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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่
การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่
พ.ศ. 2561
โดยที่เห็นสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่
การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ ซึ่งชนิด แร่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุต สาหกรรม
ประกาศกาหนดให้เป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 กรณีการซื้อแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรับซื้อแร่ต ามชนิ ด จานวน และน้าหนักที่ระบุในใบอนุญ าตขนแร่หรือใบรับแจ้ง
การร่อนแร่
(2) ต้องเก็บแร่ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับอนุญาต
(3) ต้องจัดให้มีป้ายที่มีลักษณะแข็งแรง คงทนถาวร แสดงข้อความกากับไว้ให้เห็น โดยชัดแจ้ง
บริเวณกองแร่แต่ละกองว่าเป็นแร่ชนิดใดและของผู้ใด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(4) กรอกรายการรับมอบแร่พร้อมกับลงนามกากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่แล้วส่งคืน
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทันที
ข้อ 4 กรณีการขายแร่ ให้ผู้มีสิทธิขายแร่ ได้แก่ ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่
ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ผู้แจ้งการร่อนแร่ และผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่
ต้องแสดงใบอนุญาตขนแร่แก่ผู้รั บใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่มีการขายแร่ และให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่
ลงนามกากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่ทุกครั้ง
(2) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้แจ้งการร่อนแร่ ต้องแสดงใบแจ้งการร่อนแร่แก่ผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ทุกครั้งที่ขายแร่
(3) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็น ผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น ให้แสดงหนังสืออนุญาตทุกครั้งที่ขายแร่
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ข้อ 5 กรณีการครอบครองแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) แสดงสถานที่ เก็บแร่ในครอบครอง ถ้าสถานที่ครอบครองแร่เป็น อาณาบริเวณต้องมี
ขอบเขตที่ชัดเจน จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวรและแสดงข้อความกากับไว้ในบริเวณกองแร่ทุกกอง
โดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึงชื่อผู้ได้รับอนุญาต
(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพื้นที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(3) กรณีแร่ในครอบครองอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรือในที่ดนิ ของบุคคลอื่น การกระทาใด ๆ ต่อแร่
ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
ข้อ 6 กรณีการเก็บแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่ ต้องแสดงบริเวณที่กองแร่ไว้แต่ละกอง จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ
คงทนถาวรแสดงข้อความกากับไว้ในบริเวณที่กองแร่ทุกกองโดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึง
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพื้นที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 กรณีการขนแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องขนแร่ไปตามเส้นทางและช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่
(2) ต้องนาใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับกากับไปพร้อมกับการขนแร่ ยกเว้นกรณีการขนแร่โดยใช้
รถบรรทุ ก หรือ พาหนะอื่ น ใดตั้ งแต่ 2 คั น แต่ ไม่ เกิ น 10 คั น ให้ ใช้ ใบอนุ ญ าตขนแร่ฉ บั บ ส าเนา
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองกากับไปพร้อมกับการขนแร่ได้
(3) การพั ก แร่ ร ะหว่ า งทางจะพั ก ได้ เฉพาะในสถานที่ แ ละภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
ในใบอนุญาตขนแร่ และให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่มีการพักแร่ทราบด้วย
(4) ต้ อ งให้ ข้ อ เท็ จ จริ งและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การขนแร่พ ร้ อ มกั บ อ านวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไปทาการตรวจสอบตามหน้าที่
(5) ในกรณี ที่ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตขนแร่ไม่ อ าจส่ งมอบแร่ ณ สถานที่ ที่ ระบุ ไว้ ในใบอนุ ญ าต
ขนแร่ เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ มอบแร่ บั น ทึ ก และลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ไว้ ในใบอนุ ญ าตขนแร่ ได้ จะต้ อ งแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่ฉบับนั้น
จะสิ้นอายุ เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทาให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในกาหนดดังกล่าว ก็ให้แจ้งให้ทราบทันที
ที่สามารถแจ้งได้ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ทาให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในกาหนดนั้นด้วย
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ข้อ 8 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่หรือผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ต้องดาเนินการ
ดังนี้
(1) กรอกรายการในบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่ บัญชีแสดงรายละเอียดการขายแร่
บัญชีแสดงรายละเอียดแร่คงเหลือ ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
และเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแร่ ขายแร่ และเก็บแร่ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บไว้ตลอด
อายุใบอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(3) ยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดการซื้อแร่ การขายแร่ การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่ ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
(4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต้องให้ข้อเท็จจริงและอานวยความสะดวกตามสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

