“ราง”
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร
ขายแร ครอบครองแร ตั้งสถานที่เก็บแร หรือขนแรที่อยูในความควบคุม ตามมาตรา 98
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560
___________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เรีย กวา “ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่องหลั กเกณฑ วิธี การ และ
เงื่อนไขในการยื่นคําขออนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร ขายแร ครอบครองแร เก็บแร หรือขนแรที่อยูใน
ความควบคุม ตามมาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ผูขอรับใบอนุญาตซื้อแร และครอบครองแร ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(๓) เปนสมาชิกสภาการเหมืองแร
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ บุคคลไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ
(2) เปนบุคคลลมละลาย
(3) ถูกยกคําขออาชญาบัตร หรือประทานบัตร เวนแตการยกคําขอนั้นพนกําหนดสิบ
สองเดือนแลวนับแตวันที่มีคําสั่งยกคําขอครั้งสุดทาย หรือเวนแตการยกคําขอนั้นมิใชความผิดของผูถูกยกคําขอ
(4) ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต อาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร หรื อ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2560 เวนแตการเพิกถอนนั้นพนกําหนดยี่สิบสี่เดือนแลวนับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอน
ครั้งสุดทาย หรือเวนแตการเพิกถอนนั้นมิใชความผิดของผูถูกเพิกถอน
(5) ตองโทษฐานฝาฝนตามมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2560 เวนแตพน
โทษมาแลวเกินยี่สิบสี่เดือน
(6) เป น ลูกหนี้ ตามคาพิพากษาในคดีสวนแพงตามกฎหมายวาดวยแร และยังไม ได
ปฏิบัติตามคาพิพากษาใหครบถวน
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต นิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตาม ก. (2) และ (3) และ
ไมมีลักษณะตองหามตาม ข. (2) (3) (4) (5) และ (6)
ความใน ก. (3) มิใหใชบังคับแกผูขอรับใบอนุญาตที่เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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หมวด 1
การขอใบอนุญาตซื้อแร ขายแร ครอบครองแร
ตั้งสถานที่เก็บแร หรือขนแรที่อยูในความควบคุม
สวนที่ 1
การขอใบอนุญาตซื้อแร
ขอ 3 การยื่นคําขอใบอนุญาตซื้อแร ใหผูขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ท อ งที่ ที่ จ ะตั้ งเป น สถานที่ ซื้ อแร และต องแนบเอกสารหลัก ฐานตามที่ ร ะบุ ไวในคํ าขอพรอ มเอกสารอื่ น ๆ
ดังตอไปนี้
(1) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งที่จะขอตั้งเปนสถานที่ซื้อแร
(2) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการตั้งสถานที่ซื้อแร
(2.1) กรณีที่ดินของตนเอง ใหแนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2.2) กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น ใหยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้นยินยอมใหผูยื่นคําขอตั้งสถานที่ซื้อแรในพื้นที่ตามเขตคําขอนั้นได
(2.3) กรณี เป น ที่ ดิ น ที่ อ ยู ในความครอบครองของหน ว ยงานของรั ฐ ให แ นบ
หลักฐานการอนุญาตใหเขาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อตั้งสถานที่ซื้อแรจากหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ขอ 4 ผูขอรับใบอนุญาตซื้อแรที่มีความประสงคจะเก็บกองแรไวที่อื่นซึ่งไมใชสถานที่ตามที่
ระบุไวในใบอนุญาตซื้อแร ใหบันทึกเหตุผลและความจําเปนในคําขอ และยื่นคําขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร
ในคราวเดียวกัน
สวนที่ 3
การขอใบอนุญาตครอบครองแร
ขอ 5 แรตามประเภทดังตอไปนี้ ใหขอครอบครองได
(1) แร ที่ ได จากการทํ าเหมื องตามประทานบั ตรรวมทั้ งแร พลอยได จากการทํ าเหมื อง
ซึ่งประทานบัตรนั้นสิ้นอายุโดยมิไดยื่นคําขอตออายุ
(2) แรในสถานที่เก็บแร ซึ่งใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรสิ้นอายุโดยมิไดยื่นคําขอตออายุ
(3) แรในสถานที่ซื้อแร ซึ่งใบอนุญาตซื้อแรสิ้นอายุโดยมิไดยื่นคําขอตออายุ
(4) แรในเขตแตงแรหรือเขตโลหกรรม ซึ่งใบอนุญาตแตงแรหรือใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรมสิ้นอายุโดยมิไดยื่นคําขอตออายุ
(5) แรเปอรเซ็นตต่ํา ซึ่งหมายถึง แรที่ไดจากการทําเหมืองหรือการรอนแร ซึ่งแรนั้นได
ผานการแตงเอาหัวแรมาแลว แตยังมีเปอรเซ็นตของแรเหลืออยูพอที่จะแตงเอาหัวแรไดและมีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ โดยใชระยะเวลาและทุนในการดําเนินการเพิ่มขึ้น
ขอ 6 การขอครอบครองแรตามขอ 5 ตองยื่นขออนุญาตครอบครองแรภายใน 90 วัน นับแต
วันที่สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง หรือนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แลวแตกรณี
ขอ 7 การยื่นคําขอรับใบอนุญาตครอบครองแร ใหผูขอยื่นคําขอตอเจาพนักงาอุตสาหกรรมแร
ประจํ าท องที่ ที่ จ ะครอบครองแร และต องแนบเอกสารหลักฐานตามที่ ระบุ ไวในคําขอพร อมเอกสารอื่ น ๆ
ดังตอไปนี้
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ผูมีสิทธิในแร

(1) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ครอบครองแร
(2) ภาพถายแสดงสถานที่มีแรอยูในขณะยื่นคําขอ และลักษณะการเก็บแร
(3) หลักฐานแสดงที่มาของแร กรณีเปนแรเปอรเซ็นต่ําใหระบุชนิดแรเปอรเซ็นตต่ําดวย
(4) หลักฐานแสดงสิทธิในแร หรือหนังสือยินยอมใหครอบครองแรกรณีบุคคลอื่นเปน

(5) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินจะใชตั้งสถานที่เพื่อการครอบครองแร
(5.1) กรณี ที่ ดิ น ของตนเอง ให แ นบเอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(5.2) กรณี เป น ที่ ดิ น ของบุ ค คลอื่ น ให ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้นยินยอมใหผูยื่นคําขอครอบครองแรในพื้นที่ตามเขตคํา
ขอนั้นได
(5.3) กรณี เป น ที่ ดิน ที่ อยูในความครอบครองของหน วยงานของรัฐ ให แนบ
หลักฐานการอนุญาตใหเขาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อครอบครองแรจากหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
สวนที่ 4
การขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร
ขอ 8 ผู ถือประทานบั ต ร ผู รับ ใบอนุญ าตรับ ชว งการทําเหมือง ผูรับ ใบอนุญ าตซื้อแร ผูรับ
ใบอนุญ าตแตงแร และผู รับใบอนุญ าตโลหกรรม ที่ ประสงค จะขออนุญ าตตั้งสถานที่เก็บ แร ใหยื่น คําขอตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ที่จะตั้งสถานที่เก็บแร
ขอ 9 การยื่นคําขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูขอตองแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอ
และเอกสารอื่น ๆ ดังตอไปนี้
(1) แผนที่แสดงจุดที่ตั้งที่จะขอตั้งเปนสถานที่เก็บแร
(2) ผังแสดงวิธีการเก็บแรในสถานที่เก็บ แร และบั นทึ กเหตุผ ลเกี่ยวกั บการขอรับ
ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร
(3) หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินจะใชตั้งสถานที่เพื่อการเก็บแร
(3.1) กรณีที่ดินของตนเอง ใหแนบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(3.2) กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น ใหยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ที่ยื่นคําขอนั้นยินยอมใหผูยื่นคําขอเก็บแรในพื้นที่ตามเขตคําขอนั้นได
(3.3) กรณี เป น ที่ ดิ น ที่ อ ยู ในความครอบครองของหน ว ยงานของรั ฐ ให แ นบ
หลักฐานการอนุญาตใหเขาใชประโยชนในพื้นที่เพื่อเก็บแร จากหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
สวนที่ 5
การขอใบอนุญาตขนแร
ขอ 10 ผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง ผูรับใบอนุญาตซื้อแร ผูรับ
ใบอนุ ญาตครอบครองแร ผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ที่ป ระสงคจะขนแร ให ยื่น คําขอต อเจาพนั กงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทแี่ รตั้งอยู
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อื่น ๆ ดังตอไปนี้

ขอ 11 การยื่นคําขอใบอนุญาตขนแรผูขอตองแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอและเอกสาร

(1) หลักฐานการชําระคาภาคหลวงแร
(2) หลักฐานแสดงปริมาณแรที่ขนไปแลว
(3) หลักฐานการซื้อขายแร
(4) ใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร กรณีสงออกแรที่อยูในความควบคุมการ
สงออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีป
(5) ใบกํากับสินคา (Invoice) และหลักฐานสัญญาการซื้อขายแร กรณีสงออกแรที่ไม
อยูในความควบคุมการสงออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีป
(6) กรณีขนแรไปยังโรงแตงแร ใหแสดงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(6.1) แบบหนังสือค้ําประกันธนาคารและหนังสือยินยอมการชําระคาภาคหลวงแร
(6.2) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองขนแรไปยังโรงแตงแรดังกลาว
(6.3) สําเนาใบอนุญาตโรงแตงแรที่จะนําแรไปทําการแตง
(6.4) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแตงแร
(6.5) หนังสือรับรองจากโรงแตงแร
ขอ 12 การขนแรไปทําการแตง ใหดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําหนังสือยินยอมชําระคาภาคหลวงแรตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรกําหนด พรอมวางหลักประกันการชําระคาภาคหลวงแรในวงเงินเทากับคาภาคหลวงแรแตละชนิดที่ขอ
อนุญาตขนแรไปทําการแตงซึ่งคํานวณจากผลการวิเคราะหแร
(2) กอนดําเนินการขนแรออกจากโรงแตงแร ใหชําระคาภาคหลวงแรสําหรับทุกชนิดแรที่
แตงไดตอพนักงานเจาหนาที่ที่เขตเหมืองแรหรือสถานที่ครอบครองแรตั้งอยู
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขตที่รับผิดชอบพื้นที่โรงแตงแรตั้งอยูจะให
ความเห็นชอบกอนการอนุญาตใหขนแรทุกครั้ง
ขอ 13 ใบอนุญาตขนแรภายในทองที่จังหวัดเดียวกันมีอายุไมเกิน 1 วัน กรณีมีเหตุจําเปนไม
อาจทําการขนแรใหเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ใหแจงพนักงานเจาหนาที่เพื่อกําหนดอายุใบอนุญาตขนแรไดไมเกิน
2 วัน สําหรับใบอนุญาตขนแรขามเขตจังหวัดมีอายุไมเกิน 3 วัน โดยผูรับใบอนุญาตตองขนแรใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว กรณีไมสามารถสงมอบแรได ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตขนแร ตองแจงใหเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ที่ออกใบอนุญาตขนแรทราบกอนที่ใบอนุญาตขนแรฉบับนั้นจะสิ้นอายุ
เพื่อเวนคืนใบอนุญาตขนแรฉบับดังกลาวทันที
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หมวด 2
การออกใบอนุญาตซื้อแร ขายแร ครอบครองแร
ตั้งสถานที่เก็บแร หรือขนแรที่อยูในความควบคุม
สวนที่ 1
การออกใบอนุญาตซื้อแร หรือใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร
ลักษณะดังนี้

ขอ 14 สถานที่ที่ออกใบอนุญาตซื้อแร หรือใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร แลวแตกรณี ตองมี

(1) ไมทับซอนกับเขตประทานบัตร เขตแตงแร เขตโลหกรรม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 เวนแตเปนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับผูรับใบอนุญาตนั้น ๆ
(2) ไมทับซอนกับสถานที่ครอบครองแรเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) มีอาคารมั่นคง แข็ งแรง เหมาะสมกับสภาพของชนิดแรที่จะรับ ซื้อหรือเก็บแร
แลวแตกรณี หรือถาเปนอาณาบริเวณตองมีขอบเขตที่ชัดเจน เจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดและตองมีสถานที่
เก็บเอกสารเกี่ยวกับการซื้อแรหรือการเก็บแร แลวแตกรณี เพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
(4) มีวิธีการควบคุมการปลอยมลพิษใหเปนไปตามมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ปลอยมลพิษที่กําหนดในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่องกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมการปลอยมลพิษจากการประกอบธุรกิจแร พ.ศ. 2560
(5) มีการกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนในการออกใบอนุญาตซื้อแรหรือตั้งสถานที่เก็บแร
แลวแตกรณี ครบถวนแลว
สวนที่ 2
การออกใบอนุญาตครอบครองแร
ขอ 15 สถานที่ที่ออกใบอนุญาตครอบครองแร ตองมีลักษณะดังนี้
(1) ไมทับซอนกับเขตประทานบัตร เขตแตงแร เขตโลหกรรม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 เวนแตเปนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับผูรับใบอนุญาตนั้น ๆ
(2) ไมทับซอนกับสถานที่ครอบครองแรเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) ชนิดและปริมาณแรถูกตองตามที่ผูขอระบุไวในคําขอ
(4) ที่มาของแรถูกตองตามกฎหมาย
(5) มีวิธีการควบคุมการปลอยมลพิษใหเปนไปตามมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ปลอยมลพิษที่กําหนดในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่องกําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ควบคุมการปลอยมลพิษจากการประกอบธุรกิจแร พ.ศ. 2560
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สวนที่ 3
การออกใบอนุญาตขนแร

ครบถวน

ในแร

ขอ 16 การออกใบอนุญาตขนแร เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบแลววา
(1) ชนิดและปริมาณแรถูกตองตามที่ผูขอระบุไวในคําขอ
(2) ที่มาของแรถูกตองตามกฎหมาย
(3) มีการชําระคาภาคหลวงแร หรือวางหลักประกันการชําระคาภาคหลวงแร ถูกตอง
(4) มีการกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนในการออกใบอนุญาตขนแรครบถวนแลว
ขอ 17 ผูขอใบอนุญาตครอบครองแรตองเปนผูมีสิทธิในแร หรือไดรับความยินยอมจากผูมีสิทธิ

ขอ 18 ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ การขอและการออกใบอนุ ญาตซื้อแร
ขายแร ครอบครองแร ตั้งสถานที่เก็บแร หรือขนแรตามประกาศนี้ ใหเปนไปตามอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕60

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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