
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย 

และการขอขนแรเ่ปน็กรณีพเิศษเฉพาะราย 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอครอบครอง  
การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  97  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติแร่   
พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า   “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่   เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอครอบครอง  การขอขาย  และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
“กรม”  หมายความว่า  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   

หมวด  1 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาต 
มีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย”  ประกอบด้วย  รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกองบริการงานอนุญาต  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  ผู้อ านวยการ
กองบริหารสิ่งแวดล้อม  ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมบริการ  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม  ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขตที่มีเรื่องเข้าพิจารณา  
หัวหน้ากลุ่มจัดหาแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรม  และหัวหน้ากลุ่มประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าแหล่งแร่  
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดเก็บรายได้  กองบริการงานอนุญาต  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



เป็นกรรมการ  และให้หัวหน้ากลุ่มการอนุญาตโลหกรรมและธุรกิจแร่  กองบริการงานอนุญาต  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริง   รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขในการ 

ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) เสนอแนะแนวทาง  ความเห็น  หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 

ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
(3) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ   

หมวด  2 
การขอครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
 

ข้อ 7 แร่ที่ได้มาในกรณีดังต่อไปนี้   หากประสงค์จะน าไปประกอบธุรกิจหรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างแร่  ให้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้   

(1) แร่ที่ได้มาจากการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ  แก่พ้ืนที่  ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่นั้นมาตั้งแต่ต้น   

(2) ตะกรันซึ่งเกิดจากการประกอบโลหกรรมและมีแร่ชนิดอื่นเจือปนอยู่ เกินปริมาณ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการแต่งแร่ตามใบอนุญาตครอบครองแร่หรือหนังสือ
อนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(4) แร่เปอร์เซ็นต์ต่ า  ซึ่งหมายความว่า  แร่ที่ผ่านการแต่งเอาหัวแร่มาแล้วตามใบอนุญาตแต่งแร่  
แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ของแร่นั้นหรือแร่ชนิดอื่นเหลืออยู่  พอที่จะแต่งเอาหัวแร่ได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
โดยใช้ระยะเวลาและการลงทุนในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น   

(5) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน  
(6) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 
(7) แร่คงเหลือตามหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและประสงค์  

จะขอครอบครองต่อเนื่อง 
ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต้องเป็นบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) การขอครอบครองแร่ตามข้อ  7  (1) 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (1.1) หน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  และประสงค์จะน าแร่จาก 
การด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในโครงการนั้น  หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเปน็
ภารกิจของหน่วยงานนั้น 

 (1.2) ภาคเอกชนซึ่งด าเนินโครงการในพ้ืนที่ของรัฐ  หรือในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) แร่ตามข้อ  7  (2)   
 (2.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  หรือ   
 (2.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสิ้นสุดลง 
(3) แร่ตามข้อ  7  (3)   
 (3.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองแร่  หรือ 
 (3.2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(4) แร่ตามข้อ  7  (4)   
 (4.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่  หรือ 
 (4.2) เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแต่งแร่ที่ได้ยื่นขออนุญาตครอบครองแร่ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ใบอนุญาตแต่งแร่สิ้นสุดลง   
(5) แร่ตามข้อ  7  (5)  เป็นผู้ซื้อแร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
(6) แร่ตามข้อ  7  (6)  เป็นผู้ประมูลแร่ได้จากหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่ 
(7) แร่ตามข้อ  7  (7)  เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

และหนังสือดังกล่าวจะสิ้นอายุ  โดยได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ต่อเนื่องภายในสามสิบวันก่อนหนังสืออนุญาตฉบับเดิมจะสิ้นอายุ 

ข้อ 9 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ยกเว้นเป็นแร่ 
ตามข้อ  7  (5)  และข้อ  7  (7)  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้    
ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่   

(1) หลักฐานทีแ่สดงถึงการไดม้าหรือที่มาของแร่  
(2) แผนที่โดยสังเขปซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอครอบครองแร่ 
(3) ภาพถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม  สถานที่  และลักษณะการเก็บกองแร่ 
(4) การค านวณหาน้ าหนักแร่  ซึ่งประกอบด้วยการหาปริมาตรกองแร่  และความหนาแน่น

ของกองแร่ตามหลักวิชาการ 
(5) ผลวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือทางเคมีของตัวอย่างแร่ตามความจ าเป็น   แล้วแต่กรณี   

ซึ่งเก็บจากกองแร่ที่จะยื่นขออนุญาต 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(6) กรณีการขออนุญาตครอบครองแร่ในที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้ขอเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้นเพ่ือเป็นที่ตั้งของกองแร่   

 (6.1) กรณีที่ดินของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
 (6.2) กรณีที่ดินเอกชน  ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยให้แนบเอกสาร 

ซึ่งแสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน   มาพร้อมกับหนังสือยินยอม 
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้วย 

(7) ใบอนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ   หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสัญญาจ้างให้ด าเนินโครงการในพื้นที่ของรัฐ  (ถ้ามี) 

(8) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (4)  ให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการแต่งแร่   
เทคโนโลยีที่จะใช้ในการแต่งแร่  ผลการทดลองการแต่งแร่  และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
จากการแต่งแร่และขายแร่นั้น   

(9) กรณีเป็นแร่ตามข้อ  7  (6)  ให้แสดงหนังสือรับรองการขายทอดตลาดซึ่งออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการขายทอดตลาดแร่   

ข้อ 10 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ  9  แล้ว  ให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตร่วมกันตรวจสอบกองแร่ที่ขออนุญาตภายในสิบห้าวันเพ่ือ 

 (1.1) ประเมินน้ าหนักแร่ 
 (1.2) ชนิดของแร่ 
 (1.3) ลักษณะหรือสภาพของแร่   
 (1.4) เก็บตัวอย่างแร่เพ่ือตรวจสอบทางฟิสิกส์หรือเคมีตามความจ าเป็น  แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ต้องวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือหาค่าความสมบูรณ์ของแร่   ให้แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาต 
ช าระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์แร่ก่อนส่งตัวอย่างแร่ไปท าการวิเคราะห์   

(2) กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  ถ้าสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน   
หากไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขออนุญาต  โดยต้องระบุรายการเอกสารที่ยังไม่ถูกต้องหรือ 
ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย  เพ่ือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ในกรณีผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดให้คืนเรื่องและให้แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนเรื่องให้ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตทราบด้วย  
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือจะแจ้งให้ยื่นหนังสือขออนุญาตใหม่ก็ได้  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ผู้ยื่นหนังสือขออนุญาตได้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินการตาม  (1)  ต่อไป 

ข้อ 11 เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ าท้องที่ส่งเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมพิจารณาด าเนินการ   
ยกเว้นเป็นการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในกรณีดังต่อไปนี้   ให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยไม่ต้องส่งเรื่อง 
ให้กรมพิจารณา   

(1) แร่ที่ได้มาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (๑)  เฉพาะแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินกรวด
ที่ได้จากการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ าหรือล าคลอง   

(2) แร่ชนิดอื่นที่เป็นผลพลอยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7  (3) 
(3) แร่ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามข้อ  7  (5) 
(4) แร่ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ  7  (6) 
(5) การขอครอบครองต่อเนื่องตามข้อ  7  (7)   
ข้อ 12 เมื่อกรมได้รับเรื่องราวการขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

จากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่แล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการ  และเมื่อคณะกรรมการ 
ให้ความเห็นเป็นประการใด  ให้ประมวลเรื่องน าเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา 

ข้อ 13 เมื่ออธิบดีมีความเห็นเป็นประการใด  ให้แจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีเห็นสมควรอนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตออกหนังสืออนุญาตใหค้รอบครองแรเ่ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายภายในเจ็ดวันนบัแตว่ันที่ได้รับเรือ่ง  
และหากปรากฏว่าแร่นั้นยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่ให้แจ้งผู้ได้รับหนังสืออนุญาตช าระค่าภาคหลวงแร่
ตามปริมาณแร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถประเมิน
ค่าภาคหลวงแร่ได้  เนื่องจากเป็นแร่ที่ต้องน าไปท าการแต่งหรือประกอบโลหกรรมก่อน  ก็ให้ด าเนินการ
จัดให้ผู้ได้รับอนุญาตวางเงินประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่หรือจะให้ธนาคารที่อธิบดีเห็นชอบเป็น  
ผู้ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่ก็ได้  ทั้งนี้  การวางเงินประกันหรือการค้ าประกันต้องให้ครอบคลุม
ทุกชนิดแร่ตามปริมาณแร่แต่ละชนิดที่รวมกันอยู่ 

 กรณีผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่ด าเนินการ 
ช าระค่าภาคหลวงแร่  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน าเสนอผู้มีอ านาจในการอนุญาตยกเลิก 
หนังสืออนุญาตและแจ้งให้กรมทราบด้วย 

(2) กรณีเห็นสมควรไม่อนุญาต  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นหนังสือ 
ขออนุญาตทราบพร้อมกับการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 14 หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้อนุญาตได้คราวละ 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
และฉบับผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 15 ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ส่งให้กรมทราบด้วย 

หมวด  3 
การขอขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 16 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขายแร่
ตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขายแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจ าท้องที่ที่แร่นั้นตั้งอยู่  โดยให้แนบหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เป็นหลักฐานการขอขายแร่ 

ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ขายแร่ 
เป็นกรณีพิเศษ    

การอนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะครั้งที่ขอขายนั้น  และให้บันทึกการขายแร่
เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 18 หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ได้ออกหนังสือ  โดยให้จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ  ได้แก่  ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และฉบับ 
ผู้ได้รับอนุญาต  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

หมวด  4 
การขอขนแรเ่ปน็กรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ 19 ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่กรณีพิเศษเฉพาะราย  ซึ่งประสงค์จะขอขนแร่ 
ที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขนแร่เป็นกรณีพิเศษต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย   
(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขอขายนั้น 
(3) หลักฐานการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตให้ ขนแร ่

เป็นกรณีพิเศษ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



การอนุญาตให้ขนแร่ เป็นกรณีพิเศษให้อนุญาตเฉพาะครั้งที่ขอขนนั้น   และให้บันทึก 
การขนแร่เป็นกรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษของครั้งที่ขอขนนั้น  
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้งที่อนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ   

ข้อ 21 หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   ให้มีอาย ุ
คราวละไม่เกินสามวันนับแต่วันที่ได้ออกหนังสือ   

ผู้ได้รับอนุญาตต้องขนแร่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต   
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบแร่ไปยังสถานที่ปลายทางได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ

อนุญาตให้ขนแร่กรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้น  ให้แจ้งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ที่ออกหนังสือ
อนุญาตให้ขนแร่นั้นทราบก่อนที่หนังสืออนุญาตจะสิ้นอายุ  เพ่ือจะได้ด าเนินการยกเลิกหนังสืออนุญาต
ดังกล่าว 

หมวด  5 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 22 เมื่อหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายสิ้นอายุ   เนื่องจาก 
ครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  หรือขนแร่ครบตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตตามหนงัสืออนุญาต
ให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแล้ว  ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าส าเนาหนังสืออนุญาต
ฉบับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดังต่อไปนี้  และส่งให้กรมทราบ 

(1) หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  พร้อมบันทึกการขายแร่ 
กรณีพิเศษซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(2) หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ  พร้อมบันทึกการขนแร่กรณีพิเศษซึ่งแนบท้าย
หนังสืออนุญาตให้ขายแร่กรณีพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วิษณ ุ ทบัเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 

 

หนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
    

ที่............................                                                         กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่................................................... 
ที่อยู่............................................... ...............................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................... .................................... 
เพ่ือครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ชนิดแร่....................................น้ าหนัก…………………......เมตริกตัน  
ณ .................................................................................................................................................................. ........ 
หมู่ที่..................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................................... 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................ 
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่....................................................... 
แหล่งที่มาของแรท่ี่อนุญาตให้ครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย...................................................................... 
เหตุผลในการอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย.......................................................................... 
................................................................................................................................................................... ........... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
        ออกให้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 
      (.........................................................................) 

         อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
  



บันทึกการขายแร่เป็นกรณีพิเศษแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
ที่......................... 

 

ครั้งที่ 
เลขทีห่นังสืออนุญาต 
ให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 

/ลงวันที่ 

น้้าหนักแร่ 
ที่ขาย 

(เมตริกตัน) 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้บันทึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 
 
 

 

หนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 
    

 

ที่............................                                                    ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด......................... 
 
  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่................................................................................................... 
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายที่................................................................. ..... 
ที่อยู่..............................................................................ต าบล/แขวง............ .......................................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................... .................................... 
เพ่ือขายแร่เป็นกรณีพิเศษ ชนิดแร่............................................................... น้ าหนัก……………....….......เมตริกตัน  
ให้แก่.............................................................................................. ............................................................. ........... 
ที่อยู่.............................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................... ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................. 
โทรสาร................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) …....................................................................... 
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันที่....................................................... 
 
        ออกให้ ณ วันที่.................................................... .................. 
 
 
 
      (.....................................................................)       

              เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 
 
 
  



บันทึกการขนแร่เป็นกรณีพิเศษแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษ 
ที่......................... 

 

ครั้งที่ 
เลขทีห่นังสืออนุญาต 
ให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 

/ลงวันที่ 

น้้าหนักแร่ 
ที่ขน 

(เมตริกตัน) 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้บันทึก 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 
 
 

หนังสืออนุญาตให้ขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 
 

ที่............................                                                     ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด......................... 
 
  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.................................................................................................... 
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ขายแร่เป็นกรณีพิเศษที่.............................................................................. .................... 
ที่อยู่...........................................................................ต าบล/แขวง................ ............................................. 
อ าเภอ/เขต............................................................... .....จังหวัด.............................................................................  
เพ่ือให้ขนแรเ่ป็นกรณีพิเศษ ชนิดแร่............................................................. น้ าหนัก……………....….......เมตริกตัน 
จาก……………………….…………………………….……….…..…ที่อยู่.................................................................................. 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด........................................ 
ขนส่งโดย.......................................................................................................... ..................................................... 
ไปยัง……………………….………………………………..……….…ที่อยู่................................................................................. 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด........................................ 
เพ่ือ.................................................................................................. ...................................................................... 
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุตั้งแต่วันที่................................................ถึงวันท่ี...................................................... 
 
        ออกให้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 
      (....................................................................) 

             เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 
 
 
 


