- ร่าง -

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดท้องที่ ขนำดพื้นที่ ชนิดแร่ วิธีกำรขุดหำแร่รำยย่อย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นคำขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย
พ.ศ. 2560
----------------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 มำตรำ 94 และมำตรำ 96 แห่งพระรำชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ ขนำดพื้นที่
ชนิดแร่ วิธีกำรขุดหำแร่รำยย่อย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรยื่นคำขออนุญำตและกำรออก
ใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ในประกำศนี้
“กำรขุดหำแร่รำยย่อย” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำแก่ พื้นที่ไม่ว่ำจะเป็นที่บกหรือ
ที่น้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งแร่ โดยใช้แรงงำนคนหรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสำมสิบห้ำแรงม้ำ
หมวด 1
ท้องที่ ขนาดพื้นที่ ชนิดแร่ และวิธีการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 3 กำรขุดหำแร่รำยย่อยให้กระทำได้ทุกจังหวัด โดยให้กระทำได้เฉพำะแร่ ดังต่อไปนี้
(1) แร่ รั ต นชำติ ซึ่ งเป็ น แร่ ที่ น ำมำเจี ย ระไนตกแต่ ง หรื อ แกะสลั ก เพื่ อ ใช้ เป็ น
เครื่องประดับ มีควำมงำม ทนทำน และหำยำก เช่น เพชร พลอย เพทำย บุษรำคัม โกเมน นิล
(2) แร่หินอุตสำหกรรม จำพวกกรวด
(3) แร่หินประดับและหินอุตสำหกรรมที่มีรูปทรงตำมธรรมชำติ ซึ่งสำมำรถนำไปใช้
เพื่อกำรประดับหรือตกแต่งได้
(4) แร่หินประดับชนิดหินชนวน
(5) แร่ที่นำไปใช้ในงำนหัตถกรรมหรืออุตสำหกรรมพื้นบ้ำน
ข้อ 4 กำรขุดหำแร่รำยย่อยให้กระทำได้ตำมขนำดพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(1) ชนิดแร่ตำมข้อ 3 (1)
จำนวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งงำน
(2) ชนิดแร่ตำมข้อ 3 (2) (3) (4) และ (5)
จำนวนเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่
ข้อ 5 กำรขุดหำแร่รำยย่อยต้องปฏิบัติตำมวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) กำรขุดหำแร่รำยย่อยให้กระทำโดยใช้แรงงำนคน และให้ ใช้อุปกรณ์ประเภท
จอบ เสียม ชะแลง พลั่ว หรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสำมสิบห้ำแรงม้ำ ในกำรขุดตักเพื่อให้ได้มำซึ่งแร่
(2) กำรขุดหำแร่รำยย่อยชนิดแร่รัตนชำติ โดยวิธีกำรขุดหลุม ให้ ดำเนินกำรโดยมี
ควำมกว้ำงหรือควำมยำวของปำกหลุมไม่เกินสองเมตร และมีควำมลึกจำกระดับพื้นดินไม่เกินสิบเมตร โดย
แต่ละหลุมที่ดำเนินกำรขุดต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำสิบเมตร และต้ องห่ำงจำกหลุมที่กลบแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำเมตร

ถ้ำบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่ำสองเมตร ต้องทำกำรค้ำยันให้แข็งแรงและมีกำรปิด กั้น
ป้องกันอันตรำยไว้ให้เรียบร้อยด้วย
(3) กำรขุดหำแร่รำยย่อยโดยวิธีกำรขุดบ่อหรือร่องให้กระทำได้ทุกชนิดแร่ แต่ห้ำม
ขุดบ่อหรือร่องลึกเกินกว่ำห้ำเมตร และควำมลำดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้ำองศำ
(4) กำรขุดหำแร่รำยย่อยไม่ว่ำด้วยวิธีใด ห้ำมขุดอุโมงค์แยกไปทำงด้ำนข้ำงของหลุม
บ่อ หรือร่อง
หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภำวะ
(2) มีสัญชำติไทย
(3) มีภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีกำรขุดหำแร่รำยย่อย
(4) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรำยได้น้อยกับกระทรวงกำรคลัง
หมวด 3
การยื่นคาขอและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่
รำยย่อยต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งมีกำรขุดหำแร่รำยย่อย พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนตำมกำหนดไว้ใน
แบบคำขอใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยแนบท้ำยประกำศนี้
กำรขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยในที่ดินที่บุคคลอื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน ต้องมีหลักฐำนแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของที่ดินประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตด้วย
ข้อ 8 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยตำมข้อ 7 แล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำน รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต พร้อมทั้งจัดทำแผนที่
แสดงเขตพื้นที่ตำมคำขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยโดยสังเขป โดยให้ใช้เครื่องรับสัญญำณระบบดำวเทียม
(Global Positioning System) หรือวิธีกำรอื่ นใดที่มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำนี้ ในกำรกำหนดจุดแสดงเขต
พื้นที่
ในกรณี ที่คำขอรับ ใบอนุ ญำต เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน
ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตทิ้งคำขอรับใบอนุญำต และให้เจ้ำพนั กงำนท้องถิ่น
จำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันครบกำหนดเวลำ
ตำมวรรคสอง
เมื่ อค ำขอรั บ ใบอนุ ญ ำต เอกสำรหลั ก ฐำน และคุณ สมบั ติข องผู้ ขอรับ ใบอนุญ ำตถูก ต้อ ง
ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งผลกำรพิจำรณำคำขอรับใบอนุญำตเป็ นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำต
ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่คำขอรับใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำน และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต
ถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 9 กำรขอใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยในที่ดินที่อยู่ในควำมควบคุมดูแลของหน่วยงำน
ของรัฐ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งรำยละเอียดกำรขอรับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยเป็นหนังสือ พร้อมทั้งส่ง
แผนที่แสดงเขตพื้นที่ตำมคำขอรับใบอนุญำต ให้หน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่คำขอรับใบอนุญำต เอกสำรหลักฐำน และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตถูกต้องครบถ้วน และจัดทำแผน
ที่แสดงเขตพื้นที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตดำเนินกำรยื่นคำขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่ำวต่อหน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เมื่อ หน่ว ยงำนของรัฐ ที่ค วบคุมดูแ ลพื ้น ที่ได้อนุญ ำตให้ผู ้ขอรับ ใบอนุญ ำตสำมำรถเข้ำท ำ
ประโยชน์ในพื้นที่ตำมที่ขอรับ ใบอนุญำต และแจ้งให้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ทรำบแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แจ้งผลกำรพิจำรณำคำขอรับใบอนุญำตเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลกำรอนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในพื้นที่จำกหน่วยงำนของรัฐที่ควบคุมดูแลพื้นที่นั้น
ข้ อ 10 เมื่ อ เจ้ ำ พนั ก งำนท้ อ งถิ่ น พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำมี ควำมปลอดภั ยเพี ยงพอ หรือ มี
มำตรกำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยไว้แล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออก
ใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี้ พร้อมทั้งแจ้งกำรอนุญำตให้
หน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่ (ในกรณีเป็นที่ดินของรัฐ) สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด และกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ทรำบด้วย
ข้ อ 11 ให้ เจ้ ำพนั ก งำนท้ อ งถิ่ น สำมำรถก ำหนดมำตรกำรตำมข้ อ 8 เป็ น เงื่ อ นไขไว้ ใน
ใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย เพิ่มเติมจำกที่กำหนดไว้ในใบอนุญำตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตถือปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ 12 ใบอนุญำตมีอำยุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต
ข้อ 13 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่จำกผู้ขุดหำแร่รำยย่อย ตำมพิกัดอัตรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ที่กฎกระทรวงกำหนด และตำมรำคำประกำศที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่กำหนด
หมวด 4
เงื่อนไขการขุดหาแร่รายย่อย
ข้อ 14 กำรขุดหำแร่รำยย่อย ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น
ข้อ 15 กำรขุดหำแร่รำยย่อย ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อม และห้ำมใช้
วัตถุระเบิดหรือสำรเคมีทุกชนิดในกำรขุดหำแร่รำยย่อย
ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย
ข้อ 17 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักเกณฑ์ตำมข้อ 5 และข้อ 11 ไปออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและให้มีอำนำจกำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกำศนี้
ข้อ 18 ในกรณีผู้รับใบอนุญำตไม่ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นซึ่งสั่งตำมข้อ 17
ภำยในเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนด ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตระงับ
กำรกระทำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนและให้ถือว่ำใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดเวลำที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนดตำมหนังสือสั่งกำรนั้น

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(นำยอุตตม สำวนำยน)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

- ร่าง -

คาขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
-------------------------เขียนที่...................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.................
ข้ำพเจ้ำ............................................................................อำยุ...........ปี สัญชำติ.......................
เลขประจำตัวประชำชน  อยู่บ้ำนเลขที่...............................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................ชื่อหมู่บ้ำน......................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.........................................โทรสำร.....................................................
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail Address)…………………………………………………………………………………………..
ขอยื่นคำขอต่อ................................................................................................................ ......................................
เพื่อขออนุญำตขุดหำแร่........................................................................................................................................
ในเขตท้องที.่ ......................................................ตำบล......................................อำเภอ.........................................
จังหวัด............................................
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรมำด้วย รวม.................ฉบับ คือ
1. รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ำตรง ขนำด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
2. สำเนำหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
(กรณีกำรยื่นคำขอในที่ดินของตนเอง)
3. หนังสือยินยอมจำกเจ้ำของที่ดิน (กรณีกำรยื่นคำขอในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของบุคคลอื่น)
4. หลักฐำนแสดงตนว่ำได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรำยได้น้อยกับกระทรวงกำรคลัง
5. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งคำขอรับใบอนุญำตโดยสังเขป
ลำยมือชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคำขอ
(....................................................)

หมำยเหตุ 1) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
2) กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำยื่นคำขอรับใบอนุญำตแทน ผูร้ ับมอบอำนำจต้องนำ
บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด้วย

บันทึกของเจ้าหน้าที่
1. ได้จดทะเบียนเป็นคำขอที่........................................ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ..... ......
เวลำ...............................น.
ลำยมือชื่อ...................................................
(...................................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น......................................
2. ได้ออกใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยที่....................................วันที่................เดือน.....................พ.ศ.... ..........
มีอำยุ.............ปี ตั้งแต่วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ........ สิ้นอำยุ.............เดือน.......... ....................
พ.ศ........................และได้รับเงินค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ตำมใบเสร็จรับเงินเลขที่........................................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................
จึงได้มอบใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยให้ผู้ยื่นคำขอรับไป เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ................
ลำยมือชื่อ...................................................ผู้บันทึก
(...................................................)

- ร่าง –
ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย
(มำตรำ 94

แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560)

ใบอนุญำตที่……………………………………
ออกให้……………………………….………………………..……………..…อำยุ…....…..ปี สัญชำติ…...……....….
เลขประจำตัวประชำชน อยู่บ้ำนเลขที่……………….......… หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย………...………ถนน……………………..… ตำบล/แขวง………….……….…….อำเภอ/เขต………..………………
จังหวัด……………….……….……… ขุดหำแร่………………………………………………..………………….……………………….……
เนื้อที่ ………..…ไร่..........งำน............ตำรำงวำ ในเขตท้องที่ ...............................................................................
ตำบล………………………….….…… อำเภอ……………………………….………. จังหวัด…………………….……….………………
ปรำกฏตำมแผนที่แนบท้ำยใบอนุญำตฉบับนี้ โดยกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในระหว่ำงทำกำรขุดหำแร่รำยย่อย ผู้รับใบอนุญำตต้องมีใบอนุญำตติดตัวไว้ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อ 2 กำรขุดหำแร่รำยย่อยต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น
ข้อ 3 กำรขุดหำแร่รำยย่อยให้กระทำโดยใช้แรงงำนคน และให้ใช้อุปกรณ์ประเภท จอบ เสียม
ชะแลง พลั่ว หรือใช้เครื่องจักรรวมกันไม่เกินสำมสิบห้ำแรงม้ำ ในกำรขุดตักเพื่อให้ได้มำซึ่งแร่
ข้อ 4 กำรขุดหำแร่รำยย่อยชนิดแร่รัตนชำติ โดยวิธีกำรขุดหลุม ให้ดำเนินกำรโดยมีควำมกว้ำง
หรือควำมยำวของปำกหลุมไม่เกินสองเมตร และมีควำมลึกจำกระดับพื้นดินไม่เกินสิบเมตร โดยแต่ละหลุม
ที่ ด ำเนิ น กำรขุ ด ต้ อ งห่ ำ งกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ สิ บ เมตร และต้ อ งห่ ำ งจำกหลุ ม ที่ ก ลบแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ เมตร
ถ้ำบริเวณขอบหลุมเป็นดินร่วนหรือขุดหลุมลึกเกินกว่ำสองเมตรต้องทำกำรค้ำยันให้แข็งแรงและมีกำรปิดกั้น
ป้องกันอันตรำยไว้ให้เรียบร้อยด้วย
ข้อ 5 กำรขุดหำแร่รำยย่อยโดยวิธีกำรขุดบ่อหรือร่อง ให้กระทำได้ทุกชนิดแร่ แต่ห้ำมขุดบ่อหรือ
ร่องลึกเกินกว่ำห้ำเมตร และควำมลำดชันของผนังบ่อหรือร่องต้องไม่เกินสี่สิบห้ำองศำ
ข้อ 6 กำรขุดหำแร่รำยย่อยไม่ว่ำด้วยวิธีใด ห้ำมขุดอุโมงค์แยกไปทำงด้ำนข้ำงของหลุม บ่อ หรือ
ร่อง
ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญำตต้องนำเศษหิน ดิน ทรำย ที่นำขึ้นมำจำกหลุม บ่อ หรือร่อง ไปทิ้งให้ห่ำงจำก
ปำกหลุม บ่อ หรือร่องไม่น้อยกว่ำสองเมตร
ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญำตต้องทำกำรกลบหลุม บ่อ หรือร่องใดที่เลิกขุดหำแร่รำยย่อย และปรับสภำพ
พื้นที่ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยหรือปรับสภำพพื้นที่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของหน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่กำหนด

ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำ กำรขุดหำแร่รำยย่อยของผู้รับใบอนุญำตอำจก่อให้เกิด
อันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้สั่งเป็น
หนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตทำกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรขุดหำแร่รำยย่อยภำยในกำหนดเวลำที่เห็นว่ำ
จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรำยนั้น ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรขุดหำแร่รำย
ย่อยให้เสร็จภำยในเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้กำหนดไว้
ข้อ 10 ห้ำมใช้วัตถุระเบิดหรือสำรเคมีทุกชนิดในกำรขุดหำแร่รำยย่อย
ข้อ 11 ใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อยให้ใช้ได้เฉพำะตัวผู้รับใบอนุญำต
ข้อ 12 ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(ให้ระบุเงื่อนไขตำมทีเ่ จ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ 96 แห่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560) (ถ้ำมี)

ข้อ 13 ใบอนุญำตฉบับนี้ มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
ออกให้ ณ วันที่……………..เดือน……………………พ.ศ. ………...
ที่ติดรูปถ่ำย
ผู้รับใบอนุญำต

………………………………………………..
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น........................

ขนำด 3 x 4 ซ.ม.

…………………………………..
ลำยมือชื่อผู้รับใบอนุญำต

หมายเหตุ แร่ที่ได้จากการขุดหาแร่รายย่อยต้องชาระค่าภาคหลวงแร่แล้ว ให้เป็นแร่ที่ทาการซื้อ ขาย ครอบครอง เก็บ
หรือขนได้ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 97

แผนที่แนบท้ายใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยที่……………………………
คำขอที่…………………………………………………

……………………………………..
ระวำงที่
………………………………………
GN

___

เนื้อที่…………….……ไร่………….งำน……….…ตำรำงวำ
มำตรำส่วน……………………………………………………..

ลำยมือชื่อ …………………………………….. ผู้เขียน
(………….…………………..……)
ลำยมือชื่อ ………………………………………. ผู้ทำน
(…………………………………….)
ลำยมือชื่อ ……………………………………… ผู้ตรวจ
(……………………………………….)
หมายเหตุ ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง

