“ร่าง”
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย
และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
__________________________
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 97 แห่ง พระราชบัญ ญัติแ ร่ พ.ศ. 2560 อธิบ ดีก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”
หมวด 1
การขอและการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 2 แร่ตามประเภทดังต่อไปนี้ ให้ขอครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(1) แร่ทมี่ ิได้มาจากกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
(2) แร่ ที่ ได้ จ ากการประมู ล ตามมาตรา 63 มาตรา 103 และมาตรา 175 แห่ ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(๓) เป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ถูกยกคาขออาชญาบัตร หรือประทานบัตร เว้นแต่การยกคาขอนั้ นพ้นกาหนด
สิบสองเดือนแล้วนับแต่วันที่มีคาสั่งยกคาขอครั้งสุดท้าย หรือเว้นแต่การยกคาขอนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกยกคาขอ
(4) ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต อาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร หรื อ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกาหนดยี่สิบสี่เดือนแล้วนับแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอน
ครั้งสุดท้าย หรือเว้นแต่การเพิกถอนนั้นมิใช่ความผิดของผู้ถูกเพิกถอน
(5) ต้องโทษฐานฝ่าฝืนตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่พ้น
โทษมาแล้วเกินยี่สิบสี่เดือน
(6) เป็ น ลู กหนี้ ตามคาพิพ ากษาในคดีส่ วนแพ่งตามกฎหมายว่าด้ว ยแร่ และยังไม่ได้
ปฏิบัติตามคาพิพากษาให้ครบถ้วน
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับหนังสืออนุญาต นิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม ก. (2) และ (3)
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (2) (3) (4) และ (5)
ความใน ก. (3) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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ข้อ 4 การขอรับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้ผู้ขอยื่นแบบขอ
อนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจา
ท้องที่ที่แร่ตั้งอยู่ และต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบขออนุญาต พร้อมเอกสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ครอบครองแร่
4.2 ภาพถ่ายแสดงสถานที่มีแร่อยู่ในขณะยื่นคาขอ และลักษณะการเก็บแร่
4.3 กรณีเป็นแร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของรัฐในที่ดินของรัฐ ให้หน่วยงานรัฐ
ที่เป็ น เจ้ าของโครงการเป็ น ผู้ ยื่ น แบบขออนุ ญ าตครอบครองแร่เป็ น กรณี พิ เศษเฉพาะรายเพื่ อใช้ แร่ ภ ายใน
โครงการเท่านั้น โดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แผนงานโครงการของรัฐ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการรับรอง
(2) สัญญาจ้างโครงการ
(3) หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จากหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
พื้นทีแ่ ละแร่
4.4 กรณีเป็นแร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของภาคเอกชนในที่ดินของรัฐ ยกเว้น
แร่ที่ได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินตามใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 ให้แนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 12
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงานล าดับ ที่ 3 ประเภท (2) (3) หรือ (4)
แล้วแต่กรณี
(3) หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
(4) หนั งสื อยิ น ยอมจากเจ้าของโครงการให้ ม ายื่น ขอครอบครองแร่ที่ ได้จ าก
โครงการนั้น
4.5 กรณีเป็นแร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของภาคเอกชนในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ที่แสดงว่าไม่มีเจตนาทาเหมือง
(2) กรณีที่ดินของตนเอง ให้แนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(3) กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ขอนั้นยินยอมให้ผู้ยื่นคาขอครอบครองแร่ในพื้นที่ตามเขตคาขอนั้นได้
4.6 กรณีเป็นแร่ที่ได้จากการประมูลขายแร่ของกลาง ให้แนบหนังสือการรับมอบแร่
จากหน่วยงานที่ดาเนินการประมูลมาพร้อมคาขอด้วย
ข้อ 5 การขอครอบครองแร่ เป็นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามประกาศฉบับนี้ ถ้าได้รับหนังสื อ
อนุ ญ าต ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ทั้งหมด กรณี เป็นแร่ที่ต้องนาไปทาการแต่ง ให้ วางหลั กประกันการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การ
กาหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบและการประเมินค่าภาคหลวงแร่
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย กรณีเป็นแร่ที่มิได้มาจากกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ตามข้อ 2 (1) โดยให้ดาเนินการ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ข้อ 7 การออกหนังสืออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรณีเป็นแร่ที่มิ
ได้มาจากกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ตามข้อ 2 (1) เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วว่า
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(1) ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ของพื้นที่ที่ขุดแร่ได้ มีความสอดคล้องกับชนิดแร่
ที่ขอครอบครอง
(2) ลักษณะการดาเนินการที่ได้มาซึ่งแร่ มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การ
กระทาแก่พื้นที่ และปริมาณแร่ที่ระบุในแบบขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทาเหมือง
ข้อ 8 ในการออกหนังสืออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบว่าเป็นที่ได้รับการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในคราวแรก และผู้ขอได้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอหรือข้อกาหนดสาหรับผู้ประมูลแร่ได้ กรณีเป็นแร่จากการประมูลตามข้อ 2 (2) ก่อนการพิจารณา
อนุญาต
ข้อ 9 หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่ออกหนังสืออนุญาต
หมวด 2
การขอขายแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 10 การขอรับหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้ผู้ขอยื่น
แบบขออนุญาตขายแร่/ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่แร่ตั้งอยู่ และต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบขออนุญาตพร้อมเอกสาร
อื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) รายงานผลการวิเคราะห์แร่
(3) รายงานผลการแต่งแร่ กรณีขอขายแร่ที่ได้จากการแต่งแร่
(4) หลักฐานแสดงการชาระค่าภาคหลวงแร่
(5) หลักฐานแสดงปริมาณแร่ที่ขนไปแล้ว
(6) หลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อแร่
(7) ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณี ส่งออกแร่ที่อยู่ในความควบคุมการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(8) ใบกากับสินค้า (Invoice) และหลักฐานสัญญาการซื้อขายแร่ กรณี ส่งออกแร่ที่ไม่
อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
หมวด 3
การขอขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 11 การขอรับหนังสืออนุญาตให้ ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้ผู้ขอยื่น
แบบขออนุญาตขายแร่/ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแนบท้ายประกาศนี้ ต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่แร่ตั้งอยู่ และต้องแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบขออนุญาตพร้อมเอกสาร
อื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) หลักฐานการชาระค่าภาคหลวงแร่ หรือแบบหนังสือค้าประกันธนาคารและหนังสือ
ยินยอมการชาระค่าภาคหลวงแร่ กรณีขนแร่ไปทาการแต่ง
(3) หลักฐานแสดงปริมาณแร่ที่ขนไปแล้ว
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(4) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่ ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรณีไม่ได้ขอขาย
และขอขนแร่ในคราวเดียวกัน
(5) ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณี ส่งออกแร่ที่อยู่ในความควบคุมการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(6) ใบกากับสินค้า (Invoice) และหลักฐานสัญญาการซื้อขายแร่ กรณี ส่งออกแร่ที่ไม่
อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(7) กรณี ขนแร่จากสถานที่ ครอบครองแร่ เป็นกรณี พิ เศษเฉพาะรายไปยังโรงแต่งแร่ที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกัน ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(7.1) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องขนแร่ไปยังโรงแต่งแร่ดังกล่าว
(7.2) สาเนาใบอนุญาตโรงแต่งแร่ที่จะนาแร่ไปทาการแต่ง
(7.3) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่
(7.4) หนังสือรับรองจากโรงแต่งแร่
ข้อ 12 การขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไปทาการแต่ง ผู้ขอต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ก่อนดาเนินการขนแร่ออกจากโรงแต่งแร่ ให้ชาระค่าภาคหลวงแร่สาหรับทุกชนิด
แร่ที่แต่งได้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ทสี่ ถานทีค่ รอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตั้งอยู่
กรณีขอขนแร่จากสถานที่ครอบครองแร่ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไปยังโรงแต่งแร่ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกัน สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบพื้นที่โรงแต่งแร่
ตั้งอยู่จะให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาตให้ขนแร่ทุกครั้ง
ข้อ 13 หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายมีอายุ ไม่เกิน 3 วัน โดยผู้รับหนังสือ
อนุญาตต้องขนแร่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กรณีไม่สามารถส่งมอบแร่ ไปยังสถานที่ปลายทาง ต้อง
แจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายทราบ
ก่อนทีห่ นังสืออนุญาตฉบับนั้นจะสิ้นอายุ เพื่อยกเลิกหนังสืออนุญาตฉบับดังกล่าวทันที
ข้อ 14 หนังสืออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หนังสืออนุญาตให้ขายแร่
ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และหนังสืออนุญาตให้ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้
เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ 15 การด าเนิ น การตามประกาศฉบั บ นี้ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับแร่ที่ขอครอบครองที่แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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แบบขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560
----------------------------------เขียนที่....................................................
วันที่..........เดือน................................... พ.ศ. ........
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า............................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ..............
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน……….....................................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................ชื่อหมู่บ้าน.........................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.............................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ....................................................................................................................... ..
กรณีเป็นนิติบุคคล
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด..............................................................................ตามหนังสือรับรอง
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.................................................................................หรือกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่....................................................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ.
.................
ที่ตั้งสานักงานเลขที่..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................
ชื่อหมู่บ้าน.........................................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.........................................
โทรสาร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)...........................................................
ขอยื่นแบบขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่จังหวัด...............................
เพื่อขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่...........................................................................
จานวน.....................................................................น้าหนัก..................................................................เมตริกตัน
ณ เลขที่............................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................
ชื่อหมู่บ้าน....................................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.........................................
โทรสาร................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)...........................................................
แร่ที่ขอครอบครองกรณีพิเศษเฉพาะราย มีที่มาจาก
 แร่ที่มิได้มาจากกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
 แร่ที่ได้จากการประมูล ซึ่งเป็นแร่จากสิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
 แร่ที่ได้จากการประมูล ซึ่งเป็นแร่จากใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุ ตามมาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
 แร่ที่ได้จากการประมูล ซึ่งเป็นแร่ของกลางตามมาตรา 175 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2560
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เหตุผลในการขอครอบครองแร่..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พร้อมแบบขออนุญาตนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.......................ฉบับ คือ
1. หลักฐานยืนยันตัวตน
1.1  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.2  สาเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
1.3  สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
1.4  หนังสือมอบอานาจทั่วไปพร้อมติดอากรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นคาขอและ
ดาเนินการคาขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
1.5  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ
เอกสารราชการอื่น ถ้าผู้ยื่นคาขอมิได้นามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่ง
ข้อมู ล มาเพื่ อใช้ ป ระกอบค าขอ เว้น แต่ผู้ ขอมี ความประสงค์จ ะน าเอกสารราชการดั งกล่ าวมาแสดงต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. กรณีบัตรประจาตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
๓. กรณีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอแทนให้ผู้มอบอานาจแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนพร้อมรับรองสาเนา และผู้รับมอบอานาจต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ้วย
2. หลักฐานแสดงที่มาของแร่ และหนังสือยินยอม
2.1  แร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของรัฐในที่ดินของรัฐ
(1)  แผนงานโครงการของรัฐ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการรับรอง
(2)  สัญญาจ้างโครงการ
(3)  หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่และแร่
2.2  แร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของภาคเอกชนในที่ดินของรัฐ
(1)  ใบอนุญาตตามมาตรา 9 หรือมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(2)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 3 ประเภท (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี
(3)  หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
(4)  หนังสือยินยอมจากเจ้าของโครงการให้มายื่นขอครอบครองแร่ที่ได้จากโครงการนั้น
2.3  แร่ที่เป็นผลพลอยได้จากโครงการของภาคเอกชนในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
(1)  หลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่แสดงว่าไม่มีเจตนาที่จะทาเหมือง
(2)  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีเป็นที่ดิน
ของตนเอง
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(3)  เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ าเจ้ าของหรือ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่ ที่ ข อนั้ น
ยินยอมให้ผู้ยื่นคาขอครอบครองแร่ในพื้นที่ตามเขตคาขอนั้นได้ กรณีเป็นที่ดินของบุคคล
อื่น
2.4  แร่ที่ได้จากการประมูลขายแร่ของกลาง
 หนังสือการรับมอบแร่จากหน่วยงานที่ดาเนินการประมูล
3.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ครอบครองแร่
4.  ภาพถ่ายแสดงสถานที่มีแร่อยู่ในขณะยื่นคาขอ และลักษณะการเก็บแร่
5.  หนังสือรับรองความเป็นสมาชิกภาพของสภาการเหมืองแร่
6.  อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................................. ....................
..............................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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บันทึกของเจ้าหน้าที่
1. ได้รับเรื่องเลขที่..........................ลงวันที่.....................เดือน………...............................พ.ศ............................
เวลา..............................น.
ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
...........................................................ผู้รบั เรื่อง
2. ได้ออกหนังสืออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ที่.................................................................
ลงวันที่...................เดือน.................................พ.ศ...................และได้มอบหนังสืออนุญาตให้ผู้ขอรับไป
เมื่อวันที่.................. เดือน ...........................พ.ศ. .......................

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก
(......................................................)
3. ผู้ขอได้ชาระค่าภาคหลวงแร่แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินที่....................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................พ.ศ................... หรือวางหลักประกัน การชาระค่าภาคหลวงแร่ตามพิกัดอัตรา
ค่ า ภาคหลวงแร่ ตามแบบหนั งสื อ ค้ าประกั น ธนาคารที่ ......................................................... ลงวัน ที่
...................เดือน.................................พ.ศ...................และจัดทาบันทึ กยินยอมหนั งสื อยินยอมช าระ
ค่าภาคหลวงแร่แล้ว
ลงชื่อ......................................................ผู้บนั ทึก
(......................................................)
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๙
แบบขออนุญาตขายแร่/ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
----------------------------------เขียนที่............................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ. ...............
ผู้รับหนังสืออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ที่.............................................................................
หนังสืออนุญาตสิ้นอายุวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ..................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................
ชื่อหมู่บ้าน....................................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ .........................................
โทรสาร.................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)…...........................................................
ขอยื่นแบบขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่จังหวัด...............................
เพื่อ 1.  ขออนุญาตขายแร่ ..................................จานวน......................น้าหนัก……………....…..เมตริกตัน
ซึ่งเก็บกองอยู่ที่......................................................................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย....................................
ถนน............................................ชื่อหมู่บ้าน....................................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด..................................................
โดยจะขายแร่ให้แก่ ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่/ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
ชื่อผู้รับซื้อ..............................................................................................................................................................
ที่อยู่.......................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
…..................................................................... มีอายุตั้งแต่วันที่…………………...…………ถึงวันที่.............................
2.  ขออนุญาตขนแร่
 ชนิดแร่ ปริมาณแร่ และสถานที่เดียวกับที่ขออนุญาตขายแร่
 ชนิดแร่......................................จานวน.............................น้าหนัก……………..…...เมตริกตัน
ซึ่งเก็บกองอยู่ที่......................................................................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย....................................
ถนน.........................................ชื่อหมู่บ้าน....................................................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด..................................................
โดยจะขนแร่ดังกล่าวไปยัง
 ผู้รับซื้อตามที่ระบุในการขออนุญาตขายแร่
 ผู้ซื้อแร่นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป /โรงแต่งแร่......................................................
ที่อยู่.......................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..........................................จัง หวัด.....................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
…..................................................................... มีอายุตั้งแต่วันที่…………………...…………ถึงวันที่.............................
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า แร่ตามจานวนที่ขอขนนี้มีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วน และไม่ได้เป็นแร่ที่อยู่
ในระหว่างถูกตรวจค้นจับกุม หรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดีแต่อย่างใด และรับรองว่าจะไม่เคลื่อนย้ายแร่จานวน
นี้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตขนแร่
พร้อมหนังสือขออนุญาตนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม.......................ฉบับ คือ
1. หลักฐานยืนยันตัวตน
1.1  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.2  สาเนาหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
1.3  สาเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
1.4  หนังสือมอบอานาจทั่วไปพร้อมติดอากรแสตมป์ ระบุให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วมายื่นคาขอและ
ดาเนินการคาขอแทนบุคคลหรือนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
1.5  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
หมายเหตุ 1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ
เอกสารราชการอื่น ถ้าผู้ยื่นคาขอมิได้นามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่ง
ข้อมู ล มาเพื่ อใช้ ป ระกอบค าขอ เว้น แต่ผู้ ขอมี ความประสงค์จ ะน าเอกสารราชการดั งกล่ าวมาแส ดงต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
2. กรณีบัตรประจาตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
๓. กรณีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอแทนให้ผู้มอบอานาจแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนพร้อมรับรองสาเนา และผู้รับมอบอานาจต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ้วย
2. หลักฐานเพิ่มเติม กรณีดังนี้
2.1  ขออนุญาตขายแร่และหรือขนแร่เพื่อจาหน่าย
(1)  หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2)  รายงานผลการวิเคราะห์แร่
(3)  รายงานผลการแต่งแร่ กรณีขายแร่ที่ได้จากการแต่งแร่
(4)  หลักฐานแสดงการชาระค่าภาคหลวงแร่
(5)  หลักฐานแสดงปริมาณแร่ที่ขนไปแล้ว
(6)  หลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อแร่
(7)  ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณีส่งออกแร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
(8)  ใบกากับสินค้า (Invoice) และหลักฐานสัญญาการซื้อขายแร่ กรณีส่งออกแร่ที่ไม่อยู่ใน
ความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
2.2  ขออนุญาตขนแร่ไปทาการแต่ง
(1)  หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2)  แบบหนังสือค้าประกันธนาคารและหนังสือยินยอมการชาระค่าภาคหลวงแร่
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(3)  หลักฐานแสดงปริมาณแร่ที่ขนไปแล้ว
2.3  ขออนุญาตขนแร่ไปยังโรงแต่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ครอบครองแร่เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย
(1)  หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2)  แบบหนังสือค้าประกันธนาคารและหนังสือยินยอมการชาระค่าภาคหลวงแร่ กรณีขนแร่
ไปทาการแต่ง
(3)  หลักฐานแสดงปริมาณแร่ที่ขนไปแล้ว
(4)  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องขนแร่ไปยังโรงแต่งดังกล่าว
(5)  สาเนาใบอนุญาตโรงแต่งแร่ที่จะนาแร่ไปทาการแต่ง
(6)  รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่
(7)  หนังสือรับรองจากโรงแต่งแร่
ลายมือชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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บันทึกของเจ้าหน้าที่
1. ได้ รับ เรื่อ งเลขที่ ..........................ลงวันที่ .....................เดื อน.............................พ.ศ ..................เวลา
..............................น.
ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
...........................................................ผู้รบั เรื่อง
2. บันทึกการออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่/ขนแร่ ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
2.1 ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ที่มีไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ที่.................................
ลงวันที่.........................เดือน...............................พ.ศ....................และได้มอบหนังสืออนุญาตให้ผู้ขอ
รับไปเมื่อวันที่.................. เดือน ...........................พ.ศ. .........................
2.2 ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ขนแร่ที่มีไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ที่...................................
ลงวันที่.........................เดือน...............................พ.ศ....................และได้มอบหนังสืออนุญาตให้ ผู้ขอ
รับไปเมื่อวันที่.................. เดือน ...........................พ.ศ. .........................
ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึก
(......................................................)
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หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ที่............................

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 97 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี ก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่.........................................................
ที่อยู่........................................................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................... ...................................
เพื่อครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่................................................จานวน................................
น้าหนัก…………………....…..........เมตริกตัน ณ ......................................................................................................
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................หนังสืออนุญาตฉบับนี้ มีอายุ
ตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่......................................................เหตุผลในการครอบครองแร่
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
ออกให้ ณ วันที่......................................................................

(.........................................................................)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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หนังสืออนุญาตให้ขายแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ที่............................

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 97 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี ก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่.........................................................
ที่อยู่........................................................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.............................................................................
เพื่อขายแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่.....................................................................................
จานวน..................................... น้าหนัก…………………....….......เมตริกตัน หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่
................................................ถึงวันที่......................................................
ออกให้ ณ วันที่......................................................................

(.........................................................................)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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หนังสืออนุญาตให้ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ที่............................

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่.........................................................
ที่อยู่........................................................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................... ...................................
เพื่อให้ขนแร่ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่...................................................................................
จานวน............................................................................น้าหนัก………………………………………….......... เมตริกตัน
จาก……………………….………………………ที่อยู่..................................................................................... ตาบล/แขวง
....................................................อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด............................................
ขนส่งโดย...............................................................................................................................................................
ไปยัง……………………….………………………ที่อยู่................................................................................... ตาบล/แขวง
................................อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด..................................เพื่อ....................................
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่......................................................
ออกให้ ณ วันที่......................................................................

(.........................................................................)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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