
คู่มือส ำหรับประชำชน : การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ยกเว้นแร่ยิปซัมและแร่    

                             แอนไฮไดรต์ (N) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป มีดังนี้ 

  1.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

      (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

     (2) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ 

  (3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นบุคคลไร้ความความสามารถหรือเสมือนไร้  

       ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตเว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนั้น  

       พ้นก าหนด 12 เดือนแล้ว และไม่ต้องโทษฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.     

               2560 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกิน 24 เดือน 

  1.2 กรณีเป็นนิติบุคคล 

       (1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

       (2) เป็นสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 

  เป็นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

     (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นพ้นก าหนด  

  12 เดือนแล้ว และไม่ต้องโทษฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560   

  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วเกิน 24 เดือน 

2. ชนิดและสภาพของแร่ที่ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป มีดังนี้ 

  2.1 สินแร่ดีบุก 

  2.2 สินแร่ทองแดง 

  2.3 สินแร่สังกะสี 

  2.4 สินแร่เหล็ก 

    2.5 แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัม หรือทอเรียม และแร่ชนิดอื่น ๆ ที่มีกัมมันตภาพรังสี 

   2.6 แร่แมงกานีส 

   2.7 แร่ฟลูออไรต์ 



   2.8 แร่โดโลไมต ์

  2.9 แร่แบไรต์ 

  2.10 แร่ไพโรฟิลไลต์ 

  2.11 แร่เฟลด์สปาร์ 

  2.12 แร่ยิปซัม 

  2.13 แร่แอนไฮไดรต์ 

  2.14 ดินขาว 

3. แร่ที่ขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต้องเป็นแร่ที่มีถ่ินก าเนิดในราชอาณาจักรและได้ช าระ     

    ค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามปริมาณแร่ที่จะขอส่งออก 

4. การส่งสินแร่ดีบุกหรือสินแร่กลุ่มโลหะออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปผู้ยื่นค าขอต้องท าบันทึกข้อตกลงไว้ 

   เป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ว่าจะยินยอมช าระค่าภาคหลวงแร่เพ่ิม 

  4.1 กรณีสินแร่ดีบุก หากปรากฏผลการวิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะดีบุกเกินกว่าที่ได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

    4.2 กรณีสินแร่กลุ่มโลหะซึ่งช าระค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณร้อยละของเนื้อโลหะที่มีอยู่ในสินแร่ หากปรากฏผลการ 

       วิเคราะห์ว่ามีเนื้อโลหะเกินกว่าที่ได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ไว้ 

5. กรณีสินแร่ประเภทโลหะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้น าเก็บตัวอย่างและออกค่าใช้จ่าย 

   ส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

6. ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต้องแจ้งก าหนดเวลาการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 

   หรือเขตไหล่ทวีปให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ปลายทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 

7. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 

  ประจ าท้องที่ ณ สถานที่ที่แร่กองเก็บอยู่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งยื่นเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลประกอบ 

  ค าขอให้ถูกต้องและครบถ้วน หากเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  จะยังไม่พิจารณาค าขอจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขหรือ ยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

8. การนับระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่    

   ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 



 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กรณีการขออนุญาตใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) และ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (กรณี
ขออนุญาตในพ้ืนที่ต่างจังหวัด) โดยวันและเวลาที่รับค าขอ
ใบอนุญาตฯ สามารถดูรายละเอียดได้จาก Infographic 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 11 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือลงรับค าขอ 
ในทะเบียนรับ – ส่งทั่วไป 
 - กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะแจ้งผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม และรับจดทะเบียนค าขอ 
 - กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ะท าความตกลงให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(หมายเหตุ: (กรณีขออนุญาตในพื้นที่ต่างจังหวัด 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนนี้))  

1 วัน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ 

 

2) การพิจารณา 
พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 10 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูก
ต้องครบถ้วน 
(หมายเหตุ: (กรณีขออนุญาตในพื้นที่ต่างจังหวัด 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนนี้))  

10 วัน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ผู้ยื่นค าขอ/ ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)/ 
ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาขึ้นเอง 
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
              - ผู้มอบอ านาจ/ พยาน 2 คน (กรณีมอบอ านาจ) 
ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด  
              - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนต้องมีการลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประชาชนทุกหน้า) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนา 1 ฉบับ โดยไม่เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่าย และให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

กรมการกงสุล 

3) 
 

หนังสือแสดงถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายและผู้ยื่นค าขอต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(สตม.) 

4) 
 

ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ัดท าส าเนา 1 ฉบับ และให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องทุกหน้า) 
 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบด้วย 
 1. ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน  
 2. ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัทรับรอง ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน  
 3. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
และหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
โดยต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแร่ 
 4. เอกสารตามข้อ 1 – 3 ต้องมีการลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ตามหนังสือรับรองทุกหน้า) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- กรณีไม่อาจมอบฉบับจริงได้ ต้องน าฉบับจริงมาให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และมอบส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มอบอ านาจทุกหน้า) 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาการเหมืองแร่ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ต้องมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอทุก
หน้า) 

- 

8) 
 

ใบส่งของ/ใบก ากับสินค้า (Invoice) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (- ต้องมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอ 
ทุกหน้า) 

9) 
 

ใบสั่งซ้ือสินค้า หรือสัญญาซื้อขาย 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (- ต้องมีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ยื่นค าขอ 
ทุกหน้า) 

- 

10) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (- รวมน้ าหนักแร่คงเหลือในใบเสร็จแล้วไม่น้อยกว่าน้ าหนักแร่ 
ที่ยื่นขออนุญาตส่งออก) 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

11) 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
(แบบค าขอ ธ. 5 (6)) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่าใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป                 

                                                                      ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  

2) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างแร่ (ถ้ามี) 
(หมายเหตุ: (กรณีที่มีการวิเคราะห์ตัวอย่างแร่ 
ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กับชนิดแร่ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก า
หนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2561))  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

3) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร (ถ้ามี)       หน้าละ 
(หมายเหตุ: (- ยกเว้นกรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
  



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
4) ค่ารับรองส าเนาเอกสาร (ถ้ามี)       ฉบับละ 

(หมายเหตุ: (- กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรองส าเนา))  
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

(หมายเหตุ: (75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์: 0 2430 6835 ต่อ 4041  โทรสาร: 0 2644 8746  
เว็บไซต์: www.dpim.go.th “สอบถามข้อมูล/เรื่องร้องเรียน”)) 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
(หมายเหตุ: เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม: Call Center 1563  
เว็บไซต์: www.industry.go.th “เรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอุตสาหกรรม” 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ โทรศัพท์ 0 2430 6954 ต่อ 695403 โทรสาร 0 2430 6956 
E-mail : STP_industry@industry.go.th)) 

3) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพ้ืนที่ 
(หมายเหตุ: (Hotline สายด่วนรัฐมนตรี http://opms.diw.go.th/complaint/index.asp))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (แบบค าขอ ธ.5(6)) 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ถ้าผู้ยื่นค าขอมิได้น ามาให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการ
จัดส่งข้อมูลมาเพ่ือใช้ประกอบค าขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะน าเอกสารราชการ ดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

2. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
3. กรณีการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอแทน ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   พร้อมรับรองส าเนา และผู้รับมอบอ านาจต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 
4. ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกใบอนุญาต 
5. เพ่ือประโยชน์ของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
    พร้อมเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   และเตรียมการออกใบอนุญาตได้ทันตามก าหนดเวลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: - 

http://www.info.go.th/

