไม่มาน ารังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
ด าเนินการยกค าขอประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 1 หรือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ยกค าประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3   
              ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นค าขอน าเจ้าหน้าที่ไปท าการรังวัดตามก าหนดนัด หากผู้ยื่นค าขอไม่อาจน ารังวัดได้
ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นน ารังวัดแทน ให้ผู้ยื่นค าขอท าหนังสือมอบฉันทะเป็นหลักฐาน
และให้จัดหาคนงานรังวัดให้ตามความจ าเป็น โดยท าบันทึกค ารับรองไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบแนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้ก่อนออกไปท าการรังวัด 
  ข้อ 8 กรณีการรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมุด 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     8.๑ ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกล้องส ารวจ
ประมวลผลรวมให้ถูกต้อง โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามเล่มที่ใช้ในการรังวัดแปลงนั้น ๆ แบบสมุดสนาม
ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ช) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ และภายหลังการตรวจสอบเสร็จแล้ว ต้องลงชื่อก ากับรับรอง
ว่าได้ท าการตรวจสอบจริงทุกครั้งการตรวจสอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ก. กล้องส ารวจประมวลผลรวม จะต้องแสดงการอ่านค่าองศาราบ 5 ครั้ง 
โดยอ่านหน้าซ้าย 3 ครั้ง และหน้าขวา 2 ครั้ง มุมดิ่งหน้าซ้ายและหน้าขวาหน้าละ 1 ครั้ง เพื่อทราบค่าแตกต่าง  
ค่ามุมที่อ่านได้จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ± ๒0 ฟิลิปดา 
   ข. กล้องส ารวจประมวลผลรวมต้องได้รับการตรวจสอบการวัดระยะเทียบกับ
ระยะมาตรฐานไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๕ มม. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
   8.๒ ต้องท าการรังวัดเชื่อมโยงถ่ายค่าพิกัดฉาก U.T.M. จากหมุดหลักฐานการแผนที่
หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิม หรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. อย่างน้อย 3 หมุด หรือหลักเข้าหาเขต
ค าขอประทานบัตรที่ท าการรังวัด ซึ่งหมุดหรือหลักดังกล่าวได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่ คลาดเคลื่อน 
ในกรณีที ่บริเวณนั้นมีหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิมหรือหมุดที่มี ค่าพิกัดฉาก 
U.T.M. เพียง 2 หมุด หรือหลัก และปรากฏว่าหมุดหรือหลักดังกล่าวอยู ่ในสภาพแน่นหนาไม่มีร่องรอย 
การถูกเคลื่อนย้าย และได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน อนุโลมให้ใช้ เป็นหลักฐานเชื่อมโยง
ส าหรับการรังวัดได้ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดต้องบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดสนาม การรังวัดตรวจสอบหมุด 
หรือหลักดังกล่าวที่จะใช้เป็นหลักฐานการเชื่อมโยงส าหรับการรังวัด เมื่อค านวณตรวจสอบแล้ว ระยะระหว่างหมุด
หรือหลักจะต้องมีความแม่นย า (Accuracy) ไม่ต่ ากว่า 1:1,000 จึงจะถือว่าหมุดหรือหลักนั้นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน
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  8.๓ ให้ตั้งเข็มทิศหาอาซิมุท (Magnetic Azimuth) ทั้งของธงหน้าและธงหลังที่หมุดหลัก
หลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตหรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกงานรังวัด 
และค านวณวงรอบ 
  8.๔ การอ่านค่าองศาราบ ให้อ่านหน้าซ้ายไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และหน้าขวาไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง การวัดระยะให้วัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยอ่านถึงทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ แล้วน าค่าเฉลี่ยของมุมราบและระยะ
ไปใช้ในการค านวณ 
  8.๕ รายการรังวัดบรรจบหมุดให้บันทึกลงในระบบความจ าของกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
หรือเขียนลงในสมุดสนามด้วยหมึกให้ชัดเจน การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่ า โดยให้เห็นตัวเลขเดิมแล้ว
เขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ท าการรังวัดลงชื่อก ากับตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง 
 8.๖ การค านวณวงรอบ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                                 ก. ค ่าความคลาดเคลื ่อนทางม ุม  (Angular Error) ไม ่เก ิน  ± 30˝ √ N                 
โดยที่ N = จ านวนหมุดที่ตั้งกล้อง 
  ข. ค่าความคลาดเคลื่อนเข้าบรรจบ (Error of Closure) ไม่ต่ ากว่า 1 : ๕,000 

  ค. การค านวณเนื้อที่ให้ค านวณโดยวิธี Double Meridian Distance  
  8.๗ การคัดค่าพิกัดฉากลงในบัตรพิกัดฉาก ให้คัดเรียงล าดับหมายเลขมุมประทานบัตร 
โดยให้ใช้สีน้ าเงินหรือสีด าส าหรับค่าพิกัดฉากใหม่ และสีแดงส าหรับค่าพิกัดฉากเก่ากับให้คัด ทิศระยะ  
และเครื่องหมายหลักหมายเขตลงในบัตรพิกัดฉากให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้หมายเหตุว่าค่าพิกัดฉากที่ได้รังวัด
โยงยึดมาจากไหน บัตรพิกัดฉากท่ีใช้เป็นหลักฐานต้องมีลายมือชื่อ ผู้คัด ผู้ทาน และผู้ตรวจ และลงวัน เดือน ปี  
ที่คัดก ากับไว้เป็นหลักฐานในตอนท้ายของบัตรด้วย แบบบัตรพิกัดฉากให้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ) แนบท้ายแนวทาง
ปฏิบัตินี้ 
  8.๘ กรณีสมุดสนามที่ท าการรังวัดบรรจบหมุดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม 
นอกจากแสดงรายการรังวัดมุมและระยะแล้ว จะต้องแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานทุกวัน และบันทึก 
การชี้แจงเหตุผลการรังวัดในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งสมุดสนามให้ตรวจสอบ ต้องลงนามรับรองว่าเป็นต้นฉบับจริง 
พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่ค าขอต่าง ๆ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอ และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของ
หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้น (ถ้ามี)การส่งสมุดสนามให้ส่งพร้อมรายการค านวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก 
รายการค านวณเนื้อที่ทั้งนี้ สมุดสนาม บัตรพิกัดฉาก และรายการค านวณต่าง ๆ ให้ท าส าเนาเก็บไว้ที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 1 ชุด 
 ข้อ 9 กรณรีังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ด าเนินการดังนี้  
  9.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
  9.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) 
ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018) 
  9.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของกรม
แผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม หรือหมุด
หลักฐานการแผนที่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ ่ง 
ตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหลักหมายเขตค าขอประทานบัตร 
ที่ได้ยื่นค าขอไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่องเพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกัน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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  ก. การรังวัดก าหนดต าแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามที่ ได้ยื่นค าขอไว้ 
ต้องก าหนดให้เหมาะสมในพ้ืนที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน 15 องศา จากแนวราบ เพ่ือให้
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ 
  ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมแต่ละมุมเขตค าขอประทานบัตรต้องใช้เวลา 
ในการวัดไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
  - มีดาวเทียมอย่างต่ าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ ากว่า  5 ดวง 
  - ค่าความแม่นย าของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric Dilution  
     of Precision  (GDOP) น้อยกว่า  6 
  - ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเม่ือเปรียบเทียบกับการรังวัดโดยตรง                  
    ไม่ต่ ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐      
  - ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร 
  ค. ข้อมูลการรังวัดทั ้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84 
และมีการปรับแก้เพ่ือให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า 2 เซนติเมตร    
 ข้อ ๑0 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับการรังวัดด้วยกล้องส ารวจ
ประมวลผลรวม ให้น าเครื่องมือและวิธีการตามข้อ ๑๑ มาใช้ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่               
ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ใกล้กับบริเวณต าแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามท่ีได้ยื่นค าขอไว้ 
จ านวน ๒ จุด เพ่ือใช้ส าหรับออกงานรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวมตามข้อ 8  
 ข้อ ๑1 ในการรังวัดปักหลักหมายเขตค าขอประทานบัตรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑1.๑ ให้ท าการรังวัดตามแนวเขตที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอไว้ หรือตามที่ปักหลักหมายเขต
พ้ืนที่ค าขอประทานบัตรที่ได้ยื่นขอไว้   
   ๑1.๒ การปักหลักหมายเขตลงที่มุมเขตค าขอประทานบัตรให้ตอกหมายเลข 
ประจ ามุม และหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ก่อน แล้วปักหลักหมายเขตนั้นลงที่มุมเขตค าขอประทานบัตร               
โดยให้เรียงกันไปตามล าดับตั้งแต่หมายเลข 1 จนครบรอบเขตค าขอประทานบัตร ถ้ามุมเขตค าขอประทานบัตร
มุมใดมีหลักหมายเขตประทานบัตร หรือค าขอประทานบัตรเดิมที่ได้ท าการรังวัดแล้ว เป็นมุมร่วมอยู่ด้วยหลัก
เดียวหรือหลายหลัก ให้เว้นการปักหลักหมายเขตลงที่มุมร่วมและหลักหมายเลขต่อไป ที่จะต้องปักใหม่  
ให้ข้ามหมายเลขประจ ามุมของหลักหมายเขตที่เป็นมุมร่วมนั้น แล้วใช้หมายเลขที่ถัดไปให้ตรงกับมุมเขตค าขอ 
ที่ท าการรังวัดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ถอนหลักหมายเขตประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรที่ได้ท า
การรังวัดแล้วขึ้นมาตอกหมายเลขใหม่อีก การปักหลักหมายเขตต้องปักก่อนที่จะรังวัดผ่านทุกหลัก 
               ๑1.๓ การรังวัดค าขอประทานบัตรใหม่ หากค าขอประทานบัตรแปลงนั้นเดิม เป็น
ประทานบัตร หรือค าขอประทานบัตรที่ได้ท าการรังวัดแล้ว และภายหลังได้สิ้นอายุ ขอถอน ถูกเพิกถอน 
ถูกสั่งยกค าขอ ถูกสั่งไม่อนุญาต หรือถูกปฏิเสธค าขอ กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี  หากปรากฏว่าค าขอ
ประทานบัตรแปลงที่จะท าการรังวัดใหม่ ขอตามแนวเขตเดิมของประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรแปลงที่ได้
ท าการรังวัดแล้วนั้น และค าขอประทานบัตรแปลงที่จะท าการรังวัดใหม่ไม่จ าเป็นต้องปักหลักหมายเขตเพ่ิมเติม 
ให้ใช้หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ของประทานบัตรหรือค าขอประทานบั ตรที่ได้ท าการรังวัดไว้แล้ว  
และให้ใช้ค่าพิกัดฉากเดิมเป็นค่าพิกัดฉากของค าขอประทานบัตรแปลงใหม่ 
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  ๑1.๔ การรังวัดตรวจสอบหลักหมายเขตเดิม ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ก. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ถือเป็น “ค่าในดิน” 
   ข. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ท าการรังวัด               
ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่ 
  ๑1.๕ มุมเขตค าขอประทานบัตรใด หากมีหลักหมายเขตประทานบัตรหรือ                  
ค าขอประทานบัตรเดิม ที่ได้ท าการรังวัดแล้วเป็นมุมร่วมอยู่ด้วย แต่หลักหมายเขตนั้นสูญหาย ให้ท าการรังวัด
ปักหลักหมายเขตใหม่ลงในต าแหน่งเดิม (Refix) โดยใช้หมายเลขหลักเดิม แต่ถ้าภูมิประเทศไม่อ านวย                  
ให้กระท าได้ให้ปักหลักหมายเขตพยาน การปักหลักหมายเขตพยานให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ก. ต้องอยู่ ใกล้กับต าแหน่งเดิมมากที่ สุด และต้องมองเห็นจุดมุมเขต    
ประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรเดิมนั้น 
  ข. ต้องปักอยู่ในเขตของแปลงค าขอที่ท าการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลข      
ของแปลงค าขอใหม ่
   ค. ต้องปักมุมเขตละหนึ่งหลัก จะปักหลักเดียวใช้ร่วมกันหลายมุมเขตไม่ได้ 

     ในกรณีที่ไม่สามารถปักหลักหมายเขตลงในต าแหน่งเดิมและไม่สามารถปักหลักหมาย
เขตพยานได้ เพราะพ้ืนที่นั้นกลายเป็นขุมเหมืองและมีประทานบัตรแปลงอ่ืนอยูข่้างเคียง ให้ใช้จุดก าหนดเป็นมุม
เขตค าขอในแผนที่ โดยให้สร้างหมุดโยงยึดอย่างน้อย 1 ชุด จ านวน 3 หมุด ให้มีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อย
กว่า 40 เมตร หมุดโยงยึดที่สร้างขึ้นให้ใช้หมายอักษร R (R ย่อมาจาก Reference) น าหน้าหมายเลขประจ า
หมุดเรียงตามล าดับทับด้วยหมายเลขประจ าแปลงนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข R 1 เป็นต้นไป หมุดโยงยึดที่สร้าง
ขึ้น สามารถใช้เป็นจุดโยงยึดไปยังมุมเขตที่เป็นจุดก าหนดหลายมุมเขตได้ 
  ๑1.๖ ถ้าหลักหมายเขตค าขอใด ที่จะต้องปักในแนวด้านร่วมของประทานบัตร            
หรือค าขอประทานบัตรเดิมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน หรือร่วมโครงการท าเหมืองเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณ  
ที่ก าลังท าเหมืองเข้าหาให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดใช้ดุลพินิจที่จะไม่ปักหลักเขตของค าขอในแนวด้านร่วมกับ
ประทานบัตรเดิมนั้นได้ 
  ๑1.๗ ในกรณีหลักหมายเขตพยานเดิมสูญหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                                         ก. ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัดฉากของจุดมุมเขตเดิมโดยให้ใช้
หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ 
                        ข. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัด
ฉากของหลักหมายเขตพยานเดิมที่สูญหาย โดยใช้หมายเลขหลักหมายเขตพยานเดิม                                                                                                                                                 
                                         ค. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. และ ข. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตพยานใหม่   
อยู่ภายในแปลงค าขอที่ท าการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ ทั้งนี้ ให้ตอกเครื่องหมาย W              
ไว้หน้าหมายเลขของหลักหมายเขตพยานใหม่นั้นด้วย 
  ๑1.๘ ระยะการปักหลักหมายเขตตามแนวค าขอประทานบัตรท าเหมืองประเภทที่ ๑ 
และประเภทที่ ๒ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันไม่เกิน 400 เมตร เว้นแต่หลักหมายเขตนั้นอยู่ในแนว           
ด้านร่วมของค าขอประทานบัตร ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ส าหรับในกรณีการรังวัดค าขอประทานบัตรท าเหมือง
ประเภทที่ ๓ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันเกินกว่า 400 เมตร ได้เท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม            
ของสภาพภูมิประเทศแต่ละพ้ืนที่ 
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   ๑1.๙ การรังวัดสอบเขตในกรณีหลักหมายเขตเดิม หรือหลักหมายเขตพยานเดิม 
สูญหาย ให้ปฏิบัติโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 11.๕ และ ๑1.๗ โดยอนุโลม 
 ข้อ 12  การรังวัดเก็บรายละเอียดเส้นทาง ห้วย ล าน้ า ขุมเหมือง และอาคารหรือถาวรวัตถุใด 
ที่จ าเป็นต้องแสดงไว้ในเขตค าขอประทานบัตร ให้ท าการรังวัดโดยกล้องส ารวจชนิดประมวลผลรวม   
 ข้อ 13 ในกรณีที่ค าขอประทานบัตรได้ยื่นขอตามแนวเขตเดิม ซึ่งได้รังวัดปักหลักหมายเขต 
พร้อมทั้งไต่สวนไว้เรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รังวัดเสร็จ หากเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายเขตเดิมอยู่ครบถ้วนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ต้องท าการรังวัดใหม่และให้ใช้
หมายเลขหลักหมายเขตเดิมเป็นหมายเลขประจ าแปลงของค าขอแปลงนั้น 
 ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมรังวัดส าหรับค าขอประทานบัตรให้ค านวณตามจ านวนเนื้อที่ที่ได้ท า
การรังวัดจริง 
 ข้อ ๑5 ในกรณีที่ผู้ยื ่นค าขอประทานบัตร ขอให้เจ้าหน้าที่ท าการรังวัดออกนอกเขตค าขอ
ประทานบัตรที่ยื่นขอไว้ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑5.๑ ที่แปลงนั้น ผู ้ยื ่นค าขอมีกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินให้ยื่นค าขอประทานบัตรทับที่ดินดังกล่าวได้   
และผู้ยื่นค าขอได้ระบุว่าได้ยื่นค าขอประทานบัตรทับที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองนั้นไว้ในค าขอ
ประทานบัตรด้วย 
  ๑5.๒ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่ของผู้ยื่นค าขอเอง และผู้ยื่นค าขอได้ระบุว่าได้ยื่นค าขอประทานบัตรทับอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ดังกล่าว ไว้ในค าขอประทานบัตรด้วย 
  ๑5.๓ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตหมู่ค าขอประทานบัตรของผู้ยื่นค าขอเอง ซึ่งหมู่ค าขอ
ประทานบัตรนั้นได้ยื่นขอโดยมีแนวเขตติดต่อกัน   
  การรังวัดออกนอกเขตค าขอประทานบัตรในกรณีดังกล่าว ให้กระท าได้โดยมีเนื้อที่  
ไม่เกินค าขอและให้ผู้ท าการรังวัดบันทึกความประสงค์ของผู้ยื่นค าขอ กับให้ผู้ยื่นค าขอ ลงนามในบันทึกนั้นด้วย 
และภายหลังจากที่ท าการรังวัดเสร็จ ผู้ยื่นค าขอและเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดต้องกลับมาท าแผนที่แสดงเขต  
ที่ท าการรังวัดได้ ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยแนบแผนที่แสดงเขตค าขอเดิมไว้ด้วย 
 ข้อ ๑6 การรังวัดค าขอประทานบัตรในทะเลให้ท าการรังวัด ด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม  
หรือเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยสร้างหมุดโยงยึด (หมุด R) ไว้ตามชายฝั่งทะเลชุดละ 3 หมุด ชุดเดียว
หรือหลายชุดให้เพียงพอส าหรับใช้เป็นจุดโยงยึด เพ่ือตรวจสอบมุมเขตค าขอประทานบัตรในทะเลได้ทุกมุมเขต 
 ข้อ 17 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดได้รังวัดเสร็จและกลับมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  17.๑ ส่งสมุดสนามให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและลงนามยืนยันว่าเป็นสมุดสนาม
ต้นฉบับที่ใช้ในการรังวัดจริง 
  17.2 เขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น แผนที่แสดงการรังวัดแผนที่ประกาศ 
แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง แผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐาน  
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การแผนที่ (ถ้ามี) แผนที่แสดงการตรวจสอบระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง กับเขตค าขอ 
ประทานบัตร (ถ้ามี) แผนที่ดังกล่าวให้พิจารณาจัดท าโดยใช้มาตราส่วนตามมาตรฐานแผนที่ของรัฐ (ONE MAP)
เป็นล าดับแรกก่อนคือมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ 1:50,000 กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้อนุโลมให้ใช้
มาตราส่วน 1:10,000, ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๒๕๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสมของแผนที่นั้น ๆ หลักเกณฑ์ 
และรูปแบบการเขียนแผนที่ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                                      ก. การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่ค าขอ หรือแผนที่ประกอบการ
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตรให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ส่วนค าขอประทานบัตรในทะเล 
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) โดยอนุโลม หากมีทางน้ าหรือทางหลวงสาธารณะในรัศมี ๑๐0 เมตร ส าหรับเหมือง
ประเภทที่ ๑ และ ๓๐๐ เมตร ส าหรับเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓ จากเขตค าขอประทานบัตรให้แสดงไว้ด้วย 
   ข. การเขียนเครื่องหมายแผนที่  ให้ เขียนตามตัวอย่าง (จ) ที่แนบท้าย 
แนวทางปฏิบัตินี้ 
                                      ค. การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้ง ให้เขียนในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารให้แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตร และประทานบัตรที่มีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบค าขอประทานบัตรกับให้ระบุล าดับชุดและระวางของแผนที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง (ง) ที่แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้ 
                                      ง. การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น ไม่ต้องเขียนเส้นรังวัดแสดง 
การโยงยึด แต่ให้ระบุว่าได้รังวัดโยงยึดมาจากหมุดชนิดใด และให้เขียนรายละเอียดทุกชนิดเกี่ยวกับการรังวัด
รอบเขตแปลงให้ครบถ้วนรวมทั้งแสดงการซ้อนทับ (ถ้ามี) ระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองกับ
เขตค าขอประทานบัตร และให้แสดงเขตค าขอเดิมไว้ด้วย กับให้หมายเหตุข้อความในเรื่องนั้น ๆ ไว้ให้ชัดเจน 
  17.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดเขียนแผนที่ให้แล้วเสร็จ ก่อนรวบรวมแผนที่
ดังกล่าวพร้อมสมุดสนาม รายการค านวณต่าง ๆ บัตรพิกัดฉาก ส่งให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบ
ภายใน ๓๐ วัน แบบส่งรายการรังวัดให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการ
รังวัดลงแผนที่ระวางค าขอและหมายเหตุทะเบียนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 ข้อ ๑8 ให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบงานค านวณ และวิธีการรังวัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ และแจ้งผลการค านวณรังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ โดยยังไม่
เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร จนกว่าจะส่งเรื่องมาเพ่ือประกอบการอนุญาต การเขียนแผนที่แนบท้ายประทาน
บัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

หมวด 3 
การรังวัดก าหนดเขตค าขอรับใบอนุญาต 

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

 ข้อ 19 การรังวัดก าหนดเขตพื้นที่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบ โลหะ
กรรม หรือค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย และค าขอใบอนุญาตที่ เกี่ยวเนื่องกับค าขอดังกล่าวให้น าวิธีการ
รังวัดตามข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ ๑0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาต
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ประกอบโลหะกรรม ที่ผู้ขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในพ้ืนที่ที่ขอนั้นเต็ม
ทั้งแปลง ให้ผู้ขอใช้แผนที่ที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองเป็นแผนที่แสดงเขตค าขอได้ โดยไม่ต้องท า
การรังวัดปักหลักหมายเขต แต่ต้องให้ผู ้ขอแสดงแผนที่ของกรมที่ดินโดยละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบพ้ืนที่ได ้ 
  ค าขอรับใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมือง หากยื่นขอเต็มทั้งแปลงประทานบัตรหรือยื่นขอ
ตามแนวเขตประทานบัตร ระหว่างหลักหมายเขตเดิมหลักหนึ่งถึงหลักหมายเขตเดิมอีกหลักหนึ่ง และไม่มีการปักหลัก
หมายเขตเพ่ิมเติมไม่ต้องท าการรังวัดใหม่ กรณีที่ต้องท าการรังวัดค าขอใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมืองหลัก
หมายเขตท่ีจะปักเป็นมุมเขตให้ใช้หลักหมายเขตเหมืองแร่และใช้หมายอักษร S (S หมายถึง Sublease) น าหน้า
หมายเลขประจ ามุมเรียงต่อจากหมายเลขมุมเขตประทานบัตรแปลงนั้นทับด้วยหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ 
  ข้อ 20 การรังวัดปักหลักหมายเขตพ้ืนที่ค าขอใบอนุญาตแต่งแร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบ
โลหะกรรม ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย หรือค าขอที่เกี่ยวเนื่องกับค าขอดังกล่าว ให้น าวิธีการรังวัดปักหลักหมาย
เขตค าขอประทานบัตรตามข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหมายเลขประจ าแปลงของค าขอใบอนุญาตแต่ง
แร่ ค าขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมให้ใช้หมายเลข 00 (ศูนย์-ศูนย์) น าหน้า ส่วนหมายเลขประจ าแปลง
ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย ให้ใช้หมายเลขหลัก หมายเลข 0 (ศูนย)์ น าหน้า 
  ข้อ 21 การรังวัดค าขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ค าขอใบอนุญาตซื้อแร่ ค าขอใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่  ให้ท าการรังวัดด้วยกล้องส ารวจประมวลผลรวม โดยก าหนดพิกัด U.T.M. ที่หมุดแรกออก
ด้วย GPS (แบบพกพา) ส่วนหลักหมายเขตที่จะปักมุมเขตให้ใช้หมายเลขประจ ามุมทับด้วยหมายเลขค าขอ
ตามด้วยปี พ.ศ. ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น  
   ในกรณีที่ค าขออนุญาตทิ้งมูลดินทรายมีมากกว่า 1 แปลง ให้ใช้หมายเลขมุมเขตค าขอ
แปลงหลัง  เรียงต่อจากเลขหมายมุมเขตของค าขอแปลงก่อน        
 ข้อ ๒2 เมื่อได้ท าการรังวัดค าขอใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการรังวัดปฏิบัติตามข้อ 2๐ 
  ข้อ ๒3 การส่งสมุดสนามให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้ส่งตามแบบพิมพ์ 
ที่ก าหนด โดยในสมุดสนามต้องแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่ค าขอที่ได้ท าการรังวัดก าหนดเขตแล้ว  
รายการค านวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก รายการค านวณเนื้อที่ สมุดสนาม รายการค านวณวงรอบบัตรพิกัดฉาก 
รายการค านวณเนื้อที่ให้ท าส าเนาเก็บไว้ ณ ทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 1 ชุด 
  ข้อ ๒4 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวบรวมผลการรังวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และค าสั่งแล้วลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบก ากับไว้ด้วย แล้วส่งผลการรังวัดส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 ข้อ ๒5 ให้ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตรวจสอบงานค านวณ แล้วแจ้งผลการค านวณให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบโดยเร็ว   
  ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการก าหนดเขตค าขอตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้เสนออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ให้เห็นชอบเป็นรายกรณีไป   
  

หมวด 4 ... 
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หมวด 4 
การเขียนแผนที่ 

---------------------- 
   
   ข้อ 27 รายละเอียดการเขียนแผนที่ 

27.1 ให้เขียนด้วยหมึกสีด าทั้งหมด 
   27.2 เลขหมายมุมประทานบัตรให้เขียนด้วยเลขไทย 
   27.3 หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนด้วยเลขไทย                     
ตัวใหญ่กว่าเลขหมายมุมประทานบัตร 
   27.4 ทิศและระยะก ากับเส้นเขตประทานบัตรเขียนด้วยเลขไทย 
   27.5 จากหลักหมายเขตพยานถึงมุมประทานบัตรให้เขียนเส้นประ 
   27.6 ตัวเลขที่เก่ียวกับหลักหมายเขตพยานให้เขียนด้วยเลขอารบิค 
   27.7 หลักหมายเขตเหมืองแร่แปลงข้างเคียงให้เขียนเฉพาะเลขหลักหมายเลขเขต
เดิมด้วยเลขอารบิคไม่มีเลขทับ 
   27.8 หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่มีเลขหมายไม่ตรงกับมุมประทานบัตรหรือไม่ตรงกับ
หมายเลขหลักหมายเขตประทานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนเลขอารบิคทั้งต้องเขียนเลขทับด้วย 
    27.9 หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ไม่เทคอนกรีตให้เขียน     ส่วนหลักหมายเขต 
เหมืองแร่ที่เทคอนกรีตให้เขียน      และมุมประทานบัตรที่ไม่ได้ปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ให้เขียนเป็นจุด ๆ เดียว 
   27.10 การหมายสีในแผนที่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ
ประทานบัตรที่ต้องการให้หมายสีแดง ส่วนแปลงอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงให้หมายสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง สีน้ าเงิน 
และสีน้ าตาล สีที่หมายลงในแปลงที่ต้องการหรือแปลงข้างเคียง ขนาดกว้างไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของผู้อ่ืนในแผนที่ประกาศ หรือแผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์
ประทานบัตร หรือเขตเนื้อท่ีที่มิได้รวมอยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ให้ระบายสีทึบด้วยสีอ่ืนที่ไม่ใช่สีแดง 
สีน้ าเงิน และสีน้ าตาล เขตทางน้ า ทะเล พรุ บึง ให้หมายสีน้ าเงิน แนวถนน ทางเกวียน ทางเดิน ให้หมายสีน้ าตาล 

ข้อ 28 ตัวอย่างวิธีการเขียนแผนที่และแบบรายการรังวัดซึ่งแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ มีดังนี้ 
28.1 การเขียนแผนที่แสดงเขตตามค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และค าขอ

อาชญาบัตรพิเศษ ใช้เขียนตามตัวอย่าง (ก)  
 28.2 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ผูกขาดส ารวจแร่และ

ค าขออาชญาบัตรพิเศษ ให้เขียนตามตัวอย่าง (ข) 
 28.3 การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่ค าขอ หรือแผนที่ประกอบการเขียน

แบบพิมพ์ประทานบัตร และค าขอประทานบัตรในทะเล ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) 
 28.4 การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ง) 
 28.5 การเขียนเครื่องหมายแผนที่ ให้เขียนตามตัวอย่าง (จ) 
 28.6 การเขียนแผนที่แนบท้ายประทานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) 
28.7 การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดชั้นต้น ให้เขียนตามตัวอย่าง (ช) 
28.8 แบบสมุดสนาม ใช้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ) 
28.9 แบบบัตรพิกัดฉาก ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ) 
28.10 แบบส่งรายการรังวัด ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ญ) 

---------------------- 
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บันทึกค ำรับรองเกี่ยวกับกำรจัดหำคนงำนรังวัด 
 

 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด............................... 
 ฝ่ำยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

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

ข้ำพเจ้ำ..........................................................................ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจของผู้ยื่นค ำขอ
................................ขอใหค้ ำรบัรองต่อฝำ่ยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแรจ่งัหวดั...................................
เกี่ยวกบักำรจัดหำคนงำนและค่ำใช้จ่ำยของคนงำนรังวัดที่ข้ำพเจ้ำขอให้ท ำกำรรังวัดค ำขอ..................................
เลขที่.............../..................ต ำบล...........................อ ำเภอ...........................จังหวัด............... ............ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำรับรองจัดหำคนงำนรังวัด จ ำนวน .................. คน 
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำรับรองเป็นผู้ออกค่ำจ้ำงคนงำนรังวัด ค่ำพำหนะและที่พักของคนงำนรังวัด ตำมข้อ 1 

ตลอดจนรับเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์กำรถำงแนวเขตในกำรรังวัด 
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำรับรองจัดหำพำหนะมำรับเจ้ำหน้ำที่ตำมก ำหนด และเมื่อเสร็จงำนรังวัดแล้ว 

จะจัดพำหนะมำส่งเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรฝ่ำยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ดังกล่ำว  
 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้ยื่นค ำขอ 
(............................................) 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้บันทึก 
(...........................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

 เขียนที่.............................................  

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

  ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................อำยุ.....................ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................................................สญัชำติ...................... 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี.....................ซอย.................................................ถนน.......................... ..........................
ต ำบล/แขวง........................................................................อ ำเภอ/เขต................................... ..............................
จังหวัด....................................................ผู้ยื่นค ำขอ.................... ..............................เลขที่.................................... 
ขอมอบฉันทะให้................................................................................................................ .....อำยุ......................ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................................................สญัชำติ...................... 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี.....................ซอย.................................................ถนน.......................... ..........................
ต ำบล/แขวง........................................................................อ ำเภอ/เขต................................... ..............................
จังหวัด.................................................................เป็นตัวแทนกระท ำกิ จกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำร..................................................................................................................... ..................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

เพ่ื อ เป็ นหลักฐำนผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลำยมื อชื่ อ ไว้ เป็ นส ำคัญ  
ต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตั้งแต่วันท ำหนังสือมอบฉันทะนี้ 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้มอบฉันทะ 
(........................................) 

 
 
 

ลงนำม.........................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................) 

 
 
 

ลงนำม..................................................พยำน 
(.................................................) 

 
 
 

ลงนำม..................................................พยำน 
(.................................................) 
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 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ 
ตามข้อ 8 ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดก าหนดเขตค าขอ 

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 
---------------- 

                     
หมวด  1 
บททั่วไป 

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

  ข้อ 1 ตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
  “หมุดหลักฐานการแผนที่หลัก” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่
ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร   
 “หมุดหลักฐานการแผนที่” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้ 
ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม หมุดหลักฐานที่รังวัดออกและเข้าบรรจบหมุดหลักฐานของ 
กรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากต่อเนื่องจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร 
 “หมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3” หมายความว่า หมุดหลักฐานที่รังวัด
ออกจาก และเข้าบรรจบหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดที่มีค่าระดับต่อเนื่อง
จากหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร  
 “หมุดบรรจบ” (Junction Point) หมายความว่า หมุดระดับที่เลือกขึ้นไว้เพื่อ
การบรรจบของสายการระดับตั้งแต่สองสายการระดับขึ้นไป 
 “สายการระดับ” (Line of Leveling) หมายความว่า จ านวนชุดความสูงต่าง
ต่อเนื่องที่ท าการรังวัดมาจากหมุดหลักฐานการระดับ โดยการรังวัดไปและกลับเพ่ือหาความสูงต่างใน
สายการระดับนั้น 
 “ตอนการระดับ” (Section) หมายความว่า ส่วนหรือตอนของสายการระดับ
ซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น ซึ่งตอนการระดับต้องเริ่มและสิ้นสุดลงที่หมุด 
หลักฐานการระดบั เป็นหมุดหลักฐานถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ ปกติจะมีระยะทาง ๑ ถึง ๒ กิโลเมตร 
 “ตอนการระดับบรรจบ” (LooP) หมายความว่า วงรอบการระดับที่เดินรังวัดไป
และกลับซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น  
 ข้อ 2 การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้สร้างเป็นแท่นคอนกรีตขนาดกว้าง ยาว ลึก 
มีรูปและรายละเอียดตามตัวอย่าง (ก) และ (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  ข้อ 3 หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้นต้องมีชื่อกรม ชื่อย่อจังหวัด อันเป็นที่ตั้ง 
ของหมดุหลักฐานการแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขประจ าหมุดทับด้วยเลขของปี พ.ศ. และให้ระบุ
วัน เดือน ปี ที่สร้างก ากับไว้ที่หมุดหลักฐานการแผนที่ด้วยชื่อย่อจังหวัดต่าง ๆ ให้ใช้ตามตัวอย่างท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้  
  ข้อ 4 ให้สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่  ในต าแหน่งที่มั่นคง ยากต่อการถูกท าลาย 
สามารถค้นหาได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ดังกล่าวต้อง
สร้างชุดละไม่น้อยกว่า 3 หมุด และมองเห็นซึ่งกันและกันโดยมีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า 
40 เมตร 
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ข้อ 5 ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือรังวัดทุกชนิด โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามหรือเอกสารที่
บันทึกแสดงการตรวจสอบและให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ลงชื่อก ากับ
รับรองว่าได้ท าการตรวจสอบจริงทุกครั้ง การตรวจสอบให้ปฏิบัติดังนี้ 

 5.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ต้องรังวัดตรวจสอบกับหมุดหลักฐาน 
ที่มคี่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม ทุก ๆ 6 เดือน 

 5.๒ กล้องระดับ ต้องตรวจสอบระดับฟองกลม และระดับฟองยาวว่าอยู่
กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม่   ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องท าการปรับแก้พร้อมทั้งตรวจสอบ 
Collimation Error ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากแนวแกนกล้อง หรือแนวเล็งกล้อง 
ไมข่นานกับแกนของหลอดระดับหรือพ้ืนระดับ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับแก้ให้หมดไป 

 5.๓ ไม้วัดระดับ (Staff)  ต้องตรวจสอบว่าเมื่อตั้งไม้วัดระดับให้อยู่ในแนวดิ่ง
อย่างแท้จริงแล้ว ระดับฟองกลม (ระดับตาไก่) ที่ติดตั้งอยู่หลังไม้วัดระดับอยู่กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม ่
หากมีความคลาดเคลื่อนต้องท าการปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ข้อ 6 รายงานการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องบันทึกในสมุดสนามให้
ชัดเจนและเรียบร้อย ห้าม ขูด ขีด หรือลบรายการรังวัดไม่ว่ากรณีใด ๆ การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่า 
โดยให้มองเห็นตัวเลขเดิมแล้วเขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ท าการรังวัดลงชื่อก ากับ
ตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง 
  ข้อ 7 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่  หมุดหลักฐานการะดับชั้นที่ 3 
ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
 

หมวด  2 
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ 

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

  ข้อ 8 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ครอบคลุมบริเวณแหล่งแร่ต่าง ๆ  
ให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนงานรังวัดเสนอขอ
อนุมัติ ต่อผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ในแผนงานดังกล่าวให้แสดงรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่จะปฏิบัติงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือประกอบการพิจารณา    

ข้อ 9 กรณีที ่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใด มีความประสงค์จะท าการรังวัด
สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้จัดท าแผนงานรังวัดพร้อมแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 
แสดงรายละเอียดโดยประมาณเสนอส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาจัดสร้างให้ต่อไป 
 ข้อ 10 การใช้หมายเลขประจ าหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้ใช้หมายเลขประจ าหมุด 
ที่เรียงตามล าดับทับด้วยเลขปี พ.ศ. ที่สร้างในแต่ละปีการสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ปฏิบัติดังนี้  
  ๑0.๑ กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้รังวัดโยงยึดออก
จากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวรให้สร้างตามตัวอย่าง (ก) แนบท้าย
แนวทางปฏิบัตินี้  
  ๑0.๒ กรณีรังวัดเพ่ือสร้างหมุดหลักฐานระดับชั้นที่ ๓ ด้วยกล้องระดับ
ให้สร้างตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
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 ข้อ 11 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑1.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด พร้อมอุปกรณแ์ละโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ 
   ๑1.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต 
(Static) ระบบพิกัดสากล WGS 84 (แผนที่ชุด L 7018) 
 ๑1.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม
ของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอ่ืนที่มีค่าพิกัดฉากระบบ
ดาวเทียม โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวตั้ง  
ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้จัดสร้างไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่อง
เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
   ก. การรังวัดก าหนดต าแหน่งหมุดหลักฐานการแผนที่  ต้องก าหนดให้
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่มั่นคงถาวรเหมาะสมในพ้ืนที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคก้ันในมุมสูงที่เกิน 15 องศา 
จากแนวราบ เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ 
   ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมต้องใช้เวลาในการวัด ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
    -  มีดาวเทียมอย่างต่ าที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ ากว่า ๗ ดวง 
    -  ค่าความแม่นย าของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric     
                         Dilution  of  Precision  (GDOP) น้อยกว่า ๓ 
    -  ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัด
                         โดยตรง  ไม่ต่ ากว่า ๑ : ๑,๐๐๐      
    -  ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร 
  ค. ข้อมูลการรังวัดทั้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS 84
และมีการปรับแก้เพ่ือให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า  2 เซนติเมตร 
  ข้อ ๑2 เมื ่อเจ้าหน้าที ่ได้ท าการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑2.๑ เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการแผนที่หลัก  
ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ 
  ๑2.๒ คัดค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานการแผนที่หลักทุกหมุดลงใน
แบบพิมพ์พิกัดฉาก ให้จัดท าเป็น 2 ชุด เพ่ือเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที ่
1 ชุดส่งให้ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปท าการรังวัด 1 ชุด ภายในก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต ่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
         ข้อ ๑3 ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๕ พร้อมด้วยสมุดสนามแผ่นบันทึกข้อมูลรายการ
รังวัดและรายการค านวณท้ังหมด ส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ตรวจสอบ 
 

หมวด ๓ 
วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับ ชั้นที่ 3 

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

   ข้อ ๑4 การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ 3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐานการระดับที่ใช้ในการังวัดออก 
และเข้าบรรจบวงรอบ 
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  ๑4.2 การรังวัดถ่ายค่าระดับให้ท าเป็นวงรอบการระดับ แบบหาความสูง
ต่อเนื่องกันไประหว่างจุดต่อจุด โดยวิธี Differential Leveling โดยการก าหนดความยาวของวงรอบ
แต่ละวงรอบไม่เกิน 6 กิโลเมตร 
  ๑4.3ต าแหน่งของจุดตั้งกล้องห่างจากไม้วัดระดับหลัง (B.S.) และไม้วัด
ระดับหน้า (F.S.) ไม่เกิน 50 เมตร 
  ๑4.4 ให้อ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าซ้าย สายใยบน สายใยกลาง สายใยล่างค่า
ความแตกต่างระหว่างสายใยบนกับสายใยกลาง และสายใยกลางกับสายใยล่าง ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร  
ขณะส่องต้องขจัดแพรัลแลกซ์ ( Parallax ) ให้หมดไป โดยปรับสายใยกล้องและภาพไม้วัดระดับให้มี
ความชัดเจนเท่ากัน และอ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าขวา สายใยกลางสายใยเดียว  
  ข้อ ๑5 การค านวณวงรอบหมุดหลักฐานการระดับ 
   ๑5.1 ค่าระดับที่อ่านได้จากกล้องหน้าซ้ายและกล้องหน้าขวาในข้อ ๑๗.๔
ให้น ามาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการค านวณ 
   ๑5.2 ค่าความผิดพลาดของวงรอบการระดับจะต้องไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร 
√K   (K  =  ระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร)  
   ๑5.๓ การค านวณปรับแก้ค่าระดับท่ีรังวัดได้ให้ใช้สูตรดังนี้ 
 ค่าแก้  = ความผิดทั้งหมด  x  ระยะจากหมุดแรกออกถึงหมุดที่ต้องการปรับแก้ 
    ระยะทางท้ังหมดของวงรอบ 
 หรือค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   ข้อ ๑6 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑6.1 เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการระดับ ให้เขียน
ตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ โดยอนุโลม 
  ๑6.2 คัดค่าระดับหมุดหลักฐานลงในแบบพิมพ์ค่าพิกัดฉาก 
  ให้จัดท าเป็น 2 ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 1 ชุด ส่งให้ส านักอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปท าการรังวัด 1 ชุด ภายในก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
   ข้อ ๒๐ ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๙ พร้อมด้วยสมุดสนามและรายการค านวณ
ทั้งหมดส่งใหฝ้่ายรังวัดสัมปทาน ส านักวิศวกรรมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ตรวจสอบ 

 
---------------- 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมดัประทับตรา  การเกบ็รักษาแรข่องกลาง  การจดัท าบญัชีของกลาง 

และการจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิดในคดคีวามผดิตามพระราชบญัญตัแิร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่มาตรา  ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ในการยึดหรืออายัดของกลางที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด   หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี  และให้มีอ านาจในการผูกมัด  ประทับตรา  จัดท า
บัญชีของกลาง  จัดท าฐานข้อมูล  การเก็บรักษาของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา  การเก็บรักษาแร่ของกลาง  การจัดท าบัญชีของกลาง  และการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ “ของกลาง”  ตามประกาศนี ้ หมายความถึง  บรรดาแร่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  

สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือเครื่องจักรกลใด ๆ  ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด  หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หมวด  ๑ 
การผูกมัดประทบัตราของกลาง 

 
 

ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจยึด  หรืออายัด  หรือรับมอบของกลางอย่างหนึ่ง
อย่างใดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้วให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ 

ข้อ ๕ กรณีของกลางเป็นเครื่องจักรกล  ให้ท าการผูกมัดประทับตรา  ดังนี้ 
(๑) ให้ผูกมัดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร  เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการกระท าความผิดด้วยลวดหรือลวดสลิงแล้วแต่ความเหมาะสมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละชนิด  
โดยจะท าการผูกมัดส่วนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดการท างานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ก็ได้ 
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(๒) การผูกมัดให้ผูกมัดด้วยเครื่องมือส าหรับดึง  หรือตรึงลวด  หรือลวดสลิง  แล้วแต่กรณี   
โดยไม่มีรอยต่อของลวดหรือลวดสลิงที่ใช้ในการผูกมัด  และให้ผูกมัดได้ด้วยประการใด ๆ   ตามความเหมาะสม  
หรือผูกมัดด้วยวิธีการอื่น ๆ  เพื่อมิให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ  สามารถใช้งานได้ต่อไป 

(๓) เมื่อท าการผูกมัดตาม  (๑)  และ  (๒)  แล้ว  ให้ผนึกจุดที่ผูกมัดซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถคลายลวด
หรือลวดสลิงได้ด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือตะกั่วที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ  เช่น  ตราเครื่องหมาย   
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๔) กรณีเครื่องจักร  เครื่องมือ  ที่ใช้ในการกระท าความผิดที่จะต้องถูกท าการผูกมัด  ท างานได้
ด้วยการควบคุมของเครือ่งคอมพิวเตอร ์ หรือเครื่องสมองกลอืน่  หรือห้องรับพลังงานไฟฟ้า  หรือพลังงาน
จากเครื่องก่อก าเนิดพลังงานอื่น  แล้วแต่กรณี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดหรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรก็ได้  เพ่ือมิให้เครื่องจักร  เครื่องมือดังกล่าว  สั่งการหรือส่งพลังงานได้  แต่ถ้าเป็นการผูกมัด
ให้ท าการผนึกจุดผูกมัดตาม  (๓) 

(๕) กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง  และผนึกจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบุกหรือ
ตะกั่วตาม  (๓)  ได้  ให้ท าการผนึกด้วยกระดาษกาวหรือกระดาษบันทึกภายในของส่วนราชการ  โดยให้
ระบุข้อความให้ชัดเจนลงบนกระดาษดังกล่าวด้วยข้อความที่แสดงให้เห็นชัด  อ่านและเข้าใจได้โดยง่าย 
ว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้งานโดยค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   แล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปีที่ด าเนินการก ากับไว้  พร้อมทั้งให้ประทับตราของทางราชการ
ก ากับไว้อีกชั้นหนึ่ง 

ข้อ ๖ การผูกมัดเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๕  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท าการผูกมัดประทับตราตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องเป็นวิธีการที่ไม่ให้มีการน าเครื่องมือ  
เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์นั้น ๆ  ไปใช้ในการกระท าความผิดได้อีก 

ข้อ ๗ กรณีของกลางเป็นยานพาหนะ  ให้จัดท าต าหนิรูปพรรณไว้ที่ของกลางที่ตรวจยึดหรือ
อายัดนั้น  และให้บันทึกรายละเอียดไว้  ดังนี้ 

(๑) ชนิดของยานพาหนะ   
(๒) ยี่ห้อ  รุ่น  สี 
(๓) หมายเลขทะเบียน 
(๔) หมายเลขเครื่องยนต์ 
(๕) หมายเลขตัวถัง 
(๖) ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองตามทะเบียนยานพาหนะนั้น 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ   
ข้อ ๘ เมื่อได้ท าการผูกมัดประทับตราเรียบร้อยแล้วให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยกรณี

ของกลางเป็นยานพาหนะ  เช่น  รถยนต์  ให้ท าการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของยานพาหนะ
ของกลางนั้น 

้หนา   ๗
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ข้อ ๙ กรณีของกลางเป็นแร่  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต  มอบหมายให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผูกมัดประทับตรา  บรรดาเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือเครื่องจักรกลใด  เพ่ือมิให้ท างานได้ 
ในระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  ให้น าหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตราในหมวดนี้   ไปใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวได้ 
โดยอนุโลม  โดยให้จัดท าหนังสือมอบหมายการผูกมัดประทับตราให้ผู้ประกอบการทราบตามแบบ 
แนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การเกบ็รกัษาแร่ของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เก็บรักษาและรับผิดชอบแร่ของกลางที่ได้  
รับมอบหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดหรืออายัดไว้ในที่ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับชนิด  ลักษณะ  สภาพ  
และคุณค่าของแร่ของกลางนั้น  ๆ  โดยจะเก็บรักษาไว้ในบริเวณส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้  และให้ด าเนินการ  ดงันี้ 

(๑) ตรวจสอบจ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  โดยวิธีการชั่งน้ าหนัก  วัดขนาด  หรือรังวัดค านวณหา
ปริมาตรตามวธิกีารรงัวดั  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งให้ท าต าหนิรปูพรรณ  บรรจุหีบห่อ  หรือถ่ายภาพไว้เปน็
หลักฐาน  หรือท าเครื่องหมายไว้ที่แร่ของกลางที่ตรวจยึดหรือรับมอบนั้น  และให้บันทึกหรือแนบไว้กับ
บัญชีของกลาง 

(๒) ท าการชักตัวอย่างแร่ของกลาง  เพ่ือวิเคราะห์หาร้อยละของแร่ของกลางนั้นโดยให้ 
ผู้ชักตัวอย่างท าบัตรบันทึกแสดงชนิดแร่  วัน  เดือน  ปี  ที่รับมอบ  ยึด  หรืออายัด  พร้อมทั้งชื่อผู้มอบ
หรือผู้ต้องหา  และผู้รับมอบและผู้ยึดหรืออายัด  แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการชักตัวอย่างแร่ของกลาง 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เสร็จแล้วให้เก็บบัตรบันทึกนั้นไว้ในถุงหรือผูกติดกับถุงตัวอย่างแร่ของกลาง
และผนึกด้วยแผ่นดีบุกหรือตะกั่วที่มีรูปรอยดวงตราของทางราชการ   เช่น  ตราเครื่องหมายของ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เป็นต้น 

(๓) การชักตัวอย่างแร่  ในกรณีที่รับมอบแร่ของกลางจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ให้กระท าต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มอบแร่นั้น  ถ้าได้ท าการยึดหรืออายัดแร่ของกลางได้จากผู้กระท าความผิด  
ให้ชักตัวอย่างแร่ของกลางต่อหน้าผู้กระท าความผิด   หากพบแร่ของกลางที่ต้องสงสัยว่าเกิดจาก 
การกระท าความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ให้ท าการชักตัวอย่างต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
ไม่น้อยกว่าสองคน 

้หนา   ๘
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(๔) ตัวอย่างแร่ของกลางให้แบ่งเป็น  ๓  ส่วน  โดยให้มอบให้แก่ผู้มอบหรือผู้ต้องหา  ๑  ส่วน  
ให้น าไปท าการวิเคราะห์โดยให้ส่งไปท าการวิเคราะห์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
หรือส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่เขต  หรือกรมทรัพยากรธรณี  แล้วแต่กรณี  ๑  ส่วน  
และให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่อีก  ๑  ส่วน 

ข้อ ๑๒ กรณีที่ไม่สามารถเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ที่ส านักงานของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ได้  อาจกระท าได้โดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากเก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่อื่น 
(๒) จ้างเฝ้ารักษาของกลาง   
ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่เห็นชอบ  แจ้งให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบถึงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ต้องเก็บแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่นโดยไม่ชักช้า       

ข้อ ๑๓ กรณีการเก็บรักษาแร่ของกลางไว้ในสถานที่อื่น  โดยวิธีการฝากเก็บรักษาของกลาง
ตามข้อ  ๑๒  (๑)  หรือวิธีการจ้างเฝ้ารักษาของกลาง  ตามข้อ  ๑๒  (๒)  ให้จัดท าสัญญาเป็นหนังสือไว้
กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๓ 
การจดัท าบญัชีของกลาง 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลาง  ลงรายละเอียดสิ่งของที่ยึด
หรืออายัดหรือรับมอบเป็นของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไว้ในบัญชีของกลาง
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๕ ให้ตรวจสอบสิ่งของที่ยึดหรืออายัดเป็นของกลางให้ถูกต้องตรงกันกับบันทึกการตรวจยึด
หรืออายัด  รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี  และค าให้การ  (ถ้ามี)  อย่าให้คลาดเคลื่อน  ถ้าต้องการ 
จะเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าข้อความใดให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกที่  ห้ามมิให้มีการขูดลบเป็นอันขาด 

ข้อ ๑๖ ของกลางที่เป็นเครื่องจักรกล  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  หรือวัตถุอื่นใด  ที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดทางทะเบียน  โดยอาจขอรับส าเนาทางทะเบียน  ส าเนาภาพถ่าย  แล้วให้ 
จดบันทึกข้อมูลทางทะเบียนแนบไว้กับบัญชีของกลาง  ในกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครอง  ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาในคดี  หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิดในคดี    
ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทราบถึงการยึดหรืออายัดของกลางนั้น   โดยให้
จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับและให้จัดเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัดหรือรับมอบของกลางลงลายมือชื่อรับรองการจัดท า
บัญชีของกลาง  และให้ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เป็นของกลาง  (ถ้ามี)  
ลงชื่อก ากับไว้ในบัญชีของกลางนั้นด้วย  พร้อมพยานอย่างน้อยสองคน   

กรณีผู้ต้องหาหรอืบุคคลที่ครอบครองหรือเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งของทีเ่ป็นของกลาง  ไม่สามารถหรือไม่
ยอมลงชื่อในบัญชีของกลาง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดหรืออายัดบันทึกหมายเหตุแห่งการนั้นไว้ 

หมวด  ๔ 
การจดัท าฐานขอ้มูลผู้กระท าความผิด 

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญตัิแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

ข้อ ๑๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดหรืออายัด  จัดท ารายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลของผู้กระท าความผดิ
และข้อมูลเกี่ยวกับของกลางตามประกาศนี้  ลงในบัญชีฐานข้อมูลตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  หรือ 
ตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

ข้อ ๑๙ บัญชีของกลางและฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบไว้ 
ให้กับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ยึดหรืออายัดของกลางนั้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้  เพ่ือประโยชน์ 

(๑) ในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่  หรือพนักงานสอบสวน  หรือพนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  
ว่าผู้กระท าความผิดนั้นเคยกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่มาก่อนหรือไม่  หรือ   

(๒) กรณีของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัด   เป็นของกลางที่ได้มาหรือได้ใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือตามกฎหมายอื่นมาก่อนหรือไม่   ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ในการประกอบการพิจารณาการขอริบของกลางตามมาตรา  ๑๗๔  หรือการขอคืนของกลางก่อนครบก าหนด
ตามมาตรา  ๑๔๙  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ตัวอย่างหนังสือมอบหมายการผูกมัดประทับตรา 
ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด

ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดท าบัญชีของกลาง และการจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิด 
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
-ครุฑ- 

ที่    ส่วนราชการ   

สถานที่ส่วนราชการ  

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

เรื่อง  การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรในระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เรียน  (ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/เงื่อนไขในใบอนุญาต) 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   ที่   /   ลงวันที่   

  ตามค าสั่งที่อ้างถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ท่าน  (ระบุลักษณะการสั่งการ)  
 นั้น 

 ดังนั้น ในระหว่างการปรับปรุงหรือแก้ไขหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่     ได้
มอบหมายให้  (พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ)  ท าการผูกมัด ประทับตรา  
(เครื่องมือ/เครื่องใช้/เครื่องจักรกลใดๆ)    โดยการ(ระบุวิธีการผูกมัดหรือประทับตรา)  
จ านวน    เครื่อง ได้แก่  (ระบุเครื่องจักร)   เพ่ือมิให้ท างานได้ในระหว่างการปฏิบัติ 
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่     เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุง
หรือแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการ 
  อนึ่ง การถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่ งตราหรือเครื่องหมาย  
อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ในสิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือ
รักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๔๑ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( ) 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาตหรือออกใบอนุญาต 
 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
..................................... 

หมายเหตุ : ปรับข้อความได้ตามข้อเท็จจริง 
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สัญญาฝากเก็บรักษาทรัพย์สินของกลาง 

ตามข้อ ๑๓ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด
ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดท าบัญชีของกลาง และการจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิด 

ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

สัญญาเลขท่ี……………………………. 
 
 สัญญานี้ท าขึ้น ณ ที ่........................................................................ ถนน ............................................. 
ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ........................................... 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ...........................……............. พ.ศ. .......................... ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ โดย.............................................................................. ผู้ได้รับมอบอ านาจ ตามหนังสือ         
มอบอ านาจ (แนบท้ายสัญญานี้) ....................................................................................... .................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ฝาก” ฝ่ายหนึ่ง กับ .......................…….……............................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ............... ถนน ..............….......................หมู่ที…่....... ต าบล/แขวง ……….......................…............. 
อ าเภอ/เขต ….................................................. จังหวัด .............................................................ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับฝาก”  อีกฝ่ายหนึ่ง  

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ฝากตกลงฝากและผู้รับฝากตกลงรับฝากทรัพย์สินของกลาง ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไปเก็บรักษาไว้  ณ  
บ้านเลขท่ี....................... ถนน ..................................... หมู่ที ่....................... ต าบล/แขวง ............................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด............................................................ 

 ข้อ ๒ ผู้ฝากตกลงฝากทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของผู้รับฝาก 
เป็นระยะเวลา .................................(วัน เดือน ปี) นับตั้งแต่วันท าสัญญาซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ ..............
เดือน ..................... พ.ศ. ........................... 

 ข้อ ๓ การฝากทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ผู้รับฝากตกลงคิดบ าเหน็จค่าฝากรวมทั้งค่าใช้สถานที่ 
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายเดือน ๆ ละ ............................... บาท (........................................) 

 ข้อ ๔ ผู้รับฝากต้องยอมให้ผู้ฝากตรวจสอบทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามที่ผู้ฝากต้องการ เว้นแต่ 
ผู้รับฝากจะมีเหตุขัดข้องและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าแล้ว 

 ข้อ ๕ ผู้รับฝากต้องสงวนและรักษาทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญา ให้เหมาะสมกับชนิดและ
สภาพของทรัพย์สินที่ฝากนั้น ถ้าทรัพย์สินที่ฝากเกิดสูญหายหรือบุบสลายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับฝาก
จะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถจะพิสูจน์ได้ว่า  
ถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

ข้อ ๖ ผู้รับฝาก... 
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-๒- 
 
 ข้อ ๖ ผู้รับฝากต้องไม่น าทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญาออกใช้สอยเอง  หรือน าไปให้ 
บุคคลภายนอกใช้สอยหรือให้บุคคลภายนอกเก็บรักษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ฝาก  
หากผู้รับฝากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่ฝากตามสัญญาสูญหายหรือบุบสลายไป  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับฝากจะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

 ข้อ ๗ ผู้รับฝากจะรับฝากทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญาให้ครบก าหนดตามสัญญา แต่ถ้ามี
เหตุขัดข้องและผู้รับฝากประสงค์จะขอบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับฝากจะต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  

ถ้าผู้ฝากประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดตามสัญญา ย่อมกระท าได้โดยแจ้งให้ 
ผู้รับฝากทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๘ ถ้าบุคคลภายนอกอ้างว่ามีสิทธิเหนือทรัพย์สินของกลางที่ฝากตามสัญญา และยื่นฟ้องผู้รับฝากก็ดี 
หรือยึดทรัพย์สินนั้นก็ด ีผู้รับฝากจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ฝากทราบทันที 

 ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการคืนทรัพย์สินของกลางตลอดจนค่าใช้จ่ายอันสมควรที่ผู้รับฝากได้ออกไปเพ่ือใช้
บ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนอันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่ฝากตามสัญญา ผู้ฝากตกลงจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
 ข้อ ๑๐ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับ  
ความเสียหายแล้ว ให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายหรือน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความ  
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 (ลงชื่อ)  ผู้ฝาก 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  ผู้รับฝาก 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  พยาน 
 ( ) 
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สัญญาจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สินของกลาง 
ตามข้อ ๑๓ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด

ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดท าบัญชีของกลาง และการจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิด 
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
สัญญาเลขท่ี……………………………. 

 
 สัญญานี้ท าขึ้น ณ ที ่................................................................. ถนน ..................................................... 
ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................. 
เมื่อวันที่ .................... เดือน ..................................... พ.ศ. ......................   ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ โดย...............................................................................ผู้ได้รับมอบอ านาจ ตามหนังสือ 
มอบอ านาจ (แนบท้ายสัญญานี้) ........................................................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................... ถนน................................ หมู่ที่......... ต าบล/แขวง ..................................... 
อ าเภอ/เขต............................ จังหวัด......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง   

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาตกลงจ้างและผู้รับสัญญาตกลงรับจ้างดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลาง ในคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
โดยทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ ที่.....................................................….…........…..หมู่ที่...................
ต าบล/แขวง..…….......................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวัด ............................................... 

 ข้อ ๒ ผู้ ให้สัญญาตกลงจ้างผู้ รับสัญญาให้ดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ  ๑ เป็น
ระยะเวลา……….........(วัน เดือน ปี) นับตั้งแต่วันท าสัญญา ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่............เดือน ....................  
พ.ศ. ................. 

 ข้อ ๓ ผู้ รับสัญญาตกลงรับค่าจ้ างดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ  ๑ เป็นรายเดือน  
เดือนละ…….........…..…......................... บาท (...........................................................)  

 ข้อ ๔ ผู้รับสัญญาต้องดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้เหมาะสมกับชนิด และสภาพ 
ของทรัพย์สินนั้น หากผู้รับสัญญาจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือบุบสลายไป  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้สัญญา เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

 ข้อ ๕ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่น าทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ออกใช้สอยเอง หรือน าไปให้บุคคลภายนอก
ใช้สอย หรือให้บุคคลภายนอกดูแลรักษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา หากผู้รับสัญญา 
 

 

ฝ่าฝืน... 
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-๒- 
 

ฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินตามข้อ ๑ เกิดสูญหายหรือบุบสลายไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม  
ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้น  เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยที่สามารถ 
จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

 ข้อ ๖ ผู้รับสัญญาจะดูแลและรักษาทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ให้ครบก าหนดตามสัญญาแต่ถ้ามี
เหตุขัดข้องและผู้รับสัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ ๒ ผู้รับสัญญา
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

ถ้าผู้ให้สัญญาประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามข้อ  ๒ ย่อม
กระท าได้โดยแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๗ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับ  
ความเสียหาย ให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายหรือน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 
 (ลงชื่อ)  ผู้ให้สัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  ผู้รับสัญญา 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  พยาน 
 ( ) 
 
 (ลงชื่อ)  พยาน 
 ( ) 
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บัญชีของกลางในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามข้อ ๑๔ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การผูกมัด

ประทับตรา การเก็บรักษาแร่ของกลาง การจัดท าบัญชีของกลาง และการจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิด 
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
       วันที่ ........................................ 

สถานที่เกิดเหตุ.............................................................................................................. ........................................ 
คดีระหว่าง................................................................ ............................................................................................  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 ขอรับรองว่า ของกลางตามบัญชีที่จัดท าข้ึนนี้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ)   พนักงานเจ้าที ่
 ( .) 

 (ลงชื่อ)   ผู้ต้องหา / 
 ( .) ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 (ลงชื่อ)   พยาน 
 ( .) 

 (ลงชื่อ)   พยาน 
 ( .) 
หมายเหตุ : ปรับได้ตามข้อเท็จจริง 
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  การก าหนดสว่นลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชนพิ์เศษแก่รฐั 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  9  วรรคสองของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐกรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ  การขอประทานบัตร   
และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2561   
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  การก าหนดส่วนลดส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ใช้ส่วนลดตามประกาศนี้ในการค านวณส่วนลด  เพ่ือการค านวณอัตราร้อยละ

ส าหรับใช้ค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐตามมูลค่าแร่ 
ข้อ 4 การค านวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้ก าหนดส่วนลด  ดังนี้ 
(1) แร่ที่มีนโยบายเฉพาะ 
 (1.1) หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเ พ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 

ร้อยละศูนย์ 
 (1.2) หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์   ให้ก าหนดส่วนลด 

ร้อยละศูนย์ 
 (1.3) แร่โพแทช  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้า 
 (1.4) แร่ควอตซ์  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 
 (1.5) แร่ทองค า  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 
 (๑.๖) แร่เงิน  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละศูนย์ 
(2) แร่เพ่ือใช้ในงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ได้แก่  หินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละห้าสิบ 
(3) แร่เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและความมั่นคง  ได้แก่  แร่ถ่านหิน  ให้ก าหนดส่วนลด

ร้อยละเจ็ดสิบห้า 
(4) แร่อื่น ๆ  นอกเหนือจากแร่ตาม  (1) - (3)  ให้ก าหนดส่วนลดร้อยละยี่สิบห้า 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการเปรียบเทียบในคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล 

ที่กําหนดไว้ตามมาตรา  179  ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา  178  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่  และ 

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

หมวด  ๑ 
การประชุมของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๔ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้กรรมการที่มาประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุมให้ ถือ เสียงข้ างมาก   กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหนึ่ ง 
ในการลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้ประธานคณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ไม่เกิน  ๒  คน   
เพื่อเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการในการดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ในการประชุม  รวมถึงงานด้านเอกสารต่าง ๆ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือมีโทษปรับสถานเดียว 

ข้อ 6 เม่ือเกิดกรณีการกระทําความผิดขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้กล่าวหา  พร้อมทั้งให้จัดทําบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา  และบันทึกคําให้การ 
ของผู้ต้องหา  โดยให้กระทําต่อหน้าผู้ต้องหาและให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้ 

(2) ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาเก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  แล้วสรุปผลการตรวจสอบส่งให้คณะกรรมการเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ 

ข้อ 7 เม่ือคณะกรรมการได้รับเร่ืองจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี  
ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 8 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการพิจารณาจากพยานหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกการจับกุม  (ถ้ามี) 
(๒) บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา 
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(4) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน  
(5) พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง   
ข้อ 9 การจัดทําบันทึกเก่ียวกับการเปรียบเทียบตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด ๆ  เท่าที่จําเป็น

มาประกอบการพิจารณาหรือจะออกเดินเผชิญสืบด้วยตนเองก็ได้ 
ข้อ 11 บรรดาความผิดซึ่งได้กระทําหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระทํา 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการในเขตกรุงเทพมหานครดําเนินการเปรียบเทียบ  

ณ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น  ให้คณะกรรมการในเขตจังหวัดนั้นดําเนินการเปรียบเทียบ  ณ  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

กรณีความผิดซึ่งได้กระทําในหลายจังหวัด  หรือความผิดส่วนหน่ึงกระทําในจังหวัดหนึ่งแต่อีกส่วนหน่ึง
กระทําในอีกจังหวัดหนึ่ง  หรือเป็นความผิดที่ได้กระทําต่อเนื่องกันในหลายจังหวัดให้คณะกรรมการ 
ในเขตจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้ดําเนินการเปรียบเทียบ 

ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบคดีที่ผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมให้
เปรียบเทียบเท่านั้น  

การทําบันทึกการเปรียบเทียบคดีจะกระทําต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 13 ในการกําหนดจํานวนเงินค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชําระ  ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจ

โดยคํานึงถึงความหนักเบาและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด  รวมถึงประวัติการกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่ผ่านมาของผู้ต้องหาด้วย 

ข้อ 14 เม่ือคณะกรรมการได้ทําการเปรียบเทียบเสร็จแล้ว  ให้ดําเนินการส่งเร่ืองคืนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมแจ้งผลการเปรียบเทียบ   

ข้อ ๑5 การกระทําความผิดใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีอํานาจเปรียบเทียบ  
หรือเห็นว่าผู้ต้องหาควรถูกฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล  หรือกรณีที่เห็นว่าการกระทํานั้นไม่เป็นความผิด
ตามข้อกล่าวหา  ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องพร้อมความเห็น
เพื่อดําเนินการต่อไป     

ข้อ 16 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้รับเร่ืองตามข้อ  14  ให้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ต้องหามาชําระค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการทําการเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้ง   

กรณีผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กรณีที่ ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบแล้วแต่ ไม่ยอมชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้เป็นเจ้าของเรื่องดําเนินคดีต่อไป  

ข้อ ๑7 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น  และให้ผู้รับเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา  และ 
ให้ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้มาชําระค่าปรับ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ด้วย 
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ข้อ 18 ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสํานวนการเปรียบเทียบ
ในคดีที่ แล้วเสร็จ  โดยให้จัดทํ าบัญชีสารบบคดี เป รียบเทียบไว้ เป็นหลักฐาน   และรายงานผล 
การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ทราบภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไปด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่

ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
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   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
ว่าด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้วา่พบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  กําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรต้องส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  54  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักฐาน 
ที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมือง  พ.ศ.  2561”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองอยู่ในเขตคําขอประทานบัตร  

ให้ใช้ข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   
(1) รายงานผลการสํารวจแร่ที่สามารถคํานวณปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่ได้ตามอาชญาบัตร

ผูกขาดสํารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ  ซึ่งได้รายงานตามมาตรา  44  หรือมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560  แล้วแต่กรณี 

(๒) หลักฐานการพบแร่ชนิดที่ประสงค์จะทําเหมืองพร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่  
เพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบและผู้ขอประทานบัตรให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 

(๓) ข้อมูลการสํารวจแร่ของทางราชการ  ซึ่งได้สํารวจไว้ในพื้นที่ที่มีการยื่นคําขอประทานบัตรนั้น  
พร้อมทั้งปริมาณแร่สํารองของแหล่งแร่เพื่อใช้ประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร  โดยมีนักธรณีวิทยา
หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบแสดงข้อมูลทางวิชาการ
และให้คํารับรองประกอบการย่ืนคําขอประทานบัตร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  256๑ 
วิษณุ  ทับเที่ยง 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ว่าดว้ยการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

ตามพระราชบัญญัตแิร ่ พ.ศ.  2560   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  149  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ว่าด้วย 
การคืนทรัพย์สินที่ยึดไวเ้นือ่งในการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องขอรับทรัพย์สินคืน 
“ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง  หรือทายาทผู้มีสิทธิ

รับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก 
“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บรรดาแร่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สัตว์พาหนะ  ยานพาหนะ  

เครื่องจักรกลใด ๆ   หรือเงิน  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ.  2560   

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การคนืทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

 
 

ข้อ ๔ ในกรณีทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดไว้ตามมาตรา  148  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  มิใช่เป็นของผู้กระท าความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดีคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ 
ให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด  หรือ 

(2) เมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดได้ทรัพย์สิน 
นั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา 

้หนา   ๑
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หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการคนืทรัพย์สินที่ยดึไว้เนื่องในการกระท าความผดิ 

 
 

ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบค าร้องขอรับทรัพย์สินคืนแนบท้ายระเบียบนี้  พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา  ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) กรณีนิติบุคคล  ให้แสดงหลักฐานที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น   
(๓) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืน 
(๔) ในกรณีที่สิทธิในทรัพย์สินที่ขอคืนมี เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม  จะต้องแสดงหลักฐาน 

ที่แสดงถึงความยินยอมในการขอคืนทรัพย์สินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนั้น 
(5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์  ระบุให้บุคคล  

ที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นค าร้องและด าเนินการตามค าร้องเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนแทนบุคคลหรือนิติบุคคล  
ทั้งนี้  ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  และผู้รับมอบอ านาจ  
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

กรณีเอกสารตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้  อาทิ  หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท  หรือเอกสารราชการอื่น  หากผู้ยื่นค าร้องมิไดน้ าเอกสารดงักล่าวมา  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่
แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้ประกอบค าร้อง  เว้นแต่ผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์ 
จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเองพร้อมรับรองส าเนา  
และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้ว  ให้มีหนังสือสอบถามไปยังพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี  ว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหรือไม่  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งว่า 

(1) ทรัพย์สินตามค าร้องมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถคืนทรัพย์สินตามค าร้องไปยังผู้ยื่นค าร้อง   

(2) ทรัพย์สินตามค าร้องไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ  7  ต่อไป 

ข้อ 7 การคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ เก็บรักษา
ดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สินที่ยึดไว้จัดท าบันทึกรายงานการขอคืนทรัพย์สินเสนออธิบดี  พร้อมทั้งชี้แจง
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(1) เป็นทรัพย์สินที่คืนกรณีใด  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงถงึสิทธิในทรพัย์สินที่ขอคนื  
เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดี   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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(๒) บันทึกสภาพและรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะคืน  โดยเปรียบเทียบกับสภาพ 
และรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ได้มีการตรวจยึด  พร้อมทั้งให้ระบุ  
ด้วยว่าทรัพย์สินนั้นมีสภาพคงเดิม  หรือช ารุดเสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  อย่างไร 

(๓) กรณีทรัพย์สินที่จะคืนได้จัดท าสัญญาฝากหรือสัญญาการจ้างเฝ้ารักษาทรัพย์สิน 
ไว้กับบุคคลอื่น  ให้แนบส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณีมาพร้อมกับบันทึกรายงาน
การขอคืนทรัพย์สิน 

(๔) ให้ตรวจสอบประวัติของทรัพย์สินที่ขอคืนว่าได้เคยถูกน าไปใช้ในการกระท าความผิ ด 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่  โดยรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบให้อธิบดีทราบพร้อมความเห็น  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป   

ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนทรัพย์สินจากอธิบดีแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนทราบ   

ขอ้ 9 ในการคืนทรัพย์สินให้กับผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการ
บันทึกสภาพและรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะคืนไว้  โดยเปรียบเทียบกับสภาพและรายละเอียด  
แห่งทรัพย์สินที่จะคืนตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในขณะที่ท าการตรวจยึด  พร้อมทั้งท าบันทึกการส่งมอบ 
และรับมอบทรัพย์สินที่คืนนั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้คืนตามสภาพ  ณ  วันที่ผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืน   
ได้รับมอบทรัพย์สิน   

ข้อ ๑0 ในการส่งคืนทรัพย์สิน  หากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จะคืนได้ถูกจัดการขายเพ่ือยึดถือ
เงินไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลางก่อนคดีถึงที่สุด  ตามมาตรา  ๑๕๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับผู้มีสิทธิ
ขอรับทรัพย์สินคืนแทนทรัพย์สินที่ขอคืนต่อไป 

ข้อ ๑1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีทะเบียนทรัพย์สินที่คืนตามแบบที่ก าหนดไว้ 
แนบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกรณีที่อาจมีการน าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในภายหลังอีก  พร้อมทั้งให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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คําร้องขอรบัทรพัย์สนิคืน 
ตามข้อ 5 ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ 

เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พ.ศ. 2561 

   

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

 
กรณเีปน็บคุคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.................
หมายเลขประจําตัวของผู้ถือบัตรประชาชน............................................... อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................... หมู่บ้าน..............................................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท.์........................................................โทรสาร.........................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................................................................................................. 
กรณเีปน็นติบิคุคล 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด................................................................................................................ตาม
หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.................................................................................................... 
หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่.................................................................................................. 
ลงวันที่..............เดือน.............................................. พ.ศ. ................ ที่ต้ังสาํนักงาน เลขที่................. หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................ช่ือหมู่บ้าน...................................................... 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร.................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)................................................................................................................................ 

ขอย่ืนคําร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอรับคืนทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ตามบันทึกการจับกุม/ตรวจยึด/อายัด ลงวันที่........ เดือน .................... พ.ศ. ......... 
จํานวน .................. รายการ ตามบัญชีทรัพย์สินที่ขอคืนแนบท้ายคําร้องน้ี 

พร้อมคําร้องน้ี ข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานในการขอรับทรัพย์สินคืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
(.......................................................) 
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บญัชทีรพัย์สนิที่ขอคืน 

แนบท้ายคําร้องขอรับทรัพย์สินคืน ลงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................. 
   

 
 ข้าพเจ้า ……………………..…………..……….....………. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนมีความประสงค ์
จะขอรับทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ตามบันทึก 
การจับกุม/ตรวจยึด/อายัด ลงวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............. จํานวน ............ รายการ ดังน้ี 
 

ลําดบัที ่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

  
 
 

 
ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ย่ืนคําร้อง

                   ....................................................)(.....  
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บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน 
ตามข้อ 9 ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ 

เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

       เขียนที่.......................................................... 
           ..................................................................... 

                                                             วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. ............... 
  บันทึกฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้า........................................................... 
ตําแหน่ง.................................................................................. ซึ่งต่อไปในบันทึกน้ีเรียกว่า “ผู้ส่งมอบ” ฝ่ายหน่ึง 
กับ…………......…..........…….….........… อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่…….…หมู่ที่ .......... ถนน………….…….................
ตําบล/แขวง…………………..….…………อําเภอ…………..................…….……… จังหวัด…………………………………...…… 
ซึ่งต่อไปในบันทึกน้ีเรียกว่า “ผู้รับมอบ” อีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้ส่งมอบได้ทําการส่งมอบทรัพย์สินที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้ยึดไว้เน่ืองในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญั ติแร่ พ.ศ. 2560 คืนให้กับผู้รับมอบ 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิขอรับทรัพย์สินคืนตามรายละเอียด ดังน้ี 

ข้อ 1 ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้รับมอบ จํานวน ................... รายการ ตามบัญชี
ทรัพย์สินแนบท้ายบันทึกน้ี  

ข้อ 2 ผู้รับมอบตกลงรับทรัพย์สินตามข้อ 1 คืน โดยยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 
ดังน้ี  
                       (๑) ผู้รับมอบจะไม่นําหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนนําทรัพย์สินที่คืนตามข้อ 1 น้ี
กลับไปใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่โดยเด็ดขาด  
  (๒) หากตรวจสอบพบว่ามีการนําทรัพย์สินที่คืนตามข้อ 1 กลับไปใช้ในการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่อีกเมื่อใด ให้ถือว่าผู้รับมอบมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้มีการนําทรัพย์สินน้ันกลับไปใช้ใน
การกระทําความผิดอีก 
  (๓ ) ผู้รับมอบยินยอมที่จะรับทรัพย์สินตามข้อ 1 คืนตามสภาพของทรัพย์สิน  
ณ วันที่รับมอบ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
  บันทึกฉบับน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผูส้่งมอบ 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ…………………………………………ผู้รับมอบ 

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

ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ…………………………………………พยาน 

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

420



บญัชทีรพัย์สนิ 
แนบท้ายบันทกึการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินลงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ............... 

   
 

  บัญชีทรัพย์สินน้ีจัดทําขึ้นระหว่าง................................................ ตําแหน่ง.......................................... 
ผู้ส่งมอบ ฝ่ายหน่ึง กับ.......................................................... ผู้รับมอบ อีกฝ่ายหน่ึง โดยผู้ส่งมอบได้ส่งมอบ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้รับมอบ จํานวน .................. รายการ ดังน้ี 

 
ลําดบัที ่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

   
 
 

ลงช่ือ .......................................................... ผู้ส่งมอบ          
  (.......................................................) 

ตําแหน่ง .....................................................   
 
 
 
ลงช่ือ ......................................................... ผู้รับมอบ 

   (......................................................) 
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ประกาศคณะกรรมการแร่ 
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กองกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3621 โทรสาร 0 2202 3622 


