
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตสง่แรอ่อกนอกราชอาณาจกัร (แบบแร ่28) กรณีเป็น

แรย่ปิซมั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค ์กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตติามกฎกระทรวงฉบับที ่19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบญัญัตแิร่ พ.ศ. 2510 

2. เป็นแร่ทีอ่ยูใ่นการควบคมุการสง่ออกนอกราชอาณาจักร ตามกฎกระทรวงฉบับที ่24 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน

พระราชบญัญัตแิร่ พ.ศ. 2510 

3. การยืน่ขอสง่แร่ออกนอกราชอาณาจักร ใหย้ืน่ ณ ส านักงานทีแ่ร่ตัง้อยู่ 

4. การขอสง่แร่ยปิซมัออกนอกราชอาณาจักร ผูข้ออนุญาตตอ้งปฎบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่รมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืง

แร่ก าหนดและตอ้งยืน่เรือ่งใหส้ภาการเหมอืงแร่ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑก์ารสง่แร่ยปิซมัออกนอกราชอาณาจักร กอ่น

การยืน่ค าขอตอ่ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั 

5. ปรมิาณและเงือ่นไขการสง่ออกแร่ยปิซมัตอ้งเป็นไปตามนโยบายของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 

6. กรณีเป็นแร่แอนไฮไดรต ์(ยปิซมั) ผูข้ออนุญาตตอ้งปฎบิัตติามหลกัเกณฑท์ีก่รมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ก าหนด 

และน าเจา้หนา้ทีไ่ปชกัตวัอย่างแร่เพือ่สง่ใหส้ านักงานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่เขตวเิคราะห ์

7. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสารหากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอครบถว้นแลว้ กรณีทีค่วาม

ไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

8. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส าหรับ

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (วนัและเวลาทีรั่บค าขอเป็นไปตามส านักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัดก าหนด))  
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (วนัและเวลาทีรั่บค าขอเป็นไปตามกรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ก าหนด))  
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ (กรณีการขออนุญาต
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดันครสวรรค ์ถนนสวรรคว์ถิ ีต าบล
นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวดันครสวรรค ์60000 
โทรศพัท ์: 0-5622-2231 โทรสาร : 0-5622-7868 

E-mail : moi_nakhonsawan@industry.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 10 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

ลงรับค าขอในทะเบยีนรับ – สง่ทัว่ไป 

(- กรณีเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น  พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะท า
ความตกลงใหผู้ข้ออนุญาตยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในเวลาที่

ก าหนด 

1 วนัท าการ ส านักงานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- หากเอกสารถกูตอ้งครบถว้น  พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผูข้อ

อนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีม  คา่วเิคราะหต์วัอย่างแร่  (กรณีเป็นแร่
แอนไฮไดรต)์ และรับจดทะเบยีนค าขอ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัหรอืกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ

การเหมอืงแร่รับผดิชอบพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ ส านักงานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักงานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่เขต
พจิารณาอนุญาตสง่แร่ออกนอกราชอาณาจักร แจง้ผลการ

อนุญาต และสง่ใบอนุญาตใหส้ านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัเพือ่
มอบใหผู้ข้ออนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักงานปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(ของผูข้ออนุญาต/ผูแ้ทนนติบิคุคล (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล) 

ของผูม้อบอ านาจ/ผูรั้บมอบอ านาจ – ของพยาน 2 คน 
มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลตา่งดา้ว 

มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีการเปลีย่นชือ่หรอืชือ่สกลุ 
มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(- ซึง่ออกใหไ้มเ่กนิ  6  เดอืน นับจากวนัทีย่ืน่ค าขอ และลง
นามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจสงนามผูกพันนติบิคุคลตาม

หนังสอืรับรองทกุหนา้ 
โดยนติบิคุคลตอ้งมวีัตถปุระสงคเ์กีย่วกบัการท าเหมอืงแร่   

- ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคับของบรษัิท และหนังสอืแสดง

การจดทะเบยีนนติบิคุคล   
- ส าเนาหนังสอืรับรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิทแสดงรายชือ่

กรรมการผูม้อี านาจลงนามและวตัถปุระสงค ์ซึง่มอีายรัุบรองไมเ่กนิ 6 
เดอืน 

- ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีน่ายทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิทรับรอง ซึง่มอีายุ

รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 (โดยนติบิคุคลมวีัตถปุระสงคเ์กีย่วกบัการท าเหมอืงแร่)) 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีไม่อาจมอบฉบบัจรงิได ้ตอ้งเอาฉบบัจรงิมาใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ และมอบส าเนาทีม่กีารลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง

โดยผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

ใบสง่ของ/ใบก ากบัสนิคา้  (Invoice) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

8) 
 

ใบส ัง่ซือ้สนิคา้ หรอืสญัญาซือ้ขาย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

9) 

 

Letter of Credit (L/C) ของผูซ้ือ้แร ่หรอืหนงัสอืชีแ้จงการช าระ

เงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

10) 

 

ใบจองเรอื (Booking Confirmation) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

11) 

 

หนงัสอืยนืยนัคา่ระวางเรอื (กรณีขายแรใ่นราคา C& F) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

12) 

 

หนงัสอืแจง้ชือ่คูค่า้ และคา่นายหนา้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

13) 

 

ใบเสร็จรบัเงนิคา่ภาคหลวงแร ่

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(ปรมิาณแร่เทา่กับแร่ทีย่ืน่ขออนุญาตสง่ออกนอก
ราชอาณาจักร 

มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร่ 

14) 
 

บนัทกึการตรวจสอบและชกัตวัอยา่งแรแ่อนไฮไดรตอ์อกนอก
ราชอาณาจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาต) 

- 

15) 
 

ใบรบัรองผลการวเิคราะหแ์ร ่ จากบรษิทั  Survey  กรณีเป็นแร่
แอนไฮไดรต ์(ยปิซมั) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนืยนัทีม่าของแร ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

17) 

 

หนงัสอืรบัรองการเป็นสมาชกิสภาการเหมอืงแร ่

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 2 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ออกโดยสภาการเหมอืงแร่ 
มกีารลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

18) 

 

บนัทกึขอ้ตกลงการจา่ยคา่ตอบแทนเพือ่ประโยชนแ์กร่ฐัเพือ่ขอ

จดัสรรปรมิาณสง่ออกแรย่ปิซมัเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

19) 

 

ค าขอใบอนุญาตสง่แรอ่อกนอกราชอาณาจกัร (แบบค าขอ 28) 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร่ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ค าขอใบอนุญาตสง่แรอ่อกนอกราชอาณาจกัร (แบบค าขอ 28) 
ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

2) คา่กรอกแบบพมิพค์ าขอ (ถา้ม)ี ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

 

3) คา่ใบอนุญาตสง่แรอ่อกนอกราชอาณาจกัร (แบบแร ่28) ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

4) คา่จดทะเบยีนหนงัสอืมอบอ านาจ ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 

5) คา่รบัรองส าเนาเอกสาร (ถา้ม)ี ฉบบัละ 

(หมายเหต:ุ (กรณีพนักงานเจา้หนา้เป็นผูรั้บรองส าเนา))  
 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เลขที ่75/10 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท ์0 2202 3060  E-mail: inspector_ops@industry.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั   http://www.industry.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เลขที ่75/10 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0 2202 3555   E-mail: pr@dpim.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศพัท ์1567   E-mail: damrongdhama@gmail.com 

(หมายเหต:ุ -)  
5) - เรอืนรับรองประชาชน ศนูยบ์รกิารประชาชน (จดุบรกิารประชาชน 1111) ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี

ท าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กรุงเทพฯ (ประต ู4) - สายดว่นท าเนยีบรัฐบาล 1111 บรกิารรับแจง้เรือ่ง
รอ้งทกุขต์ลอด 24 ชัว่โมง หรอืรับรอ้งเรยีนผา่นโทรศพัท ์0 2283 1271-84 - สง่เรือ่งรอ้งเรยีนทางไปรษณีย ์

ตู ้ปณ. 1111 ท าเนยีบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 (ไมต่อ้งตดิแสตมป์) - http://www.1111.go.th/form.aspx 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดันครสวรรค ์ถนนสวรรคว์ถิ ีต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัด



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

นครสวรรค ์60000 โทรศพัท ์: 0-5622-2231 โทรสาร : 0-5622-7868 E-mail : 

moi_nakhonsawan@industry.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

7) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอใบอนุญาตสง่แร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบค าขอ 28) 

(หมายเหต:ุ (http://www.dpim.go.th/service/download?articleid=773))  
 

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตสง่แร่ออกนอกราชอาณาจักรมอีาย ุ30 วนันับจากวันทีอ่อกใบอนุญาต 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

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

