เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง
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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร
หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 กํ าหนดให้ ก รณี ที่ อ าชญาบั ต ร ประทานบั ต รหรื อ
ใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 118 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง 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 ให้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่
(2) ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 4 กรณีหนังสือสําคัญหรือใบอนุญาตต่อไปนี้ ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ให้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
(1) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรทุกประเภท
(2) ใบอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ยกเว้นใบอนุญาต
ตามข้อ 3 (2)
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบแทนตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้ยื่นคําขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมวด 2
วิธีการออกใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ข้อ 6 เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ได้รับคําขอตามข้อ 5 ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคําขอได้กรอกข้อความและยื่นรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นหรือ ไม่ หากเห็ น ว่ า ยั งกรอกข้ อ ความไม่ ถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ ค รบถ้ วนหรื อ ยั งขาดเอกสาร
หรื อ หลั ก ฐานใด ให้ แ จ้ ง ผู้ ยื่ น คํ า ขอแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ทั น ที ถ้ า ยั ง ไม่ อ าจดํ า เนิ น การได้ ในขณะนั้ น
ให้ทํ าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยให้ผู้ยื่นคําขอและ
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ลงนามไว้ในบั นทึ กดังกล่าว แล้วแจ้งให้ ผู้ยื่นคําขอไปแก้ไขหรือ ยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ภายในห้าวันทําการนับแต่ได้รับแจ้ง หากผู้ยื่นคําขอมิได้ดําเนินการภายในกําหนดเวลาก็ให้คืนคําขอ
(2) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคําขอกรอกข้อความและยื่นรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
(2.1) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
(2.2) ค่ารับรองสําเนาเอกสาร
(2.3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแร่หรือใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
เป็นผู้ออกใบแทน โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่อนุญาตนั้น
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ออกใบแทนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่
อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร โดยให้คัดสําเนาจากฉบับของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่
ที่อาชญาบัตรหรือประทานบัตรตั้งอยู่
ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ที่ออกใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 ยกเว้น ใบอนุ ญ าตตามข้ อ 3 (2) โดยให้ คั ด สํ าเนา
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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(1) รายงานให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ
(2) ประสานสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ จั ด ทํ า สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ ดั ง กล่ า ว
ฉบั บ สํ านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด แล้ วนํ าเสนออธิบ ดี ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
เพื่อออกใบแทน
ข้อ 12 การออกใบแทนตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือ ข้อ 11 แล้วแต่กรณี
ให้ ประทับ คําว่า “ใบแทน” สีแ ดงเหนือตราครุฑ แล้วเขียนหรือ ประทั บ ข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้
ด้ า นหน้ า ว่ า “ใบแทนฉบั บ นี้ ให้ ใช้ แ ทนต้ น ฉบั บ ที่ ชํ า รุ ด สู ญ หาย หรื อ ถู ก ทํ า ลาย” และให้ อ ธิ บ ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีลงนามไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 13 กรณี เจ้ าพนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร่ป ระจํ าท้ อ งที่ ได้ อ อกใบแทนตามข้ อ 8 ให้ แ จ้ ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมสําเนาใบแทนดังกล่าวเพื่อทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วิษณุ ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบคำขอรับใบแทน
อำชญำบัตร ประทำนบัตร หรือใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

เขียนที.่ ............................................................
.........................................................................
วันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ...............
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ
ข้าพเจ้า.............................................................................. อายุ...........ปี สัญชาติ............................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ............................................................. บ้านเลขที่............... หมู่ที่ ......................
ตรอก/ซอย...........................................................ถนน........................................หมู่บ้าน....... .....................................
ตาบล/แขวง............................................................... อาเภอ/เขต...............................................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................ โทรศัพท์..............................
โทรสาร.......................................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ......................................................
กรณีเป็นนิติบุคคล
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด ...................................................................................ตามหนังสือรับรอง
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ...................................................... หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที.่ .......................................... ลงวันที่......................... เดือน.......................................... พ.ศ. ..............................
ที่ตั้งสานักงาน เลขที.่ .................................. หมู่ท.ี่ ................ ตรอก/ซอย ............................. ถนน.............................
หมู่บ้าน......................................................ตาบล/แขวง ........................... เขต/อาเภอ...............................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................โทรศัพท์.......................................
โทรสาร ........................................... ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................................................
เป็นผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต..........................................................................
มีความประสงค์จะขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจาก
ชารุดในสาระสาคัญ
สูญหาย
ถูกทาลาย

-2พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน........................ ฉบับ คือ
บั น ทึ ก ค ารั บ รองเพื่ อ ขอรั บ ใบแทนประทานบั ต ร อาชญาบั ต ร หรื อ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
สาเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจทั่วไปพร้อมติดอากรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะมายื่นคาขอ
และดาเนินการตามคาขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................

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

หมำยเหตุ

1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอื่น
ถ้าผู้ยื่นคาขอมิได้นามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบ
คาขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะนาเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. กรณีบัตรประจาตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3. กรณี ก ารมอบอ านาจให้ บุ ค คลอื่ น มายื่ น ค าขอแทน ให้ ผู้ ม อบอ านาจแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
พร้อมรับรองสาเนา และผู้รับมอบอานาจต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที่
1. รายการจดทะเบียนคาขอและค่าธรรมเนียม
1.1 ได้จดทะเบียนเป็นคาขอที่...................................... ลงวันที่.............. เดือน............................ พ.ศ. ..............
เวลา...................................... น.

ลายมือชื่อ ......................................................................
(......................................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น/เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่
1.2 รายการค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคาขอต้องชาระพร้อมกับการยื่นคาขอ
(1) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
เป็นเงิน ............................................. บาท
(2) ค่ารับรองสาเนาเอกสาร
เป็นเงิน ............................................. บาท
(3) ค่าใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
เป็นเงิน ............................................. บาท
รวมเป็นเงิน ............................................. บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................................
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ................................... ลงวันที่.......... เดือน......................... พ.ศ. .................

ลายมือชื่อ.................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(....................................................)
2. ได้ออกใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต.......................................................................................
เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ................... และได้ตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียม
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอ
เมื่อวันที่................... เดือน........................................ พ.ศ. ...................

ลายมือชื่อ………………………………………………ผู้บันทึก
(........................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................

บันทึกคํารับรอง
เพื่อขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560
เขียนที่.................................................................
...................................................................
วันที่............. เดือน.....................................พ.ศ. ...............
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อรับรองว่า ข้าพเจ้า..................................................................................
อายุ............ปี สัญชาติ............................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................
ซึ่งเป็นผู้ถืออาชญาบัตร/ประทานบัตร/ใบอนุญาต.................................................................................................
ตั้งอยู่หมู่ที่.........ตําบล....................................อําเภอ....................................................จังหวัด..............................
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด......................................................
กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด...........................................................
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน...............................................................
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที่............... ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด..........................................
ได้ยื่นคําขอเพื่อขอรับใบแทนอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต...................................
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่...............................หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น...................................
เนื่องจากอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า
ชํารุด
สูญหาย
ถูกทําลาย
เมื่อวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตามคําขอ
และข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบแทนอาชญาบัตร
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.......................................................)
หมายเหตุ กรณีเป็นนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามพร้อมประทับตรา

