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คํานํา 

 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหาร
และอนุญาตเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกิจการดานเหมืองแร แตในการดําเนินการขั้นตนเพื่อขอ
อนุญาตทําเหมืองแรนั้นเปนข้ันตอนที่มีความซับซอน ตองการความรูและความเขาใจใน
กระบวนการ รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของทั้งหมด เพ่ือใชในการติดตอหนวยงานราชการ
หลายสวน เชน การขออนุญาตสํารวจแรและทําเหมืองจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมประจําทองที่ 
การอนุญาตใชพ้ืนที่ปาไมจากกรมปาไม การวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และขอความ
เห็นชอบจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงได
เห็นความสําคัญของการเรียบเรียงขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตลงทุนทําธุรกิจเหมืองแร และ
รวบรวมกฎระเบียบที่เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบคําส่ัง
และหลักเกณฑที่เก่ียวของกับกิจการเหมืองแรและโลหกรรม ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และหนวยราชการอื่น เชน กรมปาไม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปน
ตน นํามาจัดทําเปนคูมือปฏิบัติในการลงทุนดานเหมืองแร เพ่ือใหผูที่ตองการลงทุนไดทราบ
ข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ อยางครบถวนถูกตอง ซึ่งเนื้อหาของคูมือไดครอบคลุมการขออนญุาตสาํรวจ
แรและขั้นตอนในการสํารวจแร การขออนุญาตทําเหมืองและข้ันตอนในการทําเหมือง การแตงแร
และการประกอบโลหกรรม การดําเนินการที่เก่ียวของกับแร เชน การซื้อแรขายแร การเก็บแร การ
ชําระคาภาคหลวง การมีแรไวในครอบครอง การขนแร การขออนุญาตนําแรเขาและสงแรออก
นอกราชอาณาจักร 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปน
ประโยชนสําหรับผูประกอบกิจการดานเหมืองแร และสามารถใชเปนแนวทางในการเตรียมความ
พรอมในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจดานเหมืองแร เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคที่ตองการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรตอไป 
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  1 

 บทนํา 
 

การประกอบธรุกิจทําเหมืองแร และอุตสาหกรรมอื่นที่เก่ียวของกับแร นับตั้งแต การสํารวจ 
การทําเหมือง การแตงแร การประกอบโลหกรรม การซื้อขายแร การเก็บ การครอบครอง การขน
แร และการนาํเขาหรือสงแรออกนอกประเทศ เปนตน จะถูกกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการขอ
อนุญาต รวมทั้งถูกควบคุมการดําเนินการโดย พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติฉบบันี้เปนสาํคญั โดยมีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปน
หนวยงานที่ดแูลรับผิดชอบใหมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอบังคบั และมีเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนเจาหนาที่ผูรับคําขออนญุาต
ตางๆ และตดิตอโดยตรงกับผูย่ืนคําขอในทองที่ 

ในบทที ่1 ของคูมือเลมนี้ไดกลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติแร หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
ประเภทของการอนุญาตที่เก่ียวกับการทําเหมืองแรและธรุกิจเกี่ยวเนื่องกับแร และคณุสมบัติของผู
ที่ย่ืนขออนุญาต ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแยกกลุมประเภทการประกอบธรุกรรมไดดังนี ้

♦ การสํารวจแรและการทําเหมืองแร  
♦ การอนุญาตเกีย่วกับงานสนบัสนุนการทําเหมือง ที่เรียกวาอุปกรณของการทําเหมือง  
♦ การซื้อขายแร การตั้งสถานที่เก็บแร 
♦ การแตงแรและประกอบโลหกรรม  
♦ การมีแรไวในครอบครอง การขนแร และการชําระคาภาคหลวง 
♦ การนําแรเขาหรือสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
♦ การอนุญาตอืน่ เชน การขุดหาแรรายยอย การรอนแร การขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 

 
การสํารวจแรและการทําเหมือง 

ในการสาํรวจแรจะตองย่ืนขอ อาชญาบัตรสํารวจแร ซึง่อนุญาตใหสํารวจแบบไมผกูขาดใน
ทองที่ที่กําหนด หรือขออาชญาบตัรประเภทผูกขาดสํารวจแรภายในเขตพื้นที่ที่กําหนดให หรือขอ
อาชญาบัตรพเิศษที่อนญุาตใหผูกขาดสํารวจแรเปนกรณีพิเศษในพื้นที่ขนาดใหญ แตตองเสนอ
ใหผลประโยชนพิเศษใหแกรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งบทที่ 2 ไดกลาวถึงลักษณะและความ
แตกตางของอาชญาบัตรทั้ง 3 ประเภทนี้ไว รวมถึงขอกําหนดและขอผูกพันทีต่องปฏิบตัิในการ
สํารวจแร ซึ่งอาจจะมีผลบางอยางผูกพันตอเนื่องไปถงึการขอประทานบตัรทําเหมอืง ซึ่งเปน
หนังสือสําคัญที่อนุญาตใหทาํเหมืองภายในเขตที่กําหนด 

บทที่ 3 ไดกลาวถึงข้ันตอนในการขอประทานบตัรทําเหมืองแร และบทที่ 4 กลาวถงึการขอ
อนุญาตทําเหมืองหินอุตสาหกรรมและประกอบกิจกรรมโรงโมหิน พระราชบัญญตัิแรไดกําหนดไว
วาในเขตพืน้ทีซ่ึ่งมีผูถืออาชญาบตัรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบตัรพิเศษไวแลว ผูอ่ืนจะยืน่คําขอ



 
2  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

ประทานบัตรมิได เวนแตผูนั้นมีกรรมสิทธิ์ครอบครองในที่ดนินั้นตามประมวลกฏหมายที่ดิน ผูขอ
ประทานบัตรจะตองย่ืนหลกัฐานวาพบแรหรือมีแรที่ประสงคจะทําเหมือง เชน รายงานผลการ
สํารวจแรตามอาชญาบัตรผกูขาดสํารวจแร หรืออาชญาบตัรพิเศษ และตองจดัทําแผนผังโครงการ
ทําเหมืองซึ่งเปนรายงานแสดงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทําเหมอืง  

นอกจากนี้ในบทที่ 3 ยังไดกลาวถึง การขอประทานบัตรชั่วคราว เพ่ือใหสามารถทาํเหมืองไป
กอนในระหวางที่รอการออกประทานบัตร การตออายุประทานบตัร การรับชวงทําเหมือง การโอน
ประทานบัตร และกระบวนการรับฟงความคิดเห็นโครงการทําเหมืองใตดนิ 

ในการขอประทานบตัร จะมีข้ันตอนทีต่องจัดเตรียมรายงานและเอกสารที่จะตองติดตอขอ
อนุญาตกบัสวนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การจดัทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จําเปนสาํหรับโครงการทําเหมืองแรทุกขนาด การขอใชพ้ืนที่ปาไม หรือที่ดินในความดูแลของสวน
ราชการตางๆ เพ่ือทําเหมือง และการขอรับการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งการขออนุญาตธุรกิจของ
คนตางดาว ซึ่งจะตองใชประกอบการขอประทานบัตรดวย เปนตน ในบทที่ 5 จึงไดกลาวถึง
แนวทางการและขั้นตอนการติดตอกับสวนราชการนั้นๆ 

ในการทาํเหมืองจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ทีม่ีผลกระทบกบัพื้นที่ขางเคียง และ
สภาพแวดลอม ทําใหตองมีการควบคุมกิจกรรมยอยของการทําเหมืองผานทางใบอนญุาตตางๆ 
เชน การรวมโครงการทําเหมือง การหยดุการทําเหมือง การปลูกสรางอาคารและจดัตั้งสถานที่เพ่ือ
การแตงแรนอกเขตเหมืองแร การเก็บขงัน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร การทดน้ํา
หรือชักน้ํา การปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอกเขต และการนํามูลแรหรือมูลดินทรายออก
นอกเขตเหมืองแร เปนตน ซึ่งบทที่ 6 ไดกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการขอใบอนญุาตเหลานี ้
 
การขุดหาแรรายยอย การรอนแร และการขุดเจาะน้าํเกลือใตดิน 

การขุดหาแรรายยอยและการรอนแร เปนอาชีพที่รัฐสงวนไวใหกับผูประกอบการรายยอยที่มี
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในประเทศไทยและมีรายไดนอย โดยใบอนญุาตขุดหาแรรายยอยจะออกให
เฉพาะการขุดหาแรรัตนชาต ิ ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ตราด เพชรบูรณ แพร 
ศรีสะเกษ สุโขทัย และอุบลราชธานีเทานั้น สวนใบอนุญาตรอนแรจะออกใหเฉพาะการรอนแรดีบุก
และทองคําภายในทองที่ที่กําหนดเทานัน้ ซึ่งมีรายละเอียดดังบทที ่7 

การขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน จะตองย่ืนขอใบอนุญาตตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ ซึ่งอาจจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน เชน พ้ืนที่และระดับ
ความลึก เพ่ือประโยชนในการใชสอยรวมกันของสวนรวม โดยมีรายละเอียดในบทที่ 8 

 
การซื้อขายแรและการเก็บแร 

ผูซื้อแรเพ่ือใชประกอบธุรกจิจะตองมีใบอนุญาตซื้อแร ยกเวนการซื้อแรจากผูมใีบอนุญาต
ขุดหาแรรายยอย หรือการซื้อโลหะที่ไดจากโลหกรรม หรือการซื้อแรตามชนดิและสภาพทีแ่ตงจน
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สามารถนาํไปผสมกับวัตถุอ่ืนหรือนําไปประกอบกิจการสําเร็จรูปได ใบอนุญาตซื้อแรจะกาํหนด
สถานที่ซื้อแรและสถานที่เก็บแรไวอยางชัดเจน ถาผูรับใบอนุญาตซือ้แรจะซื้อแรนอกสถานที่ที่ระบุ
ในใบอนญุาตซื้อแร จะตองมีใบอนญุาตซือ้แรนอกสถานที่เพ่ิมเติม 

ผูถือประทานบัตรหรือผูรับชวงการทําเหมือง ซึ่งตองการจะเก็บแรที่ไดจากการทาํเหมืองไว
นอกเขตเหมืองแร หรือเปนผูรับใบอนุญาตซื้อแรซึง่ตองการจะเกบ็แรที่ซื้อไวนอกสถานที่ซื้อแร 
จะตองขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร  

ในบทที่ 9 ไดกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการขออนุญาตซื้อแร การซื้อแรนอกสถานที่ และการขอ
อนุญาตเก็บแร และมีรายละเอียดเกี่ยวกับขัอกําหนดในการซื้อแรและเก็บแร รวมทั้งขอกําหนดใน
การขายแร 

 
การแตงแรและการประกอบโลหกรรม 

การแตงแร เปนกระบวนการแยกแรที่ปนกันอยูตั้งแตสองชนิดขึ้นไปออกจากกัน หรือทําให
แรสะอาด รวมถึงการบดแรและคัดขนาดแร ผูที่ตองการประกอบกิจการแตงแร จะตองไดรับ
ใบอนุญาตแตงแร หรือเปนผูถือประทานบัตรทําเหมืองซึ่งแตงแรภายในเขตเหมืองแร 

การประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุม คือการประกอบโลหกรรมแรทุกชนิด โดย
กรรมวิธีถลุงแร หรือการสกัดแรใหเปนโลหะดวยวิธีตางๆ รวมทั้งการทําใหโลหะบริสุทธิ์ หรือการ
ผลิตเหล็กกลาทุกขนาดกําลังผลิต ผูที่ตองการประกอบโลหกรรมจะตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม  

ในบทที่ 10 ไดกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการแตงแรและ
ประกอบโลหกรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขัอกําหนดในการประกอบกิจการเหลานี้ 

 
การครอบครองแร การขนแร และคาภาคหลวงแร 

คาภาคหลวงแร เปนรูปแบบหนึ่งของภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการผลิตแร โดยกําหนดอัตรา
คาภาคหลวงตามราคาแร หรือราคาโลหะในแร และคํานวณจากสภาพหรือปริมาณของสารประกอบ
ในแร อัตราคาภาคหลวงแรชนิดตางๆ จะถูกกําหนดโดยกฏกระทรวงฉบับที่ 23 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 ในบทที่ 11 ของคูมือจะกลาวถึงข้ันตอน
การชําระคาภาคหลวง การขอผัดชําระ และการขอคืนคาภาคหลวงแร 

บทที่ 12 ไดกลาวถึงประเภทของแรที่จะตองขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ข้ันตอนการ
ขออนุญาต และขอกําหนดในการครอบครองแร และในตอนทายบทไดกลาวถึงข้ันตอนและ
ขอกําหนดในการขอใบอนุญาตขนแร ซึ่งผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขนแร จะตองแสดง
หลักฐานวาแรนั้นไดจายเงินคาภาคหลวงแร หรือไดรับอนุญาตใหผัดการชําระคาภาคหลวงแรไว
แลว 

 



 
4  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

การนําแรเขาและการสงแรออก 

พระราชบัญญัติแรกําหนดใหมีการควบคุมแรนําเขามาและสงออกนอกราชอาณาจักร โดย
จะตองกําหนดชนิดแร สภาพ และปริมาณที่จะตองอยูในความควบคุม การนําเขาแรซึ่งอยูในการ
ควบคุมจะตองมีใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร การสงออกแรซึ่งอยูในการควบคุมจะตองมี
ใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งบทที่ 13 ไดกลาวถึงชนิดและปริมาณแรที่ถูกควบคุม
การนําเขาและสงออก พรอมทั้งข้ันตอนในการขออนุญาต 
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1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติแร 
 
 
“แร” ตามความหมายในกฎหมายแร หมายถึง “ทรัพยากรธรณีที่เปนอนินทรียวัตถุ มี

สวนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟสิกสแนนอน หรือเปล่ียนแปลงไดเล็กนอย ไมวาจะตองผาน
กระบวนการถลุงหรือไม แรนั้นจะรวมถึงถานหิน หินน้ํามัน หินออน โลหะและตะกรันที่ไดจากโล
หกรรม น้ําเกลือใตดิน หินซึ่งกฎกระทรวงกําหนดเปนหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือ
ทรายซึ่งกฎกระทรวงกําหนดใหเปนดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ไมรวมถึงน้ํา 
เกลือสินเธาว ลูกรัง หิน ดินหรือทรายทั่วไป” 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และขอบเขตหนาที่ของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ตลอดจนสรุปประเภทของใบอนุญาตและคุณสมบัติ
ของผูย่ืนคําขอตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 
 

1.1 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 

ในการออกกฎหมายและประกาศใชพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวบรวมกฎหมายแรที่มีอยูหลายฉบับมาไวในที่เดียวกัน และปรับปรุงใหมเพ่ือใหรัฐมีอํานาจ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการสํารวจแร การผลิตแร การอนุรักษแหลงแร การซื้อขายแร การแตง
แรและการประกอบโลหกรรม และในเวลาเดียวกันก็สงเสริมอํานวยความสะดวกใหแก
ผูประกอบการทําเหมือง ตลอดจนถึงการใหความคุมครองแกกรรมกรและสวัสดิภาพของประชาชน
ใหมีความเหมาะสม 

 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 

1) กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติแร คือกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมีเจาพนักงาน
ผูดูแลในทองที่คือ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ประจําสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2) วางระเบียบและควบคุมการสํารวจแร การทําเหมือง การแตงแร การซื้อแร การขายแร 
และการมีแรไวในครอบครอง เพ่ือประโยชนเก่ียวกับการพัฒนาและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
หรือเพ่ือปองกันและปราบปรามการลักลอบทําเหมือง หรือลักลอบสงแรออกนอกประเทศ 

3) กําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาต หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออาชญาบัตร
ผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรสําหรับทําเหมือง ตลอดจน
การตออายุประทานบัตร และการขอใบอนุญาตตางๆ ที่เก่ียวกับของการผลิตแร การซื้อขายแร การ



 
6  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

เก็บและครอบครองแร การนําแรเขาและสงออก รวมทั้งใบอนุญาตแตงแร และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม เปนตน 

4) ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
การสํารวจแร การทําเหมือง การแตงแร การประกอบโลหกรรม และการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 

5) ใหความคุมครองในเขตสํารวจแร หรือเขตเหมืองแร หรือเขตที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่เพ่ือเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย โดยนอกจากผูถืออาชญาบัตร ผูถือประทานบัตร หรือ
ผูรับใบอนุญาตแลว หามมิใหผูใดเขาไปยึดถือครองครอง ทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพพื้นที่หรือ
ทรัพยากรในเขตนั้น เวนแตผูนั้นมีสิทธิ์ทําเชนนั้นไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ไดมีขอกําหนดอื่นๆ ที่เปนสาระสําคัญดังนี้ 

1) เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรของสวนราชการที่เก่ียวของ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดพื้นที่
ใดๆ ใหเปนเขตสําหรับสํารวจ ศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับแรได ภายในเขตที่กําหนดนี้จะไมอนญุาตให
ผูใดจะยื่นคําขออาชญาบัตร หรือประทานบัตร เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเปนกรณีพิเศษ 

2) เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดพื้นที่ใดที่มิใชแหลงตนน้ํา หรือปาน้าํ
ซับซึม ที่ไดสํารวจพบเปนแหลงแรอุดมสมบูรณและมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ใหเปนเขตแหลงแร
เพ่ือออกประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรไดเปนอันดับแรก กอนการสงวนหวงหามหรือใช
ประโยชนอยางอ่ืนในที่ดินในพื้นที่นั้น หลังจากคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมแลว 

3) ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ในเขตอาชญาบัตรหรือประทานบัตรใด เพ่ือ
ประโยชนสาธารณะและปองกันประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี มีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร หรือประทานบัตรได 

4) ในการสํารวจแรหรือทําเหมือง ถาไดพบโบราณวัตถุ หรือซากดึกดําบรรพ หรือแร
พิเศษอันมีคุณคาเก่ียวกับการศึกษาทางธรณีวิทยา นอกจากจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการเก็บไดซึ่งวัตถุนั้นแลว ผูถืออาชญาบัตรหรือประทานบัตรจะตองแจงการ
พบนั้นตอทางราชการ 
 
 
1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติแร มีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวง ดังนี ้

1. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆ 
2. กําหนดแบบพมิพอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาต 
3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสํารวจแร และการทําเหมอืง 
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4. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกใบอนญุาตรับชวงการทําเหมือง 
5. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการซื้อแร ขายแร เก็บแร ครอบครองแร และขนแร 
6. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงแร การประกอบโลหกรรม  
7. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําแรเขาหรือการสงแรออกนอกประเทศ 
8. กําหนดวธิีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก  
9. กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตัติามพระราชบญัญัตแิร เชน กําหนดใหมีทะเบียนคนงาน

และเวลาทําการในการทําเหมือง เปนตน 
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 คือ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมี
ภาระหนาที่ดานบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยตรง 
โดยมีโครงสรางตามแผนผังที่แสดงในรูปที่ 1. 

 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลในทองที่คือฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัด
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถาจังหวัดใดไมมีหนวยงานดังกลาว จะเปนหนาที่ของผูที่อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (อพร.) มอบหมาย หนวยงานนี้จะเปนผูรับคําขออนุญาต
ตาง ๆ และดําเนินการตามพระราชบัญญัติแรที่อยูในเขตทองที่ หรือจังหวัดนั้นๆ ดังนั้นถาพ้ืนที่
ตามคําขอใบอนุญาตตางๆ ไมอยูในเขตจังหวัดเดียวกัน จะตองแยกยื่นคําขอตามทองที่ที่เก่ียวของ 

พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรคือ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ซ่ึง
ถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่เก่ียวกับความผิดอาญา จึงถือเสมือนเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจยึดหรือ
อายัด แร เครื่องมือ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักร ไวเพ่ือเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีเนื่องจาก
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติแร 

 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร 

ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญตัิแร พ.ศ. 2510 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธบิดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธบิดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมดังกลาวมอบหมาย และบคุคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักเหมืองแรและสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและความเห็นแกรัฐมนตรี
ในเรื่องดังนี ้



 
8  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

 

 



  9 

1. การออกอาชญาบตัรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบตัรพิเศษ ประทานบตัรชั่วคราว และ
ประทานบัตร ในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ หรือพ้ืนที่เขตหวงหามของทางราชการ 

2. การตออายุประทานบัตร 
3. การอนุญาตใหโอนประทานบตัร 
4. การสั่งเพิกถอนอาชญาบตัร และประทานบัตร 
5. การกําหนดเงื่อนไขประทานบัตรทําเหมืองใตดินเฉพาะราย   
6. เร่ืองอ่ืนตามทีรั่ฐมนตรีมอบหมาย และตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแร 

 
 

1.3 ประเภทของการอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร 

ในการลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับแรและเหมืองแร จะเกี่ยวของกับการใหอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ซึ่งประกอบดวย 

♦ การอนุญาตใหสํารวจแร ประกอบดวย อาชญาบตัรสํารวจแร อาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร และอาชญาบัตรพเิศษ 

♦ การอนุญาตใหทําเหมือง ประกอบดวย ประทานบตัร และประทานบตัรชั่วคราว 
รวมทั้งการตออายุ การโอนประทานบัตร และการรับชวงการทําเหมือง 

♦ การอนุญาตเกีย่วกับอุปกรณของการทําเหมือง เชน ใบอนุญาตรวมโครงการทําเหมือง 
ใบอนญุาตหยดุการทําเหมือง ใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่แตงแรนอกเขตเหมืองแร 
ใบอนญุาตปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร เปนตน 

♦ การอนุญาตใหแตงแรและประกอบโลหกรรม เชน ใบอนุญาตแตงแร และใบอนญุาต
ประกอบโลหกรรม 

♦ การอนุญาตที่เก่ียวกับการซื้อขายแร เชน ใบอนญุาตซึ้อแร ใบอนญุาตตั้งสถานที่เก็บ
แร ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ใบอนุญาตขนแร ใบอนุญาตนาํแรเขาหรือสงแร
ออก 

♦ การอนุญาตอืน่ๆ เชน ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ใบอนุญาตรอนแร เปนตน 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 
2526) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติแร ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จะยื่นคําขอ
อาชญาบัตรสํารวจแร อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตางๆ ไวดังนี้ 
 



 
10  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออาชญาบัตรและประทานบัตรสําหรับแรทั่วไปนอกจากแรทองคํา 

ผูขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว และประทานบัตร 
ที่เปนบุคคลธรรมดา จะตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 

1. มีอายุไมต่าํกวา 20 ปบริบูรณ 
2. มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
3. เปนสมาชิกของสภาการเหมอืงแร (ยกเวนกรณีผูขอเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 
4. ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือบุคคลไรความสามารถ 
5. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
6. ไมเคยถูกยกคาํขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบตัรพิเศษ 

ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร เวนแตการยกคําขอหรือการเพิกถอนนั้นพน
กําหนด 12 เดือนแลว นับแตวันมีคาํส่ังยกคําขอหรือเพิกถอนครั้งสุดทาย หรือการยก
คําขอหรือการเพิกถอนนั้นมใิชความผดิของผูย่ืนคําขอหรือผูถูกเพิกถอน 

7. ไมเคยตองโทษฝาฝนมาตรา 25 หรือมาตรา 43 แหงพระราชบัญญตัิแร พ.ศ. 2510 
เวนแตพนโทษมาแลวเกิน 12 เดือน 

 
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอ จะตองมีคุณสมบัติ ตามขอ 2. 3. 6. และขอ 7. 
 

คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรสําหรับแรทองคํา 

ผูขออาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร สําหรับแรทองคําภายในเขต
พ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 

1. เปนสมาชิกของสภาการเหมอืงแร 
2. ไมเคยถูกยกคาํขอหรือถูกเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร อาชญาบตัรพิเศษ 

ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร เวนแตการยกคําขอหรือการเพิกถอนนั้นพน
กําหนด 12 เดือนแลว นับแตวันมีคาํส่ังยกคําขอหรือเพิกถอนครั้งสุดทาย หรือการยก
คําขอหรือการเพิกถอนนั้นมใิชความผดิของผูย่ืนคําขอหรือผูถูกเพิกถอน 

3. ไมเคยตองโทษฝาฝนมาตรา 25 หรือมาตรา 43 แหงพระราชบัญญตัิแร พ.ศ. 2510 
เวนแตพนโทษมาแลวเกิน 12 เดือน 

4. เปนบริษัทที่มทีุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 50 ลานบาท หรือมีทุนจดทะเบียนและ
สินทรัพยที่เปนทุนรวมกันไมต่ํากวา 50 ลานบาท 

5. มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และผูเช่ียวชาญ เพียงพอที่จะสํารวจและทําเหมืองแร
ทองคํา ถาผูขอไมมีลักษณะครบถวนตามขอนี้ จะตองมบีริษัทอื่นซึ่งกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรเช่ือถือ ซึ่งมีลักษณะครบถวนตามขอนี้และมีความสัมพันธ
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ในดานทนุหรือการจัดการกับผูขอ และรับรองที่จะใหเครื่องมือเคร่ืองจักร อุปกรณ 
และผูเช่ียวชาญจนเพียงพอที่จะสํารวจและทําเหมืองแรทองคํา 

 
ในกรณีของผูขออาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร สําหรับแร

ทองคํานอกเขตพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ถาเปนบุคคลธรรมดาจะตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ 1. ถึง 7. ทํานองเดียวกับกรณีของผูขอสําหรับแรทั่วไป และตองมีลักษณะตามขอ 5. ขางตน
ดวย แตถาบริษัทเปนผูขอจะตองมีคุณสมบัติและลักษณะตามขอ 3. 6. และ 7. ของหัวขอสําหรับ
แรทั่วไป และตองมีลักษณะตามขอ 5. ในหัวขอนี้ดวย 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอใบอนุญาต 

ผูขอใบอนุญาตซื้อแร ใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ใบอนุญาตแตงแร ใบอนุญาตประกอบโล
หกรรม ใบอนุญาตนําแรเขามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. มีอายุไมต่าํกวา 20 ปบริบูรณ 
2. มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
3. เปนสมาชิกของสภาการเหมอืงแร (ยกเวนกรณีผูขอเปนสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ) 
4. ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือบุคคลไรความสามารถ 
5. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
6. ไมเคยถูกยกคาํขอหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตการยกคําขอหรือการเพิกถอน

นั้นพนกาํหนด 12 เดือนแลวนับแตวันมคีําส่ังยกคําขอหรือเพิกถอนครั้งสุดทาย หรือ
เวนแตการยกคําขอหรือการเพิกถอนนั้นมใิชความผดิของผูย่ืนคําขอหรือผูถูกเพิก
ถอน 

 
ในกรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต จะตองมีคุณสมบัติตามขอ 2. 3. 5. และ 6. 
สําหรับใบอนุญาตอื่น ๆ นอกจากใบอนุญาตตามที่กลาวถึงขางตน ไดแก ใบอนุญาตอุปกรณ

ของการทําเหมือง ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ใบอนุญาตรอนแร ใบอนุญาตมีแรในครอบครอง 
เปนตน ผูขอจะตองมีคุณสมบัติเหมือนกัน แตยกเวนขอ 3. กลาวคือไมตองเปนสมาชิกสภาการ
เหมืองแร 
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เอกสารทั่วไปสําหรับใชประกอบคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติแร 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาหนังสือบริคณหสนธแิละขอบังคับของบริษัท และหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติ

บุคคล (กรณีผูขอเปนนติิบคุคล) 
3. สําเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการและผูมี

อํานาจลงนาม (กรณีผูขอเปนนิตบิุคคล และสําเนาหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 6 
เดือน) 

4. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่รับรองโดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัท (กรณีผูขอเปนนติิ
บุคคล และสําเนาหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

5. สําเนาหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนด (กรณีมอบหมายใหบคุคลอื่นยื่นคําขอ
แทน) 

 
สําหรับเอกสารเฉพาะเพิ่มเติมอื่นๆ จะขึ้นอยูกับชนิดของคําขออนุญาตนั้นๆ ซึ่งจะได

กลาวถึงรายละเอียดในแตละหัวขอของชนิดใบอนุญาตตอไป 
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2. การขออนุญาตสํารวจแร 
 

การสํารวจแร ตามที่ระบุในกฎหมายหมายถึง “การเจาะหรือขุด หรือกระทําดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธี เพ่ือใหรูวาในพื้นที่มีแรอยูหรือไมเพียงใด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
คนหาชนิดแรที่ตองการและตรวจสอบปริมาณแร วิธีการที่ใชในการสํารวจแรนั้นจะครอบคลุมการ
ตรวจดูลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร ธรณีเคมี ธรณีฟสิกซ การเจาะหลุมสํารวจ การขุดหลุมหรือรอง
สํารวจเพื่อเก็บตัวอยางแรไปวิเคราะห และวิธีอ่ืนๆ เปนตน 

ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 หามมิใหผูใดสํารวจแรในที่ใด ไมวาที่นั้นจะ
เปนสิทธิของบุคคลใดหรือไม เวนแตจะไดรับอาชญาบัตรสํารวจแร 3 ประเภทคือ 

♦ อาชญาบัตรสํารวจแร 
♦ อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือ 
♦ อาชญาบัตรพิเศษ 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดของการขออาชญาบัตรทั้งสามประเภท 
 
 
2.1 อาชญาบัตรสํารวจแร 

อาชญาบัตรสํารวจแร เปนหนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ืออนุญาตใหสํารวจแรภายในพื้นที่ซึ่ง
ระบุไวตามเขตปกครองเปนอําเภอ ซึ่งเปนการอนุญาตที่ไมผูกขาดการสํารวจแร เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนผูออกอาชญาบัตรสํารวจแร ซึ่งจะมีอายุ 1 ป 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออาชญาบัตรสํารวจแร 

ผูที่ประสงคจะยื่นคําขออาชญาบัตรสํารวจแร จะตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงคในการสํารวจแร 

 
ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรสํารวจแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาํขอ (ระบุไวในบทที่ 1) 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐาน ตรวจเขตพื้นที่ขอสํารวจแรวาไมเปนพ้ืนที่
ตองหาม เชน ไมอยูในเขตศกึษาวิจัยที่กําหนดโดยรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ทวิ เปนตน 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท และคาอาชญาบตัรสํารวจแร 100 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอ และพิจารณาออกอาชญาบตัรสํารวจแร  



 
14  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

ขอกําหนดในการสํารวจแรตามอาชญาบัตรสํารวจ 

• ตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในอาชญาบตัรสํารวจแร 
• ใหสํารวจดวยวิธีตรวจดูลักษณะทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี และธรณีฟสิกซเทานั้น จะขุด

หลุมหรือรองสํารวจ หรือเจาะสํารวจเพื่อเก็บตัวอยางแรไมได 
• การสํารวจแรตามอาชญาบตัรประเภทนี ้ไมตองสงรายงานการสํารวจแร 

 
 
2.2 อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร คือหนังสือสําคัญที่อนุญาตใหผูกขาดสํารวจแรภายในเขตที่
กําหนดให การขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร  

อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรมี 2 ประเภท คือ 
1. อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรบนบก แตละบุคคลจะขอไดไมเกิน 2,500 ไร 

(นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จะออกใหไมเกิน 1,250 ไร เวนแตไดรับบัตร
สงเสริมการลงทุนซึ่งสงเสริมใหสํารวจหรือทําเหมืองสําหรับแรชนิดนั้น และไดรับ
อนุญาตใหประกอบโลหกรรมหรือกิจการโรงงานซึ่งใชแรที่ขอสํารวจนั้นเปนวัตถุดิบ) 
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรมีอายุ 1 ปนับแตวันออก  

2. อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรในทะเล ซึ่งแตละคําขอจะขอไดไมเกิน 500,000 ไร 
(นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จะออกใหไมเกิน 20,000 ไร ซึ่งถาจะขอเกิน 
จะตองขออาชญาบัตรพิเศษ) และกําหนดอายุอาชญาบัตรไดไมเกิน 2 ปนับแตวัน
ออก 

 
นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายไมออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหิน

อุตสาหกรรม หินประดับ หินออน และแรโดโลไมตใหแกบุคคลใด เนื่องจากสวนราชการที่
เก่ียวของไดสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงหินไวทั่วประเทศแลว  

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 

ผูที่ประสงคจะยื่นคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร จะตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ดังที่กลาวไวในบทที่ 1 
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ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาํขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนญุาต 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ คุณสมบัตขิองผู
ย่ืนคําขอ ตรวจแผนทีแ่สดงเขตที่ขอสํารวจ ตรวจสอบเขตพื้นที่วาไมเปนพืน้ที่ตองหามตาม
พระราชบัญญตัิแรและกฎหมายอื่น และแผนงานวธิีการสํารวจแร 

3) ชําระเงินคาธรรมเนยีมคําขอฉบับละ 20 บาท คาอาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแรฉบับละ 
500 บาท และคาธรรมเนียมลวงหนาเปนคาใชเนื้อที ่5 บาทตอไรตอป 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไว และเสนอเรื่องพรอมความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดไปที ่กพร. 

5) กพร. เสนอคําขอใหคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมือง
แร และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรเพ่ือใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนนําเสนอให
รัฐมนตรีออกอาชญาบัตรผกูขาดสํารวจแรตอไป 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 

1. แผนที่แสดงเขตสํารวจแร โดยจะตองย่ืนคําขอคัดแผนที่กอนยื่นคําขอ และเจาพนักงาน
จะทําแผนที่แสดงเขตคําขอให 

2. แผนงานและวธิีการสํารวจแร โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแรที่อธิบดีเห็นชอบ
เปนผูลงนามรับรองความถูกตอง 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแร คําขออาชญาบัตรพิเศษ และคํา
ขอประทานบตัร แปลงอื่นๆ ที่ผูขอไดย่ืนคําขอไวกอนแลว หรือที่ผูขอถืออยูในขณะยื่นคํา
ขอ 

4. หลักฐานแสดงทุนทรัพยในการสํารวจแร โดยใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน (หลักฐานนี้จะใชในขั้นตอนกอนรับมอบอาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแร
ภายหลังจากไดรับอนญุาตแลว) สําหรับวงเงินทุนทรัพยเปนคาใชจายในการสํารวจแรซึ่ง 
กพร. กําหนดตามวิธีการที่ย่ืนขอสํารวจคือ 
♦ วิธีเจาะสํารวจ ตองมีทุนทรัพยไมนอยกวาไรละ 60 บาท 
♦ วิธีขุดรองสํารวจ ตองมีทุนทรัพยไมนอยกวาไรละ 40 บาท 
♦ วิธีขุดหลุมสํารวจ ตองมีทุนทรัพยไมนอยกวาไรละ 30 บาท 

 
แผนงานและวิธีการสํารวจแร 

เอกสารแผนงานและวิธีการสํารวจแร มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:25,000 หรือใหญกวา 
2. เนื้อที่สํารวจแตละแปลง 
3. ชนิดแร และวิธีการสํารวจแรแตละข้ัน 
4. ชนิด ขนาด จํานวนของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการสํารวจ 
5. เงินลงทุนและขอผูกพันสําหรับการสํารวจแตละป 
6. จํานวนคนงานที่ใช 

 
การลงมือสํารวจและการรายงานผลการสํารวจ 

การสํารวจแรตองเปนไปตามแผนงานและวิธีการสํารวจแรที่ไดรับอนุญาต ภายใตการ
ควบคุมของนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรตองลงมือสํารวจ
แรภายใน 60 วัน และตองรายงานผลการสํารวจครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากไดดําเนินงาน
ทั้งหมดไปในระยะเวลา 180 วันนับแตวันไดรับอาชญาบัตร และตองรายงานผลการสํารวจครั้ง
สุดทายที่ไดกระทําไปภายหลังนั้นภายใน 30 วัน กอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรส้ินอายุ รายงาน
ตองเปนไปตามแบบที่กําหนด โดยยื่นรายงานตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

 
การเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 

รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรได ถา
ผูถืออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร 
 
 
2.3 อาชญาบัตรพิเศษ 

อาชญาบัตรพิเศษ คือหนังสือสําคัญที่อนุญาตใหผูกขาดสํารวจแรเปนกรณีพิเศษภายในเขต
พ้ืนที่ที่กําหนดให ผูย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษจะตอง 

• กําหนดขอผูกพันสําหรับการสํารวจแร โดยแจงปริมาณงานและจํานวนเงินที่จะใชเพ่ือ
การสํารวจสําหรับแตละป ตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และ 

• เสนอใหผลประโยชนพิเศษใหแกรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด ผลประโยชนพิเศษนี้จะ
มีผลผูกพันผูถืออาชญาบัตรพิเศษตอไปในภายหลังเมื่อไดรับประทานบัตรชั่วคราว
หรือประทานบัตรสําหรับทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่ไดรับอาชญาบัตรพิเศษนั้น 

คําขออาชญาบัตรพิเศษแตละคําขอจะตองครอบคลุมเนื้อที่ที่สามารถสํารวจแรไดแลวเสร็จ
ภายใน 5 ปตามหลักเกณฑที่กําหนด แตทั้งนี้ใหขอไดไมเกินคําขอละ 10,000 ไร รัฐมนตรีเปนผู
ออกอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งมีอายุ 5 ป และไมสามารถขอตออายุไดอีก 
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รูปที่ 2. ขั้นตอนการขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรและอาชญาบัตรพิเศษ 

 

คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษ 

ผูที่ประสงคจะยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแรชนิดอื่นที่ไมใชแรทองคํา จะตองเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวไวในบทที่ 1 

สําหรับผูที่ประสงคจะยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษสําหรับสํารวจแรทองคํา จะมี 2 กรณีคือ 
กรณีขอสํารวจแรทองคําในพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด และกรณีขอสํารวจแรทองคําใน



 
18  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

พ้ืนที่ทั่วไปนอกเขตที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด จะมีคุณสมบัติแตกตางกันตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) 
ดังที่กลาวไวในบทที่ 1 เชนกัน 

 
ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรพิเศษ 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาํขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนญุาต 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารประกอบคําขอ คณุสมบัติของผูย่ืนคําขอ ตรวจสอบ
แผนที่แสดงเขตที่ขอสํารวจ และพิจารณาวาเขตพื้นที่ขอสํารวจแรไมเปนพืน้ที่ตองหามตาม
พระราชบัญญตัิแรและกฎหมายอื่น (อาชญาบตัรพิเศษจะตองไมออกทับซอนเขตเนือ้ที่ซึ่งมีผูไดรับ
อาชญาบัตรผกูขาดสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบตัรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยูแลว) 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคาํขอฉบับละ 20 บาท คาอาชญาบตัรพิเศษฉบับละ 1,000 บาท 
และคาธรรมเนียมลวงหนาเปนคาใชเนื้อที ่5 บาทตอไรตอป 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไว และเสนอเรื่องพรอมความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดไปที ่กพร. เพ่ือใหหนวยงานพิจารณาคาํขอและขอเสนอผลประโยชนพิเศษ 

5) กพร. เสนอคําขอใหคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมือง
แร และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรเพ่ือใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนนําเสนอให
รัฐมนตรีออกอาชญาบัตรพเิศษ    
 
เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรพิเศษ 

1. แผนงานและวธิีการสํารวจแร เหมือนกับการขออาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแร 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแร คําขออาชญาบัตรพิเศษ และคํา

ขอ ประทานบัตร แปลงอืน่ๆ ทีผู่ขอไดย่ืนคําขอไวกอนแลว หรือทีผู่ขอถืออยูในขณะยื่น
คําขอ 

3. ขอผูกพันสําหรับการสํารวจแร โดยแจงจาํนวนเงินที่จะใชเพ่ือการสํารวจในแตละป ตลอด
อายุของอาชญาบตัรพิเศษ 

4. รายการขอเสนอผลประโยชนพิเศษทีป่ระสงคจะใหแกรัฐ เมื่อไดรับมอบอาชญาบตัร
พิเศษ 

5. หลักฐานแสดงทุนทรัพยในการสํารวจแร โดยใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ตามวงเงินงบประมาณคาใชจายในการสํารวจแร ซึ่ง กพร. ไดกําหนดไว 
30-60 บาทตอไร ข้ึนอยูกับวิธีการที่ย่ืนขอสํารวจ หลักฐานนี้จะใชในขั้นตอนกอนรับ
มอบอาชญาบตัรพิเศษภายหลงัจากไดรับอนุญาตแลว   
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หลักเกณฑการเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ 

ผูย่ืนคําขออาชญาบัตรพิเศษจะตองเสนอผลประโยชนพิเศษแกรัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
คือ แรถานหินไรละ 183 บาท สําหรับแรชนิดอื่นไรละ 28 บาท  

 
การลงมือสํารวจและรายงานผลสํารวจ 

การสํารวจแรตองทําตามแผนงานและวิธีการสํารวจแรที่ไดรับอนุญาต ภายใตการควบคุม
ของนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร ผูถืออาชญาบัตรพิเศษตองลงมือสํารวจแรภายใน 90 วัน  
และตองรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแรให กพร. ทราบทุกรอบระยะเวลา 120 วัน  

 
การจายเงินตามขอผูกพัน 

ขอผูกพันสําหรับการสํารวจแร คือปริมาณงานและจํานวนเงินคาใชจายในการสํารวจที่ระบุไว
ในอาชญาบัตรพิเศษ เมื่อส้ินรอบปขอผูกพันใดถาผูถืออาชญาบัตรพิเศษทําการสํารวจแรไมครบ
ตามปริมาณงานในรอบปนั้น จะตองจายเงินเทากับจํานวนที่ยังไมไดใชจายเพื่อการสํารวจในรอบป
นั้นใหแก กพร. ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นรอบปดังกลาว แตถาไดสํารวจแรและใชจายเกินขอ
ผูกพันที่กําหนดไวสําหรับรอบปนั้น ใหนําจํานวนเงินสวนที่เกินนั้นไปหักออกจากขอผูกพันสําหรับ
การสํารวจแรในรอบปตอไปได 

 
การขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นที่บางสวน 

ผูถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอเวนคืนอาชญาบัตร หรือขอคืนพื้นที่สํารวจบางสวนได ถาได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอผูกพันการสํารวจแรแลว และปรากฎผลวาพ้ืนที่นั้นไมมีแรชนิดที่ประสงค
จะทําเหมือง หรือพบแรชนิดนั้นในปริมาณที่ไมเพียงพอในเชิงพาณิชยที่จะเปดการทําเหมืองใน
พ้ืนที่ดังกลาว โดยตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และอาชญาบัตรพิเศษ
หรือการคืนพื้นที่บางสวนนั้นจะมีผลนับแตวันที่ย่ืนคําขอดังกลาว ซึ่งจะทําใหยุติขอผูกพันการ
สํารวจแรสําหรับปที่เหลืออยูหรือยุติขอผูกพันสําหรับพื้นที่สวนที่คืนนั้นแลวแตกรณี 

 
การเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ 

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษได ถาผูถืออาชญาบัตรพิเศษไมปฏิบตัติามขอั
บังคับในพระราชบัญญัติแร หรือตามเงื่อนไขและขอผูกพันการสํารวจแรที่กําหนดไว 

 



 
20  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

2.4 การรังวัดเขตและการยกคําขออาชญาบัตร 

เมื่อไดรับคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษแลว พนักงานเจาหนาที่
จะไดกําหนดเขตพื้นที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2516) 
ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1. การรังวัด ซึ่งจะใชเมื่อมีขอพิพาทขัดแยง หรือกรณีมีความคลาดเคลื่อน 
2. กําหนดเขตลงในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 
3. กําหนดเขตโดยการสรางหมุดหลักฐานหาคาพิกัดมุมฉากสากลและคากริดอาซิมุท  

 
ในกรณีที่มีการกําหนดเขตโดยการรังวัด ผูย่ืนคําขอจะตองเปนผูออกคาใชจายในการรังวัด 

และมอบหมายใหมีตัวแทนมานํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจาพนักงานไดแจงเปนหนังสือ 
 
อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรือคําขออาชญาบัตรพิเศษได ถาผู

ย่ืนคําขอ  
 ไมมาตามนัดในการนํารังวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 
 ละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานในการดําเนินการเพื่อออกอาชญา
บัตรผูกขาดสํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ 
 กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับในพระราชบัญญัติแร ในหมวด 3 วาดวย
การสํารวจและการผูกขาดสํารวจแร หรือหมวด 4 วาดวยการทําเหมือง หรือรูเห็นเปน
ใจในการกระทําดังกลาว 



  21 

3. การขออนุญาตทําเหมืองแร 
 
การทําเหมืองแร เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งแรดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธ ี

ไมวาจะเปนพืน้ที่บกหรือที่น้าํ ทั้งการทําเหมืองผิวดินและใตดิน แตไมรวมการขุดเจาะน้าํเกลือใต
ดิน และการขดุหาแรรายยอยหรือการรอนแรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัตแิร หามมิใหผูใดทาํเหมืองในที่ใดไมวาทีน่ั้นจะเปน
กรรมสิทธิ์ของตนหรอืไม เวนแตจะไดรับประทานบตัรชั่วคราวหรือประทานบัตร การจะไดรับ
อนุญาตใหทาํเหมืองดังกลาวนี้จะตองดําเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

 
3.1 ประทานบัตร 

ประทานบัตร คือหนังสือสําคัญที่อนุญาตใหทําเหมืองภายในเขตที่กําหนด การขอประทาน
บัตรใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ พรอมดวยหลักฐานที่เช่ือถือไดวาพบ
แรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะทําเหมืองอยูในเขตคาํขอนั้น และผูย่ืนคาํขอจะตองเสนอใหผล
ประโยชนพิเศษตอบแทนแกรัฐตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด ในกรณีที่ไดรับประทานบตัร 

รัฐมนตรีเปนผูออกประทานบัตร โดยจะมีกําหนดอายุไมเกิน  25 ป ถาประทานบัตรใด
กําหนดอายุไวต่ํากวา 25 ป อาจจะขอตออายุไดจนครบ 25 ป 

 
การกําหนดพื้นที่เขตเหมืองแร 

เขตพื้นที่ซึ่งกําหนดในประทานบัตร จะเรียกวา “เขตเหมืองแร” รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
เขตเหมืองแรใหแกผูขอประทานบัตรโดยจําแนกออกเปน 3 ลักษณะคือ 

1. การขอประทานบตัรทั่วไป เพ่ือทําเหมืองผิวดิน จะขอไดไมเกินคําขอละ 300 ไร  
2. การขอประทานบตัรสําหรับทําเหมืองใตดนิ ไมเกินรายละ 10,000 ไร  
3. การขอประทานบตัรสําหรับทําเหมืองในทะเล ไมเกินรายละ 50,000 ไร 

ในกรณีเพ่ือประโยชนแหงรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี อาจจะกําหนดเขต
เหมืองแรเกินที่กําหนดไวใหแกผูขอประทานบัตรสําหรับทําเหมืองใตดิน หรือสําหรับทําเหมืองใน
ทะเลก็ได  

การกําหนดเขตเหมืองแรสําหรับการทําเหมืองแรใตดินและการทําเหมืองแรในทะเล จะอยู
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

1) ถาการขอประทานบตัร เปนผลจากการสํารวจจนพบแหลงแรตามเงื่อนไขในอาชญา
บัตรพิเศษ รัฐมนตรีตองกําหนดเขตเหมอืงแรตามแหลงแรและจํานวนพื้นที่ที่ผูขอระบุไวในคาํขอ 

2) ถาการขอประทานบตัรนัน้เปนกรณีอ่ืน ใหรัฐมนตรีกําหนดเขตเหมืองแรตาม
คําแนะนาํของคณะกรรมการตามพระราชบัญญตัิแร   
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พระราชบัญญตัิแร กําหนดไววาในเขตพื้นที่ซึ่งมีผูถืออาชญาบัตรผกูขาดสํารวจแร หรือ
อาชญาบัตรพเิศษไวแลว ผูอ่ืนจะยื่นคาํขอประทานบัตรมิได เวนแตผูนั้นมีกรรมสิทธิ์ครอบครองใน
ที่ดินนัน้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 

เพ่ือประโยชนในดานความปลอดภัย พระราชบัญญตัิแรไดหามไมใหออกประทานบตัรทํา
เหมืองหรือประทานบัตรทําเหมืองใตดนิในลักษณะที่ทาํใหมีเขตเหมืองแรทับซอนกนัในระดับความ
ลึกที่ตางกันไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอประทานบัตร 

ผูที่ประสงคจะยื่นคําขอประทานบัตรเพื่อทําเหมืองแรชนิดอื่นที่ไมใชแรทองคํา จะตองเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวไวในบทที่ 1 

สําหรับผูที่ประสงคจะยื่นคําขอประทานบัตรสําหรับทําเหมืองแรทองคํา จะมี 2 กรณีคือ 
กรณีขอประทานบัตรทําเหมืองแรทองคําในพ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด และกรณีขอ
ประทานบัตรทําเหมืองแรทองคํานอกเขตพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด จะมีคุณสมบัติที่
แตกตางกันตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) และแกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ดังที่กลาวไวในบทที่ 1 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอประทานบัตร 

จะแบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก คือ 
 
1. ขั้นตอนการยื่นคําขอ ประกอบดวย 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ พรอมกับแนบเอกสารทั่วไปและเอกสารประกอบคําขอประทานบัตร 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารประกอบคําขอ คุณสมบัติของผู ย่ืนคําขอ 
ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตที่ขอทําเหมือง วาไมเปนพื้นที่ตองหามตามพระราชบัญญัติ
แรและกฏหมายอื่น และตรวจสอบหลักฐานที่เช่ือถือไดวาพบแรหรือแรชนิดที่
ประสงคจะเปดการทําเหมืองในเขตคําขอ  

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท คาประทานบัตร 1,000 บาท 
คาธรรมเนียมลวงหนาหนึ่งปเปนคาใชเนื้อที่สําหรับแรดีบุก 5 บาทตอไรตอป และแร
ชนิดอื่น 20 บาทตอไรตอป คารังวัดตามความยาวของการรังวัด 10 บาทตอระยะ 40 
เมตร  คาไตสวนเรื่องละ 100 บาท และคาหลักหมายเขตเหมืองแรหลักละ 100 บาท 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) ในกรณีที่ขอประทานบัตรในเขตปาสงวนแหงชาติ ผูย่ืนคําขอประทานบัตรจะตองไป

ย่ืนขอเขาทําประโยชน และอยูอาศัยในพื้นที่ปาไมแทนตน และผูขอนําหนังสือของ
ธนาคารที่ใชค้ําประกันคาธรรมเนียมปาไมไปวางตามระเบียบของกรมปาไม 
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2. ขั้นตอนการดําเนินการคําขอ ประกอบดวย 
1) เจาพนักงานนัดผูย่ืนคําขอใหมานํารังวัดกําหนดเขต และสงผลการรังวัดและแผนที่ไป

ยัง กพร. 
2) เจาพนักงานจัดทําประกาศการขอประทานบัตรเสนอผูวาราชการจังหวัดและองคการ

บริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปปดประกาศ และขอหนังสือแสดงความเห็นวาไมขัดของ
จากทางจังหวัด 

3) ผูย่ืนคําขอจัดทําและยื่นแผนผังโครงการทําเหมือง แจงปริมาณและมูลคาแร รวมทั้ง
จัดทํารายการคํานวณอายุประทานบัตรตามหลักเกณฑที่กําหนด และนําเจาพนักงาน
เขาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาแผนผังโครงการทําเหมือง 

4) ผูย่ืนคําขอจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5) ผูย่ืนคําขอนําเจาพนักงานตรวจสอบแหลงแร ในกรณีที่พ้ืนที่คําขอประทานบัตรที่มี
พ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางสวนทับซอนกับพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดใหมีการรับรองแหลงแร เจาพนักงานจะตรวจสอบความเปนมาของประทาน
บัตร ความสําคัญของชนิดแรที่ย่ืนขอ ธรณีวิทยาแหลงแร ปริมาณแรสํารองและมูลคา
แร 

6) ในกรณีขอประทานบัตรในพื้นที่ปาไม ใหผูย่ืนคําขอแจงปริมาณมูลคาแรในเขตนั้น 
และติดตอใหเจาหนาที่ปาไมเขาตรวจสอบสภาพปา เสร็จแลวใหขอสําเนาหนังสือจาก
ผูวาราชการจังหวัดที่ไดรายงานกรมปาไมเก่ียวกับผลการตรวจสภาพปา 

7) ในกรณีที่จะทําเหมืองในหรือใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในระยะ 50 เมตร ผู
ย่ืนคําขอตองขออนุญาตจากสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลทางหลวงและทางน้ําสาธารณะ 

8) ในกรณีที่จะทําเหมืองในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน หรือในที่ดินที่อยูในการดูแลหรือ
พ้ืนที่หวงหามของสวนราชการ ผูย่ืนคําขอจะตองขอความยินยอมจากเจาของที่ดิน 
หรือขออนุญาตจากสวนราชการที่เก่ียวของ (ถาเขตพื้นที่ซึ่งขอประทานบัตรไมไดเปน
ที่วางทั้งหมด ผูย่ืนคําขอตองแสดงหลักฐานวาผูขอมีสิทธิ์ทําเหมืองในเขตนั้นได) 

 
3. ขั้นตอนการอนุญาตประทานบัตร ประกอบดวย 

1) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่เสนอคําขอ และเอกสารประกอบคาํขอไปยัง 
กพร. หลังจากไดรับสาํเนาหนังสือของผูวาราชการจังหวัดที่รายงานกรมปาไมเก่ียวกับ
ผลการตรวจสอบปา (โดยไมตองรอแจงการอนุญาตจากกรมปาไม)  

2) กพร. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบคําขอ ตรวจสอบแผนผังโครงการทําเหมือง
และรายการคาํนวณอายุประทานบตัร  

3) หลังจาก กพร. ไดรับแจงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทีเ่ห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม   และไดรับสําเนา
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หนังสือจากกรมปาไม ทีแ่จงผลการพิจารณาใหปาไมเขตและปาไมจงัหวัดทราบการ
อนุมัติการเขาทําประโยชนในเขตปาแลว จะเสนอคําขอพรอมดวยเอกสารเพื่อให
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร และ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญตัิแรพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4) เมื่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญตัิแรเห็นชอบแลว กพร. นําเร่ืองเสนอตอ
รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาออกประทานบัตร 

 
เอกสารประกอบคําขอประทานบัตรเพิ่มเติมจากเอกสารทั่วไป 

1. แผนที่แสดงเขตที่จะขอประทานบตัร โดยจะตองย่ืนคาํขอคัดแผนที่ และเจาพนักงานจะ
ทําแผนทีแ่สดงเขตคําขอให 

2. หลักฐานที่เช่ือถือไดวาพบแร หรือมีแรชนิดที่ประสงคจะทาํเหมืองในเขตคําขอนี ้
3. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแร คําขออาชญาบัตรพิเศษ และคํา

ขอประทานบตัร แปลงอื่นๆ ที่ผูขอไดย่ืนคําขอไวกอนแลว หรือที่ผูขอถืออยูในขณะยื่นคํา
ขอ 

4. หลักฐานแสดงวามีทุนทรัพยเพียงพอที่จะใชในการทาํเหมือง หลักฐานนี้จะใชในขั้นตอน
กอนรับมอบประทานบตัรภายหลังจากไดรับอนุญาตแลว 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาออกประทานบัตร 

1. คําขอประทานบัตรและเอกสารประกอบคาํขอ พรอมความเห็นของเจาพนกังาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2. หนังสือนําสงประกาศไปปด พรอมดวยสําเนาประกาศการขอประทานบตัร และหนังสือ
ความเห็นและตอบไมขัดของของทางจังหวัด 

3. สําเนาหนังสือของผูวาราชการจังหวัด ทีร่ายงานกรมปาไมเก่ียวกับผลการตรวจสภาพปา 
ในกรณีขอประทานบัตรในพื้นที่ปาไม 

4. หนังสืออนุญาตของสวนราชการที่เก่ียวของ ในกรณีที่ขอทําเหมืองในหรือใกลทางหลวง
หรือทางน้ําสาธารณะในระยะ 50 เมตร พรอมดวยความเห็นของผูวาราชการจังหวัด 

5. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทีด่ินของผูขอประทานบัตร หรือหนังสือยินยอมพรอม
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน 

6. หนังสืออนุญาตของสวนราชการที่เก่ียวของ ในกรณทีี่ขอทําเหมืองในพื้นที่ที่อยูในการ
ดูแลหรือหวงหามของสวนราชการอื่น 

7. แผนผังโครงการทําเหมือง ซึ่งมีแผนที่แสดงเขตประทานบัตรหรือคําขอประทานบตัร
ขางเคียง และรายงานผลการตรวจสอบของเจาพนักงาน 

8. รายการคํานวณและขอกําหนดอายุประทานบตัร และผลการตรวจสอบของเจาพนักงาน 
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9. หลักฐานที่แสดงวาพบแรหรือมีแรที่ประสงคจะทําเหมอืง และบันทึกการตรวจสอบของ
เจาพนักงาน 

10. รายการผลประโยชนพิเศษท่ีจะใหแกรัฐ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด คือ จะตอง
จายเปนเงินเทากับรอยละ 0.1 ของมูลคาแหลงแรเฉพาะสวนที่เกิน 50 ลานบาท สําหรับ
ประทานบัตรเหมืองหินอุตสาหกรรมจะตองจายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.1 ในอตัรากาวหนา 
ในชวงที่แหลงหินมีมูลคาเกิน 2,500 ลานบาท และตองจายเปนสองเทาถาตองการทํา
เหมืองในเขตลุมน้ําช้ัน 1 สําหรับในกรณีที่ผอนชําระ กําหนดใหปลอดจากการชําระ 2 ป
แรก 

 
หลักฐานที่เช่ือถือไดวาพบแรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะเปดทําการเหมือง 

1. รายงานผลการสํารวจแรตามอาชญาบัตรผูกขาดสาํรวจแร หรืออาชญาบตัรพิเศษ ซึ่งได
ระบุวาพบแรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะทาํเหมืองในเขตคําขอนี ้

2. คํารับรองของผูขอประทานบัตรเดิมที่ขอในเขตพื้นที่คาํขอนี้ ที่แสดงวาพบแรหรือมีแร
ชนิดที่ประสงคจะทําเหมืองในเขตดังกลาว 

3. ขอมูลการสํารวจแรของทางราชการ ในกรณีเปนชนิดแรที่ทางราชการสํารวจไวแลวและ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายไมออกอาชญาบตัรผูกขาดสาํรวจแรให  

 
หลักฐานแสดงทุนทรัพยในการทําเหมือง 

ตามระเบียบ กพร. ผูย่ืนคําขอประทานบัตรจะตองแสดงหลักฐานทุนทรัพยในการทําเหมือง
ในข้ันตอนกอนรับมอบประทานบัตรภายหลังจากไดรับอนุญาตแลว โดยใชหนังสือสัญญาค้ําประกนั
ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน และมีวงเงินค้ําประกันการทําเหมือง ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 หลักฐานทุนทรัพยหรือวงเงินค้ําประกันในการทําเหมือง 

ที่ วิธีการทําเหมือง วงเงินไมนอยกวา (บาท) 
1. วิธีเหมืองสูบ และวิธีเหมืองฉีด 150,000 
2. วิธีเหมืองแลน 40,000 
3. วิธีเหมืองหาบ 200,000 
4. วิธีเหมืองเรือขุด 1,000,000 
5. วิธีเหมืองเรือสูบ 200,000 
6. วิธีเหมืองอุโมงค 200,000 
7. วิธีเหมืองเจาะงัน 30,000 
8. วิธีเหมืองละลายแร 100,000 
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การรังวัดเขตประทานบัตร 

เมื่อไดรับคําขอประทานบัตรแลว เจาพนักงานจะกําหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรโดยวิธีการ
รังวัด ใหผู ย่ืนคําขอหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูนํารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจา
พนักงานกําหนดเปนหนังสือ โดยในการรังวัดนั้น 

 เจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิ์ในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลา
กลางวันได แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิ์ในที่ดินหรือผูครอบครองทราบเสียกอน  

 เจาพนักงานมีอํานาจสรางหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุดหลักฐานในที่ของผูใดได
ตามความจําเปน 

 ในกรณีขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน เจาพนักงานจะสรางหมุดหลักฐานการแผนที่
หรือหลักหมายเลขเหมืองแรใหปรากฎชัดเจนบนผิวดิน 

หลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุดหลักฐานการแผนที่ ที่เจาพนักงานไดทําไวในการรังวัดเพื่อ
กําหนดเขตเหมืองแรนั้น ถามีการสูญหาย ผูถือประทานบัตรจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
รังวัดเพื่อทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือหมุดหลักฐานใหม 

 
แผนผังโครงการทําเหมือง 

แผนผังโครงการทําเหมืองจะตองแสดงรายการละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะและสภาพพืน้ที่ ที่ตัง้ ลักษณะภูมปิระเทศ สภาพพ้ืนที่ขางเคยีง การคมนาคม 
2. ลักษณะธรณีวทิยาทั่วไปและธรณีวิทยาแหลงแร และปริมาณสํารองที่จะทําเหมืองได 
3. วิธีการทําเหมอืง การออกแบบและวางแผนทําเหมือง ลําดบัการขุดแร แผนการผลิต 
4. วิธีการแตงแร แผนผังแสดงขบวนการและขั้นตอน 
5. แผนทีต่ามมาตราสวน แสดงที่ตั้งอาคารตางๆ ของเหมือง ทิศทางและการวางตัวของ

สายแร บริเวณตั้งตนเปดการทําเหมือง ทางเดินหนาเหมือง บริเวณที่เก็บขังมูลดิน
ทรายและน้ําขุนขนจากการทําเหมืองและการแตงแร ทาํนบและประตรูะบายน้าํ 

6. ถาเปนการทําเหมืองใตดนิ ใหแสดงวิธีการค้ํายัน ปลองและอุโมงค พรอมแบบแปลน
แสดงการค้าํยันอุโมงค วธิีการระบายอากาศ และการใหแสงสวาง 

7. ชนิด ขนาด และจํานวนเครื่องจักร รวมทั้งคนงานทีใ่ชในการทําเหมืองและแตงแร 
8. การใชน้ําในการทําเหมือง ปริมาณการใช แหลงน้ําใช การขออนุญาต 
9. วิธีเก็บขังน้ําขุนขนและมูลดนิทราย พรอมแบบแปลนทาํนบและประตรูะบายน้าํ 
10. วิธีการระบายน้ําจากการทําเหมือง พรอมแผนที่แสดงการระบายน้าํ 
11. วิธีการยายทางน้ํา ทางหลวง หรือทางสาธารณะ ภายในเขตประทานบตัร (ถาม)ี 
12. การเก็บกองเปลือกดินจากการทําเหมือง แสดงปรมิาณ การออกแบบ และวิธีการ 
13. การออกแบบและรักษาหนาเหมืองใหมีความปลอดภัย พรอมแบบแปลน 
14. วิธีการรักษาความปลอดภัยในการทาํงานและสวัสดิภาพคนงาน 
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15. การใชและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด แบบแปลนสถานทีเ่ก็บวัตถุระเบดิ 
16. การฟนฟูและปรับสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองแลว 
17. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ในแผนผังโครงการทําเหมืองจะตองมีแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่แสดงการวางตัวของแหลงแร 
จุดเริ่มตนการทําเหมือง แผนการเดินหนาเหมือง เขตขุมเหมือง ที่ตั้งอาคาร และแบบแปลนตางๆ 

ผูถือประทานบัตรตองทําเหมืองและแตงแรตามวิธีการทําเหมืองและแผนผังโครงการที่ไดรับ
อนุญาต ภายใตการควบคุมของวิศวกรที่ลงนามรับรองในแผนผังโครงการดังกลาว ถาจะเปลี่ยนตัว
วิศวกรควบคุมจะตองแจงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ 

ถาจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแรที่จะทําเหมือง หรือเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมืองและแผนผัง
โครงการ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออกประทานบัตร ผูถือประทานบัตรจะตองไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากอธิบดีกอนจึงจะทําได 

 
การคํานวณและกําหนดอายุประทานบัตร 

กพร. จะตรวจสอบรายการคํานวณอายุประทานบัตร ตามพื้นที่ประกอบแผนผังโครงการทํา
เหมืองที่สามารถทําเหมืองได โดยพิจารณาจากปริมาณสํารองแร ขนาดเครื่องจักรที่ใช และจาก
ขนาดพื้นที่ซึ่งไมรวมที่เก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย ที่เก็บกองแรและหินดินทรายที่เกิดจากการ
ทําเหมือง และเวนพื้นที่ระยะหางจากทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะออกจากพื้นที่ทําเหมือง 

หลักเกณฑการคํานวณอายุประทานบัตร ตามระเบียบ กพร. คือ 
 
1. อายุประทานบตัรที่กําหนด = อายุประทานบตัรที่คํานวณได + การเพิ่มเวลา 
2. อายุประทานบตัรที่คํานวณได = ปริมาณสาํรองของแหลงแรที่สามารถทําเหมืองได 

       อัตราการผลติตอป 
3. ปริมาณสํารองของแหลงแรที่สามารถทําเหมืองได ใหคํานวณตามความเปนจรงิของ

ลักษณะภูมปิระเทศ และลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร ประกอบกับเง่ือนไขในการทําเหมือง 
4. อัตราการผลติตอปจะตองมคีวามเหมาะสม ซึ่งสามารถทําเหมืองไดคุมคาในเชิงพาณิชย

เปนมาตรฐานขั้นต่ํา ตามที่ กพร. กําหนด 
5. อัตราการผลติตอปนาํมาพิจารณาหาเครื่องจักรที่เหมาะสมตามหลักวศิวกรรม โดยดูจาก

คุณลักษณะเฉพาะ ประสิทธภิาพ และสมรรถนะของเครื่องจักรที่ใชในแตละวิธีการ 
6. การเพิ่มเวลาสําหรับการเตรยีมงานพื้นฐานและงานพัฒนาเหมือง 1 ป ยกเวนเหมืองใต

ดินที่จะตองกําหนดและชี้แจงโดยละเอียด กรณตีออายุประทานบตัรใหเพ่ิมระยะเวลาที่
ส้ินสุดอายปุระทานบัตรมาแลว 

 
แต กพร. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอายปุระทาน

บัตร ใหมีอายุ 10 ป และไมเกิน 25 ป และเมื่อมกีารตออายุประทานบัตรเมื่อรวมกําหนดเวลา
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ทั้งหมดจะตองไมเกิน 25 ป การขอประทานบัตรและการขอตออายุประทานบตัรในทีด่ินของรัฐ 
โดยทั่วไปนั้นจะกําหนดอายปุระทานบัตร 10 ป เวนแตเปนการขออนุญาตในที่ดนิของรัฐสําหรับ
กรณีดังตอไปนี้ 

 ประทานบัตรสําหรับแรที่ใชผลิตปนูซีเมนต และผูขอประทานบตัรเปนผูผลิต
ปูนซีเมนต 

 ประทานบัตรสําหรับแรที่ใชผลิตสาธารณปูโภคของรัฐ ซึ่งผูขอประทานบัตรตองเปน
หนวยงานของรัฐ 

 ประทานบัตรสําหรับแรที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งมีอายุเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีมากกวา 10 ป และ กพร. ใหการรับรองการนําแรมาปอนโรงงาน 

 ประทานบัตรสําหรับแรที่ กพร. สงเสริมใหมีการผลติในประเทศ โดยการประมูล
แหลงแรหรืออนุมัติเปนโครงการขนาดใหญ 

 ประทานบัตรสําหรับแรที่มีการสํารวจตอเนื่องมาจากอาชญาบตัรพิเศษ 
 

การยกคําขอประทานบัตร 

อธิบดีมีอํานาจสั่งยกคําขอประทานบัตรเสียไดเมื่อผูย่ืนคําขอ  
 ขาดนัดในการนํารังวัดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 
 ละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน ซึ่งส่ังการตามความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อออกประทานบัตร หรือ 

 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแร ในหมวด 3 วา
ดวยการสํารวจและการผูกขาดสํารวจแร หรือหมวด 4 วาดวยการทําเหมือง หรือรูเห็น
เปนใจในการกระทําดังกลาว หรือ 

 ปรากฎวาแรชนิดที่ประสงคจะทําเหมืองในเขตคําขอ มีไมเพียงพอที่จะเปดการทํา
เหมืองได 

 
คาใชเน้ือที่และเงินบํารุงพิเศษ 

นอกจากคาธรรมเนียมการออกประทานบัตร ผูถือประทานบัตรจะตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อ
ใชพ้ืนที่ทําเหมืองทุกปตามขนาดพื้นที่ในเขตเหมืองแร โดยตองชําระเงินลวงหนาแตละป และตอง
เสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของคาภาคหลวงแรที่ผลิตได กพร. จะเก็บรักษาและ
จัดสรรเงินบํารุงพิเศษดังกลาวไวเพ่ือ 

• ใชในการฟนฟูพ้ืนที่ที่ทําเหมืองแลว  
• ปองกันและปราบปรามการกระทําความผดิตามพระราชบัญญตัิแร และ 
• ใชจายในการบํารุงทองถ่ินในจังหวัดที่มีการทําเหมือง 
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ประทานบัตรสิ้นอายุ 

นอกจากการสิ้นอายุตามปกติแลว ประทานบัตรจะสิ้นไดอายุในกรณีที่ 
 ผูถือประทานบัตรซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย 
 ผูถือประทานบัตรที่เปนนิติบุคคลและสภาพนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 ผูถือประทานบัตรขอเวนคืนประทานบัตร 
 รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนประทานบัตร 
 ผูถือประทานบัตรตาย หรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ และทายาทหรือผู
อนุบาลไมย่ืนคาํขอเพื่อรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายใน 90 วัน 

 
การเวนคืนประทานบัตร 

ผูถือประทานบัตรอาจขอเวนคืนประทานบัตรได โดยยื่นคําขอและมอบประทานบัตรคืนตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ในกรณีเชนนี้ใหประทานบัตรสิ้นอายุเมื่อครบกําหนด 
180 วัน นับแตวันที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ไดรับคําขอเวนคืน เวนแตผูถือ
ประทานบัตรจะตกลงกับเจาพนักงานใหประทานบัตรสิ้นอายุในระยะเวลานอยกวานั้น 

ในการขอเวนคืนประทานบัตร ผูถือประทานบัตรจะตองไมมีหนี้สินคางชําระหรือมีภาระ
ผูกพันตามพระราชบัญญัติแร เชน การฟนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการทําเหมือง เปนตน 

 
การเพิกถอนประทานบัตร  

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรไดในกรณีที่ 
 ประทานบัตรออกโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
 ผูถือประทานบัตรไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู จนทําใหเจาพนักงานอุตสาหกรรม
แรประจําทองที่ไมอาจติดตอถึงได  

 ผูถือประทานบัตรไมชําระหนี้ตามพระราชบัญญัติแร หลังจากไดรับแจงเปนหนังสือ
จากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และไมชําระเงินใน 90 วัน 

 ผูถือประทานบัตรฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติแร ไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประทานบัตรหรือใบอนุญาตที่เก่ียวของ เมื่อศาลไดส่ังลงโทษหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรืออธิบดีไดเปรียบเทียบความผิดตามแตกรณีนั้นแลว 

 
สิทธิของผูถือประทานบัตรที่มีในเขตเหมืองแร 

ผูถือประทานบัตรมีสิทธิ์ในเขตเหมืองแรไดเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 



  31 

1. ทําเหมืองและขายแรที่ระบุในประทานบตัร สวนแรอ่ืนซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทํา
เหมืองนั้น จะขายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากอธบิด ี

2. ปลูกสรางอาคาร หรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมอืง รวมทั้งการแตงแรหรือการ
เก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย 

3. ใชที่ดินในเขตเหมืองแร ที่ขุดเอาแรแลวหรือที่มีแรไมสมบูรณพอที่จะเปดการทํา
เหมือง เพ่ือทําเกษตรกรรมในระหวางอายุประทานบตัร  

4. นําคดีข้ึนสูศาลในกรณีที่มีผูโตแยงหรือขัดขวางสิทธิในการทําเหมือง 
 
หมายเหตุ ผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินไมสามารถใชสิทธิ์ตามความในขอ 2. และ 3. ได 

เวนแตเปนการกระทําในเขตพื้นที่ทีต่นมกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  
 
 

3.2 ประทานบัตรชั่วคราว 

ประทานบัตรชั่วคราวคือหนังสือสําคัญที่อนุญาตใหทําเหมืองเปนการชั่วคราวกอนได
รับประทานบัตร ซึ่งมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติแร กําหนดไววาเมื่อไดมีการรังวัดกําหนดเขต
เหมืองแรตามคําขอแลว หากผูย่ืนคําขอประทานบัตรตองการจะลงมือทําเหมืองภายในเขตดังกลาว
กอนไดรับประทานบัตร และทางราชการยังไมพรอมที่จะออกประทานบัตรไดเนื่องจากมี
กระบวนการหลายขั้นตอน แตเอกสารหลักฐานสําคัญ เชน แผนผังโครงการทําเหมือง รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสร็จเรียบรอยแลว ก็สามารถยื่นคําขอประทานบัตรชั่วคราวตอเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ได 

รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย เปนผูออกประทานบัตรชั่วคราว ซึ่งจะมีอายุ 1 ป 
 

คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอประทานบัตรชั่วคราว 

ผูที่จะยื่นคําขอประทานบัตรชั่วคราว ไดแกผูย่ืนขอประทานบัตรในเขตเหมืองแรที่ตองการจะ
ทําเหมืองกอนไดรับประทานบัตรตัวจริง และจะตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูขอประทานบัตร 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอประทานบัตรชั่วคราว 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ 
2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารประกอบคําขอ และคุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอ  
3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท คาประทานบตัรชั่วคราว 1,000 บาท และ

คาธรรมเนียมลวงหนาเปนคาใชเนื้อที่ 5 บาทตอไรตอป 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
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5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที ่ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่จําเปนในการ
นําเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อสงคําขอไป กพร. 

6) คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสํารวจและทําเหมืองแรพิจารณาเหน็ชอบ 
7) กพร. เสนอรัฐมนตรีพิจารณาออกประทานบัตรชั่วคราว 
 

สิทธิหนาที่ของผูถือประทานบัตรชั่วคราวและความเกีย่วของกับประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรชั่วคราวมีสิทธิหนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูถือประทานบัตร  
• การโอนประทานบัตรชั่วคราวจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่ผูถือประทานบัตรชั่วคราว

ตายหรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ทายาทหรือผูอนุบาลจะเปนผูถือประทาน
บัตรชั่วคราวตอไป และเมื่อมีการออกประทานบัตรก็ใหออกในนามของทายาทหรือผู
อนุบาล 

• ในกรณีที่ผูขอประทานบัตรไดรับประทานบัตรชั่วคราวอยูกอนแลว จะนับอายุประทาน
บัตรเริ่มตนแตวันออกประทานบตัรชั่วคราวฉบับแรก และถาอายุของประทานบตัร
ช่ัวคราวที่ไดออกใหแลวรวมกันมากกวากําหนดอายุของประทานบัตรที่จะให จะมผีลทํา
ใหไมมีการออกประทานบัตรรายนั้น 

• รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย มอํีานาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราวได เมื่อมี
การเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราวรายใดแลว คาํขอประทานบตัรรายนั้นจะถูกยกเลิกไป 

• ในกรณีที่มีการสั่งยกคําขอประทานบตัร ประทานบตัรชั่วคราวจะสิ้นอายุในวันที่มีคาํส่ังยก
คําขอดังกลาว 

 
 
3.3 การตออายุประทานบัตร  

ประทานบัตรเดิมที่จะขอตออายุได ตองมอีายุนอยกวา 25 ป และจะตองย่ืนคาํขอตออายุ
กอนครบกาํหนดไมนอยกวา 180 วัน รัฐมนตรีเปนผูอนุญาตการตออายุประทานบัตร ซึ่งอายุของ
ประทานบัตรใหมเมื่อรวมกับอายุประทานบัตรเดิมตองไมเกิน 25 ป การกําหนดอายุประทานบตัร
ที่ตออายุจะมหีลักเกณฑเหมือนกับการยืน่ขอประทานบัตร 

ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประทานบตัรที่จะขอตออายุไดจะตองเคยเปดการ
ทําเหมืองและมีการผลิตแร รวมทั้งไดปฏิบัตติามแผนผังโครงการทําเหมืองและมาตรการปองกัน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอตออายุประทานบัตร 

การตออายุประทานบัตร จะมีข้ันตอนการดําเนินการคลายกับการขอประทานบัตร ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการยื่นคําขอตออายุ ประกอบดวย 
1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจํา

ทองที่ พรอมกับแนบเอกสารประกอบคาํขอตออายุประทานบตัร 
2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารประกอบคําขอทั้งหมด คณุสมบัติของผูย่ืนคาํขอ 

และความถูกตองของเง่ือนไขตางๆ 
3) เจาพนักงานตรวจสอบรายงานการทาํเหมืองที่ผานมา วาไดมีการปฏิบัตติามแผนผัง

โครงการทําเหมืองและมาตรการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
4) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท คาธรรมเนียมการตออายุประทานบตัร

แปลงละ 1,000 บาท และคาหนี้สินที่คางชําระตามพระราชบัญญัติแร (ถามี) 
5) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
6) ในกรณีที่ขอตออายุประทานบัตรในเขตปาสงวนแหงชาต ิ ผูขอประทานบตัรตองย่ืนคํา

ขอเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และนาํหนังสือของธนาคารที่ใชค้าํประกันการชําระ
เงินคาธรรมเนยีมปาไมไปวางตามระเบียบของกรมปาไม 

 

2. ขั้นตอนการดําเนินการคําขอตออายุ ประกอบดวย 
1) เจาพนักงานตรวจสอบการทําเหมืองของผูถือประทานบตัร และทํารายงานวาไดมีการ

ปฏิบัตติามแผนผังโครงการทําเหมืองและมาตรการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
2) ในกรณีที่จําเปนตองรังวัดตรวจสอบเขตทําเหมือง เจาพนักงานจะนดัผูย่ืนคาํขอเพื่อ

นํารังวัดตรวจสอบเขตพื้นทีท่ี่ทําเหมืองแลวและบริเวณที่ยังไมมีการทําเหมือง 
3) ในกรณีขอตออายุประทานบตัรในพืน้ที่ปาไม ผูย่ืนคําขอจะตองแจงปริมาณมูลคาแร

ในเขตนัน้ และติดตอใหเจาหนาทีป่าไมเขาตรวจสอบสภาพปา เมื่อเสร็จแลวใหขอ
หนังสือจากผูวาราชการจังหวัดที่รายงานกรมปาไมเก่ียวกับผลการตรวจสภาพปา 

4) ผูย่ืนคําขอจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข 
สําหรับคําขอตออายุประทานบัตร เพ่ือเสนอให กพร.พิจารณา 

5) ผูย่ืนคําขอจดัแผนผังโครงการทําเหมือง รายการคํานวณอายุประทานบตัร และ
ปริมาณและมลูคาแร 

6) ในกรณีที่จะทาํเหมืองในหรอืใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะในระยะ 50 เมตร ผู
ย่ืนคําขอตดิตอขออนุญาตจากสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลทางหลวงและทางน้ํา
สาธารณะ 

7) ในกรณีที่เขตทําเหมืองอยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน หรืออยูในที่ดนิในการดูแลหรือ
พ้ืนที่หวงหามของสวนราชการ ผูย่ืนคาํขอจะตองขอความยินยอมจากเจาของทีด่ิน 
หรือขออนุญาตจากสวนราชการที่เก่ียวของ 
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3. ขั้นตอนการอนุญาตตออายุประทานบัตร ประกอบดวย 
1) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่เสนอคําขอและเอกสารประกอบไปยัง กพร. 

หลังจากไดรับสําเนาหนังสือของผูวาราชการจังหวัดที่รายงานกรมปาไมเก่ียวกับผล
การตรวจสอบสภาพปา โดยไมตองรอรับแจงการอนุญาตจากกรมปาไม  

2) กพร. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบคําขอ เนื้อที่ทีใ่ชทําเหมืองแลวและบริเวณที่
ยังไมไดทาํเหมือง แผนผังโครงการทําเหมือง และการคํานวณอายุประทานบัตรเพื่อ
ใชในการตออายุ 

3) หลังจาก กพร. ไดพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และไดรับสําเนาหนังสือจากกรมปาไม ที่แจงผลการพิจารณาใหปาไมเขตและปาไม
จังหวัดทราบการอนุมัติการเขาทําประโยชนในเขตปาแลว จะเสนอคําขอพรอมดวย
เอกสารเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร 
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4) เมื่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญตัิแรเห็นชอบแลว กพร. นําเร่ืองเสนอตอ
รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนญุาตใหตออายุประทานบัตร 

 
เอกสารประกอบคําขอตออายุประทานบัตร 

1. แผนที่แสดงเขตที่ทําเหมืองไปแลว และบริเวณที่จะทําเหมืองตอไป 
2. แผนผังโครงการทําเหมือง 
3. บันทึกคาํช้ีแจงเหตุผลการขอตออายุประทานบตัร 
4. บันทึกคาํช้ีแจงเหตุผลในการกําหนดอายปุระทานบัตร 
5. สําเนาหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนด ในกรณมีอบหมายใหบุคคลอืน่ยื่นคาํขอ

แทน 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาญาบตัรผูกขาดสํารวจแร คําขออาญาบตัรพิเศษ คําขอ

ประทานบัตรที่ผูขอไดย่ืนขอไวกอนแลว หรือที่ผูขอถืออยูในขณะยื่นคําขอ 
7. ประทานบัตรฉบับของผูถือ ซึ่งจะขอตออายุ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาตออายุประทานบัตร 

1. คําขอตออายุประทานบัตรและเอกสารประกอบคําขอ พรอมความเห็นของเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และความเห็นที่ไมขัดของของผูวาราชการจังหวัด 

2. สําเนาหนังสือของผูวาราชการจังหวัด ทีร่ายงานกรมปาไมเก่ียวกับผลการตรวจสภาพปา 
ในกรณีขอตออายุประทานบตัรในพืน้ที่ปาไม 

3. หนังสืออนุญาตของสวนราชการที่เก่ียวของ ในกรณีที่ขอทําเหมืองในหรือใกลทางหลวง
หรือทางน้ําสาธารณะในระยะ 50 เมตร พรอมดวยความเห็นของผูวาราชการจังหวัด 
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4. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองในที่ดินของผูขอตออายุประทานบัตร หรือ
หนังสือยินยอมพรอมสําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน 

5. หนังสืออนุญาตของสวนราชการที่เก่ียวของ ในกรณีที่ขอทําเหมืองในเขตพื้นที่ที่อยูในการ
ดูแลหรือหวงหามของสวนราชการอื่น 

6. แผนผังโครงการทําเหมือง และรายงานผลการตรวจสอบของเจาพนักงาน 
7. รายการคํานวณกําหนดอายุประทานบัตร และผลการตรวจสอบของเจาพนักงาน 
 

ใบอนุญาตอุปกรณการทําเหมืองที่จะตองขอใบอนุญาตใหม 

เนื่องจากใบอนุญาตอุปกรณการทําเหมืองบางอยางตองส้ินสุดลงตามการสิ้นอายุของ
ประทานบัตร ดังนั้นในการขอตออายุประทานบัตรควรจะยื่นขอรับใบอนุญาตอุปกรณการทําเหมือง
ใบใหม (รายละเอียดในบทที่ 6) แลวแตกรณีที่จําเปน เพ่ือใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่รับคําขอไวรอดําเนินการตอเนื่องไปหลังจากไดรับการตออายุประทานบัตรแลว 

 
สิทธิทําเหมืองเมื่อประทานบัตรสิ้นอายุ 

เมื่อผูถือประทานบตัรเดิมไดย่ืนคาํขอตออายุแลว แมประทานบัตรจะสิ้นอาย ุ ก็ใหผูนัน้ทํา
เหมืองตอไปได แตทั้งนีไ้มเกิน 180 วัน นับแตวันสิ้นอายุ  

 
 

3.4 การรับชวงการทําเหมือง 

ผูถือประทานบัตรที่ประสงคจะใหผู อ่ืนรับชวงดําเนินการทําเหมืองแทนตนจะตองมี
ใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง โดยรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนผูออกใบอนุญาตรับ
ชวงการทําเหมือง  

การรับชวงการทําเหมืองอาจจะทําเฉพาะบางสวนหรือทั้งหมดของเขตเหมืองแรก็ได ในการ
ย่ืนคําขอใบอนุญาตรับชวงการทําเหมืองจะตองระบุบุคคลผูรับชวงการทําเหมือง ระยะเวลารับชวง
ทําเหมืองที่อยูภายในอายุของประทานบัตร และสวนของเขตเหมืองแรที่จะใหรับชวงการทําเหมือง 
ผูถือประทานบัตรที่ใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองคงมีหนาที่และความรับผิดตามกฎหมาย และผูรับ
ชวงการทําเหมืองนั้นมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายเสมือนเปนผูถือประทานบัตร
ดวย 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตและผูรับชวงการทําเหมือง 

ผูถือประทานบัตรที่ประสงคจะใหผูอ่ืนรับชวงการทําเหมืองในเขตเหมืองแรที่กําหนดใน
ประทานบัตรนั้น เปนผูย่ืนคําขอใบอนุญาตรับชวงการทาํเหมือง  
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สวนผูที่รับชวงการทําเหมืองจะตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผู
ขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 19 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 52 
(พ.ศ. 2526) ดังที่กลาวไวในบทที่ 1 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารของผูรับชวงการทําเหมือง 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ และคุณสมบัติ
ของผูย่ืนคําขอ  

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอ 20 บาท และคาใบอนญุาตรับชวงการทําเหมือง 1,000 
บาท 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองทีพิ่จารณาดําเนนิการออกใบอนุญาตรับชวงการ

ทําเหมือง เนือ่งจากรัฐมนตรีไดมอบหมายใหเปนผูออกใบอนญุาต 
 

เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง 

ผูขอตองแนบเอกสารของผูรับชวงการทําเหมืองดังตอไปนี้ 
1. เอกสารทั่วไปประกอบคาํขอ ดังที่กลาวไวในบทที ่1 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาญาบตัรผูกขาดสํารวจแร คาํขออาญาบตัรพิเศษ คําขอ

ประทานบัตรที่ผูรับชวงการทําเหมืองไดย่ืนขอไว หรือที่ผูรับชวงการทําเหมืองถืออยู
ในขณะยื่นคาํขอ 

 
 
3.5 การโอนประทานบัตร 

การโอนประทานบัตรจะทําไดเมื่อรัฐมนตรีส่ังอนุญาต และผูถือประทานบัตรจะตองไมมี
หนี้สินคางชําระตามพระราชบัญญัติแร ใหผูถือประทานบัตรและผูรับโอนยื่นคําขอเพื่อจดทะเบียน
การโอนตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  

การโอนประทานบตัรมี 3 ประเภท คือ 
1. การโอนโดยทัว่ไป  
2. การโอนใหโดยเสนหา ใหแกบิดามารดา สามีภรรยา หรือผูสืบสันดานของผูโอน 
3. การรับโอนโดยการตกทอด เมื่อผูถือประทานบตัรตาย หรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไร

ความสามารถ ทายาทหรือผูอนุบาลจะตองย่ืนคําขอภายใน 90 วัน 
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ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประทานบตัรที่จะขอโอนไดจะตองเคยเปดการทาํ
เหมืองและมีการผลิตแร รวมทั้งไดปฏิบตัิตามแผนผังโครงการทําเหมืองและมาตรการปองกัน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ยกเวนในกรณีการโอนโดยการตกทอดและการโอนโดยเสนหา 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอโอนประทานบัตร 

ผูโอนประทานบัตรจะตองเปนผูถือประทานบัตรแปลงที่จะทําการโอน สวนผูที่ขอรับโอน
ประทานบัตรจะตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูขอประทานบัตร 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอโอนประทานบัตร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอโอน เอกสารใบอนุญาตของผูถือประทานบัตร และเอกสาร
เพ่ิมเติมตามประเภทของการโอน 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอทั้งหมด 
คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ และความถูกตองของเง่ือนไขตางๆ ในการโอน 

3) เจาพนักงานตรวจสอบรายงานการทําเหมืองที่ผานมา วาไดมีการปฏิบัติตามแผนผัง
โครงการทําเหมืองและมาตรการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท คาธรรมเนียมการโอนแปลงละ 500 บาท 
และคาธรรมเนียมลวงหนาเปนคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมืองตามประทานบัตร ในอัตรารอย
ละ 3 (การโอนโดยเสนหาแกบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือผูสืบสันดานของผูโอน และการรับโอน
โดยการตกทอด ไมตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง) 

5) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
6) จัดทําเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการโอนประทานบัตร เชน บันทึกเก่ียวกับเหตุผลและ

ความจําเปนในการขอโอน บันทึกเก่ียวกับความผิดในหนี้สินของผูโอน เปนตน 
7) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ จัดทําบันทึกและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

ประเมินคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง แลวเสนอเอกสารทั้งหมดพรอมความเห็นของผูวา
ราชการจังหวัดไปที่ กพร. 

8) กพร. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานทั้งหมด แลวนําเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

9) เมื่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรเห็นชอบแลว กพร. นําเร่ืองเสนอตอรัฐมนตรี
เพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหโอนประทานบัตร 
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เอกสารประกอบคําขอโอนประทานบัตร 

1. เอกสารทั่วไปของผูรับโอนประทานบัตร ดังที่ระบุไวในบทที่ 1 
2. รายงานการประชุมของที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมของผูถือหุน ทั้งในสวน

ของผูโอนและผูรับโอน ซึ่งมีมติเห็นชอบใหโอนหรือรับโอนประทานบัตร (กรณีเปนนติิ
บุคคล) 

3. แผนที่แสดงเขตที่ทําเหมืองแลว และบริเวณที่จะทําเหมอืงตอไป 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับคําขออาญาบตัรผูกขาดสํารวจแร คําขออาญาบตัรพิเศษ คาํขอ

ประทานบัตรที่ผูขอรับโอนไดย่ืนขอไวกอนแลว หรือที่ผูขอรับโอนถอือยูในขณะยืน่คําขอ 
5. ถาพ้ืนที่ประทานบตัรอยูในเขตปาสงวน ผูรับโอนจะตองขออนุญาตใชพ้ืนทีใ่นเขตปา

สงวนแหงชาตกิอน โดยจะตองมีเอกสารคําขอรับอนญุาตเขาทาํประโยชนในเขตปาสงวน 
และคําเสนอขอของผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ 

6. บันทึกตางๆ ของผูขอโอนและผูรับโอน ดงันี้ 
• บันทึกเหตผุลและความจาํเปนในการขอโอนประทานบตัร 
• บันทึกเก่ียวกับการขอรับโอนประทานบตัรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (ถามี) 
• บันทึกของผูรับโอนเกี่ยวกบัความผดิในหนี้สินของผูโอน 
• บันทึกการยินยอมและการรับทราบเกี่ยวกบัการรับชวงทําเหมือง 

 
เอกสารใบอนญุาตของผูถือประทานบัตรที่ตองนํามาแสดงประกอบการโอน 

1. ประทานบัตร 
2. แผนผังโครงการทําเหมือง 
3. ใบอนุญาตอุปกรณของการทําเหมือง (ดังรายละเอียดในบทที่ 6) ถามี 
 

เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทของการโอน 

กรณีการโอนประทานบัตรโดยเสนหา จะตองมีเอกสารเพิ่มเติมแลวแตกรณี ดังนี้ 
1. หลักฐานการเปนบดิา มารดา หรือผูสืบสนัดาน เชน สําเนาทะเบียนบาน สูตบิัตร หรือ

คํารับรองของนายทะเบียนทองถ่ิน 
2. หลักฐานแสดงการเปนสามี ภรรยา ไดแก ทะเบียนสมรส 

 
กรณีการโอนประทานบัตรโดยการตกทอด จะตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. หลักฐานแสดงการเปนสามี ภรรยา ไดแก ทะเบียนสมรส 
2. หลักฐานแสดงการเปนบตุรบุญธรรม ไดแก ใบแสดงการจดทะเบียนรบับตุรบุญธรรม 
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3. หลักฐานแสดงการเปนบตุรนอกสมรส เชน หลักฐานการรับรองบุตร หรือคําส่ังศาล
กรณีที่บิดาไมไดรับรอง 

4. หลักฐานแสดงการเปนทายาทอื่น จะอนโุลมตามกรณีการโอนโดยเสนหา 
  
กรณีผูขอโอนมีหน้ีสินคางชําระตามพระราชบัญญัติแร  

กรณีผูถือประทานบัตรที่เปนผูขอโอนมีหนี้สินคางชําระตามพระราชบัญญัติแร เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่จะดําเนินการดังนี้ 

1) แจงใหผูถือประทานบตัรหรือผูขอรับโอน จายเงินหนี้สินที่คางชําระใหเสร็จสิ้นกอน 
2) ใหผูขอรับโอนทําบันทึกยินยอมรับผิดชอบหนี้สินที่คางชําระ หรือที่อาจตรวจพบใน

ภายหลัง และใชเปนเอกสารแนบคําขอโอน 
 

กรณีมีการรับชวงการทําเหมืองในระหวางการโอนประทานบัตร 

ในกรณีที่ประทานบัตรอยูในระหวางการรับชวงการทําเหมือง และผูขอรับโอนตองการใหมี
การรับชวงการทําเหมืองตอไป ใหดําเนินการดังนี้ 

1) ใหผูรับโอนทําบันทึกแสดงความยินยอมใหผูรับชวงการทําเหมือง ทําเหมืองตอไปจน
ครบกําหนดการรับชวงทําเหมือง และใชเปนเอกสารแนบคําขอโอน 

2) ใหผูรับชวงการทําเหมืองทําบันทึกรับทราบการโอนประทานบตัร และยอมรับการโอน
สิทธิประโยชนจากผูถือประทานบตัรไปยังผูขอรับโอน และใชเปนเอกสารแนบคําขอ 

ถาผูขอรับโอนหรือผูรับชวงการทําเหมืองไมยินยอมตามขอใดขอหนึ่ง หรืออยูในระหวาง
ดําเนินการขอยกเลิกการรับชวงการทําเหมือง ก็จะไมสามารถทําการโอนประทานบัตรได 
 
คาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง 

คาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง ใหเรียกเก็บเฉพาะแตในสวนที่เปน
คาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมืองตามประทานบัตร โดยไมรวมถึงคาตอบแทนการโอนทรัพยสิน
อ่ืน 

ในกรณีที่ไมมีคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง หรือในกรณีคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทํา
เหมืองที่แจงเปนจํานวนเงินนอยกวาที่ควร ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ประเมิน
และเรียกเก็บคาตอบแทนนี้ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 

การโอนประทานบัตรโดยเสนหาแกบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือผูสืบสันดานของผูโอน 
และการรับโอนโดยการตกทอด ไมตองเสียคาธรรมเนียมในคาตอบแทนการโอนสิทธิ์ทําเหมือง 
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การรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด 

ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรตาย หรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ทายาทสามารถ
ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เพ่ือรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
ภายใน 90 วัน มิฉะนั้นประทานบัตรจะสิ้นอายุเมื่อครบกําหนด 90 วันนั้น 

เมื่อทายาทของผูถือประทานบัตรยื่นคําขอรับโอนประทานบัตรโดยการตกทอดแลว ก็ใหผู
ย่ืนคําขอนั้นทําเหมืองตอไปไดเสมือนเปนผูถือประทานบัตร แตถารัฐมนตรีมีคําส่ังไมอนุญาตให
ทายาทเปนผูรับโอนประทานบัตร ใหถือวาประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแตวันรับแจงคําส่ัง 
 
 
3.6 การขอประทานบัตรในเขตลุมน้ําชั้นที่ 1 

เนื่องจากการทําเหมืองแรบางโครงการมีความสําคัญดานความมั่นคงและมีความจําเปนใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตถาขอประทานบัตรในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ และ 1 บี ซึ่งเปนพื้นที่ตน
น้ํา และการขอใชพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลกระตอคุณภาพลุมน้ําและสภาพแวดลอม ทําใหตองพิจารณา
ดวยความรอบคอบและคํานึงถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นใหครอบคลุมทั้งระบบ 

มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดมาตรการใชพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําไวดังนี้คือ  
 ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ สวนใหญไมใหใชพ้ืนที่เพ่ือทําเหมืองแร ยกเวนลุมน้ําในภาค
ตะวันตก  ภาคกลาง  ลุมน้ํ าป า สัก  และบางลุมน้ํ า ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตองการขอประทานบัตรใหม และขอตออายุประทานบัตร 
จะตองนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเปนรายๆไป  

 ลุมน้ําช้ันที่ 1 บี จะตองขออนุมัติใชพ้ืนที่เพ่ือทําเหมืองแรจากคณะรัฐมนตรี 
 
และไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการตออายุการอนุญาตใหเขาทําประโยชนพ้ืนที่ปาไมในเขตลุม

น้ําช้ันที่ 1 ในพื้นที่ปาไมเดิมที่เคยไดรับอนุญาตมากอน เพ่ือการทําเหมืองแรหรือการตออายุ
ประทานบัตร จะตองนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเปนรายๆไป สําหรับการขอใชประโยชนใน
พ้ืนที่ใหม จะพิจารณาใหเฉพาะพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตลุมน้ําช้ันที่ 1 เทานั้น 

อยางไรก็ตามคณะรัฐมนตรีไดมีมติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนที่ปาสงวนในเขตลุมน้ําช้ันที่ 
1 เอ ไดเฉพาะในกรณีที่ไดมีการอนุญาตใหสํารวจแรหรือทําเหมืองแรในพื้นที่ดังกลาวแลว เพ่ือ
ประโยชนเก่ียวกับความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ จึงไดกําหนดใหดําเนินการตอไปจนสิ้นสุดการอนุญาต 
และเมื่อหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ส้ินสุดลง แตอายุอาชญาบัตรหรือประทานบัตร
ยังคงเหลืออยู ใหผอนผันตอหนังสือการอนุญาตใชประโยชนพ้ืนที่ได แตตองทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังจากการทําเหมืองแรแลว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอนุมัติกอนเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี 
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สําหรับพื้นที่ใหม ซึ่งจะขออนุญาตใชประโยชนเพ่ือสํารวจแรหรือทําเหมืองแรที่เก่ียวกับ
ความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเปนการขอในพื้นที่เพ่ือการพัฒนาโครงการทรัพยากร
ธรณีตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น สามารถขอผอนผันการใช
ประโยชนจากคณะรัฐมนตรีไดตามเหตุผลความจําเปน สําหรับการทําเหมืองแรตองจัดทํารายงาน
การประเมินศักยภาพการใชประโยชนในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอนุมัติกอนเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี 
 
ขอมูลที่ตองใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

1. ขอมูลประกอบการขอประทานบัตร ในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ และ 1 บี เพ่ือจัดสงให 
กพร. ประกอบดวย 

• รายละเอียดเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร พรอมแผนที่มาตราสวน 1:50,000 
• เหตุผลความจําเปนและการวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปไดทาง

เศรษฐศาสตรและสังคม 
• ขอมูลโครงการทําเหมือง เก่ียวกับแหลงแร และรายละเอียดการทําเหมืองและแตงแร 
• รายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และแผนการฟนฟูพ้ืนที่ทําเหมือง 
• ในกรณีขอประทานบัตรใหมซ้ําในท่ีประทานบัตรเดิม ใหระบุผลการผลิตแรที่ผานมา 

และมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและการฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดจัดทํา 
• ขอมูลเพ่ิมเติม เชน การชําระคาภาคหลวงแร ในกรณีขอประทานบัตรใหมซ้ําในที่

ประทานบัตรเดิม และการสงแรออกนอกราชอาณาจักร 
2. รายงานการประเมินศักยภาพการใชพ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ จัดสงใหสํานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อนุมัติประกอบดวย 

• ความเปนมาและหลักพ้ืนฐานในการประเมินศักยภาพลุมน้ํา แสดงปญหาลุมน้าํ การ
จัดการคุณภาพลุมน้ํา ขอบเขตการศึกษา 

• รายละเอียดโครงการ แสดงลักษณะกิจกรรม แผนการศึกษา 
• การวิเคราะหขอมูลสถานภาพลุมน้ํา รวมทัง้การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ

ทางเศรษฐศาสตร 
• การวิเคราะหผลของพื้นที่โครงการทําเหมืองที่มีตอคณุภาพลุมน้ํา 
• มาตรการปองกันผลกระทบและการปรับปรุงสภาพพื้นที่หลังการทําเหมือง 

 
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อนําเรื่องเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี 

1) ประชุมพิจารณารวมโดยหนวยงานภายใน กพร. 
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2) สําหรับการขอใชพ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา ประชุม
พิจารณารายงานประเมินศักยภาพการใชพ้ืนที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ (สําหรับพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 บี ไมมี
ข้ันตอนการประเมินศักยภาพการใชพ้ืนที่ลุมน้ํา จึงไมตองจัดทํารายงานนี้ แตตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดรับความเห็นชอบ) แลวนําเขาพิจารณารวมกันระหวางกรม
ปาไมและสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน
การประเมินศักยภาพการใชเนื้อที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 เอ ใหคณะรัฐมนตรีทราบ จากนั้น กพร. ประมวล
เร่ืองทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือนําเร่ืองเขาประชุมในคณะรัฐมนตรี 

4) คณะรัฐมนตรีพิจารณา หากไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหใชพ้ืนที่ลุมน้ําเพ่ือทํา
เหมืองแรแลว จะตองดําเนินการยื่นคําขอประทานบัตรตอไปตามขั้นตอนปกติ   
 
 
3.7 การประมูลสิทธิพัฒนาแหลงแรในโครงการขนาดใหญ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายใหสิทธิในการสํารวจและพัฒนาแหลงแร โดยจะประกาศ
กําหนดพื้นที่เพ่ือการพัฒนาแหลงแร และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหสิทธิ 
และการยื่นขอเสนอทางเทคนิคและผลประโยชนพิเศษตอบแทนเพื่อประโยชนแกรัฐ ซึ่งจะมี
ประกาศเปนครั้งๆ เมื่อมีแหลงแรขนาดใหญที่มีศักยภาพในการประมูลและใหสิทธิ 

รายละเอียดตอไปนี้ เปนแนวทางและวิธีการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเคยประกาศใหสิทธิและ
อนุมัติทําสัญญาสํารวจและพัฒนาแหลงแรขนาดใหญ 
 
คุณสมบตัิของผูย่ืนประมูล 

ผูย่ืนประมูลสิทธิสํารวจและทําเหมืองแรตามโครงการ จะตองมีคณุสมบัตติามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงสําหรับเปนผูย่ืนคําขออาชญาบตัรพิเศษและประทานบตัร ตามที่ระบุในบทที่ 1 และ
ตองมีประสบการณในการสํารวจและทําเหมืองแรชนิดนั้นๆ 
  
ขั้นตอนการยื่นประมูล 

1) กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกาํหนดพื้นที่เพ่ือการพัฒนาแหลงแร และกําหนด
หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการใหสิทธิในการสํารวจและพัฒนาแหลงแร 

2) ผูที่สนใจลงทะเบียนกับ กพร. เพ่ือขอรับรายงานและแผนที่เก่ียวกับขอมูลเบื้องตน 
3) ย่ืนขอเสนอทางเทคนิค พรอมเอกสารหลักฐาน ใหคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูที่มี

คุณสมบตัิครบถวน และมีขอเสนอทางเทคนิคตามหลักเกณฑที่กําหนด 
4) ย่ืนขอเสนอผลประโยชนพิเศษตอบแทนแกรัฐ ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
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5) กระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบและอนุมัติการทําสัญญา 
6) ทําสัญญาวาดวยการสํารวจและทําเหมืองแรกับ กพร. 
7) บริษัทผูไดรับการพิจารณายืน่ขออาชญาบตัรพิเศษ ตามพื้นที่ในสญัญา และดาํเนินการ

สํารวจตามขอผูกพันและแผนงานสาํรวจ 
8) ถาสํารวจพบมแีรเพียงพอสําหรับการลงทุนทําเหมือง บริษัทยื่นขอประทานบัตร 

 
รายละเอียดขอเสนอทางเทคนิค 

1. หลักฐานประกอบ เพ่ือแสดงคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ กรณีเปนบรษิัทที่ไมไดจด
ทะเบียนในประเทศไทย จะตองมีหนังสือรับรองจากสถานทูตในประเทศไทยหรือสถาน
กงสุล 

2. แผนงานสํารวจแรตามโครงการ ประกอบดวยขั้นตอนการสํารวจขั้นตน การสํารวจแรข้ัน
ละเอียด การประเมินศักยภาพแหลงแร และการประเมินความเปนไปไดในการลงทุน 

3. ขอผูกพันการสํารวจ กําหนดเปนปริมาณงานและวงเงินคาใชจาย ตามขั้นตอนของ
แผนงานสํารวจแร และจาํแนกงบประมาณคาใชจายสํารวจแรเปนรายป 

4. แผนการทําเหมือง แตงแร และโลหกรรม 
5. ขอเสนออื่นๆ เชน การใหสิทธิคนไทยในการเขารวมลงทุนและทํางาน 

 
รายละเอียดขอเสนอผลประโยชนพิเศษตอบแทนแกรัฐ 

1. ขอเสนอเปนจาํนวนเงินตอบแทนแกรัฐ ในวันทําสัญญา 
2. ขอเสนอเปนจาํนวนเงินตอบแทนแกรัฐ ในวันไดรับประทานบตัรทําเหมอืงแร 
3. ขอเสนอในรูปของการแบงผลผลิตตามมูลคาแร ในขั้นตอนการผลติแร 
4. ขัอเสนออื่นๆ เชน มอบหุนของบริษัทสําหรับถือหุนโดยรัฐ จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนใน

ทองถ่ิน หรือทุนการศึกษา เปนตน 
 
ขอกําหนดในการดําเนินการตามสัญญา 

• การยื่นคําขอและการออกอาชญาบตัรพิเศษและประทานบตัร จะเปนไปตามขอกําหนดใน
พระราชบัญญตัิแร และไมสามารถโอนสิทธิในการสํารวจแรและการทาํเหมืองใหแกผูอ่ืน  

• บริษัทจะตองทําการสํารวจตามแผนงานและขอผูกพันการสํารวจ และจัดทํารายงานผล
การสํารวจตามแบบรายงานที่กําหนด ย่ืนแก กพร. ตามกําหนดระยะเวลา 

• ถาสํารวจพบแรชนิดอื่น และประสงคจะผลติแรชนิดนั้น จะตองเสนอผลประโยชนพิเศษ
ตอบแทนแกรัฐเพิ่มเติม 
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3.8 กระบวนการรับฟงความคิดเห็นโครงการทําเหมืองใตดิน 

เนื่องจากการทําเหมืองใตดินจะมีผลกระทบตอการใชประโยชนและสภาพแวดลอมที่ผิวดิน 
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกประทานบัตรทําเหมืองใตดินจะอยูภายใตเง่ือนไขดังนี้ 

1. ผูขอประทานบัตรเสนอคาํขอโดยถูกตองตามเงื่อนไข 
2. รัฐมนตรีไดดําเนินการรับฟงความคดิเห็น 
3. รัฐมนตรีไดกําหนดเงื่อนไขในประทานบตัร 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงขอกําหนดและขั้นตอนที่เก่ียวของกับการรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียในการทําเหมืองใตดิน 

 
ขอกําหนดทั่วไปในการทําเหมืองใตดิน 

การทําเหมืองใตดิน เปนการทําเหมืองดวยวิธีการเจาะเปนปลองหรืออุโมงคลึกลงไปใตผิว
ดินเพื่อขุดเจาะใหไดมาซึ่งแรใตผิวดิน พระราชบัญญัติแรมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทําเหมืองใตดิน
ดังนี้ 

• การทําเหมืองใตดินตองทําในระดับความลึกที่ปลอดภัย โดยพิจารณาจากโครงสราง
ทางธรณีวิทยาและวิธีการทาํเหมืองตามหลกัวิศวกรรมเหมืองแร 

• การขุดแรผานใตดินของที่ดนิที่มิใชที่วาง ถาอยูในระดับความลึกจากผวิดินไมเกิน 
100 เมตร ผูย่ืนคําขอประทานบตัรตองแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ทาํเหมืองในเขต
ที่ดินนัน้ 

• เขตเหมืองแรตามประทานบัตรทําเหมืองใตดินตองไมรุกลํ้าเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 

• ในกรณีที่พบวาการทําเหมืองใตดนิบริเวณใดในเขตเหมอืงแร จะสงผลกระทบตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมอยางสําคัญโดยไมอาจแกไขหรือฟนฟูได รัฐมนตรีจะกําหนดเปน
เง่ือนไขในประทานบัตรไมใหทําเหมืองใตดินในบริเวณนั้น 

 
ขอมูลประกอบคาํขอประทานบัตรทําเหมืองใตดิน 

รัฐมนตรีไดกําหนดหลักเกณฑใหคําขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินตองมีรายละเอียดการทํา
เหมือง แผนผังโครงการที่ครบถวน  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. ขอมูลโดยสังเขปแสดงความลึก และมาตรการทางเทคนิค 
2. แผนที่แสดงเขตเหมืองแร 
3. ขอมูลการประเมินผลกระทบตอคณุภาพส่ิงแวดลอมในบริเวณตาง ๆ  
4. ขอมูลทางเทคนิคของวิธีการทําเหมืองและแตงแรโดยสังเขป พรอมทั้งทางเลือกตางๆ 

ดานวิศวกรรมเหมืองแร และทางเลือกที่จะนํามาใชพรอมเหตุผล 
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5. แผนผัง ข้ันตอน และวิธีการในการทําเหมือง และการแตงแร  
6. วิธีการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทําเหมืองใตดนิ ซึ่งแสดงมาตรการลดผลกระทบหรือ

รักษาไวซึ่งคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ  
7. ขอเสนอของผูขอประทานบตัรในการใหตวัแทนผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมตรวจสอบ

การทําเหมืองใตดิน ระบุกองทุนสนับสนนุ และระเบียบการเขารวมตรวจสอบ 
8. เสนทางขนสง และแหลงน้าํที่จะใชในโครงการ ทั้งที่มีอยูแลวและจะพัฒนาข้ึน พรอม

กับรายละเอียดการใชสอยตลอดโครงการ 
9. ขอเสนอเอาประกันภัยความเสียหาย ที่ไดระบุวงเงินและระยะเวลาเอาประกันไว 

 
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

เมื่อรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินไดรับความ
เห็นชอบตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแลว รัฐมนตรีจะประมวลขอมูล
ตอไปนี้เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใชกําหนดเงื่อนไขในประทาน
บัตร 

1. ขอมูลโครงการที่ย่ืนประกอบคําขอประทานบตัร 
2. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และความเห็นของผูพิจารณารายงาน 

 
หลักเกณฑการพิจารณารายงานเพื่อกําหนดเง่ือนไขในประทานบัตร 

เมื่อกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสิ้นสุดลงและไดรับรายงานการรับฟงแลว รัฐมนตรีจะ
พิจารณารายงานแลววินิจฉัยกําหนดเงื่อนไขในประทานบัตรตามเกณฑดังนี้ 

• เง่ือนไขในประทานบัตรตองครอบคลุมโครงการในทุกรายการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา 88/6 แหงพระราชบัญญัติแร 

• ในกรณีที่มีความแตกตางของขอมูลหรือความคิดเห็นจากการรับฟงความคิดเห็น 
รัฐมนตรีจะเปนผูวินิจฉัยใหเปนที่ยุติ 

• เง่ือนไขในประทานบัตรตองครอบคลุมรายละเอียดของโครงการ ตามที่ไดระบุไวใน
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานประกอบคําขอประทานบัตร 

 
หลักเกณฑและขั้นตอนการปรึกษาเบื้องตนกับผูมีสวนไดเสีย 

ในการจัดใหมีการปรึกษาเบื้องตนกับผูมีสวนไดเสียเพื่อพัฒนาโครงการทําเหมืองใตดินนั้น 
ผูขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินจะตองย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการรับไป
ดําเนินการจัดประชุมปรึกษา ซึ่งมีกฎเกณฑและข้ันตอนดังนี้ 
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1) ความสมบูรณของรายงานเบื้องตนที่จะนําเขาสูการปรึกษาจะตองประกอบดวยขอมูล
อันจําเปน และประเด็นปญหาโดยชัดเจน 

2) หลักเกณฑรับรองกลุมหรือองคกรอันเกิดจากการรวมตัวของผูมีสวนไดเสีย และการ
ไดมาซึ่งตัวแทนที่จะเขารวมปรึกษา ที่ครอบคลุมกลุมตาง ๆ 

3) องคประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องตนจะตองมีตัวแทน
ราชการสวนภูมิภาคที่เก่ียวของ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมอยูดวย 

4) ใหกําหนดขั้นตอนการประชุม การประกาศใหผูมีสวนไดเสียสงตัวแทนเขารวมประชุม 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม และระยะเวลาใหผูเขารวมประชุมไดศึกษาขอมูล 

 
กองทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยของผูมีสวนไดเสียในโครงการ 

ในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น อพร. จะตองจัดตั้งกองทุนขึ้นสนับสนุนโครงการ
ศึกษาวิจัยของกลุมผูมีสวนไดเสียในโครงการทําเหมืองใตดิน โดยมีแหลงเงินทุนมาจาก 

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูขอประทานบัตรตามอตัราที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
2. เงินอุดหนุนจากกองทุนตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 
การกําหนดผูมีสิทธิ์ตรวจสอบการทําเหมืองและกองทุน 

• อพร. จะเปนผูเรียกประชุมตัวแทนผูมีสวนไดเสีย ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ออก
ประทานบัตรทําเหมืองใตดิน เพ่ือตกลงกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิ์ตรวจสอบการทําเหมือง
ตามระเบียบที่กําหนดไวในเงื่อนไขประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรจะตองสนับสนุนเงินกองทุนสําหรับการจางผูเช่ียวชาญเพื่อชวยเหลือผู
มีสิทธิ์ตรวจสอบ ตามอัตราที่กําหนดไวในเงื่อนไขประทานบัตร 

• กระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูประกาศกําหนดวาระการทํางานของผูมีสิทธิ์ตรวจสอบ 
เง่ือนไขและวิธีการเพิกถอนผูมีสิทธิ์ตรวจสอบ การเก็บรักษากองทุน คุณสมบัติมาตรฐาน
ของผูเช่ียวชาญ สัญญาจางผูเช่ียวชาญ และระเบียบการเบิกจาย  

 
การคุมครองสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพย 

การทําเหมืองใตดินบริเวณใดในเขตเหมืองแรในลักษณะดังตอไปนี้  
 ทําเหมืองใตดนิในระดับความลึกจากผิวดนินอยกวาที่กําหนดไวในเงือ่นไขประทาน
บัตรทําเหมืองใตดิน และลึกไมเกิน 100 เมตร 

 การทําเหมืองใตดินที่มีวิธีการทําเหมืองไมเปนไปตามหลักวิศวกรรมเหมืองแรเพ่ือ
ประกันความมั่นคงของชั้นดิน ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขประทานบตัร 
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ถือเปนการทําใหเสียหายซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพยในพื้นที่นั้น ผูเสียหายสามารถเรียกใหผู
ถือประทานบัตรระงับการกระทําและจัดการแกไขตามที่จําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได 

ในกรณีที่พ้ืนดินในเขตประทานบัตรทําเหมืองใตดินทรุดตัวลง จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายขึ้น กฎหมายแรกําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาการทรุดตัวนั้นเกิดจากการทําเหมืองใตดิน 
และเมื่อเปนที่ยุติวาการทําเหมืองใตดินเปนตนเหตุของการทรุดตัวนั้น ผูถือประทานบัตรและ
หนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการทําเหมือง จะตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายใน
ทุกกรณี และเมื่อไดชดใชคาเสียหายแกผูเสียหายแลว หนวยงานของรัฐดังกลาวจะสามารถใชสิทธิ
ไลเบี้ยตอผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินตอไป 
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 4. เหมืองหินอุตสาหกรรมและกิจการโรงโมหิน 
 

การประกอบกิจการเหมืองหินเพื่อระเบิดและยอยหิน จะตองดําเนินการขอประทานบัตรหิน
อุตสาหกรรม แตเนื่องจากการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมจะมีลักษณะที่แตกตางจากเหมืองแรทั่วไป 
เพราะมีการระเบิดและยอยหินในปริมาณมาก ตามความตองการใชงานทั้งในดานอุตสาหกรรมและ
การกอสราง รวมทั้งมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหตองมีขอกําหนด หลักเกณฑ 
และวิธีการในการขอประทานบัตรในลักษณะที่ตางออกไป จึงไดแยกออกมาเปนบทหนึ่งตางหาก 
ซึ่งในบทนี้จะไดกลาวถึงข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโมหินไวดวย 

 
 

4.1 ประทานบัตรหินอุตสาหกรรม 

หินอุตสาหกรรม คือหินที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณภาพไมเหมาะสมที่จะทําเปนหินประดับ
ที่สามารถถูกตัดเปนแผนใชในการประดับตกแตงได ไดแก หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่น หินโดโลมิติคไลมสโตน หินดินดาน เปนตน เปนชนิดหินที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรวาดวย การซื้อ การขาย และการเก็บ แตตองเปนแรที่
ไดรับการชําระคาภาคหลวงแรแลว  

 
หลักเกณฑการขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 

การดําเนินการเกี่ยวกับการขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรม จะตองปฎิบัติตามระเบียบกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรในทํานองเดียวกับการยื่นคําขอประทานบัตรทั่วไป ดังที่
กลาวไวในบทที่ 3 และมีหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) คําขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรม จะตองระบุช่ือหินและวัตถุประสงคในการใชหินนั้น 
2) การขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง จะตองอยูในเขตที่กระทรวง

อุตสาหกรรมประกาศกําหนดเปนพื้นที่แหลงหินอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ หรือพ้ืนที่ซึ่ง
บุคคลมีสิทธิครอบครอง  

3) โดยผูย่ืนคําขอจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ดูหัวขอถัดไป) จากคุณสมบัติของผูขอ
ประทานบัตรทั่วไป และจะตองย่ืนหลักฐานวามีโครงการประกอบกิจการโรงโมหินซึ่งมีรายละเอียด
ที่ตั้ง เสนทางคมนาคม เครื่องจักรอุปกรณ แหลงผลิต เพ่ือแสดงความสามารถในการดําเนินงาน 

4) การจัดสรรพื้นที่แหลงหินใหแกผูย่ืนคําขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 
สําหรับพื้นที่ที่ไมใชพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ จะจัดสรรตามกําลังการผลิตซึ่งประเมินจากขนาดปากโมของโรง
โมหิน โดยกําหนดใหมีปริมาณสํารองแหลงหินเพียงพอสําหรับทําเหมืองไดไมเกิน 10 ป โดยมี
วิธีการคํานวณตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงกําลังการผลิตของโรงโมหินและหลักเกณฑการคํานวณ 
ขนาดปากโม 

(กวาง x ยาว – นิ้ว) 
ความสามารถในการโมหิน 

(ตัน/ชม.) 
40x30 150 
42x30 180 
42x32 200 
41x33 200 
42x36 230 
46x36 270 
48x36 290 
47x39 300 
48x42 300 
48x44 320 
51x45 430 
54x45 450 
60x48 500 
60x50 500 
59x51 500 

 
หมายเหตุ  

1. ขนาดปากโมที่ไมปรากฎในตารางนี้ ใหใชการเปรียบเทียบกับขนาดปากโมใน
ตารางตามความเหมาะสม 

2. คํานวณกําลังการผลิตจากการทํางานปละ 300 วัน วันละ 24 ช่ัวโมง ใชคา
ประสิทธิภาพการทํางานรอยละ 85 

3. สามารถเวนพื้นที่ไมทําเหมืองใกลถนนหรือทางน้ําสาธารณะ หรือตามเงื่อนไขที่
จําเปนวาไมควรมีการทําเหมือง 

4. การเปลี่ยนน้ําหนักหินเปนปริมาตรจะใชคาความหนาแนนของหินปูน 2.5 
เมตริกตันตอลูกบาศกเมตร หินแกรนิต 2.7 เมตริกตันตอลูกบาศกเมตร และหิน
อ่ืนๆ ตามความเปนจริง 

5. สามารถหักปริมาณดินหรือโพรงหินในเขตพื้นที่คําขอประทานบัตร ออกจาก
ปริมาตรหินไดไมเกินรอยละ 10 หรือคาตามความเปนจริงที่สามารถพิสูจนได 
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คุณสมบตัิเพิม่เติมของผูย่ืนคําขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่แหลงหิน 

ผูที่ประสงคจะยื่นคําขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่แหลงหิน นอกจากจะตอง
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวไวในบทที่ 1 แลว จะตองมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. เปนผูรับใบอนุญาตระเบิดและยอยหิน หรือโรงโมหิน หรือ 
2. เปนผูประกอบการหรือผูที่ไดทําสัญญากับราชการในโครงการกอสรางซึ่งตองใชหิน 

หรือ 
3. เปนผูที่ดําเนินงานระเบิดและยอยหิน หรือโรงโมหิน และ 
4. มีทุนทรัพยไมนอยกวา 2 แสนบาท โดยมีธนาคารหรือสถาบันการเงินค้ําประกัน 

 
การเสนอใหผลประโยชนพิเศษในการขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรม 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดกําหนดใหผูขอประทานบัตรเพื่อทํา
เหมืองหินอุตสาหกรรมทุกชนิด ตองเสนอใหผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐในอัตรา
กาวหนา ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 อัตราผลประโยชนพิเศษแกรัฐในการขอประทานบตัรหนิอุตสาหกรรม 

ชวงมูลคาแหลงหินอุตสาหกรรม 
(ลานบาท) 

อัตราผลประโยชนพิเศษในแตละชวง 
(รอยละของมูลคา) 

ไมเกิน 50 - 
50-2,500 0.1 

2,500-7,500 0.2 
7,500-20,000 0.5 
20,000-50,000 1.0 

50,000 ข้ึนไป 2.0 
 
ถาพ้ืนทีต่ามคาํขอประทานบตัรอยูในเขตลุมน้ํา 1 เอ หรือ 1 บี จะตองเสนอผลประโยชนพิเศษเพิม่
เปนสองเทาของอัตราในตาราง  
 
แผนผังโครงการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม 

แผนผังโครงการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมจะตองแสดงรายการละเอียดในทํานองเดียวกับ
การขอประทานบัตรทั่วไปดังที่อธิบายไวในบทที่ 3 เวนแตถาตองการจะโมและยอยหิน จะตองขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงโมและยอยหิน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และในการ
จัดทําแผนผังโครงการใหแจงรายละเอียดของโรงโมและยอยหินแทนโรงแตงแร 
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การเพิ่มชนิดแรหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 

หลักเกณฑสําหรับผูถือประทานบัตรแรชนิดอื่น ที่ประสงคจะขอเพิ่มชนิดแรสําหรับทําเหมือง
หินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง มีดังนี้ 

1) ในกรณีของประทานบัตรเหมืองแรชนิดอื่น ที่ผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางเปน
ผลผลิตพลอยได จะไมอนุญาตใหเพ่ิมชนิดแรหินอุตสาหกรรม แตจะอนุญาตใหขายหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางในรูปของผลผลิตพลอยได 

2) ในกรณีของประทานบัตรเหมืองแรชนิดอื่น ที่ตองการจะผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
กอสรางเปนแรหลักอีกชนิดหนึ่ง สามารถขอเพิ่มชนิดแรไดโดยกําหนดพื้นที่ตามกําลังการผลิตและ
อายุประทานบัตรที่เหลืออยู 

3) ในกรณีของประทานบัตรเหมืองแรหินประดับ สามารถขอเพิ่มชนิดแรหินอุตสาหกรรม
เพ่ือการกอสรางได แตจะตองพิสูจนวาหินประดับในบริเวณที่ขอเพ่ิมชนิดแรนั้นมีคุณสมบัติไม
เหมาะสมสําหรับทําเปนหินประดับ และมีคุณสมบัติเชิงกลเหมาะสมตอการกอสราง 

4) ในกรณีของประทานบัตรเหมืองแรหินออนและแคลไซต สามารถขอเพิ่มชนิดแรหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางได แตจะตองพิสูจนวาหินในบริเวณที่ขอเพิ่มชนิดแรนั้นมีคุณสมบัติ
เชิงกลเหมาะสมตอการกอสราง 
 
การขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่น 

การดําเนินการขอประทานบัตร จะตองปฎิบัติตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรในทํานองเดียวกับการยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรทั่วไป และมีหลักเกณฑเพ่ิมเติม
ดังนี้ 

1) ผูย่ืนคําขอประทานบัตรจะตองระบุชนิดหินและวัตถุประสงคการใชหินใหชัดเจน 
2) ตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับโรงงาน เชน ที่ตั้ง วิธีการผลิต กําลังการผลิต แผนผังแสดง

ข้ันตอนการผลิต และแผนการกอสรางโรงงาน เพ่ือใชในการจัดสรรพื้นที่ประทานบัตร 
3) พ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรตองไมอยูในเขตแหลงหินที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดเปน

แหลงหินอุตสาหกรรม 
4) เมื่อไดรับประทานบัตรแลวจะไมสามารถขอเพิ่มชนิดหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสรางได 
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4.2 การประกอบกิจการโรงโมหิน 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มีอํานาจ
หนาที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงโมหิน เพ่ือใหมีการดําเนินการตอเนื่อง
กับการขอประทานบัตรทําเหมืองหินอุตสาหกรรม พรอมกับไดกําหนดแนวปฏิบัติในการขออนญุาต
ประกอบกิจการโรงโมหิน 

 
ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงโมหิน 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตออุตสาหกรรมจังหวัดในทองที่ ซึ่งเปนที่ตั้ง
โรงโมหิน พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงโมหิน 

2) พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน ของเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
3) พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงาน ลักษณะอาคารโรงงาน และแผนผังการ

ติดตั้งเคร่ืองจักร ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด และจัดทํารายงานการตรวจสอบ 
4) พนักงานเจาหนาที่ทําบันทึกเสนอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือลงนามในหนังสือถึงอําเภอ

ทองที่ และองคการบริหารสวนทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นประกอบคําขออนุญาต  
5) จังหวัดสงเอกสารที่เก่ียวของกับคําขอรับใบอนุญาต มายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร เพ่ือใหวิศวกรเหมืองแรของฝายเหมืองหินและโรงโมหิน ตรวจสอบความถูกตอง 
6) วิศวกรเหมืองแรพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารที่เก่ียวของดังนี้ 

6.1 รายงานการตรวจสถานที่ตั้ง และความเห็นของเจาพนกังานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ และอุตสาหกรรมจังหวัด เก่ียวกับความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและ
สถานที่ตั้ง  

6.2 รายงานการประชุมขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ที่มคีวามเห็นชอบใหตั้งโรงงาน 
6.3 เอกสารยินยอมใหใชที่ดนิจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
6.4 ตรวจสอบเอกสารแสดงความเห็นชอบของผูวาราชการจงัหวัด 
6.5 ตรวจสอบเอกสารแสดงแหลงที่มาของหิน วามีแหลงที่มาถูกตองและชัดเจน 
6.6 ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องจักรในคําขอและในแบบแปลน 
6.7 ตรวจสอบแบบแปลนการตดิตั้งเคร่ืองจักรและระบบกาํจัดฝุนละออง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 
7) เมื่อเอกสารมีรายละเอียดถูกตองครบถวน และหนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นอนุญาต 

วิศวกรเหมืองแรจะจัดทําหนังสือพรอมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  เสนอให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาตามลําดับชั้น ไดแก หัวหนากลุมวิศวกรรมและความปลอดภัย ผูอํานวยการ
สํานักเหมอืงแรและสัมปทาน  
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8) เมื่อผานการพิจารณาเห็นชอบแลว อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรลง
นามในหนังสือใบอนุญาตที่เสนอ และสงเร่ืองมายังวิศวกรเหมืองแรเพ่ือข้ึนทะเบียนโรงงาน กอน
จัดสงใบอนุญาตใหจังหวัดเพื่อนําสงใหผูย่ืนคําขอตอไป 
 
เอกสารประกอบคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงโมหิน 

1. เอกสารทั่วไปประกอบคาํขอ ดังที่กลาวไวในบทที ่1 
2. คําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.3) 
3. รายงานการตรวจการขออนุญาตตั้งโรงงานของเจาหนาที่ผูตรวจ พรอมทั้งความเห็นของ

เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ และอุตสาหกรรมจังหวัด 
4. รายงานการประชุมแสดงมติที่ประชุมขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
5. เอกสารยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีสถานที่ตั้งโรงโมหินนั้นมใิชของผูขอ 
6. เอกสารแสดงความเห็นจากผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับการขออนุญาต 
7. เอกสารระบุเก่ียวกับแหลงที่มาของหินอยางชัดเจน 
8. แบบแปลนการติดตั้งเคร่ืองจักรและระบบกําจัดฝุนละออง พรอมวิศวกรผูออกแบบ

ระบบลงนามรับรองประสิทธภิาพการใชงาน ตามระเบียบของ กพร. 
 

หลักเกณฑการพิจารณาสถานที่ตั้งโรงโมหิน 

กําหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญตัิโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมีขอหามตั้งโรงงาน โม บด หรือยอยหินในบริเวณดังตอไปนี ้

1. บานจัดสรร อาคารชุด และบานแถว เพ่ือการพักอาศัย 
2. ภายในระยะ  100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน  ไดแก โรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ราชการ และ
แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

3. สถานที่ราชการในขอ 2. ไมรวมถึงสถานที่ทํางานโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม กํากับ 
ดูแล อํานวยความสะดวก หรือใหบริการแกการประกอบกิจการของโรงโมหินนั้น ๆ  

 
นอกจากไมขัดตอหลักเกณฑขางตนแลว โรงโมหินจะตองอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดของโรงงาน โดยไม
กอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหาย ตอบคุคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

 
หลักเกณฑการติดตั้งเคร่ืองจักรและระบบกําจัดฝุนของโรงโมหิน 

แบบแปลนของโรงโมหิน เก่ียวกับการตดิตั้งเคร่ืองจักรและระบบกาํจัดฝุนละออง จะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี ้
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ก) โรงโมหินตองจัดสรางเปนระบบปด ไดแก 
• ใหสรางอาคารปดคลุม 3 ดานและหลังคาสําหรับเคร่ืองบดชุดแรก (Primary 

crusher) ยุงรับหินใหญ (Hopper) และตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดินทราย 
(Scalping screen)  พรอมทั้งตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ําบริเวณปากยุงรับหิน
ใหญ 

• เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 3 (Tertiary Crusher) 
ตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย และตะแกรงรอนคัดขนาดหิน จะตองมีฝาครอบ
หรือที่ปดคลุมปองกันฝุน และตองสรางอาคารปดคลุมเครื่องจักรอุปกรณทั้งหมด
อยางมิดชิด 

• ระบบสายพานลําเลียง ตองสรางอุปกรณปดคลุมโดยตลอด พรอมทั้งติดตั้งเคร่ือง
ฉีดสเปรยน้ําบริเวณจุดตาง ๆ ที่กอใหเกิดฝุนละอองภายนอกอาคารทุกจุด 

• ในการเทกองหินคัดขนาดแลว จะตองติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรยน้ําหรือเคร่ืองปองกัน
ฝุน  บริเวณปลายสายพานลําเลียงที่เทกองหิน 

ข) ถนนภายในโรงโมหิน ตองเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต และพื้นที่กองหินตองเปน
ลานลาดยางหรือคอนกรีตหรือหินบดอดัแนน พรอมทั้งมีระบบทําความสะอาดและระบายน้ําทีด่ ี

ค) มีการสรางคูระบายน้ําโดยรอบโรงโมหิน และมีบอดักตะกอน 
ง) จัดทําแนวคนัดิน และแนวตนไมทรงสูงหนาแนนทบึ ปดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความ

เหมาะสมของสภาพพืน้ที่ 
จ) โรงโมหินตองมีเขตกันชน (Buffer Zone) โดยรอบไมนอยกวา 10 เมตร และมีระยะหาง

ระหวางโรงโมหินถึงทางหลวงแผนดนิหรือทางน้ําสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร 
 
หมายเหตุ ในกรณีขออนญุาตตั้งโรงโมหินที่มีกําลังการผลิตรวมนอยกวา 150 ตัน/ช่ัวโมง หรือมี

ขนาดปากโมชุดแรก (Primary Crusher) เล็กกวา 40x30 นิ้ว และตัง้อยูในรัศมีเกิน
กวา 1 กิโลเมตร จากแหลงชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษา วัดหรือศาสนสถาน 
โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ราชการหรือหนวยงานของรัฐ และแหลงอนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไมจาํเปนตองปฏิบตัิตามขอ ก) ข) และ ค) แต
ตองตดิตั้งเคร่ืองฉีดสเปรยน้ําในจุดที่กอใหเกิดฝุนละอองทุกจุด 
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5. การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการขอประทานบตัร 
 
 

ในการขอประทานบัตร หรือการตออายุประทานบัตร จะมีข้ันตอนที่ตองจัดเตรียมรายงาน
และเอกสารที่เปนผลจากติดตอขออนุญาตกับสวนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การขอความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล 
การขอใชพ้ืนที่ปาไม หรือที่ดินในความดูแลของสวนราชการตางๆ และการขอรับการสงเสริมการ
ลงทุน เปนตน ซึ่งการเหลานี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

5.1 การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาศัยอํานาจตามมาตรา 46 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดใหการทํา
เหมืองแรทุกขนาด ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบกอน
ดําเนินโครงการ 

ผูย่ืนคําขอประทานบัตรทําเหมืองแร ทั้งเอกชน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ
รวมระหวางรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกับเอกชน ตองวาจางผูมีสิทธิ์ทํารายงานที่ไดรับใบอนุญาตจาก สผ. 
ใหเปนผูจัดทํารายงาน หลังจากจัดทํารายงานเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนํารายงานไปยื่นตอ สผ. 
เพ่ือตรวจสอบพิจารณา พรอมทั้งตองสงสําเนารายงานฉบับยอ และฉบับสมบูรณ ใหแก กพร. เพ่ือ
เปนหลักฐานสําหรับการขออนุญาตประทานบัตร 

 
การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการของเอกชน 

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สผ. จะพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
รายงาน ภายใน 15 วัน ถารายงานไมถูกตองหรือไมสมบูรณ จะถูกสงกลับไปใหเจาของโครงการ
แกไข แตถาถูกตองสมบูรณ สผ. จะเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงาน ภายใน 15 วัน 
เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาเหมืองแร 
ตัวแทนจาก กพร. ซึ่งมีอํานาจพิจารณาอนุญาตประทานบัตร ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ พิจารณาตอไปใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  

ในกรณีที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบในรายงาน หนวยงานผูอนุญาตของ สผ. จะแจง 
กพร. เพ่ือดําเนินการอนุญาตประทานบัตรตอไป  แตหากไมเห็นชอบกับรายงาน สผ. จะแจงให 
กพร. ทราบผลการพิจารณา และใหเจาของโครงการแกไขรายงาน แลวยื่นรายงานที่แกไขเพิ่มเติม
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หรือที่จัดทําใหม ให สผ.ตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน ทั้งนี้ถาคณะกรรมการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ใหถือวาคณะกรรมการ
เห็นชอบกับรายงานฉบับแกไขนั้น  

 
 

 
 
 

รูปที่ 5. ขั้นตอนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
สําหรับโครงการทําเหมืองแรของเอกชน 
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รูปที่ 6. ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ

ทําเหมืองแรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมระหวางรัฐกับเอกชน 
 
 
การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการของรัฐ 

สําหรับโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน จะตองจัดทํารายงานตั้งแต
ข้ันศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดย สผ. ซึ่ง
เปนเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีหนาที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีอาจขอรับความเห็นเพิ่มเติมจากบุคคลหรือสถาบัน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาใหขอคิดเห็นตอโครงการได การพิจารณารายงานของโครงการประเภทนี้ 
ไมไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวในกฎหมาย 
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5.2 การขอความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบล 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีไดมีนโยบายตามหนังสือถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร (กพร.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2538 ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ สงขอมูลคําขอประทานบัตรใหมทุกรายใหสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
เพ่ือทราบและใหความเห็นชอบ รวมทั้งเพ่ือดําเนินการใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบขอเท็จจริงและ
ผลกระทบจากการทําเหมืองตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน หากสภาตําบลหรือ 
อบต. ในเขตที่คําขอประทานบัตรตั้งอยูมีความเห็นคัดคานการทําเหมือง กพร. จะนําความเห็นมา
พิจารณาประกอบการออกประทานบัตร ดังนั้นจึงเปนภาระของผูย่ืนคําขอประทานบัตรที่จะตองให
ขอมูลและชี้แจงขอเท็จจริงในการทําเหมืองตอ อบต. รวมทั้งทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ 

 
กรณีองคการบริหารสวนตําบลออกขอบังคับใหการทาํเหมืองแรเปนกิจการควบคุม 

ในกรณีการทําเหมืองแรที่อยูในเขตการปกครองของ อบต. ที่ไดออกขอบังคับตําบล
กําหนดใหการทําเหมืองแร เปนกิจการที่ตองควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงที่ 5/2538 เร่ืองกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งไดจัดให
การทําเหมืองแรเปนกิจการที่ตองควบคุม) แตในปจจุบัน อบต. สวนใหญยังไมไดออกขอบังคับ
ดังกลาว 

ผูประกอบกิจการเหมืองแรที่อยูในเขต อบต. ซึ่งไดออกขอบังคับตําบลดังกลาว จะตอง
ดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน หรือประธานกรรมการบริหาร อบต. 
ภายใน 90 วัน ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ินนั้นจะมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1) ผูประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอประธานกรรมการบริหาร อบต. ตามแบบคํา
ขอ พรอมหลักฐานตามที่กําหนด 

2) เมื่อไดรับคําขอ ประธานกรรมการบริหาร อบต. อาจจะขอใหเจาพนักงานสาธารณสุข 
(หัวหนาสถานีอนามัยตําบล หรือหัวหนาสวนสาธารณสุข) ดําเนินการตรวจสอบสถาน
ประกอบการดานสุขลักษณะ อุปกรณเครื่องมือ ระบบการปองกันอันตรายหรือ
อุบัติภัย ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษอื่น เพ่ือเปนหลักประกันวาจะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดเหตุที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตทองถ่ิน 
อบต. นั้น 

 หากพบวาสถานประกอบกิจการนั้นมีความถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ 
เจาพนักงานสาธารณสุขจะเสนอใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุญาตได 

 หากพบวาไมถูกตองแตสามารถปรับปรุงแกไขได ก็อาจใหเวลาในการปรับปรุง
แกไขกอน จึงจะพิจารณาอนุญาต 
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 สวนกรณีที่พิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม ไมถูกตอง และไมอาจแกไขได หรือผู
ประกอบกิจการไมแกไขตามขอแนะนํา เจาพนักงานสาธารณสุขอาจจะเสนอให
เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังไมอนุญาตใหประกอบกิจการในเขตทองถ่ินนั้น 

3) ผูประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหแก 
อบต. ตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับตําบล 

 
การพิจารณาออกใบอนุญาตดังกลาวขางตน อบต. จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 

วัน นับแตวันรับคําขอใบอนุญาต กรณีที่จําเปนอาจขยายเวลาไดอีก 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน 
ทั้งนี้เจาพนักงานทองถ่ินตองแจงเปนหนังสือพรอมเหตุผลใหผูประกอบกิจการทราบ และ
ใบอนุญาตนี้จะมีอายุเพียง 1 ป ซึ่งผูประกอบกิจการตองตออายุใบอนุญาตกอนหมดอายุ 

 
 

5.3 การขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน 

อธิบดีกรมปาไมโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ออกระเบียบกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ ไวดังตอไปนี้ 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขออนุญาต 

• ในกรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ตองมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะแลว 
• ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลซึ่งไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลนั้นตอง

จดทะเบียนในประเทศไทย และผูถือหุนตองมีสัญชาติไทยเกินสองในสามของจํานวนผูถือ
หุนหรือผูที่เปนหุนสวน และตองถือหุนเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด 

 
ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาต 

1) บุคคลที่ประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอ หรือหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ซึ่งปานั้นตั้งอยู พรอมดวยหลักฐาน
ประกอบคําขอ และใหจัดทําคําช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขออนุญาต 

2) นายอําเภอหรือหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ จัดทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเบื้องตน
เสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ 

3) ผูวาราชการจังหวัดสั่งเจาพนักงานปาไมออกไปตรวจสภาพปา พรอมทั้งขอใหปาไมเขต
ทองที่ออกไปรวมตรวจสภาพปาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่รับรายงาน 
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4) คณะเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสภาพปา พรอมทั้งใหความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด
และปาไมเขต ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจสภาพปาเสร็จสิ้น 

5) ผูวาราชการจังหวัดและปาไมเขตพิจารณาและจัดทําความเห็นเสนออธิบดีกรมปาไม
ภายใน 15 วัน ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพื่อการทําเหมืองแร จะมีการสงสําเนาเอกสารทั้งหมด
ที่รายงานอธิบดีกรมปาไมไปใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย 

 
ในกรณีของการขออนุญาตใชพ้ืนที่เพ่ือทําเหมืองแร จะกําหนดอายุหนังสืออนุญาตตามอายุ

ประทานบัตรนั้น แตไมเกิน 10 ป และในการใชพ้ืนที่จะกําหนดเงื่อนไขปฏิบัติแนบทายหนังสือ
อนุญาต 

 
เอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัตามที่กฎหมายกําหนด 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาหลักฐานการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคล 
4. กรณีพ้ืนที่ที่ขออนุญาตมีเนือ้ที่เกิน 20 ไร ใหแนบรายละเอียดของโครงงานที่ขออนุญาต 

พรอมทั้งแผนผังแสดงการใชพ้ืนที่ 
5. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 แสดงพื้นที่ที่ขออนุญาต และ

พ้ืนที่ใกลเคียงที่ติดตอกับพืน้ที่ที่ขอ 
6. หนังสือรับมอบอํานาจใหดาํเนินการแทน (ถามี) 

  
หลักเกณฑการตรวจสอบสภาพปาและพื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่เปนการขออนุญาตเพื่อทําเหมืองแรในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดเปนเขต
คุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 หรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 องศา เจาพนักงานปาไม
ผูตรวจสภาพปาจะตองรายงานผลเพิ่มเติมตามหัวขอรายงานการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งขอประทานบัตร
ทับซอนพื้นที่ปาไมตามที่กําหนดไว 

พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
1. ไมเปนพืน้ที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม 
2. ไมขัดมาตรการใชที่ดินในพืน้ที่ลุมน้ํา การใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน และการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. ไมเปนบริเวณที่มีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว 
4. ไมเปนบริเวณที่ควรรักษาไวเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา 
5. ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจาก

สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตาํบลทองที่ที่ปานั้นตัง้อยู 
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6. มีไมขนาดวัดโดยรอบลําตน 50-100 ซม. ข้ึนกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 2 ตน 
7. มีลักษณะและขนาดพืน้ที่ เหมาะสมกับกิจการตามวตัถุประสงคที่ขอและแผนการใช 
8. ไมขัดกับหลักการในการพิจารณาอนญุาตในกรณีอ่ืน 

 
การอนุญาตใหใชพื้นที่ทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร 

พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตใหทําเหมืองแรไดตองอยูในหลักเกณฑดังที่กลาวมาแลวขางตน 
และจะพิจารณาอนุญาตในกรณีดังตอไปนี้ 

1) การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหพิจารณาจํานวนพื้นที่ตามความจําเปนและ
เหมาะสมแกการใชพ้ืนที่ตามวัตถุประสงคและโครงการที่เสนอ แตละคําขอไมเกิน 300 ไร และมี
กําหนดระยะเวลาคราวละไมเกิน 10 ป 

2) การสรางทางขนแรออกจากเขตพื้นที่ประทานบัตร ใหมีความกวางของทางไมเกิน 6 
เมตร และตองสรางทางกับบํารุงรักษาทางตามมาตรการที่กรมปาไมกําหนด โดยมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไมเกิน 10 ป 

3) กิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองแร ไดแก ที่ทิ้งมูลดินทราย ที่พักคนงาน ที่กองเก็บ
แร ที่ตั้งโรงโมหรือแตงแร ที่เก็บเคร่ืองมือ และอ่ืนๆ ใหพิจารณาในพื้นที่ที่ไดรับการรับรองเปน
หนังสือจาก กพร. และจะอนุญาตใหตามความจําเปนและเหมาะสม และมีกําหนดระยะเวลาคราว
ละไมเกิน 10 ป 

4) ในกรณีที่มีการโอนประทานบัตรหรือรับชวงการทําเหมือง ผูรับโอนประทานบัตรหรือรับ
ชวงการทําเหมืองจะตองย่ืนคําขออนุญาต และไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติกอน จึงจะเขาทําเหมืองแรตอไปได 
 
 
5.4 การขออนุญาตใชพ้ืนที่ในเขตนิคมสรางตนเอง 

ผูที่จะสํารวจแร ทําเหมือง ขุดหาแรรายยอย และรอนแร ในเขตนคิมสรางตนเองซึ่งอยูใน
ความดแูลของกรมประชาสงเคราะห ตองไดรับอนุญาตจากอธบิดกีรมพัฒนาสังคม(กรม
ประชาสงเคราะหเดิม) โดยยื่นคําขออนญุาตตอผูปกครองนิคมเพื่อขอใชพ้ืนที่ในนิคมสรางตนเอง 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัตดิังนี ้

• ที่ดินที่จะอนุญาตใหทําแรจะตองเปนที่ดินสงวนของนิคมที่ยังไมไดจัดสรรกับสมาชิก
นิคมสรางตนเอง แตไมรวมที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน และถาที่ดิน
สงวนดังกลาวอยู ในเขตพื้นที่ป าไม  กรมพัฒนาสังคมจะเปนผูขออนุมัติตอ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติกอนทําสัญญาผูกพันกับผูไดรับอนุญาต 

• ผูไดรับอนุญาตจะโอนสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาสังคม 
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• ผูไดรับอนุญาตตองเปนผูออกคาธรรมเนียม คาภาคหลวง คาภาษีอากร และคาใชจาย
อ่ืนตามที่กฎหมายในการดําเนินกิจการนั้นกําหนดไว 

• ผูไดรับอนุญาตตองรายงานผลการดําเนินกิจการใหผูปกครองนิคมทราบทุกเดือน 
• พ้ืนที่สงวนของนิคมมีกําหนดระยะเวลาใหใชประโยชนที่ดินในการทําแรดังนี้ 

 สํารวจแรคราวละไมเกิน 1 ป 
 ทําเหมืองแร คราวละไมเกิน 3 ป 
 ขุดแรรายยอย และรอนแร คราวละไมเกิน 1 ป 

 
คุณสมบตัิของผูขออนุญาต 

ผูขออนุญาตขุดทําแรรายยอยและรอนแรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ไมเคยถูกยกเลิกการอนุญาต หรือถูกยกเลิกสัญญาอนญุาตทําแรในนิคมสรางตนเอง 

เวนแตเวลาไดลวงพนไปแลว 1 ป นบัตั้งแตวันถูกยกเลกิ 
2. มีทุนทรัพยเพียงพอในการดาํเนินกิจการทีข่ออนุญาต 

 
ผูขออนุญาตที่เปนนิตบิุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. เปนนติิบุคคลที่จดทะเบียนและมีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย โดยผูมีสัญชาติ
ไทยเปนหุนสวนหรือถือหุนไมนอยกวารอยละ 51  

2. ไมเคยถูกยกเลิกการอนุญาตทําแรในนคิมสรางตนเอง  
3. มีทุนทรัพยเพียงพอในการดาํเนินกิจการทีข่ออนุญาตตามที่กําหนดไว 

 
เอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

1. โครงการ แผนการดาํเนินงาน แผนผัง แผนที่ และภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่
ทหาร หรือกรมที่ดิน ซึ่งมีมาตราสวน 1:50000 หรือ 1:250000 หรือใหญกวา  

2. สําเนาทะเบียนบาน บตัรประจําตัวประชาชน ทะเบียนสมรส (ถามี) กรณีเปนนิตบิุคคล
ตองนําหลักฐานใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท และหนังสือมอบ
อํานาจ 

3. รายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งไดรับอนุญาตจากสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. มีหนงัสือยินยอมของราษฎรที่ครอบครองและทําประโยชนในพื้นที่ที่ขออนุญาต (ถามี) 
5. หลักฐานวามทีุนทรัพยเพียงพอในการดําเนินงานที่ขออนุญาตโดยธนาคารรับรองดงันี้ 

 การสํารวจแรและทําเหมืองตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป 
 การทําแรทองคําตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป 
 การขุดทําแรรายยอย และการรอนแรตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป 
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การทําสัญญาและการจายเงินคาบํารุงนิคมในการทําแร 

ผูไดรับอนุญาตตองทําสัญญาและจายเงินคาบํารุงนิคมตามอัตราที่กําหนด 
• ผูไดรับอนญุาตจะตองทําสัญญากบักรมพัฒนาสังคม โดยนําเงินสดหรือหนังสือค้ํา

ประกันของธนาคารมาเปนหลักประกันในวันที่ทําสัญญาเปนจํานวนเงินตามที่กําหนด  
• กอนการทําสัญญา ผูไดรับอนญุาตตองชําระเงินคาบํารุงกิจการนคิมในการใชพ้ืนที่

สงวนของนิคมเปนการลวงหนาใหแกกรมพัฒนาสังคมตามจาํนวนทีกํ่าหนด 
• เมื่อจะส้ินอายสัุญญาและผูไดรับอนญุาตประสงคจะตออายุสัญญา ใหย่ืนคาํรองตอ

อธิบดีกรมพัฒนาสังคม กอนจะหมดอายุสัญญาภายใน 90 วัน 
 
การทําไมในเขตที่ไดรับอนญุาต 

ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการสํารวจแร ทําเหมืองแร ขุดหาแรรายยอย และรอนแร ถาหากมี
การกระทําที่เก่ียวของกับการตัดไมตองหาม จะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยปาไมของกรม
ประชาสงเคราะห และการนําไมออกจากเขตพื้นที่นิคมใหปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม  

ผูไดรับอนุญาตที่ทําไมดวย ตองทําสัญญาในการทําไม โดยแบงงวดการทําไมออกเปนงวดๆ 
ไมเกิน 3 งวด และใหจายเงินคาบํารุงกิจการนิคมในการทําไม ตามอัตราที่ผูไดรับอนุญาตจะเสนอ 
แตตองไมต่ํากวาอัตราปานกลางที่กําหนด 

 
 

5.5 การขออนุญาตใชพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

การขออนุญาตใชที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อสํารวจหรือทําเหมืองแร 
จะตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยการใหความ
ยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใชประโยชนตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 
2541 

 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใชพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

1) บุคคลที่ประสงคจะขอใชพ้ืนที่ในการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือการสํารวจหรือทําเหมืองแรตองย่ืน
คําขออนุญาตตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในทองที่ พรอมเอกสารประกอบคําขอดังนี้ 

• สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา) 
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคล และหลักฐานแสดงวาเปนผูมี

อํานาจลงนามหรือทําการแทนนิตบิุคคล (กรณีผูขอเปนนิตบิุคคล) 
• โครงการที่ขอใชพ้ืนที่ พรอมแผนที่ และแผนการใชพ้ืนที่ 
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2) ผูที่ย่ืนคําขอตองไปใหขอเท็จจริงกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดในการตรวจสภาพพื้นที่ 
3) อํานาจอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือสํารวจแรเปนของเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรม และอํานาจอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือทําเหมืองแรเปนของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาเห็นวาผลจากการขอใชพ้ืนที่นั้นไมเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ทําเกษตรกรรมในที่ดิน ก็จะแจงใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ออก
หนังสือแจงไมขัดของในการใหใชพ้ืนที่ หากกรณีที่ไดรับอาชญาบัตรสํารวจแรหรือประทานบัตร
แลว ก็จะออกหนังสือยินยอมใหใชพ้ืนที่ตอไป 
 
การตรวจสภาพที่ดิน 

ในการตรวจสภาพพื้นที่ที่จะพิจารณาใหใชประโยชน จะมีหลักเกณฑดังนี้ 
1. เปนพื้นที่ซึ่งกรมปาไมและ ส.ป.ก. ไดตรวจสอบตามขอตกลงวาไมอยูในบริเวณ

ตองหามที่จะนําไปใชประโยชน 
2. ไมเปนบริเวณที่มีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว 
3. ไมมีปญหาผลกระทบที่สําคญัตอความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง 
4. ตองมีลักษณะ และขนาดเนื้อที่เหมาะสมกับกิจการตามวัตถุประสงคและแผนการใช

งานตามโครงการที่ขออนุญาต 
 
ขอกําหนดและหนาที่ของผูไดรับหนังสือยินยอม 

• ไมใหผูอ่ืนใชประโยชนในที่ดินทีไ่ดรับความยินยอม เวนแตไดรับอนญุาตโดยถูกตอง 
• ชําระเงินคาตอบแทนการใชที่ดิน ตามที ่ส.ป.ก. กําหนด เพ่ือนําเขากองทุนปฏิรูปที่ดนิ 
• ตองใชที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนดในหนงัสือยินยอมเทานั้น จะนําไปใชการอื่นไมได 

และไมทาํใหดนิบริเวณนั้นเสือ่มสภาพเกินไป 
• ไมทํากิจการอันเปนการรบกวนผูอ่ืน เชน กีดขวางทางสาธารณะ ทํากิจการในเวลาวกิาล 
• การใชเสนทางและความเร็วของรถ ตองปฏิบัตติามหลักเกณฑที่ ส.ป.ก. กําหนด 
• ไมกอใหเกิดผลกระทบที่ไมเหมาะสมตอทศันียภาพ 
• ยินยอมใหเจาพนักงานเขาไปตรวจสอบการทํางานไดทกุเวลา โดยผูไดรับการยินยอมหรือ

ตัวแทนตองเปนผูนาํตรวจ และปฏิบตัิตามที่เจาพนักงานสั่งมาเปนหนังสือ 
• ถากรณีที่เจาพนักงานตองการหลักฐานหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ผูไดรับการยินยอม

ตองมาชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจาหรือเปนหนังสือเอกสารได 
• ตองปฏิบตัิตามเงื่อนไข และขอบังคับตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กําหนด 
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การสิ้นสุดของหนังสือยินยอมและการตออายุ 

การยินยอมใหใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
 ครบกําหนดเวลาตามหนังสือยินยอมใหเขาใชพ้ืนทีต่ามเขตปฏิรูปที่ดิน 
 ผูไดรับหนังสือยินยอมตาย หรือ สภาพนติิบุคคลสิ้นสดุลง 
 ไมปฏิบตัิตามหนังสือตักเตอืนของสํานักงานปฏิรูปทีด่ินโดยไมมีเหตุอันควร 
 ใบอนญุาตใหประกอบกิจการนั้นสิ้นสดุลง 

ในการขอตออายุหนังสือยินยอม จะตองย่ืนคํารองขอตออายุ ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกอนครบกําหนดเวลาตามหนังสือยินยอมไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีไมอาจยื่นคํารองขอตอ
อายุไดทันภายในเวลาที่กําหนด โดยมีเหตุอันสมควร อาจจะยืน่คาํรองขอตออายุหนังสือยินยอม
ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน นบัแตวนัสิ้นสดุเวลาตามหนังสือยินยอม 

 
 

5.6 การขอรับการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนจากรัฐ 

บทบัญญัติที่กําหนดสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในกิจการที่มีความสําคัญ ได
กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนทําหนาที่บริหารและกํากับดูแล ในหัวขอนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจเหมืองแร 
 
ลักษณะของสทิธิประโยชน 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับในการสงเสริมการลงทุนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับเขตการลงทุนใน
กิจการเหมืองแร ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของสิทธิประโยชนที่จะไดรับออกเปนขอๆ ดังนี ้

ขอ 1) ไดลดหยอนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร 
ขอ 2) ไดรับการยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับวตัถุดบิหรือวัสดุที่จําเปนสําหรับสวนที่

ผลิตเพื่อการสงออก เปนระยะเวลา 1 หรือ 5 ป 
ขอ 3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคลเปนระยะเวลา 3 หรือ 5 หรือ 8 ป ทั้งนี้ผูที่มีเงิน

ลงทุน 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาทีด่ินและเงนิลงทุนหมุนเวียน) ตองไดรับ
ใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือเทียบเทาภายใน 2 ป หากไม
สามารถทําไดจะถูกเพิกถอนการยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคล 1 ป 

ขอ 4) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกําไรสุทธิในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติเปนระยะเวลา 5 ปนบัจากชวงเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบคุคล 

ขอ 5) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป
นับตั้งแตวนัที่เร่ิมมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
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ขอ 6) อนุญาตใหหักคาตดิตั้ง หรือคากอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกจากกาํไรสุทธิรอยละ 
25 จากเงินลงทุน โดยจะเลือกหักจากกําไรในปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ไดภายใน
ระยะเวลา 10 ป นบัตั้งแตเร่ิมมีรายไดจากกิจการทีไ่ดรับการสงเสริม
นอกเหนือจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกต ิ

 
การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนตามเขตการลงทุน 

โครงการทางดานเหมืองแรที่จะไดรับการสงเสริมจะตองอยูในเขต 2 และ เขต 3 และตอง
ไดรับประทานบัตรจาก กพร. สําหรับเขตการลงทุนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวดั คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธาน ี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ไดรับสิทธปิระโยชนพ้ืนฐาน ดังนี ้

ขอ 1) ไดลดหยอนกึง่หนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาไมต่ํากวารอยละ 10  
ขอ 2) ไดรับการยกเวนภาษีอากรขาเขาเปนระยะเวลา 1 ป และ 
ขอ 3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคลเปนระยะเวลา 3 ป สําหรับโครงการที่ตั้ง

สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริม 

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ อางทอง 
ไดรับสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน ดังนี ้

ขอ 1) ไดลดหยอนกึง่หนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาไมต่ํากวารอยละ 10 
ขอ 2) ไดรับการยกเวนภาษีอากรขาเขาเปนระยะเวลา 1 ป และ  
ขอ 3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคลเปนระยะเวลา 3 ป และเพ่ิมเปน 5 ป หาก

ประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม 
เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัดที่เหลือ ไดรับสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน ดังนี ้

ขอ 1) ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรทั้งหมด 
ขอ 2) ไดรับการยกเวนภาษีอากรขาเขาเปนระยะเวลา 5 ป 
ขอ 3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิตบิคุคลเปนระยะเวลา 8 ป  

 
การลงทุนในเขต 3 จะไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

ก) สําหรับการลงทุนใน 18 จงัหวัด คือ กาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส นาน บุรีรัมย 
ปตตาน ีพะเยา แพร มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล 
สุรินทร หนองบัวลําภู และอํานาจเจริญ จะไดสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม ขอ 4) 5) และ
ขอ 6) 

ข) สําหรับการลงทุนใน 40 จังหวัดที่เหลือในเขต 3 ไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมดังนี ้
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 โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริมจะไดรับสทิธิประโยชนขอ 4) และ ขอ 5) 

 โครงการที่ตั้งนอกนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตที่ไดรับการสงเสริมจะไดรับสิทธิ
ประโยชนขอ 6) 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอรับการสงเสริมการลงทุน 

1) ผูลงทุนรับแบบพิมพคําขอการลงทุน ที่ศนูยบริการการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน    

2) ย่ืนแบบพิมพคําขอรับการสงเสริม และชี้แจงโครงการกับเจาหนาภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตรับแจง สําหรับโครงการลงทุนมากกวา 500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและเงนิลงทุน
หมุนเวียน) ตองย่ืนรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  

3) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 60 หรือ 90 วันทํา
การและแจงผลใหผูลงทุนทราบ ไมวาจะอนุมัติหรือไม หรือสงคืนเนื่องจากตองการเอกสารเพิ่มเติม 
ภายใน 15 วัน 

4) ผูลงทุนตอบรบัมตใิหการสงเสริมภายใน 30 วัน ซึ่งสามารถขอขยายเวลาได 
5) ผูลงทุนสงเอกสารและหลักฐานประกอบการออกบัตรสงเสริม ภายใน 180 วันนับตัง้แต

วันตอบรบัมต ิ
6) ผูลงทุนไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนภายใน 10 วันหลังจากยื่นเอกสารประกอบ 
 

หลักเกณฑการอนุมัติโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ในการพิจารณาโครงการ มีหลักเกณฑดังนี้ 
• มูลคาเพ่ิมไมนอยกวารอยละ 20 ของรายได 
• อัตราสวนหนีสิ้นตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 
• กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใชเครื่องจักรใหม 
• มีระบบปองกันสภาพแวดลอมที่เพียงพอ 

 
หลักเกณฑการถือหุนของคนตางดาว 

มีแนวทางการพิจารณาสําหรับกิจการเหมืองแร ดังนี้ 
 โครงการในกจิการสํารวจแรและการทําเหมืองแร ซึ่งปรากฏในบญัชีที่ 2 ใน
พระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองมีผูมีสัญชาตไิทย
ถือหุนรวมกนัไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
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 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอาจจะกาํหนดสดัสวนผูถือหุนของคนตางดาวเปน
การเฉพาะสําหรับกิจการสงเสริมบางประเภท เมื่อมีเหตผุลสมควร 

 
 

5.7 การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 “คนตางดาว” หมายถึง  
1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย หรือ 
2) บุคคลธรรมดาซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ 
3) นิตบิุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีบุคคลตาม 1) หรือ 2) ลงทุนโดยมี

มูลคาหุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมด หรือเปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวน
สามัญ ซึ่งหุนสวนผูจัดการเปนบคุคลตาม 1) หรือ 

4) นิตบิุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีบุคคลตาม 1) 2) หรือ 3) ลงทุนโดยมี
มูลคาหุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมด 

 
บัญชีประเภทธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการ 

แบงออกเปน 3 บัญชี ดังนี้ 
บัญชีที่ 1 ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ 
บัญชีที่ 2 ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย 3 หมวด  
หมวด 1 ธุรกิจที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ คือ 
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและหัตถกรรมพื้นบาน  
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม ซึ่งการทําเหมือง 

รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน และการทําเกลือหิน จะถูกกําหนดอยูในหมวดนี ้
บัญชีที่ 3 ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมทะเบียนการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
เนื่องจากเปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันกับคนตางดาว  

 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจะพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี

อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งป 
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ขอกําหนดและขอยกเวนในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

• การประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความ
ผูกพันตามพันธกรณี จะไดรับการยกเวนจากการบังคับใชเฉพาะบทบัญญัติที่ไดกําหนด
ไว และใหเปนไปตามเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น คนตางดาวที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ตามบัญชี จะตองแจงตออธิบดีกรมทะเบียนการคาเพ่ือขอหนังสือรับรอง ซึ่งจะใชเวลาใน
การออกหนังสือไมเกิน 30 วัน 

• ในกรณีที่ธุรกิจของคนตางดาวซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน หรือได รับอนุญาตเปนหนังสือใหประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ประกอบการคาเพ่ือสงออกตามกฎหมายอื่นๆ ที่เปนธุรกิจตามบัญชีที่ 2 หรือบัญชีที่ 3 
นั้น คนตางดาวจะตองแจงตออธิบดีกรมทะเบียนการคาเพ่ือขอหนังสือรับรอง ซึ่งจะใช
เวลาในการออกหนังสือไมเกิน 30 วัน  

• ทุนข้ันต่ําที่คนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะตองมีจํานวนไม
นอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา 2 ลานบาท ในกรณีเปนธุรกิจที่
ตองไดรับอนุญาตตามบัญชีจะตองมีทุนขั้นต่ําไมนอยกวา 3 ลานบาท 

• คนตางดาวที่จะประกอบธุรกิจตามบัญชีที่ 2 ได จะตองมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคน
ตางดาวถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 40 ของทุนของคนตางดาว รัฐมนตรีโดยการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละ 25 และ
ตองมีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวา 2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 
คุณสมบตัิของคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 

1. มีอายุไมต่าํกวา 20 ปบริบูรณ 
2. มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ

ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
3. ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
4. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
5. ไมเคยตองโทษในความผดิตามพระราชบญัญัตนิี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 

ป กอนวันขอรบัใบอนุญาต 
6. ไมเคยตองโทษจําคุกตามคาํพิพากษาในความผดิฐานฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก 

ความผดิเกี่ยวกับการคา หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน หรือในความผดิตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เวนแตพนโทษ
มาแลวไมนอยกวา 5 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 
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7. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี ้ ในระยะเวลา 5 ปกอนวันขอ
ใบอนญุาต  

 
คนตางดาวตอไปนี้หามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 

 คนตางดาวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย 
 คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมืองหรือกฎหมายอื่น 

 

ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

1) คนตางดาวยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีในกรณีธุรกิจตามบัญชีที่ 2 หรือ
ย่ืนตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในกรณีธุรกิจตามบัญชีที่ 3 

2) คณะรัฐมนตรีหรืออธิบดีพิจารณาอนุญาตภายในกําหนด 60 วันนับตั้งแตวันที่ย่ืนคําขอ 
ในกรณีคณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาออกไปตามความจําเปน แตทั้งนี้ไมเกิน 60 วันนับตั้งแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาว 

3) รัฐมนตรีหรืออธิบดีออกใบอนุญาตใหภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
หรืออธิบดีอนุญาต โดยมีเง่ือนไขที่คนตางดาวตองปฏิบัติประกอบการอนุญาตแลวแตกรณี 

 
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต สามารถยื่นไดที่ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรุงเทพมหานคร หรือ 
 สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 
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6. การทําเหมอืงและงานเสรมิการทาํเหมือง 
 
 
การเตรียมการเพื่อการทําเหมือง เชน การปลูกสรางอาคาร ขุดทางระบายน้ํา สรางทํานบ 

การทดน้ํา ซึ่งเปนสวนสนับสนุนที่เรียกวาอุปกรณของการทําเหมือง และการดําเนินการใดๆ ใน
เขตเหมืองแรเพ่ือประโยชนแกการทําเหมือง รวมถึงการติดตั้งเครื่องทุนแรง จะถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของการทําเหมือง 

ในการทําเหมืองจะตองมีใบอนุญาตหลักคือประทานบัตรที่กําหนดใหทําเหมืองได แตในการ
ดําเนินการบางอยางที่อาจมีผลกระทบตอผูอ่ืน เชน การทดน้ําจากทางน้ําสาธารณะ การปลอยน้ําขุน
ขนออกนอกเขต การรวมโครงการทําเหมือง เปนตน จึงตองมีการควบคุมการกระทําดังกลาวผาน
การขอใบอนุญาตอุปกรณของการทําเหมือง ดังนั้นถึงจะไดรับประทานบัตรแลวก็ยังไมสามารถทํา
เหมืองได จะตองขอใบอนุญาตดังตอไปนี้ แลวแตกรณีที่จําเปน 

♦ ใบอนญุาตรวมโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกัน 
♦ ใบอนญุาตหยดุการทําเหมือง 
♦ ใบอนญุาตปลกูสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง หรือจัดตั้งสถานที่เพ่ือการแตงแร

นอกเขตเหมืองแร 
♦ ใบอนญุาตจดัตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร 
♦ ใบอนญุาตทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ   
♦ ใบอนญุาตปดกั้น ทําลาย หรือทําใหเส่ือมประโยชนแกทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ 
♦ ใบอนญุาตทดน้ําหรือชักน้ํา 
♦ ใบอนญุาตทําทางผานเขตเหมืองแรของผูถือประทานบัตรรายอื่น 
♦ ใบอนญุาตปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแรของผูถือ

ประทานบัตรรายอื่น 
♦ ใบอนญุาตปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร 
♦ ใบอนญุาตนาํมูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตอุปกรณของการทําเหมือง 

กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 52 (พ.ศ. 
2526) ไดกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตอุปกรณของการทําเหมืองจะตองเปนผูถือประทานบัตร 
หรือผูรับชวงการทําเหมือง หรือผูขอประทานบัตร โดยจะตองมีคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่จะยื่นคําขอใบอนุญาต ดังที่ระบุไวในบทที่ 1 
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6.1 การรวมโครงการทําเหมือง 

มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัตแิร กําหนดไววาผูถือประทานบัตรรายเดียวมีประทานบตัร
หลายฉบับที่มเีขตเหมืองแรติดตอกัน หรือผูถือประทานบตัรหลายรายที่มีเขตเหมืองแรเหลานั้น
ติดตอกัน อาจรวมโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกันได โดยขอรับใบอนุญาตรวมโครงการทํา
เหมืองเปนเหมืองเดียวกันจากเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่  

เมื่อไดรับอนญุาตใหรวมโครงการทําเหมืองเดียวกันแลว เขตเหมืองแรเหลานั้นจะถือเปน
เขตเดียวกันเพื่อประโยชนในการครอบครองและขนแร และสามารถใชเกณฑมีคนงานและเวลาทํา
การเสมือนเปนเหมืองเดียวกัน 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตรวมโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกัน 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ 
2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ คุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอ และเง่ือนไขการรวมโครงการทํา

เหมือง เชน การมีเขตเหมืองแรติดตอกัน 
3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ 200 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาต 

 
 
6.2 การขอหยุดการทําเหมือง 

มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัตแิร กําหนดไววาถาผูถือประทานบตัรไมสามารถทําเหมือง
ตามที่กําหนดไว เนื่องจากมีเหตุขัดของอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 53 
(พ.ศ. 2526) ก็ใหย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองตลอดทั้งเขตหรือบางสวนของเขต
เหมืองแรตอเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ ซึ่งจะออกใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองใหผู
ถือประทานบตัรไดคราวละไมเกินหนึ่งป 
 
การทําเหมืองตองมคีนงานและเวลาทําการตามที่กําหนด 

มาตรา 60 แหงพระราชบัญญตัิแร กําหนดไววาผูถือประทานบัตรตองทาํเหมืองโดยมี
คนงานและเวลาทําการ ดังนี้ 

• ตองมีคนงานทํางานทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน เมื่อเฉล่ียเปนรายเดือนแลวไมนอย
กวาเดือนละหนึ่งคนตอพ้ืนที ่ 2 ไร แตสําหรับกรณีที่การทําเหมืองใชเครื่องกลทุนแรง 
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ใหคํานวณกําลังของเครื่องกลทุนแรงนั้นแทนคนงานทีต่องมีตามเนื้อที่ไดโดยใชอัตรา
หนึ่งแรงมาตอคนงาน 8 คน 

• ตองมีเวลาทําการรวมกันไมนอยกวา 120 วัน ทุกรอบระยะเวลา 12 เดือน 
 
ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรรายเดียวมีประทานบตัรหลายฉบับ และประทานบัตรเหลานั้นมี

เขตติดตอกัน ใหถือเปนเหมอืงเดียวกันในการมีคนงานทาํการและเวลาทําการตามเกณฑดังกลาว 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตหยุดการทําเหมือง 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด พรอมเอกสารบันทึกช้ีแจงเหตุผลในการขอหยุดการทํา
เหมือง และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารบันทึกช้ีแจงเหตุผล และ
คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท คาใบอนุญาตฉบับละ 200 บาท และคาธรรมเนียม 
20 บาทตอไรตอป 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) ในกรณีขอหยุดการทําเหมืองเนื่องจากเหตุขัดของทางกายภาพหรือทางกฎหมาย เจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จะเปนผูออกใบอนุญาตไดโดยตรง แตในกรณีขอหยุดการทํา
เหมืองเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ จะตองสงคําขอพรอมเอกสารไปใหอธิบดีพิจารณาเห็นชอบ
กอนแจงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนุญาตตอไป 
 
เอกสารบันทกึช้ีแจงเหตุผลในการขอหยุดการทําเหมือง 

 กรณีขอหยุดการทําเหมืองดวยเหตุขัดของทางกายภาพ เชน ไมมีเครื่องจักรเนื่องจากอยู
ในระหวางการจัดซื้อ จะตองสงหลักฐานแสดงการจัดซื้อเคร่ืองจักรนั้น หรือ 
 กรณีขอหยุดการทําเหมืองดวยเหตุขัดของทางกฎหมาย เชน สวนราชการสั่งการไมใหเขา
ทําเหมืองในพื้นที่เพ่ือความปลอดภัยของคนงานหรือชุมชน ใหแนบหนังสือคําส่ังนั้น 
หรือ 
 กรณีขอหยุดการทําเหมืองดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชน ราคาแรตกต่ํา จะตองแนบ
หลักฐานสถิติราคาแรของหนวยงานที่สามารถอางอิงได 
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6.3 การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง 

การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกบัการทําเหมือง และการจัดสรางสถานที่เพ่ือการแตงแร จะ
กระทํานอกเขตเหมืองแรมิได เวนแตจะไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง 
หรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแตงแรนอกเขตเหมืองแร จากเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ และตองปฏิบัตติามเงือ่นไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และแนบเอกสารซึ่งเปนแผนที่แสดงเขตปลูกสรางอาคาร
เก่ียวกับการทําเหมือง หรือเขตจัดตั้งสถานที่เพ่ือการแตงแรนอกเขตเหมืองแร ย่ืนคําขอตอเจา
พนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที ่

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารแผนที่แสดงเขตปลกูสราง และคณุสมบัติของผูย่ืน
คําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท คาธรรมเนียมการใชเนื้อที่ 20 บาทตอไรตอป คา
รังวัดตามระยะความยาวของการรังวัด 40 บาทตอระยะ 40 เมตร และคาใบอนญุาตฉบบัละ 400 
บาท 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาต 

 
 
6.4 การจัดตั้งสถานที่เพ่ือเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขต 

การจัดตั้งสถานที่เพ่ือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตเหมืองแรมิได 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจดัตั้งสถานทีเ่พื่อการเก็บขงันํ้าขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมอืง
แร จากเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีเ่พื่อเก็บขังนํ้าขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขต 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และแนบเอกสารซึ่งเปนแผนที่แสดงเขตจัดตั้งสถานที่เพ่ือ
การเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร ย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที ่

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารแผนที่แสดงเขตที่จะขอ และคุณสมบัติของผูย่ืนคํา
ขอ 
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3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท คาธรรมเนียมการใชเนื้อที่ 20 บาทตอไรตอป คา
รังวัดตามระยะความยาวของการรังวัด 10 บาทตอระยะ 40 เมตร และคาใบอนญุาตฉบบัละ 400 
บาท 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาต 
 
 

6.5 การทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ 

ผูถือประทานบัตรจะทาํเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะภายในระยะ 50 เมตร
ไมได เวนแตประทานบตัรกําหนดไวใหทําได และไดรับใบอนุญาตทําเหมืองใกลทางหลวงหรือ
ทางน้ําสาธารณะ จากเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่
กําหนดในใบอนุญาต 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และแนบเอกสารซึ่งเปนแผนที่แสดงการทําเหมืองใกลทาง
หลวงหรือทางน้ําสาธารณะ ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจาํทองที ่

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารแผนที่แสดงการทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ํา
สาธารณะ และคุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ 200 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาต 
 
 

6.6 การปดกั้นหรือทําลายทางหลวงและทางน้ําสาธารณะ 

ผูถือประทานบัตรไมสามารถปดกั้น ทําลาย หรือกระทําใหเปนการเสื่อมประโยชนแกทาง
หลวงหรือทางน้ําสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตปดกั้น ทําลาย หรือทําใหเสื่อมประโยชน
แกทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ จากเจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

 



  77 

ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาต 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และแนบเอกสารซึ่งเปนแผนที่แสดงเขตที่จะขอ ย่ืนคําขอ
ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ เอกสารแผนที่แสดงเขตที่จะขอ และคุณสมบัติของผูย่ืนคํา
ขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ 200 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาต 
 
 

6.7 การทดน้ําหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ 

ผูถือประทานบัตรจะทดน้าํหรือชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะไมได ไมวาจะอยูภายในหรอื
ภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตทดน้ําหรือชักนํ้า จากเจาพนักงานอตุสาหกรรม
แรประจําทองที่ และตองปฏิบัตติามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนญุาต 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตทดน้ําหรือชักนํ้า 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบแผนที่แสดงการทดน้ําหรือชักน้ํา และเอกสารอธิบาย
วิธีการทดน้ําหรือชักน้ําโดยละเอียด ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบแผนที่และวิธีการทดน้ําหรือชักน้ํา และคุณสมบัติ
ของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท คาธรรมเนียมลวงหนาหนึ่งปเปนคาทดน้ําหรือชักน้ํา
ตามอัตรา 50 บาทตอลูกบาศกเมตรตอนาทีในแตละป คารังวัดตามระยะความยาวของการรังวัด 
10 บาทตอระยะ 40 เมตร และคาใบอนุญาตฉบับละ 200 บาท 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนุญาต 
 
 

6.8 การทําทางผานเขตเหมืองแรของผูถือประทานบัตรรายอื่น 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่มีอํานาจอนุญาตใหผูถือประทานบัตรทําทางบก 
ทางน้ํา ทางถายน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย ผานเขตเหมืองแรของบุคคลอื่นได แตผูที่ไดรับอนุญาต
จะตองรับผิดชอบคาทดแทนถาการทําทางดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายขึ้น 

 



 
78  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตทําทางผานเขตเหมอืงแรของผูถือประทานบัตรรายอื่น 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบแผนที่แสดงเขตที่จะทําทางผานเขตเหมืองแรของ
บุคคลอื่น ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตที่จะทําทางผาน และคุณสมบัติ
ของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนุญาต 
 
 

6.9 การเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายในเขตเหมืองแรของบุคคลอื่น 

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายเพื่อเก็บขังใน
เขตเหมืองแรของบุคคลอื่นได เขตเหมืองแรดังกลาวจะตองเปนที่ที่ไมมีแรเพียงพอในการทํา
เหมืองหรือผานการขุดแรออกหมดแลว ผูที่ไดรับใบอนุญาตปลอยนํ้าขุนขนหรือมูลดินทรายเพื่อ
เก็บขังในเขตเหมืองแรของผูถือประทานบัตรรายอื่นจะตองรับผิดชอบคาทดแทน ถาการกระทํา
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายขึ้น  

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาต 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบแผนที่แสดงเขตการปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย
เพ่ือเก็บขังในเขตเหมืองแรของบุคคลอื่น ย่ืนคําขอตอเจาพนกังานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตการปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดิน
ทราย และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 400 บาท 
นอกจากนี้ผูไดรับใบอนุญาตจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ือใชเนื้อที่ที่ใชเก็บขังน้ําขุนขนและมูลดิน
ทรายแทนผูถือประทานบัตรเจาของพื้นที่ 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่สงคําขอทั้งหมดให กพร. พิจารณา 
6) อธิบดีนําเสนอรัฐมนตรีเพ่ือออกใบอนุญาต 
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6.10 การปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร 

ผูถือประทานบัตรจะปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายอันเกิดจากการทําเหมืองออกนอกเขต
เหมืองแรไมได เวนแตน้ํานั้นมีความขุนขนหรือมูลดินทรายไมเกิน 6 กรัม ในน้ําขุนขน 1 ลิตร 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2513) และผูถือประทานบัตรที่ปลอยน้ําขุนขน
หรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร จะตองจัดการปองกันไมใหน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนั้นไป
ทําใหทางน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเส่ือมประโยชน 

ในกรณีจําเปน รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตปลอยนํ้าขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอก
เขตเหมืองแร เพ่ือใหผูถือประทานบตัรปลอยน้ําที่มีความขุนขนหรือมูลดินทรายเกนิ 6 กรัม ในน้ํา
ขุนขน 1 ลิตร ออกนอกเขตเหมืองแรได โดยกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตปฏบิตัิตาม 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตปลอยนํ้าขุนขนหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบบนัทึกแสดงเเหตุผลและความจาํเปนในการปลอยน้ํา
ขุนขนหรือมูลดินทรายซึ่งมคีวามขุนขนเกนิอัตราที่กําหนดออกนอกเขตเหมืองแร ย่ืนคําขอตอเจา
พนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที ่

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบบันทึกแสดงเเหตุผลและความจําเปนในการ
ปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ 500 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่สงคําขอทั้งหมดให กพร. พิจารณา 
6) อธิบดีนาํเสนอรัฐมนตรีเพ่ือออกใบอนญุาต 
 
 

6.11 การนํามูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร 

ผูถือประทานบัตรจะนํา หรือใหผูอ่ืนนํามูลแร หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแรไมได 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตนํามูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร จากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตนํามูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมอืงแร 

1) ย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ พรอมกับแนบ
บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตองนํามูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร  

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ตรวจสอบบันทึกแสดงเเหตุผลและความจําเปนในการนํา
มูลแรหรือมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 
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3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 400 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรออกใบอนุญาต 
 
 

6.12 การตรวจเหมือง 

เจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในเขตเหมืองแรเพ่ือตรวจการทําเหมืองไดทุกเวลา ผูถือประทาน
บัตรหรือผูครอบครองเขตเหมืองแรจะตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแกกรณี  

กรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาการทําเหมืองหรือการแตงแรจะเปน
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือ ทรัพยสิน เจาพนักงานมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทาน
บัตรใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการทําเหมืองตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันอันตรายนั้นได และ
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการทําเหมือง หรือสวนหนึ่งสวนใดไดตามที่เห็นสมควร 

ในการทําเหมือง ไดมีการกําหนดวิธีการดําเนินงานเพื่อใหความคุมครองแกคนงานและ
ความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก ดังรายละเอียดในกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 

 
 

6.13 การฟนฟูปรับสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง 

พ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ผูถือประทานบัตรจะตองจัดการถมขุมเหมือง หลุม ปลอง 
ฟนฟูปรับสภาพกองหินและมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมือง และจัดรูปที่ดินใหกลับคืนสภาพ
เดิม จัดการปรับลดความลาดชันใหเปนที่ปลอดภัย ลดการกัดเซาะตามโดยธรรมชาต ิมกีารปลกูพืช
คลุมดินตลอดพื้นที่ ไมวาประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแลวหรือไม เวนแตเง่ือนไขในประทานบัตร
หรือเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

การดําเนินงานฟนฟูพ้ืนที่จะตองจัดทําเปนชวงๆ ตามแผนงานที่กําหนดในแผนผังโครงการ
ทําเหมือง และเมื่อจะเลิกการทําเหมืองจะตองร้ือถอนสิ่งปลูกสรางตางๆใหหมดกอน ไมวาประทาน
บัตรจะสิ้นอายุหรือไม เวนแตเปนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

นอกจากนี้การฟนฟูพ้ืนที่ที่ทําเหมืองดังกลาวแลว จะตองดําเนินการฟนฟูใหเปนไปตาม
มาตรการอนุรักษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และแผนการฟนฟูสภาพพ้ืนที่ตามเงื่อนไขที่
เสนอในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตจากสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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7. การขุดหาแรรายยอยและการรอนแร 
 
 
ตามมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 หามมิใหผูใดขุดหาแรรายยอยหรือรอน

แร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอยหรือใบอนุญาตรอนแร  
 
 

7.1 การขุดหาแรรายยอย 

การขุดหาแรรายยอย เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งแร ในพื้นที่ไมวาจะเปนทีบ่กหรือที่น้ํา 
โดยใชแรงงานคนแตละคน ตามชนดิแร ภายในทองที่ และวิธีการขุดหาแรที่กําหนด 

เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนผูพิจารณาออก
ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ซึ่งจะออกใหเฉพาะการขุดหาแรรัตนชาติ ในทองที่จังหวัดกาญจนบรีุ 
จันทบุรี เชียงราย ตราด เพชรบูรณ แพร ศรีสะเกษ สุโขทัย และอุบลราชธานีเทานัน้ ตามที่กําหนด
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2516) ใบอนญุาตขุดหาแรรายยอยมีอายุเพียงวันที่ 31 
ธันวาคม ของปที่ออก 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 

ผูขอรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย จะตองเปนบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติดังรายละเอียดที่
ระบุไวในบทที่ 1 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบรูปถายครึ่งตัวหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 2 
ใบ ย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองที่ที่ประสงคจะขุดหาแรรายยอย (ในทองที่ที่กําหนดเทานั้น) 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ รูปถาย และคุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอ 
3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบบัละ 20 บาท 
4) นายอําเภอทองที่สงเร่ืองไปใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนผูพิจารณาออก

ใบอนญุาต 
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7.2 การรอนแร  

การรอนแร เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งแร ในพื้นที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ํา โดยใชแรง
คนแตละคน ตามชนิดของแร ภายในทองที่ และวิธีการรอนแรที่กําหนด 

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนผูพิจารณาออก
ใบอนุญาตรอนแร ซึ่งจะมีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก และจะออกใหเฉพาะการรอน
แร ตามชนิดแร และทองที่ ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2516) ดังนี้ 

♦ การรอนแรดีบุก เฉพาะในทองที่จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม 
ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ พะเยา พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง ราชบรีุ ลําปาง สงขลา สุราษฎรธานี และอุทัยธานีเทานั้น โดยกําหนดใหรอน
แรไดรายละไมเกิน 12 กิโลกรัมตอเดือน 

♦ การรอนแรทองคํา เฉพาะในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตาก 
นราธิวาส นาน ประจวบครีีขันธ ปราจนีบุรี พะเยา เพชรบูรณ แพร ระยอง เลย 
หนองคาย อุตรดิตถ และอุทัยธานีเทานัน้ โดยกาํหนดใหรอนแรไดรายละไมเกิน 15 
กรัมตอเดือน 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตรอนแร 

กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ไดกําหนดไววาผูขอรับใบอนุญาตรอนแร จะตองเปน
บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในบทที่ 1 และ 

1. มีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยูในทองที่ที่จะขออนุญาตรอนแร 
2. มีรางกายและสุขภาพสมบูรณที่สามารถจะทําการรอนแรได 
3. เปนผูมีฐานะยากจน ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง รวมทั้งคูสมรสก็ไมมีอาชีพดวย 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตรอนแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด แนบรูปถายครึ่งตัวหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 2 
ใบ ย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองที่ที่ประสงคจะรอนแร (เฉพาะในทองที่ที่กําหนดเทานั้น) 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ รูปถาย และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 
3) ชําระเงินคาคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาใบอนุญาตฉบับละ 20 บาท 
4) อําเภอทองที่สงคําขอพรอมคาธรรมเนียมไปใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 

เพ่ือเสนอกรรมการระดับอําเภอและกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาผานผูวาราชการจังหวัด 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย จดทะเบียนรับคําขอ

และออกใบอนุญาต และสงใบอนุญาตไปใหนายอําเภอทองที่เพ่ือมอบใหแกผูที่ไดรับอนุญาต 
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8. การขุดเจาะน้ําเกลอืใตดิน 
 
 
นํ้าเกลือใตดิน คือน้ําเกลือที่มีอยูใตดินตามธรรมชาติและมีความเขมขนของเกลือในปริมาณ

มากกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งน้ําเกลือใตดิน ในพื้นที่ที่ไมวาจะ

เปนที่บกหรือที่น้ํา แตไมรวมถึงการทําเหมืองแรเกลือหินดวยวิธีเหมืองละลายแร 
 
 

8.1 การขอใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 

ตามมาตรา 91 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร หามมิใหผูใดขุดเจาะน้ําเกลือใตดินลึกกวาระดับ
ที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใต
ดิน  

เพ่ือประโยชนในการใชสอยสวนตัวของประชาชนในทองที่ใดทองที่หนึ่ง รัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนดระดับความลึกของการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินใหลึกกวาระดับที่กําหนดไวได โดยจะตองระบุ
เขตทองที่และระดับความลึกใหชัดเจน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการขออนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 

ผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน ให ย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งจะเปนผูออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือ
ใตดิน และอาจจะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาตก็ได โดยใบอนุญาตจะมีอายุไมเกิน 3 ป 

คุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ จํานวนเนื้อที่ของแตละคําขอ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินจะเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

 
 

8.2 เขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 

เพ่ือปองกันไมใหมีการทรุดตัวของดินและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการขุดเจาะ
น้ําเกลือใตดิน รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตควบคุมการขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน 
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พรอมทั้งกําหนดระดับความลึกข้ันต่ําที่จะอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดินในเขตควบคุมดังกลาว
ได 

ผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินในเขตควบคุม ใหย่ืนคําขอตออธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ซึ่งจะเปนผูออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินในเขตควบคุมดังกลาว 
ใบอนุญาตจะมีอายุไมเกิน 5 ป 

 
 

8.3 การตรวจสอบและการปองกันความเสียหาย 

เจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในเขตที่ไดรับอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดินไดทุกเวลาเพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด  

ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต 
อาจเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่มี
อํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง แกไข หรือหยุดการกระทํานั้นไดตามทีเ่ห็น
วาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายนั้น 

 
 

8.4 การจายเงินคาภาคหลวงแรสําหรับน้ําเกลือใตดิน 

ผูรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ําเกลือใตดินจะตองชําระคาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราคาภาคหลวงแร กอนที่จะขนน้ําเกลือใตดิน หรือเกลือที่ไดมาจากน้ําเกลือใตดิน ออกจากเขต
ที่ไดรับอนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน เวนแตจะเปนการขนไปยังสถานที่ตามที่ไดรับอนุญาต แต
ตองวางเงินประกัน หรือจัดใหธนาคารเปนผูค้ําประกันการชําระคาภาคหลวงไวตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่  
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9. การซื้อขายแรและการเกบ็แร 
 
 
ผูซื้อแรเพ่ือใชประกอบธุรกจิจะตองมีใบอนุญาตซื้อแร ซึ่งในใบอนญุาตจะกําหนดสถานที่ซื้อ

แรและสถานที่เก็บแรไวอยางชัดเจน ถาผูรับใบอนุญาตตองการจะซื้อแรนอกสถานทีท่ี่ระบุไว 
จะตองมีใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่เพ่ิมเติม  

ผูถือประทานบัตรหรือผูรับชวงการทําเหมือง ซึ่งตองการจะเก็บแรที่ไดจากการทาํเหมืองไว
นอกเขตเหมืองแร หรือเปนผูรับใบอนุญาตซื้อแรซึง่ตองการจะเกบ็แรที่ซื้อไวนอกสถานที่ซื้อแร 
จะตองขอรับใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร 

 
 

9.1 การซื้อแร 

การซื้อแร เปนการรับโอนแรจากบุคคลอืน่ในทุกลักษณะนอกจากการตกทอดทางมรดก ผู
ซื้อแรเพ่ือประกอบธุรกิจจะตองไดรับใบอนุญาตซื้อแรจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่ ยกเวนการซื้อแรในกรณีตอไปนี ้

 การซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย 
 การซื้อโลหะทีไ่ดจากโลหกรรม 
 การซื้อแรตามชนิดและสภาพของแรที่แตงจนสามารถนาํไปผสมกับวตัถุอ่ืน หรือนาํไป
ประกอบกิจการสําเร็จรูปไดตามที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
ใบอนญุาตซื้อแรจะมีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก 
 

คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตซื้อแร 

กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ไดกําหนดไววาผูขอรับใบอนุญาตซื้อแร จะตองเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในบทที่ 1 

 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตซื้อแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
ที่จะตั้งสถานที่ซื้อแร พรอมกับแนบเอกสารประกอบคาํขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอ คุณสมบัตขิองผู
ย่ืนคําขอ ตรวจแผนที่แสดงจุดที่ตั้งสถานที่ซื้อแร 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท 
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4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ตรวจสอบพื้นทีแ่ละลักษณะของสถานที่ซื้อแร 

รวมทั้งสถานที่เก็บแร ในกรณีที่ประสงคจะเก็บแรนอกสถานที่ที่ขอไว 
6) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาตซื้อแร โดยจะกําหนดสถานที่ซื้อ

แร และเง่ือนไขในใบอนุญาต 
 

เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตซื้อแร 

1. เอกสารทั่วไปตามที่ระบุไวในบทที่ 1 
2. บันทึกช้ีแจงเหตุผลในการขอใบอนุญาตรับซื้อแร และเหตุผลในการเก็บแรนอกสถานที่

ซื้อแรในกรณทีี่ไมประสงคจะเก็บแรไวในสถานที่ที่ขอไว 
3. แผนที่แสดงจดุที่ตั้งของสถานที่ซื้อแร 
4. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานทีซ่ื้อแร หรือหนังสือยินยอมพรอมสําเนาหนังสือ

แสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของสถานที ่
 

ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่ซื้อแร 

• สถานที่ตั้งตองมีความสะดวกในการควบคุมตรวจสอบ 
• อาคารสถานที่ซื้อแร และสถานที่เก็บแรตองมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับชนิดแร 
• สถานที่ซื้อแรตองไมอยูในบริเวณเดียวกับเขตแตงแร หรือสถานที่ซื้อและเก็บแรของ

บุคคลอื่น เวนแตเปนสถานที่ซื้อแรหินออนหรือหินประดับ 
 
 

9.2 การซื้อแรนอกสถานที ่

ผูรับใบอนุญาตซื้อแรจะซื้อแรในที่อ่ืนนอกสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตซ้ือแรไมได เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่จากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ถาผู รับ
ใบอนุญาตดังกลาวตองการจะใหผูอ่ืนรับซื้อแรนอกสถานที่ใหแกตน จะตองระบุช่ือผูรับซือ้แรนัน้ใน
การยื่นขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่จะสิ้นอายุพรอมกับใบอนุญาตซื้อแร 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที ่

ผูขอรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่จะตองมีใบอนุญาตซื้อแร และจะตองมีคุณสมบัติของ
ผูรับซื้อแรตามที่กลาวมาแลว 
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ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที ่

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบรูปถายครึ่งตัวหนาตรง ขนาด 3x4 ซม. ของผูที่จะซื้อแรนอกสถานที ่จาํนวน 2 ใบ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ และคุณสมบตัิของผูย่ืนคําขอ 
3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาตซื้อแรนอกสถานที ่

 
ขอกําหนดสําหรับผูรับใบอนุญาตซื้อแร 

• ในการซื้อแรตองแสดงใบอนญุาตทุกครั้ง ทั้งในสถานที่ซื้อแร และการซื้อแรนอกสถานที ่
• ตองซื้อแรตามชนิด จาํนวน และน้าํหนักทีกํ่าหนดในใบอนุญาต  
• การซื้อแรทั้งในและนอกสถานที่ซื้อแร จะทําไดตอเมื่อผูขายแรแสดงเอกสาร ดังนี ้

 เอกสารราชการแสดงวาแรทีข่ายนั้นเปนแรที่ไดมาโดยประทานบัตรทําเหมือง หรือ 
 ใบอนญุาตซื้อแรของผูขายแร เพ่ือแสดงวาเปนแรซึ่งไดมาจากการซื้อแรโดย
ใบอนญุาตนัน้ หรือ 
 เอกสารราชการแสดงวาเปนผูไดรับอนญุาตจากอธิบดีเฉพาะกรณีที่ขายนั้น หรือ 
 ใบอนญุาตรอนแร เพ่ือแสดงวาเปนแรที่ไดจากการรอนแรตามใบอนญุาต  

• ตองกรอกรายการในบัญชีตามที่กําหนดทกุครั้งที่ซื้อแร และบนัทึกการรับมอบแรที่ซื้อ
และลงนามกาํกับในใบอนุญาตขนแรหรือใบอนุญาตรอนแร แลวสงคืนใหผูขาย 

• ตองเก็บแรในสถานที่ที่ระบไุวในใบอนญุาตเทานัน้ 
• ตองรายงานการซื้อแรและจาํนวนแรที่เหลือในแตละเดือน ใหเจาพนกังานอุตสาหกรรม

แรประจําทองที่ทราบ 
• ตองเก็บเอกสารเกี่ยวกับการซื้อแรไวที่สถานที่ซื้อแร หรือสถานที่เก็บแรที่ไดรับอนญุาต 
• ใบอนญุาตซื้อแรจะโอนใหกันไมได 
• ใบอนญุาตซื้อแรจะถือวาหมดอายุลงเมื่อผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่เปนนติิบุคคลสิ้นสดุ

สภาพของนติบิุคคล หรือเปนบคุคลธรรมดาที่ถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย และในกรณี
ที่เจาของใบอนุญาตซื้อแรตาย ทายาทผูที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถซื้อแรตอไปได แต
ตองย่ืนคาํขอซื้อแรตามใบอนุญาตของผูตายภายใน 30 วัน 
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9.3 การตั้งสถานที่เก็บแร 

การเก็บแรในทางธุรกิจจะตองขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรจากเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ มิฉะนั้นจะตองเปนแรที่อนุญาตใหมีไวในครอบครองได ใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแรจะมีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร 

ผูขอรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแรจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 เปนผูถือประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูรับชวงการทําเหมือง ซึ่ง
ตองการจะเก็บแรที่ไดจากการทําเหมืองไวนอกเขตเหมืองแร 

 เปนผูรับใบอนุญาตซื้อแร ซึ่งตองการจะเก็บแรที่ซื้อไวนอกสถานที่ซื้อแร  
 

ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสาร แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่เก็บแร
และแผนผังแสดงการเก็บแร และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่เก็บแร 
6) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร และอาจจะ

กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบอนุญาต 
 

เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร 

1. แผนที่แสดงทีต่ั้งสถานที่เก็บแร และแผนผงัแสดงวิธีการเก็บแร 
2. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่เก็บแร หรือหนังสือยินยอมพรอมสําเนาหนังสือ

แสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของสถานที ่
3. สําเนาหนังสือแสดงการมีสิทธิ์เก็บแร เชน ประทานบตัร หรือใบอนญุาตรับชวงการทํา

เหมือง หรือใบอนุญาตซื้อแร 
4. บันทึกช้ีแจงเหตุผลความจาํเปนในการขอตั้งสถานที่เก็บแร 
5. สําเนาหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนด กรณีมอบหมายใหบคุคลอื่นยื่นคาํขอแทน 
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ลักษณะที่เหมาะสมของสถานที่เก็บแร 

• สถานที่ตั้งตองมีความสะดวกในการควบคุมตรวจสอบ 
• อาคารสถานที่เก็บแรตองมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับชนิดแร 
• สถานที่เก็บแรตองไมอยูในบริเวณเดียวกับเขตแตงแร  
 

ขอกําหนดในการเก็บแร 

• จะตองจัดใหมีปายขอความระบุชนิดแร ผูที่เปนเจาของ แสดงไวในบริเวณกองเก็บแร 
• สถานที่เก็บแรไมสามารถใชรวมกันได นอกจากจะไดรับอนุญาต 
• ทุกครั้งที่นําแรมาเก็บ จะตองกรอกรายการในบญัชีตามแบบพิมพที่กําหนดไว 
• จะตองสงรายงานการนําแรเขามาเก็บ การนําแรออก และจํานวนแรที่เหลือ ตามแบบ

พิมพที่กําหนด ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนประจําทุกเดือน 
• จะตองเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเก็บแรไวที่สถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพ่ือใหเจาพนักงาน

ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 

การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตซื้อแร 
ใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร เมื่อปรากฎวาไดมีการฝาฝนบทแหง
พระราชบัญญัติแร หรือเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความ
ผาสุกของประชาชน  

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหแจงไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้น
อายุลงนับแตวันรับแจงคําส่ังนั้น ผูรับใบอนุญาตที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณคาํส่ังเพิก
ถอนตอรัฐมนตรี โดยยื่นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน 15 วัน นับแตวันรับ
แจงคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนที่ส้ินสุด 

 
 

9.4 การขายแร 

การขายแร คือการโอนแรในทุกลักษณะไปยังบุคคลอื่น ตามมาตรา 99 ของพระราชบัญญัติ
แร ผูที่มีสิทธิ์ขายแรจะตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. ผูถือประทานบัตรหรือประทานบตัรชั่วคราว หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวซึ่งไดจด
ทะเบียนไว ขายแรที่ไดมาจากการทําเหมืองตามประทานบัตรนัน้ 

2. ผูรับใบอนุญาตซื้อแร หรือตวัแทนซึ่งไดจดทะเบียนไว  
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3. ผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือเปนเจาของแรซึ่งไดมาจากผูรับใบอนุญาตขุดหา
แรรายยอย 

4. ผูรับใบอนุญาตรอนแร 
5. ผูรับใบอนุญาตจากอธิบดีเฉพาะกรณีที่ขายนั้น 
6. ผูขายโลหะที่ไดจากโลหกรรม 

 
ผูมีสิทธิ์ขายแรจะตองจําหนายแรใหแกผูรับใบอนุญาตซือ้แร หรือผูรับใบอนุญาตซือ้แรนอก

สถานที่ไดเทานั้น ยกเวนในกรณีที่ 
 เปนแรที่ไดมาจากการขุดหาแรรายยอย หรือ 
 เปนโลหะทีไ่ดจากโลหกรรม หรือ 
 เปนแรที่สงขายนอกราชอาณาจักรโดยตรง 

ในการซื้อขายแรทุกครั้ง ผูขายแรจะตองมอบเอกสาร เชน ใบอนุญาตขนแร หรือเอกสารการ
อนุญาตใหซื้อขายแลวแตกรณี ใหผูรับซื้อแร หรือแสดงใบอนุญาตรอนแร และใหผูซื้อลงนามกํากับ
ในใบอนุญาตนั้น 

 
 

9.5 แรที่ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบการซื้อขายและเก็บแร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา  103 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ออกประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด
ชนิดและปริมาณแร ที่จะใหผูซื้อ ผูขาย หรือผูเก็บ ไดรับยกเวน ไมตองปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
การซื้อแร การขายแร และการเก็บแร แตตองเปนแรที่ไดชําระคาภาคหลวงแรครบถวนแลว 

ชนิดและปริมาณแรที่ไดรับการยกเวนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มี 16 ชนิด โดย
ไมจํากัดวาจะมีปริมาณเทาใด ดังนี้ 

♦ แรยิบซั่ม แรฟลูออไรต แรแบไรต ถานหิน (ลิกไนต) ดินมารล และแรรัตนชาติ 
♦ แรโดโลไมต และแรโซเดียมเฟลดสปาร 
♦ หินออน และหินประดับ 
♦ แรเบนทอไนต ดินทนไฟ ดินเบา (Diatomite/Diatomaceous earth) ดินขาว และ

บอลเคลย 
♦ หินอุตสาหกรรม 

 
ในการผลิตและการขนแรดังกลาว จะมีการตรวจสอบการทําเหมือง บัญชีการขุดแรประจําวัน

และสถิติการจําหนายแรเปนประจําทุกเดือน การขนแรออกจากเขตเหมืองแรจะตองขออนุญาต
พรอมกับชําระคาภาคหลวง 
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10. การแตงแรและการประกอบโลหกรรม 
 
 
10.1 การแตงแร 

การแตงแร เปนการกระทําใหแรสะอาด หรือเพ่ือใหแรที่ปนกันอยูตั้งแตสองชนิดขึ้นไปแยก
ออกจากกัน และรวมถึงการบดแร หรือคัดขนาดแร จะแบงวิธีการแตงแรออกเปน  2 หมวด คือ  

หมวด 1 ประกอบดวย การยอยแร บดแร หรือคัดขนาดแร ที่ใชสินแรไมเกิน 25 ตันตอวัน 
และการลางแรดวยน้ํา การเลือกแรดวยมือ การแยกแรโดยอาศัยความถวงจําเพาะ 
(เชน ใชรางลางแร จิ๊ก โตะแยกแร หรือไซโคลน เปนตน) การแยกแรดวย
แมเหล็ก หรือการแยกแรดวยไฟฟาสถิตยหรือไฟฟาแรงสูง 

หมวด 2 ประกอบดวย การยอยแร บดแร หรือคัดขนาดแร ที่ใชสินแรเกิน 25 ตันตอวัน 
และการลอยแร หรือใชวิธีการทางเคมี หรือวิธีการอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ 

 
บุคคลที่ตองการประกอบกิจการแตงแรจะตองไดรับใบอนุญาตแตงแรจากเจาพนักงาน

อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ยกเวนเปนผูถือประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราวซึ่งแตงแร
ภายในเขตเหมืองแรของตน ในใบอนุญาตแตงแรจะระบุเขตแตงแร ซึ่งคือเขตพื้นที่ซึ่งอนุญาตให
แตงแรได ใบอนุญาตแตงแรมีอายุตามที่กําหนดแตไมเกิน 3 ป และจะตออายุไดครั้งละไมเกิน 3 ป 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตแตงแร 

ผูขอรับใบอนุญาตแตงแรอาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังที่
กลาวไวในบทที่ 1 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตแตงแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบ แผนที่แสดงเขตแตงแร 
แผนผังและกรรมวิธีการแตงแร และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนนิการ 
5) เจาพนักงานตรวจสอบสภาพที่ดินในเขตแตงแร ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ และ

ทําการรังวัดพืน้ที่เขตแตงแร เขตแตงแรจะตองไมอยูในเขตเหมืองแร ไมอยูในเขตแตงแรหรือ
เขตโลหกรรมอื่น และไมอยูภายในสถานทีรั่บซื้อแร 
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6) ในกรณีขออนญุาตแตงแรตามวิธีการในหมวดที่ 1 เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจํา
ทองที่เปนผูออกใบอนญุาตแตงแรไดโดยตรง แตถาขออนุญาตแตงแรตามวิธีการในหมวดที ่ 2 
จะตองขอความเห็นชอบจากอธิบดีกอนออกใบอนญุาต ทั้งสองกรณีทาง กพร. จะตรวจสอบแผนผัง
และกรรมวิธีแตงแรใหเปนไปตามหลักวิชาการเพื่อปองกันอันตรายและผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม 

 
เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตแตงแร 

1. เอกสารทั่วไปตามที่ระบุไวในบทที่ 1 
2. แผนที่แสดงเขตแตงแร 
3. แผนผังและกรรมวิธีแตงแร โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร

ควบคุมเปนผูลงนามรับรอง 
4. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่แตงแร หรือหนังสือยินยอมพรอมสําเนาหนังสือ

แสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของสถานที่ 
 
เอกสารแผนผังและกรรมวิธีการแตงแร 

1. ขอมูลช่ือผูขออนุญาต ช่ือโรงแตงแร และสถานที่ตั้ง 
2. ชนิดแรที่จะแตงแร ระบุช่ือแรทุกชนิด  
3. แหลงที่มาของแร และวิธีการไดมา 
4. วิธีการแตงแร ระบุประเภทตามที่กําหนด  
5. ขอมูลของเครื่องจักรกลอุปกรณ และคนงานที่จะใช  
6. ข้ันตอนการทํางานและแผนผังแสดงขั้นตอนการแตงแร 
7. ที่เก็บขังมูลดินทราย น้าํขุนขน ที่กองแร กองมูลแร และกองมูลดินทราย 
8. ขอมูลแหลงที่มาของน้ําใช  และการระบายน้ําออกจากเขตแตงแร 
9. วิธีการที่ใชควบคุมหรือกําจดัของเสีย เชน ฝุนและมลพษิ ที่เกิดจากการแตงแร 

 
ขอกําหนดในการแตงแร 

• เมื่อผูไดรับใบอนุญาตมีความพรอมจะเปดดําเนินการแตงแร จะตองย่ืนหนังสือขอเปด
การแตงแรตอ กพร. เพ่ือสงเจาพนักงานไปตรวจสอบความพรอมกอนเริ่มการแตงแร 

• การแตงแรตองเปนไปตามแผนผังและกรรมวิธีที่ไดรับอนุญาต และมีวิศวกรควบคุมที่
ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ถาจะเปลี่ยนตัววิศวกรจะตองแจงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ 
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• ในการแตงแร หามกระทําหรือละเวนกระทําการใด อันเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือส่ิงอ่ืนทีม่ี
พิษกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน 

• เจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในเขตแตงแรเพ่ือตรวจการแตงแรไดทุกเวลา และมีอํานาจสั่ง
เปนหนังสือใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการแตงแรตามที่จําเปน และอาจจะสั่งใหหยุด
การแตงแรทั้งหมดหรือบางสวนไดตามสมควร เพ่ือปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น 

• จะตองจัดทํารายงานการแตงแร ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร ประจําทองที่ทราบเปน
ประจําทุกเดือน 

• การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายการที่ไมเก่ียวของกับวิธีการแตงแร ใหแจงเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ แตถาเก่ียวของกับการแตงแรใหย่ืนแผนผังและ
กรรมวิธีใหมเพ่ือขออนุญาต 

• อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแตงแรได เมื่อปรากฏวามีการฝาฝนบทบัญญัติหรือ
เง่ือนไขในใบอนุญาต ผูที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณตอรัฐมนตรี โดยยื่นตอ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน 15 วัน ผูที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลว
จะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด 2 ป นับแตวันถูกเพิกถอน 

 
การตอใบอนุญาตแตงแร 

ผูไดรับใบอนุญาตแตงแรจะตองย่ืนคําขอตออายุกอนใบอนุญาตจะสิ้นอายุไมนอยกวา 60 
วัน โดยยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ พรอมดวยแผนผังและกรรมวิธีการ
แตงแร การขอตออายุใบอนุญาตจะมีข้ันตอนคลายกับการขอใบอนุญาต แตจะมีการพิจารณาวา
ผูรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขการแตงแรโดยถูกตองมาตลอด 

 
 

10.2 การประกอบโลหกรรม 

การประกอบโลหกรรม เปนการถลุงแร หรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีตางๆ และรวมถึง
การทําโลหะใหบริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ โดยวิธี
หลอม หลอ รีด หรือวิธีอ่ืน การประกอบโลหกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 
2517)  มีหลายวิธีคือ 

♦ วิธีการใชความรอน  
♦ วิธีการใชสารละลายเคมี แลวแยกโลหะออกมาหรือทําใหโลหะตกตะกอน  
♦ วิธีการอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ 

 



 
94  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร กําหนดใหการ
ประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุม คือการประกอบโลหกรรมแรทุกชนิด โดยกรรมวิธีถลุงแร 
หรือการทําแรใหเปนโลหะดวยวิธีตางๆ รวมทั้งการทําใหโลหะบริสุทธิ์ หรือการผลิตเหล็กกลาทุก
ขนาดกําลังผลิต 

บุคคลที่ตองการประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุม ตองไดรับใบอนุญาตประกอบโล
หกรรมจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะระบุ
เขตโลหกรรม ซึ่งคือเขตพื้นที่ซึ่งอนุญาตใหประกอบโลหกรรมได ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมมี
อายุตามที่กําหนดแตไมเกิน 25 ป และจะตออายุก็ไดครั้งละไมเกิน 25 ป 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมอาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งจะตองมี
คุณสมบัติดังที่กลาวไวในบทที่ 1 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสารประกอบ คุณสมบัติของผูย่ืนคํา
ขอ แผนที่แสดงเขตโลหกรรม แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม และประเภทของการ
ประกอบโลหกรรมในความควบคุม 

3) ในกรณีที่ การประกอบโลหกรรมมี กํา ลังการผลิตตามประกาศของสํ านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (อุตสาหกรรมเหล็กกลาที่มีกําลังผลิต 100 ตันตอวัน และ
อุตสาหกรรมถลุงแรหรือหลอมโลหะขนาดตั้งแต 50 ตันตอวัน) จะตองมีรายงานวิเคราะห
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

4) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท 
5) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
6) เจาพนักงานตรวจสอบสภาพที่ดินในเขตโลหกรรมและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ใกลเคียง  ทําการรังวัดพื้นที่เขตโลหกรรม เขตโลหกรรมจะตองไมอยูในเขตเหมืองแร หรือเขตแตง
แร 

7) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  สงคําขอพรอมเอกสารและแผนผังและ
กรรมวิธีประกอบโลหกรรมไปให กพร.เพ่ือตรวจสอบแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม 

8) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรพิจารณาออกใบอนุญาต 
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เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

1. เอกสารทั่วไปตามที่ระบุไวในบทที่ 1 
2. แผนที่แสดงเขตที่จะขอใหเปนเขตโลหกรรม 
3. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานทีป่ระกอบโลหกรรม หรือหนังสือยินยอมพรอม

สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของสถานที ่
4. แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม โดยมีวศิวกรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรควบคมุเปนผูลงนามรับรอง 
5. รายงานวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการประกอบโลหกรรม ตามหลกัเกณฑ

และวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
6. หนังสือแตงตัง้วิศวกรควบคมุ และบนัทึกหนังสือยินยอมเปนวิศวกรควบคุม 

 
เอกสารแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม 

1. ขอมูลช่ือผูขอใบอนญุาต โรงงานประกอบโลหกรรม และแผนทีแ่สดงที่ตั้ง 
2. แร เช้ือเพลิง และวัตถดุิบอืน่ที่ใชในการประกอบโลหกรรม 
3. วิธีการประกอบโลหกรรมตามประเภทที่กําหนด และแผนผังแสดงการประกอบโลหกรรม 
4. ขอมูลของเตาถลุง เตาหลอม เครื่องจักรกลและอุปกรณที่จะใช พรอมตําแหนงที่ตัง้ 
5. วิธีการควบคมุหรือกําจัดของเสีย เชน ฝุน สารพิษ ที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม 
6. การระบายน้าํ กาฃ ควนั หรือกากจากการประกอบโลหกรรม ออกนอกเขตโลหกรรม 
7. ปริมาณการผลิตตอวัน 
 

ขอกําหนดในการประกอบโลหกรรม 

• การประกอบโลหกรรมจะตองเปนไปตามแผนผังและกรรมวิธีที่ไดรับอนุญาต และตองมี
วิศวกรควบคุมที่ไดรับใบอนุญาต ถาจะเปล่ียนตัววิศวกรจะตองแจงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ 

• ในการประกอบโลหกรรม หามกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหแรที่มี
พิษหรือส่ิงอ่ืนที่มีพิษ กอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน 

• เจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในเขตโลหกรรมเพื่อตรวจสอบการทํางานไดทุกเวลา และมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการทํางานตามที่จําเปน และอาจจะสั่งให
หยุดการประกอบโลหกรรมทั้งหมดหรือบางสวนไดตามสมควร เพ่ือปองกันอันตรายอัน
อาจเกิดขึ้น 



 
96  คูมือการลงทนุเหมืองแร 

• การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายการที่ไมใชวิธีประกอบโลหกรรม ใหแจงอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ แตถาเก่ียวของกับการประกอบโลหกรรม
ใหย่ืนแผนผังและกรรมวิธีใหมเพ่ือขออนุญาต 

• จะตองจัดทํารายงานการประกอบโลหกรรม ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
ทราบเปนประจําทุกเดือน 

• อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมได เมื่อปรากฏวามีการฝาฝน
บทบัญญัติหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต ผูที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณตอ
รัฐมนตรี โดยยื่นตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน 15 วัน  

 
การตอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

ผูไดรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจะตองย่ืนคําขอตออายุกอนใบอนุญาตจะสิ้นอายุไม
นอยกวา 60 วัน โดยยื่นคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ พรอมดวยแผนผังและ
กรรมวิธีการประกอบโลหกรรม การขอตออายุจะมีการพิจารณาวาผูรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตาม
ขอบังคับและเงื่อนไขการประกอบโลหกรรมโดยถูกตองมาตลอด 
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11. คาภาคหลวงแร 
 
 
คาภาคหลวงแร คือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการทําเหมืองและขุดผลิตแรซึ่งถือเปนทรัพยสิน

ของแผนดิน โดยกําหนดอัตราคาภาคหลวงตามราคาแร หรือราคาโลหะในแร คาภาคหลวงแรที่
จะตองชําระจะคํานวณจากสภาพหรือปริมาณของสารประกอบในแร 

อัตราคาภาคหลวงแรชนิดตางๆ จะถูกกําหนดโดยกฏกระทรวงฉบับที่ 23 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509  

 
 

11.1 การชําระคาภาคหลวงแร 

ผูถือประทานบัตรหรือประทานบตัรชั่วคราว ผูรับใบอนุญาตซื้อแร ผูครอบครองแรอ่ืนที่ได
จากการแตงแร หรือผูประกอบโลหกรรม จะตองชําระคาภาคหลวงแรตามพระราชบัญญัติพิกัด
อัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้ 

1) ตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับแรที่กําหนดไวในประทานบตัร รวมทั้งแรอ่ืนที่เปนแร
เจือปนหรือผลพลอยไดจากการทําเหมือง ใหครบถวนตามปริมาณแร กอนที่จะขนแรออกจากเขต
เหมืองแร 

2) ในกรณีที่ผูรับใบอนญุาตซื้อแรไดซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ตองชําระ
คาภาคหลวงแรสําหรับที่ซื้อในเดือนทีแ่ลวมา ภายในวันที่หาของเดือนถัดมา 

3) ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแร ที่ซื้อ
แรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ขนแรไปยังเขตแตงแรหรือเขตโลหกรรมของตนเอง รวมถึงเขตแตง
แรหรือเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่งอธบิดใีหความเหน็ชอบแลว บคุคลดังกลาวจะขอผัดการชําระ
คาภาคหลวงแรไวกอนจนกวาจะแตงแรหรือประกอบโลหกรรมนั้นจนแลวเสร็จก็ได แตตองวางเงิน
ประกัน หรือจัดใหธนาคารเปนผูค้าํประกนัการชําระคาภาคหลวงแรไวตอเจาพนักงานอตุสาหกรรม
แรประจําทองที่ 

4) ในกรณีที่นาํแรมาแตงและไดแรอยางอ่ืนดวย จะตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับแรที่
แตงได พรอมกับการขออนญุาตมีแรไวในครอบครอง 

5) ในกรณีที่ตะกรันมีแรชนิดอืน่ที่ยังไมไดชําระคาภาคหลวงแรมากอนเจอืปนอยู ผู
ประกอบโลหกรรมจะตองจายเงินชําระคาภาคหลวงแร สําหรับแรที่เจือปนตามปรมิาณที่คํานวณได
ใหครบถวนกอนที่จะขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม 

ในกรณีที่มีการซื้อขายแรที่ตกเปนของแผนดิน และแรนั้นยังไมไดชําระคาภาคหลวงแร ผูซื้อ
ตองจายเงินชาํระคาภาคหลวงสําหรับแรดงักลาว พรอมกับการขออนญุาตมีแรไวในครอบครอง  
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ขั้นตอนการชําระคาภาคหลวงแร 

กอนที่จะมีการขนแรออกจากเขตหรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาต จะตองย่ืนขอชําระคาภาคหลวง
แรนั้นตามขั้นตอนดังนี้ 

1) กรอกคําขอชําระคาภาคหลวงแร และย่ืนตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
2) เจาพนักงานตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ ชนิดและสภาพของแร วัตถุประสงค

และวิธีการขนแร เสร็จแลวจดทะเบียนรับคําขอ 
3) เจาพนักงานรับชําระคาภาคหลวงแรตามจํานวนที่ย่ืนขอ หรือจํานวนที่แทจริงจากการ

ตรวจสอบ แลวออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐาน 
 
 

11.2 การขอผัดชําระคาภาคหลวงแร 

มาตรา 104 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร ไดกําหนดใหผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือ
ประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่ซื้อจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ที่นําแรไปฝากไว ณ 
สถานที่ฝากแรตามมาตรา 103 ตรี (รายละเอียดในบทที่ 13) จะขอผัดการชําระคาภาคหลวงไว
กอนก็ได ทั้งนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังนี้ 

1) ผูที่ประสงคจะขอผัดชําระคาภาคหลวงแร ย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดตอเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ โดยยื่นพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตขนแร 

2) จัดใหธนาคารที่อธิบดี กพร. เห็นชอบ ทําหนังสือค้ําประกันการชําระคาภาคหลวงแรที่
ขอผัด โดยใชแบบหนังสือค้ําประกันตามที่กําหนด 

3) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ เปนผูพิจารณาคําขอ โดยจะอนุญาตใหผัด
การชําระคาภาคหลวงแรไดครั้งละไมเกินระยะเวลา 1 ป 

 
 

11.3 การคืนคาภาคหลวงแร 

เมื่อผูใชแรที่ไดจายเงินคาภาคหลวงแรแลว พิสูจนไดวาแรนั้นไดถูกนําไปใชเปนพลังงาน
ภายในประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคืนคาภาคหลวงแรใหแกผูใชแรนั้นได โดยผูใชแรที่ประสงค
จะขอคืนคาภาคหลวงแรจะตองย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูใชแรในประเทศเพื่อพลังงาน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี กพร. กําหนด 

 
ขั้นตอนการขอคืนคาภาคหลวงแร 

1) ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ที่ใชแรนั้น พรอมกับหลักฐาน
ประกอบคําขอ 
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2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ หลักฐานการใชแรและสถานที่ใชแร ตรวจสอบหลักฐานการ
ชําระคาภาคหลวงแร และหลักฐานประกอบคําขอ 

3) การคืนคาภาคหลวงแรจะถูกกําหนดไวที่อัตรารอยละ 25 ของคาภาคหลวงแรที่ไดชําระไว
แลว วิธีการจายคืนเงินคาภาคหลวงจะเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
 
หลักฐานประกอบคําขอคืนคาภาคหลวงแร 

1. หลักฐานการเปนผูใชแรภายในประเทศเพื่อพลังงาน ไดแก ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน แบบแสดงรายการการคาที่รับรองโดยกรมสรรพากร 

2. ใบอนุญาตขนแร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาแรดังกลาวไดมาจากประทานบัตรหรือ
ประทานบัตรชั่วคราว พรอมกับใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวงแร 

3. รายการแสดงปริมาณการใชแรดังกลาวในแตละวัน และแรที่คงเหลือ 
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12. การครอบครองแรและการขนแร 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงประเภทของแรที่จะตองขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ข้ันตอนการ
ขออนุญาต รวมทั้งขอกําหนดในการครอบครองแร นอกจากนีใ้นสวนทายบทไดกลาวถึงข้ันตอน
และขอกําหนดในการขอใบอนุญาตขนแร ซึ่งผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต จะตองแสดงหลักฐาน
วาแรนั้นไดจายเงินคาภาคหลวงแร หรือไดรับอนญุาตใหผัดการชําระคาภาคหลวงแรไวแลว 
 
 
12.1 การครอบครองแร 

การมีแรไวในครอบครอง ครอบคลุมถึงการซื้อแร การมีไว การยึดถือ หรือการรับแรไวในทุก
ลักษณะ ทั้งนี้ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน บุคคลใดจะมีแรไวในครอบครองแตละชนิดเกิน 2 กิโลกรัม
ไมได เวนแตเปนแรในกรณี ดังนี้  

 เปนแรที่มีใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง หรือไดรับการยกเวนตามมาตรา 103 
ทวิ 

 เปนแรที่ไดมาจากการสํารวจแร เพ่ือนําไปวิเคราะหหรือวิจัยไมเกินปริมาณที่กําหนด
ไวในอาชญาบัตร 

 เปนแรที่ไดมาจากการทําเหมืองในเขตเหมืองแรที่เก็บแรนั้นไว 
 เปนแรที่มีใบอนุญาตขนแร ซึ่งระบุใหขนไปเก็บไวในสถานที่เก็บแรตามใบอนุญาตตั้ง
สถานที่เก็บแร 

 เปนแรที่อยูในระหวางขนแรตามใบอนุญาตขนแร หรือเปนแรที่อยูในสถานที่พักแร
ตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตขนแร  

 เปนแรในสถานที่ซื้อแร ซึ่งไดมาจากผูขายแรที่มีเอกสารตามที่กําหนดไว 
 เปนแรที่มีใบอนุญาตขนแร ซึ่งระบุใหขนมาแตงแรในเขตแตงแร หรือประกอบโลหกร
รมในเขตโลหกรรมนั้น 

 เปนแรที่ไดมาตามใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือใบอนุญาตรอนแร หรือไดมาจาก
การซื้อแรตามชนิด และสภาพที่ผานการแตงแรจนสามารถนําไปผสมกับวัตถุอ่ืนหรือ
นําไปประกอบกิจการสําเร็จรูปได 

 เป นแร ที่ มี ไ ว เ พ่ื อก า รศึ กษาหรื อ วิ จั ย ของส วนร าชการ  องค ก า รของรั ฐ 
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดี  

 เปนแรที่อธิบดีอนุญาตเปนหนังสือใหมีไวในครอบครองเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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 เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากรรม หรือผลผลิต
จากกรรมวิธีของโลหกรรมหรืออุตสาหกรรม 

 เปนแรที่มีใบอนุญาตขนแร ใหขนไปฝากไว ณ สถานที่ฝากแร 
 

ประเภทของแรที่สามารถขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองได 

1. แรที่ไดจากการทําเหมืองตามประทานบัตร แตประทานบัตรนัน้หมดอายุและไมไดขอตอ
อายุ หรือขอตออายุแตพนกาํหนด 180 วัน นบัแตวันสิน้อายุประทานบัตร 

2. แรที่ไดรับอนญุาตใหขนมาเก็บไวในสถานที่เก็บแรตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร แต
ใบอนญุาตนัน้หมดอายุและไมไดย่ืนคําขอใหม หรืออยูระหวางการตออายุ  

3. แรในสถานที่ซือ้แร แตใบอนญุาตซื้อแรนัน้หมดอายุและไมไดขอตออายุ หรืออยูระหวาง
การตออายุ 

4. แรที่ไดรับอนญุาตใหขนมาแตงแรหรือประกอบโลหกรรม แตใบอนญุาตแตงแรหรือ
ใบอนญุาตประกอบโลหกรรมนั้นหมดอายแุละไมไดขอตออายุ 

5. แรพลอยไดทีไ่ดจากการแตงแรที่ไดรับอนญุาต 
6. แรคุณภาพต่าํหรือแรพลอยได หรือแรอ่ืนนอกเหนือจาก ขอ 1. ถึง 5. ที่ตองขอความ

เห็นชอบจากอธิบด ี
 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง ซึ่งจะมี

อายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก 
 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

ผูขอรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองจะตองเปนเจาของแรตามประเภทที่กําหนด และมี
คุณสมบัติของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามที่ระบุไวในบทที่ 1 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสาร แผนทีแ่สดงจุดที่ตั้งสถานที่เก็บ
แรในครอบครอง ประเภทและที่มาของแร และคุณสมบัติของผูย่ืนคาํขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคาํขอไวดาํเนินการ 
5) เจาพนักงานตรวจสอบประเภทของแร ที่มาของแร สถานที่เก็บแร และลักษณะการเก็บ

แร ถาตรวจสอบพบวาแรยังไมผานการแตงแรจะตองสงตัวอยางแรไปวิเคราะหทางเคมีและฟสิกซ 
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หรือถาเปนแรนอกเหนือจากประเภทที่กําหนดไว จะตองสงตัวอยางแรไปวิเคราะห พรอมทั้งสง
บันทึกการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบด ี

6) เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนญุาตมีแรไวในครอบครอง โดยระบุ
สถานที่เก็บแรในครอบครองและเงื่อนไขในการปฎิบตั ิ

 
เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง 

1. แผนที่แสดงทีต่ั้งสถานที่เก็บแรในครอบครอง 
2. บันทึกรายละเอียดชนิดแร ที่มาของแร สถานที่เก็บแร และลักษณะการเก็บแร 
3. บันทึกของผูมกีรรมสิทธิ์ในแรแสดงการยนิยอมใหครอบครองแร (ถามี) 
 

ขอกําหนดในการครอบครองแร 

• แรที่ไดใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองจะตองเก็บไวในที่ที่กําหนดตามใบอนุญาตเทานั้น 
ในกรณีนี้ไมตองขอใบอนุญาตตั้งสถานท่ีเก็บแร แตถาจะขนแรในครอบครองออกนอก
สถานที่จะตองขอใบอนุญาตขนแรพรอมทั้งชําระคาภาคหลวงแร (การขนแรไปเพื่อแตง
แร อาจจะวางหลักประกันการชําระคาภาคหลวงแรเปนเงินสด เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร และเมื่อทราบผลการแตงแรแลวจะมีการเรียกเก็บ
คาภาคหลวงทันที) 

• จะตองจัดใหมีการติดปายกํากับสถานที่เก็บแรที่ครอบครองใหเห็นโดยชัดเจน 
• ทุกครั้งที่มีการขายหรือโอนแรในครอบครอง จะตองกรอกรายการในบัญชีตามแบบพิมพ

ที่ กพร. กําหนด 
• จะตองสงรายงานแสดงรายการแรในครอบครองตามแบบพิมพที่กําหนด สงใหเจา

พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เปนประจําทุกเดือน 
• จะตองเก็บเอกสารเกี่ยวกับการมีแรในครอบครองไวที่สถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพ่ือใหเจา

พนักงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 
• ถาผูรับใบอนุญาตมีแรไวในครอบครองตาย ใหถือวาผูที่ครอบครองแรไวในขณะนั้นเปน

ผูไดรับใบอนุญาตจนกวาใบอนุญาตจะหมดอายุ 
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12.2 การขนแร 

บุคคลใดจะขนแรในที่ใดๆ ไมได เวนแตในกรณี ดังนี้ 
 เปนแรที่ไดรับใบอนุญาตขนแร หรือไดรับการยกเวนตามมาตรา 103 ทวิ 
 เปนแรที่ไดมาจากการสํารวจแร เพ่ือนําไปวิเคราะหหรือวิจัยไมเกินปริมาณที่กําหนด
ไวในอาชญาบตัร 

 เปนการขนแรในเขตเหมืองแร เขตแตงแร เขตโลหกรรม หรือภายในสถานที่ซื้อแร
ตามใบอนุญาตซื้อแร สถานที่เก็บแร หรือสถานที่พักแร 

 เปนการขนแรของผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือผูรับใบอนุญาตรอนแร หรือ
ผูรับใบอนุญาตซื้อแรนอกสถานที่  

 เปนแรของเจาของแร ซึ่งซื้อมาจากผูรับใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือไดมาจาก
การซื้อแรตามชนิด และสภาพที่ผานการแตงแรจนสามารถนําไปผสมกับวัตถุอ่ืนหรือ
นําไปประกอบกิจการสําเร็จรูปได 

 เปนแรที่ขนแตละชนดิในปริมาณไมเกิน 2 กิโลกรัม 
 เปนแรเพ่ือการศึกษาหรือวิจยัของสวนราชการ องคการของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ
สถานวิจัยของเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดี  

 เปนแรในสภาพวัตถุสําเร็จรูปที่เปนเครื่องใช เครื่องประดับ ปฏิมากรรม หรือผลผลิต
จากกรรมวิธีของอุตสาหกรรม 

 เปนแรที่อธิบดีอนุญาตใหขนเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 เปนโลหะทีไ่ดจากโลหกรรม นอกจากเปนการขนออกนอกเขตโลหกรรม  

 
ผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตขนแร รวมถึงการขนแรเพ่ือสงออกนอกประเทศที่ไมอยูใน

ความควบคุม ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองแสดงหลักฐานวา
แรนั้นไดจายเงินคาภาคหลวงแร หรือไดรับอนุญาตใหผัดการชําระคาภาคหลวงแรไวแลว 

 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตขนแร 

ผูขอรับใบอนุญาตขนแรจะตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผู ย่ืนขอใบอนุญาตมีแรไวใน
ครอบครอง และมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของแรตามกฎหมาย ดังนี้ 

 ผูถือประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูรับชวงการทําเหมือง 
 ผูรับใบอนุญาตซื้อแร 
 ผูรับใบอนุญาตแตงแร ที่แตงไดแรชนิดอื่นเปนผลพลอยได 
 ผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ที่ผลิตไดตะกรันจากโลหกรรมนั้น 
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ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตขนแร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารหลักฐานการชําระคาภาคหลวงแรหรือการประกันคาภาคหลวงแร หรือ
หลักฐานการอนุญาตใหผัดชําระคาภาคหลวงแรที่จะขอขนนั้นแลว 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสาร รายละเอียดที่เก่ียวของกับการ
ขนแร และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 20 
บาท และชําระคาภาคหลวงแร 

4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานตรวจสอบชนิดและปริมาณแรที่ขออนุญาต 
6) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ออกใบอนุญาตขนแรตามชนิดแร โดยระบุ

เง่ือนไขในการขนแร ใบอนุญาตจะมีอายุตามความเหมาะสมกับระยะทางขนแรไปยังปลายทาง 
 

รายละเอียดที่ตองระบุในคาํขอใบอนุญาตขนแร 

1. ชนิด สภาพ จาํนวน และน้าํหนักของแรที่จะขน 
2. สถานที่ตนทางที่ขนแรมา เชน เขตเหมืองแร เขตแตงแร สถานที่ซื้อแร เขตโลหกรรม 
3. พาหนะทีใ่ชขนแร 
4. เสนทางการขนแร 
5. สถานที่พักระหวางทาง 
6. สถานที่ปลายทางการขนแร เชน สถานทีซ่ื้อแร สถานทีเ่ก็บแร เขตโลหกรรม 
7. วัตถุประสงคของการขนแร 
 

ขอกาํหนดในการขนแร 

• การขนแรจะตองขนตามชนิดและปริมาณที่ กําหนดในใบอนุญาต การขนแรเกิน
ใบอนุญาตจะตองไมเกินรอยละของน้ําหนักแรที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 
2522) และจะตองชําระคาภาคหลวงแรสําหรับปริมาณที่ขนเกินนั้น  

• การขนแรเกินใบอนุญาตและไมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว ใหถือเปน
การขนแรที่ไมไดรับอนุญาต 

• เสนทางขนแร สถานที่พักแร ระยะเวลาที่หยุดพัก ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว ใ น
ใบอนุญาต และตองนําใบอนุญาตตนฉบับไปพรอมกับการขนแรดวยทุกครั้ง 

• เจาพนักงานสามารถกําหนดในใบอนุญาตใหมีการตรวจสอบแรไดในระหวางการขนแร 
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• ในกรณีที่ไมไดสงขนแรไปยังสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต จะตองแจงใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบกอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ  

 
การขนแรที่มีแรชนิดอื่นเจือปนอยู 

ผูรับใบอนุญาตขนแรจะขนแรไดแตเฉพาะชนิดและสภาพที่ระบุในใบอนุญาต ถามีแรชนิด
อ่ืนเจือปนกับแรที่ขนโดยไมไดเปนการเจือปนตามธรรมชาติ ใหถือเปนการขนแรที่ไมไดรับ
ใบอนุญาต  

ชนิดและปริมาณการเจือปนตามธรรมชาติของแร ซึ่งหามมิใหผูรับใบอนุญาตขนแรทําการขน
แร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2513) คือ 

1. ดีบุกเกินรอยละสี่ 
2. ทังสติกออกไซดเกินรอยละสี่ 
3. โคลัมเบียมแทนทาลัมเพนตอกไซดรวมกันเกินรอยละสอง 
4. สังกะสีเกินรอยละแปด 
5. ตะกั่วเกินรอยละสิบ 
6. ทองคําเกินหากรัมตอหนึ่งตนั 
7. เงินเกินหนึ่งรอยกรัมตอหนึ่งตัน 

 
ทั้งนี้มีขอยกเวนถาใบอนุญาตไดระบุชนิดของแรที่เจือปนนั้นไว แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดใหปฏิบัติในการขนแร  
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13. การนําแรเขาและการสงแรออก 
 
 

13.1 การนําแรเขามาในราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติแร มาตรา 128 กําหนดใหมีการควบคุมแรนําเขามาในราชอาณาจักร โดย
จะตองกําหนดชนิดแร สภาพ และปริมาณที่จะตองอยูในความควบคุม การนําเขาแรซึ่งอยูในการ
ควบคุมจะตองมีใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูออก
ใบอนุญาต ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขรวมถึงวิธีการซื้อขายและการนําแรไปใช และเมื่อมีเหตุกระทบถึง
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ได 

 
แรที่อยูในการควบคุมการนําเขาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516) 

♦ สินแรดีบุก ปริมาณเกิน 2 กิโลกรัม 
♦ โลหะดบีุกหรือโลหะดบีุกผสม ปริมาณเกนิ 2 กิโลกรัม 
 

คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร 

ผูขอรับใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักรอาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
จะตองมีคุณสมบัติดังที่กลาวไวในบทที่ 1 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตนําแรเขาในราชอาณาจักร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบคําขอ 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสาร ชนิดของแรวาอยูในการควบคุม
การนําเขา และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่จะจําแนกการตรวจสอบและดําเนินการแลวแต

กรณี ตามชนิดของแรที่ขอนําเขา 
6) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่สงคําขอพรอมเอกสารประกอบไปใหอธิบดีหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูออกใบอนุญาต  
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เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตนําแรเขามาในราชอาณาจักร 

1. ใบสั่งซื้อแรเพ่ือขอนําเขา 
2. ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการคา 
3. ใบสงของ 
4. บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนในการนําแรเขา 
 

ขอกําหนดในการนําสินแรเขามาถลุงเปนโลหะเพื่อการสงออก  

• เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่จะสงเจาหนาทีไ่ปตรวจสอบน้าํหนัก และเก็บ
ตัวอยางแรสงไปที่ กพร. เพ่ือวิเคราะหคณุภาพของชนดิแรที่ขอนาํเขาและปริมาณเจือปน
ของดีบุก (ในกรณีที่เปนสินแรดีบุกจะตองวิเคราะหทางเคมีเพ่ือหาคุณภาพของทั้งดีบุก
และแทนทาลมัเพนตอกไซด) 

• ผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแจงปริมาณโลหะและตะกรันทีไ่ดจากการถลุง และ
แยกปริมาณตะกรันที่ไดจากการถลุงแรในประเทศออกจากตะกรนัที่ไดจากการถลุงแร
นําเขา 

• ถาตะกรนัที่จะนําออกนอกประเทศ มีธาตุโคลัมเบียมตันตาลัมเจือปนอยู จะตองขอรับ
ใบอนญุาตสงแรออกนอกประเทศ  

• ผูรับใบอนญุาตประกอบโลหกรรม จะตองแจงการปริมาณการสงออกโลหะท่ีไดจากการ
ถลุงแรที่นําเขาทุกครั้ง จนกวาแรนั้นจะถูกถลุงเปนโลหะและสงออกจนหมด 

 
ขอกําหนดในการนําแรเขาประเทศเพื่อสงออกตอไปยังประเทศอื่น  

• เจาพนักงานอตุสาหกรรมแรประจําทองที่จะตรวจสอบจาํนวนน้าํหนัก และเก็บตัวอยางแร
สงไปที่ กพร. เพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพของแรที่นําเขา 

• ผูรับใบอนุญาตนาํแรเขาจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน กอนจะสงแรที่นําเขาออก
นอกประเทศ เพ่ือใหเจาพนักงานไดตรวจสอบ และสงตัวอยางแรไปที่ กพร. เพ่ือ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับตัวอยางเดิมที่วิเคราะหไวเมื่อตอนนาํเขา 

 
 

13.2 การสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

พระราชบัญญัติแร มาตรา 128 กําหนดใหมีการควบคุมแรสงออกนอกราชอาณาจักร โดย
จะตองกําหนดชนิดแร สภาพและปริมาณที่จะตองอยูในความควบคุม การสงออกแรซึ่งอยูในการ
ควบคุมจะตองมีใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผู
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ออกใบอนุญาตดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุกระทบถึงความปลอดภัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 
แรที่อยูในการควบคุมการสงออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516) 

♦ สินแรดีบุก ปริมาณเกิน 50 กรัม 
♦ สินแรทองคํา ไมวาจะมปีริมาณเทาใด 
♦ สินแรทองแดง สินแรสังกะสี หรือสินแรเหล็ก ปริมาณเกิน 2 กิโลกรัม 
♦ แรที่มีธาตโุคลมัเบียมแทนทาลัม หรือทอเรียม หรือแรอ่ืนที่มีกัมมันตภาพรังสี ไมวาจะมี

ปริมาณเทาใด 
♦ แรโดโลไมต แรแบไรต แรไพโรฟลไลต แรเฟลตสปาร แรยิมซัม หรือดินขาว ปริมาณ

เกิน 1 เมตริกตัน 
 
คุณสมบตัิของผูย่ืนขอใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

ผูขอรับใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักรอาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และ
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตซื้อแร 
 
ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร 

1) กรอกคําขอตามแบบที่กําหนด และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
พรอมกับแนบเอกสารแสดงการไดมาซึ่งแรที่ขอสงออก และหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ แลวแตกรณี
ของชนิดแรที่ขอสงออก 

2) เจาพนักงานตรวจสอบคําขอ ความครบถวนของเอกสาร ชนิดของแรวาอยูในการควบคุม
การสงออก และคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 20 บาท  และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 500 บาท 
4) เจาพนักงานลงทะเบียนรับคําขอไวดําเนินการ 
5) เจาพนักงานดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบน้ําหนักและเก็บตัวอยางแรสง

วิเคราะห แลวแตกรณีของชนิดแรที่ขอสงออก โดยผูย่ืนคําขอเปนผูออกคาใชจายในการวิเคราะห
แร 

6) เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่สงคําขอพรอมเอกสารประกอบไปใหอธิบดีหรือ
เจาพนักงานผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูออกใบอนุญาต  

7) ผูไดรับอนุญาตสงแรออก ย่ืนคําขอใบอนุญาตขนแรเพ่ือนําไปจําหนายนอกประเทศ และ
ชําระคาภาคหลวงแร 
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หลักฐานเพิ่มเติมและการดําเนินการเพือ่อนุญาตใหสงสินแรดีบุกออกนอกราชอาณาจักร 

1. หลักฐานที่บรษิัทไทยแลนดสเมลติ้งแอนดรีไฟนิ่ง จํากัด ไมรับซื้อสินแรดีบุกที่ขอสงออก 
2. หลักฐานการซือ้ขายที่แสดงวาสินแรดบีุกทีส่งออกมีราคาสูงกวาที่บริษทั ไทยแลนดสเม

ลติ้งแอนดรีไฟนิ่ง จํากัด รับซื้อ 
3. หลักฐานการยินยอมหรือหลักประกันการชาํระคาภาคหลวงเพิ่มในกรณีที่สินแรสงออกมี

โลหะดบีุกในแรเกินกวาที่ชําระคาภาคหลวงไวแลว (ในการขอใบอนุญาตขนแรเพ่ือ
สงออก จะมีการตรวจสอบการชําระคาภาคหลวงแรตามจํานวนแรทีส่งออก และนํา
ตัวอยางแรไปหาปริมาณของดีบุกในสินแรดีบุกที่สงออก ถาเกินรอยละ 72 ผูรับ
ใบอนญุาตตองจายคาภาคหลวงเพิ่ม) หลักประกันไดแกเงินสด เช็คที่ธนาคารรบัรอง 
หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในอัตรารอยละ 4 ของคาภาคหลวงที่ชําระไวแลว 

 
หลักฐานเพิ่มเติมและการดําเนินการเพื่ออนุญาตใหสงสินแรแทนทาไลทและโคลัมไบทที่
รวมกันอยู หรือโลหะโคลัมเบียมตันตาลัมออกนอกราชอาณาจักร 
 

1. การยื่นคําขอใบอนุญาตตองย่ืนลวงหนากอนสงออกไมนอยกวา 20 วัน 
2. มีหลักฐานการซื้อขายแรที่ขอสงออก หรือหลักฐานอื่นที่ทาํใหตองสงแรออก  
3. เจาพนักงานตรวจสอบน้ําหนกัและบนัทึกรายละเอียดของแร จากนัน้เก็บตัวอยางแรสงไป

วิเคราะหคุณภาพที่ กพร. ถาผลการตรวจสอบพบวามีแรอยูในเกณฑที่ตองชําระ
คาภาคหลวงเพิ่ม จะตองชําระเงินใหครบถวนกอนออกใบอนญุาต 

 
หลักฐานเพิ่มเติมและการดําเนินการเพือ่อนุญาตใหสงสินแรอ่ืนออกนอกราชอาณาจักร 

1. มีหลักฐานการซื้อขายแรที่ขอสงออก หรือหลักฐานอื่นที่ทาํใหตองสงแรออก 
2. เจาพนักงานตรวจสอบน้ําหนักและ บันทึกรายละเอียดของแร จากนั้นเกบ็ตัวอยางแร

สงไปวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและทางฟสิกซที่ กพร. ถาผลการตรวจสอบพบวามีแรอยู
ในเกณฑทีต่องจายเงินคาภาคหลวงเพิ่ม จะตองชําระใหครบถวนกอนออกใบอนญุาต 

3. ในการวิเคราะหสินแรแตละชนิด จะวิเคราะหหาแรชนิดอื่นดวย ดังนี ้
 สินแรทองคํา จะตองวิเคราะหหารอยละของทองคําและเงิน 
 สินแรทองแดง จะตองวิเคราะหหารอยละของทองแดง ทองคํา และเงิน 
 สินแรสังกะสี จะตองหารอยละของสังกะสี ตะกั่ว และเงิน 
 สินแรเหล็ก จะตองวิเคราะหหารอยละของเหล็ก 
 แรโมนาไซท ถาพบมีแรดีบุก วุลแฟรม ชีไลท และแรตระกูลโคลัมเบียมตันตาลัม
มีปริมาณมากจนผิดสังเกต จะตองวิเคราะหหารอยละของแรเหลานี้ 
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 แรอิลเมไนท หรือแรเซอรกอน หรือแรซีโนไทม หรือแรรูไทล ถาพบมีแรดีบุก 
วุลแฟรม ชีไลทมีปริมาณมากจนผิดสังเกต ตองวิเคราะหหารอยละของแรเหลานี้ 

 
 
13.3 การฝากแร 

เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจในการสงเสริมการทําเหมือง และควบคุมการเก็บรักษาแรที่ผูทํา
เหมืองผลิตไดเกินปริมาณที่ทางราชการอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรในชวงเวลาหนึ่ง จึงมี
การกําหนดใหผูที่ไดรับใบอนุญาตดังตอไปนี้ 

♦ ผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร หรือ 
♦ ผูรับใบอนุญาตแตงแร หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 

สามารถยื่นคํารองเปนหนังสือใหกําหนดสถานที่เก็บแร เขตแตงแร หรือเขตโลหกรรมตาม
ใบอนุญาตของตนเปนสถานที่ฝากแร รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหสถานที่หรือเขตดังกลาวเปน
สถานที่ฝากแรได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความจําเปนและปริมาณแรในแตละทองที่ สภาพของสถานที่และ
ความเหมาะสม ในการกําหนดสถานที่ฝากแรแตละแหงจะมีอายุไมเกิน 1 ป 

 
ขอกําหนดสําหรับสถานที่ฝากแร 

• รัฐมนตรีอาจจะกําหนดใหมีเจาพนักงานประจําสถานที่ฝากแร หรือกําหนดเงื่อนไขให
ผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสถานที่ฝากแรปฏิบัติดวยก็ได  

• ผูถือประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแร ที่ซื้อแรจากผูรับ
ใบอนุญาตรอนแร อาจนําแรที่ไดจากการทําเหมืองแรและมีไวในครอบครองเกินปริมาณ
ที่ทางราชการอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรในชวงเวลาหนึ่ง ไปฝากไว ณ สถานที่
ฝากแรได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 103 ตรี แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 วาดวยการกําหนดสถานที่ฝาก
แร  
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บรรณานุกรม 
 
 

1. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และฉบับแกไข ตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2545) 
2. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
3. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวงที่เก่ียวของ 
4. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขออาชญาบัตรและ

อาชญาบัตร พ.ศ. 2531 
5. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรังวัดกําหนดเขตคําขอ พ.ศ. 

2531  
6. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการดําเนินการคําขอประทานบัตร การตออายุ

ประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ 2531 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

7. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง และการ
คํานวณอายุประทานบัตร พ.ศ. 2531  

8. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการเพิ่มเติมชนิดแรที่จะทําเหมือง การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง และการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมือง พ.ศ. 2531 
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

9. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการออกใบอนุญาตซื้อแร และใบอนุญาตตั้งสถานที่
เก็บแร พ.ศ. 2531 และ      แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร 

10. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการออกใบอนุญาตแตงแร การจัดทํา และการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีแตงแร พ.ศ. 2531 

11. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม การจัดทํา 
และการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2531 และ
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

12. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการเรียกเก็บคาภาคหลวงแรเพ่ิมและการจายคืน 
พ.ศ. 2531 

13. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับแรที่ขอมีไวในครอบครอง 
พ.ศ. 2531 

14. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการออกใบอนุญาตขนแร พ.ศ. 2531 
15. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการขอรับใบอนุญาตนําแรเขา และใบอนุญาตสงแร

ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531 
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16. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับแรที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 
103 ทวิ พ.ศ. 2531 

17. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเงินผลประโยชนพิเศษเพื่อ
ประโยชนแกรัฐ พ.ศ. 2540 

18. ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539 วาดวยการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน เก่ียวกับ
การดําเนินการอนุญาตตามคําขอในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510  

19. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) เร่ืองประทานบัตรหินอุตสาหกรรม ลงวันที่ 4 เมษายน 
2539 

20. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) เร่ืองการประกอบกิจการโรงโมหิน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2539 

21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการโอน
ประทานบัตรและการตออายุประทานบัตร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2536 และแกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

22. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดพื้นที่แหลงหินอุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 
2539 

23. พระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ให
เปนไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 93 

 
 
 


