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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานการทําเหมือง
ประจําเดือน…………………..…………………พ.ศ………………

1. ชื่อเหมือง
2.ชื่อผู้ถือประทานบัตร
……………………………………… ……………………………………………………………
............................................ ประทานบัตรที.่ ...........................................

3. ชื่อผู้รับช่วงการทําเหมือง
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

4. ชื่อวิศวกรผู้ควบคุม...................................................................................... 5. ประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรที่เปิดการทําเหมือง
ในเดือนนี้
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
หมายเลขที.่ ..............................................................................
..........................................................................................................................
ตําบล....................................อําเภอ.........................................
จังหวัด......................................................................................
6. ชนิดแร่ที่ทํา..............................................................................................
ประทานบัตรหมดอายุ วันที.่ .............เดือน...............................
....................................................................................................................
พ.ศ.....................
7. วิธีการทําเหมือง
8. ประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรที่ร่วมแผนผังโครงการ
หาบ
อื่นๆ โปรดระบุ …………………......................……………
ประทานบัตรที.่ .......................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
9. รายละเอียดต้นทุนการผลิตและจําหน่าย
รายการต้นทุนการผลิตและจําหน่าย
1. ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน
2. ต้นทุนค่าจ้างพนักงาน
3. ต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5. ต้นทุนการผลิตอื่นๆ โปรดระบุ
5.1 ..........................................................................
5.2 ..........................................................................
5.3 ..........................................................................
รวมต้นทุนการผลิต
6. ค่าขนส่งสินค้าเพื่อจําหน่าย
7. ต้นทุนจําหน่ายอื่นๆ โปรดระบุ
7.1 ...........................................................................
7.2 ...........................................................................
7.3 ...........................................................................

มูลค่า (บาท)

10. เนื้อที่ที่ได้รับประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว
จํานวน………......…….แปลง
จํานวน…..…........……ไร่………......…งาน……..........……ตร.วา
เนื้อที่ทําเหมือง ในที่เดิม เปิดพื้นที่ใหม่
จํานวน………......…….แปลง
จํานวน…..…........……ไร่………......…งาน……..........……ตร.วา
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มเปิดการ
จํานวน………......…….แปลง
จํานวน…..…........……ไร่………......…งาน……..........……ตร.วา
11. จํานวนดินหรือหินปนแร่ที่ขุดได้
เป็นเปลือกดิน จํานวน…………………….....………ลบ. เมตร
เป็นแร่ จํานวน…………………….………....…………ลบ. เมตร
เป็นดินปนแร่ จํานวน……………….……......………ลบ. เมตร

รวมต้นทุนการผลิตและจําหน่าย
เอกสารใบอนุญาต
 ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด..............................................................................................................................................................
 ใบอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที.่ ................................................................................................................................................................
 ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐...............................................................................................................................................
 ใบอนุญาตอื่นๆ....................................................................................................................................................................................

12. แร่ที่ผลิตได้หรือรับจากการแต่ง (*กรุณาใส่หน่วยเดียวกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ เช่น เมตริกตัน หาบหลวง ฯลฯ)
ชนิดและ
ยกมา
ผลิตได้
รับจากการแต่ง อื่นๆ โปรดระบุ
รวม
คุณลักษณะที่ใช้ใน
(1)
(2)
(3)
............ (4)
(1+2+3+4)
การซื้อขายแร่

แร่คงคลัง
ณ สิ้นเดือน

กําลังการผลิตสูงสุด
ต่อเดือน

ปริมาณสํารองแร่
ณ สิ้นเดือน

การจําหน่าย (*กรุณาใส่หน่วยเดียวกับการชําระค่าภาคหลวงแร่ เช่น เมตริกตัน หาบหลวง ฯลฯ) (**โปรดระบุด้วยว่าเป็นราคาจําหน่ายหน้าเหมือง หรือราคาถึงโรงงาน หรือราคา F.O.B.)
จําหน่ายในประเทศ
ส่งออกต่างประเทศ
เลขที่
ประกอบกิจการขนส่งผู้ใช้
เลขที่ใบ
ประเภทอุตสาหกรรม
ชนิดและสภาพแร่
ใบเสร็จรับเงิน
วัตถุดิบ
ปริมาณ*
ราคา**
ปริมาณ*
ราคา**
อนุญาตขนแร่
ที่นําแร่ไปใช้
ค่าภาคหลวงแร่
(ชื่อบริษัท/ที่อยู/่ เบอร์ติดต่อ)
(หน่วย.............)
(บาท/หน่วย)
(หน่วย.............)
(บาท/หน่วย)
เลขที่ใบอนุญาต

13. จํานวนแรงม้า
13.1 จํานวนแรงม้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมือง
(1) รถแทรกเตอร์
(2) รถตัก
(3) รถขุด
(4) เครื่องอัดลม
(5) เครื่องเจาะ
(6) เครื่องเจาะแจคแฮมเมอร์
(7) เครื่องสูบทราย
(8) เครื่องสูบน้ํา
(9) อื่น ๆ

จํานวน………………คัน…………........……แรงม้า
จํานวน………………คัน………….........……แรงม้า
จํานวน………………คัน………….........……แรงม้า
จํานวน……............เครื่อง…………....……แรงม้า
จํานวน……….......…เครื่อง…………....……แรงม้า
จํานวน………......…เครื่อง…………....……แรงม้า
จํานวน……......……เครื่อง…………....……แรงม้า
จํานวน……......……เครื่อง…………....……แรงม้า
………………………………………….........……แรงม้า

13.2 จํานวนแรงม้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการลําเลียงขนส่ง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รถบรรทุกเทหลัง
รถบรรทุก
สายพานลําเลียง
การขนส่งโดยลวดสลิง
อื่น ๆ

จํานวน………...……คัน………………......…แรงม้า
จํานวน……...………คัน………………......…แรงม้า
จํานวน…….....……เส้น………..............…แรงม้า
จํานวน………...……เส้น…………........……แรงม้า
……………………………………………...........…แรงม้า

13.3 จํานวนแรงม้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการล้างแร่ แต่งแร่………….………แรงม้า
13.4 จํานวนแรงม้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้า…………..………แรงม้า

14. เชื้อเพลิงที่ใช้ในเดือนนี้
น้ํามันเบนซิน………………….......…..ลิตร
น้ํามันดีเซล……………………....….…..ลิตร
น้ํามันหล่อลื่น…………...…....….…….ลิตร
เชื้อเพลิงอื่น ๆ………………........……ลิตร
ไฟฟ้า………………………….…....…….ยูนิต
15. จํานวนพนักงานและกรรมกร
พนักงานฝ่ายธุรการ………....……..คน
พนักงานฝ่ายเทคนิค………....…….คน
กรรมกร………….……….....…………คน
16. จํานวนวันและชั่วโมงทํางานในเดือนนี้
วันทําการ………………………………วัน
เวลาทําการ………………...………...ช.ม.
(สําหรับเหมืองเรือขุด)
17. จํานวนเรือขุดในเดือนนี้
17.1 เรือขุดทําการ
บนบก…………………………….……ลํา
ในทะเล……………………….….……ลํา
17.2 เรือขุดหยุดการ
บนบก…………………………………ลํา
ในทะเล…………………….…………ลํา

18. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………………………
19. แผนที่แสดงการทําเหมือง (ตามแนบท้าย)
20. หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................................................
21. บันทึกเจ้าหน้าที่ผตู้ รวจรายงาน..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

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

(ลงชื่อ)............................................................................................
ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับช่วงการทําเหมือง

แผนที่แสดงการทําเหมือง
ประจําเดือน.........................................พ.ศ................
ประทานบัตรที.่ ................................................................................ของ..........................................................................
ร่วมกับแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที.่ ..........................................ของ.........................................................
ที่ตําบล.......................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................................................



มาตราส่วน.........................................

