-ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่
การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่
พ.ศ. ....
โดยที่เห็นสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่
การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ ซึ่งชนิดแร่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
ให้เป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญ ญั ติแร่
พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 กรณีการซื้อแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรับซื้อแร่ตามชนิด จานวน และน้าหนักที่ระบุในใบอนุญาตขนแร่หรือใบรับแจ้ง
การร่อนแร่
(2) ต้องเก็บแร่ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตซื้อแร่ หรือในสถานที่เก็บแร่ที่ตนได้รับ
อนุญาต
(3) ต้องจัดให้ มีป้ายที่มีลั กษณะแข็งแรง คงทนถาวร แสดงข้อความกากับไว้ให้ เห็ น
โดยชัดแจ้งบริเวณกองแร่แต่ละกองว่าเป็นแร่ชนิดใด ของผู้ใด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก
(4) กรอกรายการรับมอบแร่ พร้อมกับลงนามกากับ การรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่
แล้วส่งคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทันที
ข้อ 4 กรณี ก ารขายแร่ ให้ ผู้ มีสิ ท ธิขายแร่ ได้ แก่ ผู้ ถือประทานบั ตร ผู้ รับใบอนุญ าตซื้อแร่
ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ ผู้แจ้งการร่อนแร่ และผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณีเป็นผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้รับใบอนุญาต
ครอบครองแร่ต้องแสดงใบอนุญาตขนแร่ แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่มีการขายแร่ และให้ผู้รับใบอนุญาต
ซื้อแร่ลงนามกากับการรับมอบแร่ในใบอนุญาตขนแร่ทุกครั้ง
(2) ผู้ มีสิ ทธิขายแร่ก รณี เป็น ผู้ แจ้งการร่อ นแร่ ต้อ งแสดงใบแจ้งการร่อนแร่ แก่ ผู้ รับ
ใบอนุญาตซื้อแร่ทุกครั้งที่ขายแร่
(3) ผู้มีสิทธิขายแร่กรณี เป็นผู้ ได้รับอนุญ าตเป็นหนังสื อจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ขายแร่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น ให้แสดงหนังสืออนุญาตทุกครั้งทีข่ ายแร่
ข้อ 5 กรณี ...

-2ข้อ 5 กรณีการครอบครองแร่ ให้ ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) แสดงสถานที่ เก็ บแร่ ในครอบครอง ถ้ าสถานที่ ครอบครองแร่ เป็ น อาณาบริ เวณ
ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวรและแสดงข้อความกากับไว้ในบริเวณกองแร่ทุกกอง
โดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึงชื่อผู้ได้รับอนุญาต
(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพื้นที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(3) กรณีแร่ในครอบครองอยู่ในพื้นที่ของรัฐหรือในที่ดินของบุคคลอื่น การกระทาใด ๆ
ต่อแร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
ข้อ 6 กรณี การเก็บ แร่ ให้ ผู้ รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) การเก็บแร่ในสถานที่เก็บแร่ ต้องแสดงบริเวณที่กองแร่ไว้แต่ละกอง จัดให้มีป้ายที่มี
ลักษณะถาวรคงทนแสดงข้อความกากับไว้ในบริเวณที่กองแร่ทุกกองโดยชัดแจ้งว่ากองใดเป็นแร่ชนิดใดรวมถึง
ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
(2) จัดการป้องกันโดยรอบบริเวณพื้นที่ที่เก็บกองแร่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 กรณีการขนแร่ ให้ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องขนแร่ไปตามเส้นทางและช่วงเวลาที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตขนแร่
(2) ต้องนาใบอนุญาตขนแร่ต้นฉบับกากับไปพร้อมกับการขนแร่ ยกเว้น กรณีการขนแร่
โดยใช้รถบรรทุกหรือพาหนะอื่นใดตั้งแต่ 2 คันแต่ไม่เกิน 10 คัน ให้ใช้ใบอนุญาตขนแร่ฉบับสาเนาซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่รับรองกากับไปพร้อมกับการขนแร่ได้
(3) การพักแร่ระหว่างทางจะพักได้เฉพาะในสถานที่และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในใบอนุญาตขนแร่ และให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ที่มีการพักแร่ทราบด้วย
(4) ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการขนแร่พร้อมกับอานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไปทาการตรวจสอบตามหน้าที่
(5) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขนแร่ไม่อาจส่งมอบแร่ ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ขนแร่เพื่อให้ ผู้รับมอบแร่บั นทึกและลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบอนุญาตขนแร่ได้ จะต้องแจ้งให้ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ทราบก่อนที่ใบอนุญาตขนแร่ฉบับนั้นจะสิ้นอายุ เว้นแต่
กรณี ที่มีเหตุสุ ดวิสัย ทาให้ ไม่สามารถแจ้งได้ภ ายในกาหนดดังกล่ าว ก็ให้ แจ้งให้ ทราบทันที ที่ส ามารถแจ้งได้
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ทาให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในกาหนดนั้นด้วย
ข้อ 8 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซื้อแร่หรือผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ ต้องดาเนินการดังนี้
(1) กรอกรายการในบั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ดการซื้ อ แร่ บั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ด
การขายแร่ บั ญ ชีแสดงรายละเอีย ดแร่ คงเหลือ ตามแบบที่ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร่
กาหนดและเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแร่ ขายแร่ และเก็บแร่ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเก็บไว้
ตลอดอายุใบอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(3) ยื่นบัญชี ...

-3(3) ยื่ นบั ญชี แสดงรายละเอี ยดการซื้ อ แร่ การขายแร่ การเก็ บ แร่ ในสถานที่ เก็ บ แร่
ตามแบบทีอ่ ธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือตามช่องทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กาหนด
(4) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต้องให้ข้อเท็จจริงและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2561 พฤษภาคม

พ.ศ. 2560
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอุต

สาหกรรม

