
 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต 

และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร  แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  รวมถึงแบบอื่นใด
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  ๓7  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดแบบอาชญาบัตร  
แบบประทานบัตร  แบบใบอนุญาต  และแบบอื่น ๆ  ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้กําหนดแบบอาชญาบัตร  และประทานบัตร  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
(1) อาชญาบัตรสํารวจแร่ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (1)   
(2) อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ตามมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  1  (2)   
(3) อาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  1  (3)   
(4) ประทานบัตรประเภทที่  1  ตามมาตรา  53  (1)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (1) 
(5) ประทานบัตรประเภทที่  2  ตามมาตรา  53  (2)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (2)   
(6) ประทานบัตรประเภทที่  3  ตามมาตรา  53  (3)  และมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ.  2560  ให้ใช้แบบแร่  2  (3) 
(7) ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดินตามหมวด  6  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560   

ให้ใช้แบบแร่  2  (4) 
ข้อ 4 แบบใบอนุญาตแต่งแร่  แบบใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  แบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่  

แบบใบอนุญาตอื่น  และแบบคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



แบบแร่ 1 (1) 
 

 

 
อาชญาบัตรสํารวจแร ่

 
 
อาชญาบัตรสํารวจแร่ที่………………………………                 

ออกให้แก่………………………………………………………………………..…….อายุ…….……ปี สญัชาติ…..…..….……  
เลขประจําตัวประชาชน  /ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่............................................. 
อยู่บ้านเลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………..………….ถนน……………………………………หมู่ที่………………….  
ตําบล/แขวง………….……………………….อําเภอ/เขต………………………….…..……..จังหวัด…………………………….……..  
เพ่ือให้ทําการสํารวจแร่ ........................................................................................................................................ 
ในท้องที่…………………………..…………… ตําบล.............................................. อําเภอ…………………………..…………… 
จังหวัด…………………………..……………… 
โดยกําหนดเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข เก่ียวกับการสํารวจแร่ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และจะนําตัวอย่างแร่ไปเพ่ือวิเคราะห์หรือวิจัยได้โดยมีนํ้าหนักไม่เกินกําหนด ดังน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 

ข้อ 2 ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ จะสํารวจแร่ในที่ซึ่งมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่มีการคุ้มครอง หรือสงวนไว้ตามกฎหมายมิได้ เว้นแต่ได้รบัความยินยอม
จากผู้ทรงสิทธิ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน   

ข้อ 3 ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ ต้องมีอาชญาบัตรสํารวจแร่ หรือเอกสารแสดงว่าผู้ทําการสํารวจแร่ 
เป็นลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ไว้ ณ ที่สํารวจแร่ เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจตรวจดูได้ 
 ข้อ 4 ผู้ถืออาชญาบัตรสํารวจแร่ ต้องทําการสํารวจแร่โดยวิธีการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยา ธรณีเคมี 
หรือธรณีฟิสิกส์  
 ข้อ 5 ในการสํารวจแร่ ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
ซากดึกดําบรรพ์ และจะต้องแจ้งการพบดังกล่าวให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบโดยพลัน  
 ข้อ 6 อาชญาบัตรสํารวจแร่ฉบับน้ี มีอายุ 1 (หน่ึง) ปี นับแต่วันออก  

ออกให้  ณ วันที่…………เดือน………………………… พ.ศ. …………. 
 
 
 

………………..………………….…………….. 
(........................................................) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น…………………………………. 



แบบแร่ 1 (2) 

ล ำดับที่ 1 
 
 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 
 
อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ที่……………….……………………                 

ออกให้แก่……………………………………………..……………………..…….อำยุ.…………ปี สัญชำติ…………………… 

เลขประจ ำตัวประชำชน  /ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................ 
อยู่บ้ำนเลขท่ี……………….ตรอก/ซอย…………………..…………….ถนน……………………………………หมู่ที…่………………. 
ต ำบล/แขวง……………………….…………….อ ำเภอ/เขต………..…………………..……..จังหวัด………………………………….. 
เพ่ือใหท้ ำกำรส ำรวจแร่..........................................................................................................................................  
ในท้องที ่ต ำบล………………………...………….อ ำเภอ……………………………………….จังหวัด…………………..……………… 
เป็นเนื้อที่….…………….ไร่……….……....งำน………...…..ตำรำงวำ  ภำยในเขตที่ก ำหนดไว้ตำมแผนที่แนบท้ำย
อำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ฉบับนี้  โดยมีเงื่อนไขสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้   

(1) แผนที่แสดงเขตอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่    แสดงไว้ในล ำดับที่ 2 
(2) เงื่อนไขกำรอนุญำตอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่    แสดงไว้ในล ำดับที่ 3 
(3) แผนงำนและวิธีกำรส ำรวจแร่      แสดงไว้ในล ำดับที่ 4 
(4) อำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ฉบับนี้  มีอำยุ………………ปี นับแต่วันออก 

 
ออกให้ ณ วันที่……………..เดือน………………………………พ.ศ. ………. 

 
 

………………..………………….…………….. 
(........................................................) 

อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
 
  



ล ำดับที่ 2 
 

แผนที่แนบท้ายอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ที่…………………………………… 
  
           
          …………………………………….. 
ค ำขอที่……………………………………………    ระวำง 
          ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อที…่………………ไร่……………….งาน………………ตารางวา 
มาตราส่วน………………………………………………….. 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………………ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………..ผู้เขียน 
                    (…………………………………….) 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………….ผู้ทำน 
                    (…………………………………….) 
 

ลำยมือชื่อ ………………………………………ผู้ตรวจ 
                  (……………………………………….) 
 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



ล ำดับที่ 3 

เงื่อนไขการอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
 

  
 ข้อ 1 ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข เกี่ยวกับกำรส ำรวจแร่ ตำมที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนด และจะน ำตัวอย่ำงแร่ไปเพื่อวิเครำะห์หรือวิจัยได้โดยมีน้ ำหนักไม่เกินก ำหนด ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 
 ข้อ 2 ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ จะส ำรวจแร่ในที่ซึ่งมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่สำธำรณ
สมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่มีกำรคุ้มครอง หรือสงวนไว้ตำมกฎหมำยมิได้ เว้นแต่ได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ทรงสิทธิ หรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น   
 ข้อ 3 ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ ต้องส ำรวจแร่อย่ำงแท้จริง โดยมีปริมำณของงำนส ำรวจแร่ 
ไม่น้อยเกินสมควรตำมลักษณะของแหล่งแร่  
 ข้อ 4 ในกำรส ำรวจแร่ ถ้ำได้พบโบรำณวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ  
ที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นพิเศษอันมีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรืออนุรักษ์ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง 
ซำกดึกด ำบรรพ์ และจะต้องแจ้งกำรพบดังกล่ำวให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่ทรำบโดยพลัน  
 ข้อ 5 เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปในเขตส ำรวจแร่ ให้ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่อ ำนวย 
ควำมสะดวกตำมควรแก่กรณี 
 ข้อ 6 ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ต้องด ำเนินกำรส ำรวจให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
น้อยที่สุดและต้องจัดกำรปรับสภำพพ้ืนที่ให้ใกล้เคียงสภำพเดิมหลังจำกท ำกำรส ำรวจเสร็จสิ้นแล้ว 
 ข้อ 7 ผู้ถืออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ต้องส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรส ำรวจแร่ตำมมำตรำ ๔๔ 
แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 8 ก ำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้..................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..….. 

 
 

 
  



ล ำดับที่ 4 
แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ 

 
 

ตำมรำยละเอียดแผนงำนและวิธีกำรส ำรวจแร่  

ส ำหรับค ำขออำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ท่ี................................. 

 ของ........................................................................... 

ท่ีต ำบล............................................................................. 

อ ำเภอ.............................................................................. 

 จังหวัด.................................................................................. 

แนบท้ำยอำชญำบัตรผูกขำดส ำรวจแร่ฉบับนี้ 



 
อาชญาบัตรพิเศษ 

 
 
 
อาชญาบัตรพิเศษที…่……………………………  

ออกให้แก่.....………………………..……………………………….…..……..…….อายุ……..…ปี สัญชาติ………..……… 

เลขประจ าตัวประชาชน  /ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี……………….ตรอก/ซอย…………..…………………….ถนน………………………………………หมู่ที…่……………. 
ต าบล/แขวง……………………………..….อ าเภอ/เขต…………….………………..……..จังหวัด…………………………………….. 
เพ่ือให้ท าการส ารวจแร่ ......................................................................................................................................... 
ในท้องที่ต าบล…………………………….……….อ าเภอ……………………………….…………จังหวัด………………………………… 
เป็นเนื้อที่………………….ไร่………….….….งาน……...….……ตารางวา  ภายในเขตที่ก าหนดไว้ตามแผนที่แนบท้าย
อาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขสาระส าคัญทีก่ าหนดไว้ตามล าดับ ดังต่อไปนี้   

(1) แผนที่แสดงเขตอาชญาบัตรพิเศษ     แสดงไว้ในล าดับที่ 2 
(2) ข้อผูกพันส าหรับการส ารวจในแต่ละปี     แสดงไว้ในล าดับที่ 3 
(3) เงื่อนไขการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ     แสดงไว้ในล าดับที่ 4 
(4) แผนงานและวิธีการส ารวจแร่      แสดงไว้ในล าดับที่ 5 
(5) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพ้ืนที่บางส่วน    แสดงไว้ในล าดับที่ 6 
(6) แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพ้ืนที่บางส่วน   แสดงไว้ในล าดับที่ 7 
(7) อาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้  มีอายุ……..……ปี นับแต่วันออก 

 
ออกให้ ณ วันที่……………..เดือน………………………………พ.ศ. ………. 

 
 
 

………………..………………….…………….. 
(........................................................) 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
  

แบบแร่ 1 (3) 

             ล าดับที่ 1 



 
แผนท่ีแนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษที่…………………………… 

 
 
ค าขอที่……………………………………………     …………………………………….. 
         ระวาง 
          ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี………………….ไร่………….งาน……………ตารางวา 
มาตราส่วน……………………………………………………… 
 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………………ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลายมือชื่อ ……………………….…………..ผู้เขียน 
                      (…………………………………….) 
 

ลายมือชื่อ …………………………………….ผู้ทาน 
                      (…………………………………….) 
 

ลายมือชื่อ ………………………………………ผู้ตรวจ 
                    (……………………………………….) 
 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 
  

ล าดับที่ 2 



 
ข้อผูกพันส าหรับการส ารวจในแต่ละป ี

----------------------------------- 
 

ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจแร่แต่ละปี ดังต่อไปนี้ 
 

 ปีที่หนึ่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีนี้……………………………………บาท 

 ปีที่สอง…………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีนี้…………………………………….บาท 

 ปีที่สาม……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีนี้………………………………………บาท 

 ปีที่สี่………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีนี้…………………………………………บาท 

 ปีที่ห้า………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รวมเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการส ารวจในรอบปีนี้…………………………………………บาท 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพันในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้อง

จ่ายเงินเท่ากับจ านวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้น ให้แก่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบปีผูกพันดังกล่าว  ตามมาตรา 49  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

  

ล าดับที่ 3 



ล าดับที่ 4 

เงื่อนไขการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ 
----------------------------------- 

 
 ข้อ 1 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐเป็นการตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
 ข้อ 2 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เกี่ยวกับการส ารวจแร่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
และจะน าตัวอย่างแร่ไปเพื่อวิเคราะห์หรือวิจัยได้ โดยมีน้ าหนักไม่เกินก าหนด ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
 ข้อ 3 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษจะส ารวจแร่ในที่ซึ่งมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่สาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่มีการคุ้มครองหรือสงวนไว้ตามกฎหมายมิได้ เว้นแต่ได้รับ  
ความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 ข้อ 4 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องท าการส ารวจแร่อย่างแท้จริง โดยมีปริมาณของงานส ารวจแร่ 
ไม่น้อยเกินสมควรตามลักษณะของแหล่งแร่  
 ข้อ 5 ในการส ารวจแร่ ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา  
ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรืออนุรักษ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
ซากดึกด าบรรพ์ และจะต้องแจ้งการพบดังกล่าวให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบโดยพลัน  
 ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเขตส ารวจแร่ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอ านวยความสะดวก 
ตามควรแก่กรณี 
 ข้อ 7 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องด าเนินการส ารวจให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
และต้องจัดการปรับสภาพพ้ืนที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิมหลังจากท าการส ารวจเสร็จสิ้นแล้ว 
 ข้อ 8 ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจที่กระท าไปในรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 9 ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้..................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………… 

 
----------------------------------- 

  



 

แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ 
----------------------------------- 

 
 ตามรายละเอียดแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ 

ส าหรับค าขออาชญาบัตรพิเศษท่ี............................... 

 ของ................................................................... 

ท่ีต าบล....................................................................... 

อ าเภอ......................................................................... 

จังหวัด........................................................................ 

แนบท้ายอาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้ 
  

ล าดับที่ 5 



 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน 
 

ครั้งที่ 1      ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้คืนพ้ืนที่บางส่วน จ านวนเนื้อที่.............ไร่..............งาน...............ตารางวา 
และคงเหลือพ้ืนที่ที่อนุญาตส ารวจแร่ จ านวนเนื้อที่.............ไร่..............งาน................ตารางวา
ตั้งแต่วันที่.........เดือน................. พ.ศ. ........... ตามแผนท่ีท่ีก าหนดไว้แนบท้ายน้ี 

 
 
 

ลงนาม............................................ 
        (..........................................) 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

 
ครั้งที่ 2       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีการคืนพ้ืนที่บางส่วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการส ารวจแร่  

โดยค่าใช้จ่ายในการส ารวจต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเดิมของปีการส ารวจที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการส ารวจแร่ ให้ผู้ถืออาชญาบัตรแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ทราบ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ าที่ได้ก าหนด
ไว้ในการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ หากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ไม่มีความเห็น
เป็นอ่ืนภายใน 30 วัน ให้ด าเนินการต่อไปได้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตร  

ล าดับที่ 6 



 

แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน 

ของอาชญาบัตรพิเศษที่………………………… 
----------------------------------- 

 
ค าขอคืนพ้ืนที่บางส่วนที่……………………………………    ……………………………………. 
        ระวาง 
         ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พ้ืนที่ส่วนที่ขอคืน  เนื้อที่……………ไร่……..…….งาน………..…ตารางวา 
พ้ืนที่ส่วนที่เหลือท าการส ารวจ  เนื้อท่ี……………ไร่………….งาน……..….…ตารางวา 
มาตราส่วน………………………………………………. 
 
จากมุมหมายเลข……………..…ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………..…ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข………………..ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………..…ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข………………..ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………..…ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข………….…….ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
จากมุมหมายเลข……………..…ถึงมุมหมายเลข………………….ทิศ………………..องศา…………..ลิปดา ระยะ………เมตร 
 

ลายมือชื่อ ………………..…………………..ผู้เขียน 
           (…………………………………….) 
 
ลายมือชื่อ …………………………………….ผู้ทาน 
             (…………………………………….) 
 
ลายมือชื่อ ……………………………………ผู้ตรวจ 
          (……………………………………….) 

 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง 

ล าดับที่ 7 



แบบแร่ 2 (1) 

ล ำดับที่ 1 
 
 

ประทานบัตร 
เพื่อการท าเหมืองประเภทท่ี 1  

 
ประทานบัตรเลขที…่………………………………………. 

ออกให้แก…่………………………………………………..…………..…..……อำยุ……………..ปี  สัญชำติ………………… 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี.................................................................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน………………………………………….……....ตรอก/ซอย……………….…………………………………… 
ถนน……………………………………………………หมู่ที…่…………….ต ำบล/แขวง……….…………………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต……………………………………………..………………จงัหวัด…………….…………………………………………………… 
เพ่ือให้ท ำเหมืองแร่ประเภทที่ 1 ชนิดแร่............................................................................................................... 
ณ ต ำบล………………………….…………อ ำเภอ………………………………………………จังหวัด………….……………….………… 
มีอำยุ………ปี นับแต่วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.……… ถึงวันที…่……เดือน…………………………พ.ศ. ….…..... 
จ ำนวนเนื้อท่ี…………..…..…ไร่……………………งำน…………..……ตำรำงวำ  ตำมแผนที่แนบท้ำยประทำนบัตรฉบับนี้  
โดยมีเงื่อนไขสำระส ำคัญท่ีก ำหนดไว้ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนที่แนบท้ำยประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 2 
(2) เงื่อนไขกำรอนุญำตประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 3 
(3) แผนผังโครงกำรท ำเหมือง      แสดงไว้ในล ำดับที่ 4 
(4) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   แสดงไว้ในล ำดับที่ 5 
(5) บันทึกข้อตกลงกำรจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   แสดงไว้ในล ำดับที่ 6 
(6) บันทึกกำรต่ออำยุประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 7 
(7) บันทึกกำรโอนประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 8 
(8) บันทึกกำรสวมสิทธิ       แสดงไว้ในล ำดับที่ 9 
(9) บันทึกกำรเปลี่ยนชื่อหรือสถำนภำพ     แสดงไว้ในล ำดับที่ 10 
(10) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพ่ิมเติมชนิดของแร่ที่จะท ำเหมือง 

วิธีกำรท ำเหมือง แผนผังโครงกำรท ำเหมือง เงื่อนไขเพ่ิมเติม และ  
ประเภทของกำรท ำเหมือง       แสดงไว้ในล ำดับที่ 11 

(11) บันทึกกำรรับช่วงกำรท ำเหมือง     แสดงไว้ในล ำดับที่ 12 
(12) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรคืนพ้ืนที่บำงส่วน    แสดงไว้ในล ำดับที่ 13 
(13) แผนที่แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรคืนพ้ืนที่บำงส่วน   แสดงไว้ในล ำดับที่ 14 

    ออกให้ ณ วันที่…..………..เดือน……………..….…………พ.ศ. ………………  
 
          
      ……………………………………………………….. 
             (..............................................) 
     เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที่....................... 
  



ล ำดับที่ 2 

แผนท่ีแนบท้ายประทานบัตรที่………………………………… 
 
 
ค ำขอที่……………………………………………………     …………………………………….. 
          ระวำง 
           …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี……………………ไร่…………………….งำน…………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………..ผู้เขียน 
                      (………………………………..……….) 
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………….ผู้ทำน 
                     (………………………………………….) 
 
 

ลำยมือชื่อ …………………………………………ผู้ตรวจ 
(…………………………………………..) 

 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



ล ำดับที่ 3 

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร 
 

ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรออกประทำนบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่ก ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 วันเปิดกำรท ำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทำนบัตร ภำยในวันที่ ...........................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อ 2 กำรให้ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอกที่มิได้ก ำหนดไว้ ใน 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อ 3 มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเฝ้ำระวังให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 ข้อ 4 ต้องท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรฟื้นฟูทั้งระหว่ำงกำรท ำเหมืองและสิ้นสุดกำรท ำเหมือง 

 
ข้อ 5 กำรให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
ข้อ 6 ต้องวำงหลักประกันกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ท ำเหมือง และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง

ตำมที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนด ตำมมำตรำ 68 (9) แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ส่งให้เจ้ำพนักงำน
อุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องที ่ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตประทำนบัตร 

 
ข้อ 7 ในกำรท ำเหมือง ถ้ำได้พบโบรำณวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ 

ที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นพิเศษอันมีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจำกจะต้องปฏิบัติ  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรคุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องแจ้งกำรพบนั้นต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ ำท้องที่โดยพลัน  
 

ข้อ 8 อ่ืน ๆ 
……..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

---------------------------------------------------- 
 



ล ำดับที่ 4 

แผนผังโครงการท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ล ำดับที่ 5 
     

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

--------------------------------------------- 
 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงฯ เลขที่...........................................ลงวันที่....................................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น.........................................................บำท 
โดยช ำระ      O งวดเดียว เป็นเงิน....................................... .............................บำท 
                  O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (เพิ่มเตมิ) 
--------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงฯ เลขที่...........................................ลงวันที่....................................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น.........................................................บำท 
โดยช ำระ   O งวดเดียว เป็นเงิน.................................................บำท  
                  O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 

 
  

ล ำดับที่ 6 



ล ำดับที่ 7 
บันทึกการต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ครั้งที่ 
กำรต่ออำยุประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ต่อให้อีก 
(ปี) 

ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี ถึงวันที่/เดือน/ปี รวม (ปี) 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 
  



ล ำดับที่ 8 
บันทึกการโอนประทานบัตร 

 
 

ครั้งที่ 
กำรโอนประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ผู้โอน ผู้รับโอน ตั้งแต่วันที่ 
     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  



ล ำดับที่ 9 
บันทึกการสวมสิทธ ิ

----------------------------- 
 

ด้วยสิทธิของผู้ถือประทำนบัตรแปลงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ด้วยเหตุ..................................... .................... 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
จึงได้อนุญำตสิทธิกำรท ำเหมืองแปลงนี้ ให้แก่.............................................อำย.ุ............ปี สัญชำติ..................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน……………………………ตรอก/ซอย……………….…………ถนน…………………….…….…………… 
หมู่ที…่…….ต ำบล/แขวง……………………………อ ำเภอ/เขต…………………………… จังหวัด…………..……………..…… 
ซึ่งเป็นผู้ถือประทำนบัตรและมีสิทธิท ำเหมืองแร่ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประทำนบัตรแปลงนี้ ตั้งแต่  
วันที่...................เดือน................................ พ.ศ. .................. เป็นต้นไป  
 
 
 

            (...................................................) 
ผู้ออกประทำนบัตร 

ลงนำม 
  



ล ำดับที่ 10 
บันทึกการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนช่ือ 

 

ครั้งที่ 
ผู้ถือประทำนบัตรเปลี่ยนสถำนะหรือเปลี่ยนชื่อ 

ผู้บันทึกลงนำม 
 จำกสถำนะหรือชื่อเดิม เป็นสถำนะหรือชื่อใหม่ เมื่อวันที่/เดือน/ปี 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
  



ล ำดับที่ 11 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง  

กรณีขอเพิม่เตมิชนิดของแร่ที่จะท าเหมือง วธิกีารท าเหมือง 
แผนผังโครงการท าเหมือง เงือ่นไขเพิม่เติม และประเภทของการท าเหมือง   

 

ครั้งที่ สำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงฯ 

สำระส ำคัญของ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

หรือ 
เข้ำหลักเกณฑ์เป็นกำร
ท ำเหมืองประเภท........ 

 (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 
อนุญำต 

1      อนุญำตให้ เพ่ิมเติมชนิดแร่ที่ท ำเหมือง
ส ำหรับประทำนบัตรแปลงนี้ ขึ้นอีก……...ชนิด 
คือชนิดแร่…………………………….………………… 
………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันที่……..เดือน………………พ.ศ. …………. 
เป็นต้นไป 

  
 
 

 
 
......../................../......... 

 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำเหมืองจำก
วิ ธี ………………………………………………………...…
เป็ นวิ ธี………………………………………………………
ตั้งแต่วันที่………เดือน………………พ.ศ. ………….
เป็นต้นไป 

  
 
 
 
......../................../......... 

 อนุญำตให้ เปลี่ ยนแปลงแผนผั งโครงกำร 
ท ำเหมืองตำมแผนผั งโครงกำรท ำเหมือง 
ที่แนบท้ำยประทำนบัตรนี้ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
และแสดงไว้ในล ำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่……..……
เดือน…………..……พ.ศ. …………. เป็นต้นไป 

  
 

 
. 

......./................../......... 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  

 
  



ล ำดับที่ 12 
บันทึกการรับช่วงการท าเหมือง 

 
 
 
ครั้งที่ 1   ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ ……………………………………………………………………………………..……. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่.................. 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................... ....... 
รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………..…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........ 
เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.....................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................  

 
      ………………………………………… 
      (................................................)   ผู้บันทึก 

 
ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่...................................ลงวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............. 

ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ................................................................. ....................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่....................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่................ 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
      ……………..…………………………… 
      (................................................)   ผู้บันทึก 
 
 
ครั้งที่ 2  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ ……………………………….……………………………………………………….…… 

อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่............... ..... 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................. ......... 
รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………....…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........ 
เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ     (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.............................ลงวันที่.............เดอืน...............................พ.ศ. .................. 

 
       …………….……………………………… 
       (.................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่...................................ลงวันที่...............เดือน.................... พ.ศ. ............ 
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ................................................................. ....................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่....................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่................ 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       …………………………………………… 
       (.................................................)   ผู้บันทึก 
 



ล ำดับที่ 13 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน 
ของประทานบัตรที่.................................... 

----------------------------------- 
 

ครั้งท่ี 1   ผู้ถือประทำนบัตรได้คืนพื้นที่บำงส่วน จ ำนวนเนื้อท่ี............ไร่...........งำน...........ตำรำงวำ 
และคงเหลือพื้นท่ีท่ีอนุญำตให้ท ำเหมืองแร่ จ ำนวนเนื้อท่ี....................ไร่...................งำน 
....................ตำรำงวำ ตั้งแต่วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ................ ตำมแผนท่ี 
ท่ีก ำหนดไว้แนบท้ำยนี้ 

 
 

 
ลงนำม............................................ 
        (..........................................) 

                                       เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำท้องท่ี   
 
ครั้งท่ี 2       

 
 
 

  



ล ำดับที่ 14 
แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน 

ของประทานบัตรที่…………………………………… 
---------------------------------------- 

 
ค ำขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนที่……………………………………    ……………………………………. 
        ระวำง 
         ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        พ้ืนที่ส่วนที่ขอคืน  เนื้อที่……………ไร่……..…….งำน………..…ตำรำงวำ 
        พ้ืนที่ส่วนที่เหลือท ำเหมือง  เนื้อที่……………ไร่………….งำน……..….…ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………….…….ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
 

ลำยมือชื่อ ………………..…………………..ผู้เขียน 
           (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ …………………………………….ผู้ทำน 
             (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ ……………………………………ผู้ตรวจ 
          (……………………………………….) 

 
 
หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



แบบแร่ 2 (2) 

ล ำดับที่ 1 
 

 
ประทานบัตร 

เพื่อการท าเหมืองประเภทท่ี 2 
 
ประทานบัตรเลขที่…………………………………………. 

ออกให้แก…่………………………………………………..….…………..……อำยุ……………..ปี  สัญชำติ………………… 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี.................................................................... ............. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน………………………………….……………....ตรอก/ซอย……………….…………………………………… 
ถนน……………………………………………………หมู่ที…่…………….ต ำบล/แขวง…………………………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต……………………………………………..……….………จงัหวัด………………………………………………………………… 
เพ่ือให้ท ำเหมืองแร่ประเภทที่ 2  ชนิดแร่..............................................................................................................  
ณ ต ำบล…………………………..…………อ ำเภอ………………………………………………จังหวัด………………………….………… 
มีอำยุ………ปี นับแต่วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.…………ถึงวันที…่……เดือน…………………………พ.ศ. ….…... 
จ ำนวนเนื้อที่…………..…..…ไร่……………………งำน…………..……ตำรำงวำ ตำมแผนที่แนบท้ำยประทำนบัตรฉบับนี้  
โดยมีเงื่อนไขสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนที่แนบท้ำยประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 2 
(2) เงื่อนไขกำรอนุญำตประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 3 
(3) แผนผังโครงกำรท ำเหมือง      แสดงไว้ในล ำดับที่ 4 
(4) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   แสดงไว้ในล ำดับที่ 5 
(5) บันทึกข้อตกลงกำรจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   แสดงไว้ในล ำดับที่ 6 
(6) บันทึกกำรต่ออำยุประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 7 
(7) บันทึกกำรโอนประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 8 
(8) บันทึกกำรสวมสิทธิ       แสดงไว้ในล ำดับที่ 9 
(9) บันทึกกำรเปลี่ยนชื่อหรือสถำนภำพ     แสดงไว้ในล ำดับที่ 10 
(10) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพ่ิมเติมชนิดของแร่ที่จะท ำเหมือง 

วิธีกำรท ำเหมือง แผนผังโครงกำรท ำเหมือง เงื่อนไขเพ่ิมเติม และ  
ประเภทของกำรท ำเหมือง       แสดงไว้ในล ำดับที่ 11 

(11) บันทึกกำรรับช่วงกำรท ำเหมือง     แสดงไว้ในล ำดับที่ 12 
(12) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรคืนพื้นที่บำงส่วน    แสดงไว้ในล ำดับที่ 13 
(13) แผนที่แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรคืนพ้ืนที่บำงส่วน   แสดงไว้ในล ำดับที่ 14 

    ออกให้ ณ วันที่…..………..เดือน……………..….…………พ.ศ. ……………… 
         
 
  
      ……………………………………………………….. 
             (..............................................) 
           อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่    



ล ำดับที่ 2 
 

แผนท่ีแนบท้ายประทานบัตรที่…………………………………… 
 
 
ค ำขอที่……………………………………………………     …………………………………….. 
          ระวำง 
           …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี……………………ไร่…………………….งำน…………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………..ผู้เขียน 
                      (………………………………..……….) 
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………….ผู้ทำน 
                     (………………………………………….) 
 
 

ลำยมือชื่อ …………………………………………ผู้ตรวจ 
(…………………………………………..) 

หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 
  



ล ำดับที่ 3 
 

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร 
 

ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรออกประทำนบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่ก ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 วันเปิดกำรท ำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทำนบัตร ภำยในวันที่ ...........................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อ 2 กำรให้ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอกที่มิได้ก ำหนดไว้ 

ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

ข้อ 3 มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเฝ้ำระวังให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 ข้อ 4 ต้องท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรฟ้ืนฟูท้ังระหว่ำงกำรท ำเหมืองและสิ้นสุดกำรท ำเหมือง 

 
ข้อ 5 กำรให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………. 

 
ข้อ 6 ต้องจัดท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก และต้องวำง

หลักประกันกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ท ำเหมือง และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองตำมที่คณะกรรมกำรแร่
ก ำหนด ตำมมำตรำ 68(9) ส่งให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้  
รับอนุญำตประทำนบัตร 

กำรช ำระเบี้ยประกันตำมกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐำนให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน  
และกำรเหมืองแร่ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ครบก ำหนดวันช ำระแต่ละงวดตำมสัญญำ 

 
ข้อ 7 ในกำรท ำเหมือง ถ้ำได้พบโบรำณวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ  

ที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นพิเศษอันมีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจำกจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องแจ้งกำรพบนั้นต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำ
ท้องที่โดยพลัน  
 

ข้อ 8 อ่ืน ๆ 
……..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

---------------------------------------------  



ล ำดับที่ 4 
 

แผนผังโครงการท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ล ำดับที่ 5 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ล ำดับที่ 6 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
----------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ    O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
           O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (เพิ่มเตมิ) 
------------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ    O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
                 O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
  



ล ำดับที่ 7 
 

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร 
 
 

ครั้งที่ 
กำรต่ออำยุประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ต่อให้อีก 
(ปี) 

ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี ถึงวันที่/เดือน/ปี รวม (ปี) 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 
  



ล ำดับที่ 8 
 

บันทึกการโอนประทานบัตร 
 
 

ครั้งที่ 
กำรโอนประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ผู้โอน ผู้รับโอน ตั้งแต่วันที่ 
     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  



ล ำดับที่ 9 
 

บันทึกการสวมสิทธ ิ
----------------------------- 

 
ด้วยสิทธิของผู้ถือประทำนบัตรแปลงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยเหตุ........................................................... 

……..……………………………………………….……………………………………………………………………..….………………………… 
จึงได้อนุญำตสิทธิกำรท ำเหมืองแปลงนี้ ให้แก่................................................อำยุ...........ปี สัญชำติ.....................   
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน……………..……..……ตรอก/ซอย…………………..…………ถนน…………………….….………………   
หมู่ที…่…….ต ำบล/แขวง…………..…………………อ ำเภอ/เขต…………………..………… จังหวัด…………………………..……   
ซึ่งเป็นผู้ถือประทำนบัตรและมีสิทธิท ำเหมืองแร่ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประทำนบัตรแปลงนี้ ตั้งแต่วันที่........ 
เดือน.......................... พ.ศ. ............  เป็นต้นไป  
 
 
 

            (...................................................) 
ผู้ออกประทำนบัตร 

ลงนำม 
  



ล ำดับที่ 10 
 

บันทึกการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนช่ือ 
 

ครั้งที่ 
ผู้ถือประทำนบัตรเปลี่ยนสถำนะหรือเปลี่ยนชื่อ 

ผู้บันทึกลงนำม 
จำกสถำนะหรือชื่อเดิม เป็นสถำนะหรือชื่อใหม่ เมื่อวันที่/เดือน/ปี 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
  



ล ำดับที่ 11 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
กรณีขอเพิม่เตมิชนิดของแร่ที่จะท าเหมือง วธิกีารท าเหมือง 

แผนผังโครงการท าเหมือง เงือ่นไขเพิม่เติม และประเภทของการท าเหมือง   
 

ครั้งที่ สำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงฯ 

สำระส ำคัญของ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

หรือ 
เข้ำหลักเกณฑ์เป็นกำรท ำ

เหมืองประเภท...... 

(ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 
อนุญำต 

1 อนุญำตให้เพ่ิมเติมชนิดแร่ที่ท ำเหมืองส ำหรับ
ประทำนบัตรแปลงนี้ ขึ้นอีก………………...ชนิด 
คือชนิดแร่………………………….………………….… 
………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันที่…..…เดือน……….……พ.ศ. ….……. 
เป็นต้นไป 

  
 
 
 
 

......../................../......... 
 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำเหมืองจำก 

วิธี……………………………………………………...…
เป็นวิธี…………………………………………………… 
ตั้งแต่วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………. 
เป็นต้นไป 

  
 

 
 
......../................../......... 

 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร 
ท ำเหมืองตำมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองที่
แนบท้ำยประทำนบัตรนี้ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
และแสดงไว้ในล ำดับที่ 4  ตั้งแต่วันที่..……
เดือน……………………พ.ศ. …………. เป็นต้นไป 

  
 
 
 

......../................../......... 
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ล ำดับที่ 12 
 

บันทึกการรับช่วงการท าเหมือง 
 
 
 
ครั้งที่ 1  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….………….
 อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่..................
 ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................... .......
 รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........
 เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
 ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่................................ลงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................ 
 
       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที.่.................................ลงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ. ..........  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ................................................................ ......................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.......................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. . ............ ตั้งแต่วันที่.............. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 
ครั้งที่ 2  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….………….
 อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่..................
 ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................
 รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........
 เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)   
 ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่................................ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่..................................ลงวันที่.................เดือน....................พ.ศ. ..........  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ.................................................................... ..................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.......................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. ............. ตั้งแต่วันที่.............. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 



ล ำดับที่ 13 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน 
ของประทานบัตรที่.................................... 

----------------------------------- 
 

ครั้งท่ี 1   ผู้ถือประทำนบัตรได้คืนพื้นที่บำงส่วน จ ำนวนเนื้อท่ี............ไร่...........งำน...........ตำรำงวำ 
และคงเหลือพื้นท่ีท่ีอนุญำตให้ท ำเหมืองแร่ จ ำนวนเนื้อท่ี....................ไร่...................งำน 
.................ตำรำงวำ  ตั้งแต่วันท่ี............เดือน....................พ.ศ. ........... ตำมแผนท่ี 
ท่ีก ำหนดไว้แนบท้ำยนี้ 
 

 
 

ลงนำม............................................ 
        (..........................................) 

                                         อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
 
ครั้งท่ี 2       

 
 

 
 
 
 
  



ล ำดับที่ 14 
 

แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน 
ของประทานบัตรที่…………………………………… 

---------------------------------------- 
 

ค ำขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนที่……………………………………    ……………………………………. 
        ระวำง 
         ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        พ้ืนที่ส่วนที่ขอคืน  เนื้อที่……………ไร่……..…….งำน………..…ตำรำงวำ 
        พ้ืนที่ส่วนที่เหลือท ำเหมือง  เนื้อที่……………ไร่………….งำน……..….…ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………….…….ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
 

ลำยมือชื่อ ………………..…………………..ผู้เขียน 
           (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ …………………………………….ผู้ทำน 
             (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ ……………………………………ผู้ตรวจ 
          (……………………………………….) 

หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



แบบแร่ 2 (3) 

ล ำดับที่ 1 
 

 
ประทานบัตร 

เพื่อการท าเหมืองประเภทท่ี 3 
 

ประทานบัตรเลขที่…………………………………………. 

ออกให้แก…่………………………………………………..……….……..……อำยุ……………..ปี  สัญชำติ………………… 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี................................................................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน………………………………………………....ตรอก/ซอย……………….…………………………………… 
ถนน……………………………………………………หมู่ที…่…………….ต ำบล/แขวง…………………………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต……………………………………………..………………จงัหวัด………………………….……………………………………… 
เพ่ือให้ท ำเหมืองแร่ประเภทที่ 3  ชนิดแร่.............................................................................................................. 
ณ ต ำบล…………………….…….…………อ ำเภอ………………………………………………จังหวัด………………………….………… 
มีอำยุ………ปี นับแต่วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.…………ถึงวันที…่……เดือน…………………………พ.ศ. …….... 
จ ำนวนเนื้อที่…………..…..…ไร่……………………งำน…………..……ตำรำงวำ  ตำมแผนที่แนบท้ำยประทำนบัตรฉบับนี้  
โดยมเีงื่อนไขสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนที่แนบท้ำยประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 2 
(2) เงื่อนไขกำรอนุญำตประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 3 
(3) แผนผังโครงกำรท ำเหมือง      แสดงไว้ในล ำดับที่ 4 
(4) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   แสดงไว้ในล ำดับที่ 5 
(5) บันทึกข้อตกลงกำรจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   แสดงไว้ในล ำดับที่ 6 
(6) บันทึกกำรต่ออำยุประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 7 
(7) บันทึกกำรโอนประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 8 
(8) บันทึกกำรสวมสิทธิ       แสดงไว้ในล ำดับที่ 9 
(9) บันทึกกำรเปลี่ยนชื่อหรือสถำนภำพ     แสดงไว้ในล ำดับที่ 10 
(10) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพ่ิมเติมชนิดของแร่ที่จะท ำเหมือง 

วิธีกำรท ำเหมือง แผนผังโครงกำรท ำเหมือง และเงื่อนไขเพ่ิมเติม  แสดงไว้ในล ำดับที่ 11 
(11) บันทึกกำรรับช่วงกำรท ำเหมือง     แสดงไว้ในล ำดับที่ 12 
(12) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรคืนพื้นที่บำงส่วน    แสดงไว้ในล ำดับที่ 13 
(13) แผนที่แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรคืนพ้ืนที่บำงส่วน   แสดงไว้ในล ำดับที่ 14 

    ออกให้ ณ วันที่…..………..เดือน……………..….…………พ.ศ. ……………… 
 
 
      ……………………………………………………….. 
             (..............................................) 
           อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
 
  



ล ำดับที่ 2 
 

แผนท่ีแนบท้ายประทานบัตรที่…………………………………… 
 
 
ค ำขอที่……………………………………………………     …………………………………….. 
          ระวำง 
           …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
เนื้อท่ี……………………ไร่…………………….งำน…………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………..ผู้เขียน 
                      (………………………………..……….) 
 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………….ผู้ทำน 
                     (………………………………………….) 
 
 

ลำยมือชื่อ …………………………………………ผู้ตรวจ 
(…………………………………………..) 

หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 
  



ล ำดับที่ 3 
เงื่อนไขในการออกประทานบัตร 

 
ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรออกประทำนบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่ก ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 วันเปิดกำรท ำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทำนบัตร ภำยในวันที่ ........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อ 2 กำรให้ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอกที่มิได้ก ำหนดไว้ 

ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

ข้อ 3 มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเฝ้ำระวังให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 ข้อ 4 ต้องท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรฟ้ืนฟูทั้งระหว่ำงกำรท ำเหมืองและสิ้นสุดกำรท ำเหมือง 

 
ข้อ 5 กำรให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………. 

 
ข้อ 6 ต้องจัดท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก และต้องวำง

หลักประกันกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ท ำเหมือง และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองตำมที่คณะกรรมกำรแร่
ก ำหนด ตำมมำตรำ 68(9) ส่งให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญำตประทำนบัตร 

กำรช ำระเบี้ยประกันตำมกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐำนให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมืองแร่ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ครบก ำหนดวันช ำระแต่ละงวดตำมสัญญำ 

 
ข้อ 7 ในกำรท ำเหมือง ถ้ำได้พบโบรำณวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำที่มี

ลักษณะทำงกำยภำพเป็นพิเศษอันมีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจำกจะต้องปฏิบัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องแจ้งกำรพบนั้นต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ ำ
ท้องที่โดยพลัน  
 

ข้อ 8 อ่ืนๆ 
……..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

---------------------------------------------  



ล ำดับที่ 4 
 

แผนผังโครงการท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ล ำดับที่ 5 
           

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ล ำดับที่ 6 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
----------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ     O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
 O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

บันทกึข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (เพิ่มเตมิ) 
------------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ     O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
              O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 

  



ล ำดับที่ 7 
 

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร 
 
 

ครั้งที่ 
กำรต่ออำยุประทำนบัตร 

(ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 
อนุญำต ต่อให้อีก 

(ปี) 
ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี ถึงวันที่/เดือน/ปี รวม (ปี) 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 
  



ล ำดับที่ 8 
 

บันทึกการโอนประทานบัตร 
 
 

ครั้งที่ 
กำรโอนประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ผู้โอน ผู้รับโอน ตั้งแต่วันที่ 
     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  



ล ำดับที่ 9 
บันทึกการสวมสิทธ ิ

----------------------------- 
 

ด้วยสิทธิของผู้ถือประทำนบัตรแปลงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยเหตุ........................................................... 
……..……………………………………………….……………………………………………………………………..…………………………… 
จึงได้อนุญำตสิทธิกำรท ำเหมืองแปลงนี้ ให้แก่................................................อำยุ...........ปี สัญชำติ.......... ...........   
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน……………..……..……ตรอก/ซอย…………………..…………ถนน…………………….….………………   
หมู่ที…่…….ต ำบล/แขวง…………..…………………อ ำเภอ/เขต…………………..………… จังหวัด…………………………..……   
ซึ่งเป็นผู้ถือประทำนบัตรและมีสิทธิท ำเหมืองแร่ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประทำนบัตรแปลงนี้ ตั้งแต่วันที่........ 
เดือน..........................พ.ศ. ............  เปน็ต้นไป  
 
 
 

            (...................................................) 
ผู้ออกประทำนบัตร 

ลงนำม 
 

  



ล ำดับที่ 10 
 

บันทึกการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนช่ือ 
 

ครั้งที่ 
ผู้ถือประทำนบัตรเปลี่ยนสถำนะหรือเปลี่ยนชื่อ 

ผู้บนัทกึลงนาม 
จำกสถำนะหรือชื่อเดิม เป็นสถำนะหรือชื่อใหม่ เมื่อวันที่/เดือน/ปี 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
  



ล ำดับที่ 11 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
กรณีขอเพิม่เตมิชนิดของแร่ที่จะท าเหมือง วธิกีารท าเหมือง 

แผนผังโครงการท าเหมือง และเงือ่นไขเพิม่เติม  
 

ครั้งที่ สำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงฯ 
สำระส ำคัญของ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

(ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 
อนุญำต 

1 อนุญำตให้เพ่ิมเติมชนิดแร่ที่ท ำเหมืองส ำหรับ
ประทำนบัตรแปลงนี้ ขึ้นอีก………………..ชนิด 
คือชนิดแร่………………………….……………….…… 
………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………. 
เป็นต้นไป 

  
 
 
 
 

......../................../......... 
 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำเหมืองจำก 

วิธี………………………………………………….…...…
เป็นวิธี…………………………………………….……… 
ตั้งแต่วันที่………เดือน…………..……พ.ศ. ……… 
เป็นต้นไป 

  
 

 
 
......../................../......... 

 อนุญำตให้ เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร 
ท ำเหมืองตำมแผนผังโครงกำรท ำเหมือง 
ที่แนบท้ำยประทำนบัตรนี้ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
และแสดงไว้ในล ำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่……..……
เดือน……………………พ.ศ. …………. เป็นต้นไป 

  
 
 
 

......../................../......... 
 

2 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
   



ล ำดับที่ 12 
 

บันทึกการรับช่วงการท าเหมือง 
 
 
 

ครั้งที่ 1  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….………….
 อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่..................
 ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด............... .......................
 รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........
 เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)   
 ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่................................ลงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ........... ..... 
 

       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่..................................ลงวันที่.................เดือน....................พ.ศ. ..........  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ....................................................... .................................................................. 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.......................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่.............. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 
ครั้งที่ 2  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….…………. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่.................. 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด............... ....................... 
รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........ 
เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่................................ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ........... ..... 

 

       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่..................................ลงวันที่.................เดือน....................พ.ศ. ..........  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ......................................................................................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.......................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่.............. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 



ล ำดับที่ 13 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน 
ของประทานบัตรที่.................................... 

----------------------------------- 
 

ครั้งท่ี 1   ผู้ถือประทำนบัตรได้คืนพื้นท่ีบำงส่วน จ ำนวนเนื้อท่ี............ไร่...........งำน...........ตำรำงวำ 
และคงเหลือพื้นท่ีท่ีอนุญำตให้ท ำเหมืองแร่  จ ำนวนเนื้อท่ี....................ไร่...................งำน 
.................ตำรำงวำ  ตั้งแต่วันท่ี............เดือน....................พ.ศ. ........... ตำมแผนท่ี 
ท่ีก ำหนดไว้แนบท้ำยนี้ 

 
 

 
ลงนำม............................................ 
        (..........................................) 

                                         อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
 
ครั้งท่ี 2       

 
 

 

 

 

 

  



ล ำดับที่ 14 
แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน 

ของประทานบัตรที่…………………………………… 
---------------------------------------- 

 
ค ำขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนที่……………………………………    ……………………………………. 
        ระวำง 
         ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        พ้ืนที่ส่วนที่ขอคืน  เนื้อที่……………ไร่……..…….งำน………..…ตำรำงวำ 
        พ้ืนที่ส่วนที่เหลือท ำเหมือง  เนื้อที…่…………ไร่………….งำน……..….…ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………………..ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข………….…….ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข……………..…ถึงมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลิปดำ ระยะ………เมตร 
 
 

ลำยมือชื่อ ………………..…………………..ผู้เขียน 
           (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ …………………………………….ผู้ทำน 
             (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ ……………………………………ผู้ตรวจ 
          (……………………………………….) 

หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



แบบแร่ 2 (4) 

ล ำดับที่ 1 
 

 

ประทานบัตร 
เพื่อการท าเหมืองประเภทท่ี 3 (เหมืองใต้ดิน) 

 

ประทานบัตรเลขที…่………………………………………. 

ออกให้แก…่………………………………………………..……………..……อำยุ……………..ปี  สัญชำติ………………… 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี.......................................... ....................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน………………………………………………....ตรอก/ซอย……………….…………………………………… 
ถนน……………………………………………………หมู่ที…่…………….ต ำบล/แขวง…………………………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต……………………………………………..………………จงัหวัด………………………………………………………………… 
เพ่ือกำรท ำเหมืองใต้ดิน  ชนิดแร่.......................................................................................................................... 
ณ ต ำบล………………………….…………อ ำเภอ………………………………………………จังหวัด………………………….………… 
มีอำยุ………ปี นับแต่วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.…………ถึงวันที…่……เดือน…………………………พ.ศ. ……... 
จ ำนวนเนื้อที่…………..…..…ไร่……………………งำน…………..……ตำรำงวำ  ตำมแผนที่แนบท้ำยประทำนบัตรฉบับนี้  
โดยมเีงื่อนไขสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนที่แนบท้ำยประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 2 
(2) เงื่อนไขกำรอนุญำตประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 3 
(3) แผนผังโครงกำรท ำเหมือง      แสดงไว้ในล ำดับที่ 4 
(4) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   แสดงไว้ในล ำดับที่ 5 
(5) บันทึกข้อตกลงกำรจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ   แสดงไว้ในล ำดับที่ 6 
(6) บันทึกกำรต่ออำยุประทำนบัตร     แสดงไว้ในล ำดับที่ 7 
(7) บันทึกกำรโอนประทำนบัตร      แสดงไว้ในล ำดับที่ 8 
(8) บันทึกกำรสวมสิทธิ       แสดงไว้ในล ำดับที่ 9 
(9) บันทึกกำรเปลี่ยนชื่อหรือสถำนภำพ     แสดงไว้ในล ำดับที่ 10 
(10) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพ่ิมเติมชนิดของแร่ที่จะท ำเหมือง 

วิธีกำรท ำเหมือง แผนผังโครงกำรท ำเหมือง และเงื่อนไขเพ่ิมเติม  แสดงไว้ในล ำดับที่ 11 
(11) บันทึกกำรรับช่วงกำรท ำเหมือง     แสดงไว้ในล ำดับที่ 12 
(12) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำรคืนพื้นที่บำงส่วน    แสดงไว้ในล ำดับที่ 13 
(13) แผนที่แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเขตกำรคืนพ้ืนที่บำงส่วน   แสดงไว้ในล ำดับที่ 14 

    ออกให้ ณ วันที่…..………..เดือน……………..….…………พ.ศ. ……………… 
 
 
 
      ……………………………………………………….. 
             (..............................................) 
           อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
                                   



ล ำดับที่ 2 
 

แผนท่ีแนบท้ายประทานบัตรที่…………………………………… 
 
 
ค ำขอที่……………………………………………………     …………………………………….. 
         ระวำง 
           …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
ที่หมำยสี          คือ เขตประทำนบัตรท ำเหมืองใต้ดิน  
เนื้อท่ี………………………….ไร่………………….งำน……………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
 
ที่หมำยสี          คือ เขตพ้ืนที่กำรท ำเหมืองใต้ดินในระดับควำมลึกจำกผิวดินไม่เกิน............. เมตร 
เนื้อท่ี………………………….ไร่………………….งำน……………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
                                                                                                                                                                                          
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………..ผู้เขียน 
                      (………………………………..……….) 
 

ลำยมือชื่อ ……………………………………….ผู้ทำน 
                     (………………………………………….) 
 

ลำยมือชื่อ …………………………………………ผู้ตรวจ 
(…………………………………………..) 

หมายเหตุ ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 



ล ำดับที่ 3 
 

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร 
 

ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรออกประทำนบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่ก ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 วันเปิดกำรท ำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทำนบัตร ภำยในวันที่ ............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อ 2 กำรให้ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอกที่มิได้ก ำหนดไว้ใน 
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมที่ออกตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อ 3 มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเฝ้ำระวังให้เป็นไปตำม

เงื่อนไขที่ก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ข้อ 4 ต้องท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรฟ้ืนฟูท้ังระหว่ำงกำรท ำเหมืองและสิ้นสุดกำรท ำเหมือง 
 
ข้อ 5 กำรให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
ข้อ 6 ต้องจัดท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกตำมวงเงิน 

ที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนด ตำมมำตรำ 68(9) หรือ มำตรำ 81 (7) แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
ส่งให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตประทำนบัตร 

กำรช ำระเบี้ยประกันตำมกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐำนให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน  
และกำรเหมืองแร่ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ครบก ำหนดวันช ำระแต่ละงวดตำมสัญญำ 

 
ข้อ 7 ต้องวำงหลักประกันกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่กำรท ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร 

ท ำเหมืองตำมที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนด ตำมมำตรำ68(9) หรือ มำตรำ 81(9) ) แห่งพระรำชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2560  ส่งให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำต
ประทำนบัตร 

 
ข้อ 8 ต้องจ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียส ำหรับกำรตรวจสอบกำรท ำเหมืองของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตำมมำตรำ 88 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด เป็นจ ำนวนเงิน
...........................................บำทต่อปี 
 
 

ข้อ 9 ... 



 
-2- 

 
 

ข้อ 9 เงื่อนไขเพ่ิมเติมที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนดจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
ตำมมำตรำ 83 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………. 
 

ข้อ 10 ในกำรท ำเหมือง ถ้ำได้พบโบรำณวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ
ที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นพิเศษอันมีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยหรืออนุรักษ์ นอกจำกจะต้องปฏิบัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองซำกดึกด ำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องแจ้งกำรพบนั้นต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ ำท้องที่โดยพลัน  
 

ข้อ 11 อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
---------------------------------------------- 

 
 
  

ล ำดับที่ 3 
(หน้ำ 2) 



ล ำดับที่ 4 
 

แผนผังโครงการท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ล ำดับที่ 5 
           

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ล ำดับที่ 6 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ 
----------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ   O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
              O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (เพิ่มเตมิ) 
------------------------------------------------- 

 
ตำมบันทึกข้อตกลงเลขที่..............................ลงวันที่......................................... 

ผู้ถือประทำนบัตรได้ตกลงจ่ำยผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  เป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บำท 
โดยช ำระ  O งวดเดียว เป็นเงิน....................................................................บำท 
              O ผ่อนช ำระ ..................งวด ๆ ละ.............................................บำท  
 
หมายเหตุ ............................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 

  



ล ำดับที่ 7 
บันทึกการต่ออายุประทานบัตร 

 
 

ครั้งที่ 
กำรต่ออำยุประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ต่อให้อีก 
(ปี) 

ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี ถึงวันที่/เดือน/ปี รวม (ปี) 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

 
  



ล ำดับที่ 8 
บันทึกการโอนประทานบัตร 

 
 

ครั้งที่ 
กำรโอนประทำนบัตร (ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 

อนุญำต ผู้โอน ผู้รับโอน ตั้งแต่วันที่ 
     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  



ล ำดับที่ 9 
บันทึกการสวมสิทธ ิ

----------------------------- 
 

ด้วยสิทธิของผู้ถือประทำนบัตรแปลงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยเหตุ........................................................... 
……..……………………………………………….……………………………………………………………………..…………………………… 
จึงได้อนุญำตสิทธิกำรท ำเหมืองแปลงนี้ ให้แก่................................................อำยุ...........ปี สัญชำติ.......... ...........   
อยู่บ้ำนเลขท่ี/ส ำนักงำน……………..……..……ตรอก/ซอย…………………..…………ถนน…………………….….………………   
หมู่ที…่…….ต ำบล/แขวง…………..…………………อ ำเภอ/เขต…………………..………… จังหวัด…………………………..……   
ซึ่งเป็นผู้ถือประทำนบัตรและมีสิทธิท ำเหมืองแร่ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประทำนบัตรแปลงนี้ ตั้งแต่วันที่........ 
เดือน..........................พ.ศ.............  เป็นต้นไป  
 
 
 

            (...................................................) 
ผู้ออกประทำนบัตร 

ลงนำม 
  



ล ำดับที่ 10 
บันทึกการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนช่ือ 

 

ครั้งที่ 
ผู้ถือประทำนบัตรเปลี่ยนสถำนะหรือเปลี่ยนชื่อ 

ผู้บนัทกึลงนาม 
จำกสถำนะหรือชื่อเดิม เป็นสถำนะหรือชื่อใหม่ เมื่อวันที่/เดือน/ปี 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
  



ล ำดับที่ 11 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
กรณีขอเพิม่เตมิชนิดของแร่ที่จะท าเหมือง  

วิธีการท าเหมืองแผนผังโครงการท าเหมือง และเงื่อนไขเพิม่เตมิ  
 

ครั้งที่ สำระส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงฯ 
สำระส ำคัญของ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

(ลงชื่อผู้ออกประทำนบัตร) 
อนุญำต 

1 อนุญำตให้เพ่ิมเติมชนิดแร่ที่ท ำเหมืองส ำหรับ
ประทำนบัตรแปลงนี้ ขึ้นอีก……………….ชนิด 
คือชนิดแร่………………………….…………………… 
………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………. 
เป็นต้นไป 

  
 
 
 
 

......../................../......... 
 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำเหมืองจำก 

วิธี……………………………………………………...…
เป็นวิธี…………………………………………………… 
ตั้งแต่วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………. 
เป็นต้นไป 

  
 

 
 
......../................../......... 

 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร 
ท ำเหมืองตำมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองที่
แนบท้ำยประทำนบัตรนี้ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
และแสดงไว้ในล ำดับที่ 4  ตั้งแต่วันที่..……
เดือน……………………พ.ศ. …………. เป็นต้นไป 

  
 
 
 

......../................../......... 
 

2 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
  



ล ำดับที่ 12 
 

บันทึกการรับช่วงการท าเหมือง 
 
 
 

ครั้งที่ 1  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….…………. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่.................. 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................... 
รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........ 
เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.....................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................  

 

       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่..................................ลงวันที่.................เดือน....................พ.ศ. ............  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ.................................................................... ..................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่....................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่................. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 
ครั้งที่ 2  ผู้ออกประทำนบัตร ได้อนุญำตให้ …………………………….………………………………………………….……..……. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี………..……ตรอก/ซอย........................... ถนน.......................................หมู่ที่................... 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................... 
รับช่วงกำรท ำเหมือง  ตั้งแต่วันที่………...…..เดือน…………………………….…… พ.ศ.……………………........ 
เนื้อท่ี               ไร่               งำน              ตำรำงวำ  (เต็มทั้งแปลง/บำงส่วน)  
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่.....................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................  

 

       ………………………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
 

ผู้ออกประทำนบัตร  ได้มีค ำสั่งที่..................................ลงวันที่.................เดือน....................พ.ศ. ...........  
ให้ยกเลิกรับช่วงกำรท ำเหมืองของ......................................................................................................................... 
ตำมใบอนุญำตรับช่วงที่....................ลงวันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. .............  ตั้งแต่วันที่................. 
เดือน.................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
 
       ……………..…………………………… 
       (................................................)   ผู้บันทึก 
  



ล ำดับที่ 13 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน 
ของประทานบัตรที่.................................... 

----------------------------------- 
 

ครั้งท่ี 1   ผู้ถือประทำนบัตรได้คืนพื้นท่ีบำงส่วน จ ำนวนเนื้อท่ี............ไร่...........งำน...........ตำรำงวำ 
และคงเหลือพื้นท่ีท่ีอนุญำตให้ท ำเหมืองแร่  จ ำนวนเนื้อท่ี....................ไร่...................งำน 
.................ตำรำงวำ  ตั้งแต่วันท่ี............เดือน....................พ.ศ. ........... ตำมแผนท่ี 
ท่ีก ำหนดไว้แนบท้ำยนี้ 

 
 

 
ลงนำม............................................ 
        (..........................................) 

                                         อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
 
ครั้งท่ี 2       

 
 

 

 

 

 

  



ล ำดับที่ 14 
แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน 

ของประทานบัตรที่…………………………………… 
---------------------------------------- 

 
ค ำขอคืนพ้ืนที่บำงส่วนที่……………………………………    ……………………………………. 
        ระวำง 
         ……………………………………… 

 
 

 
 
 
 
        พ้ืนที่ส่วนที่ขอคืน  เนื้อที่……………ไร่……..…….งำน………..…ตำรำงวำ 
        พ้ืนที่ส่วนที่เหลือท ำเหมือง  เนื้อที…่…………ไร่………….งำน……..….…ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข…….……..…ถงึมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลปิดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข…….……..…ถงึมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลปิดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข…….………..ถงึมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลปิดำ ระยะ………เมตร 
จำกมุมหมำยเลข…….……..…ถงึมุมหมำยเลข………………….ทิศ………………..องศำ…………..ลปิดำ ระยะ………เมตร 
 
ที่หมำยสี          คือ เขตพ้ืนที่กำรท ำเหมืองใต้ดินในระดับควำมลึกจำกผิวดินไม่เกิน............. เมตร 
เนื้อท่ี………………………….ไร่………………….งำน……………………ตำรำงวำ 
มำตรำส่วน………………………………………………………………………. 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
จำกมุมหมำยเลข   ถึงมุมหมำยเลข  ทิศ องศำ  ลิปดำ ระยะ เมตร 
                                                                                                                                                                                          
 
 

ลำยมือชื่อ ………………..…………………..ผู้เขียน 
             (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ …………………………………….ผู้ทำน 
             (…………………………………….) 
 
ลำยมือชื่อ ……………………………………ผู้ตรวจ 
             (…………………………………….) 

หมายเหตุ  ให้ปรับใช้ได้ตำมข้อเท็จจริง 
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