
 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  หลักเกณฑ์  และวิธีการ   

การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 
พ.ศ.  2560 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดวิธีการร่อนแร่  ชนิดแร่  ท้องที่  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   4  มาตรา   5  มาตรา   95  และมาตรา   96   
แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดวิธีการร่อนแร่  
หลักเกณฑ์  และวิธีการ  การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
การร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 3 การร่อนแร่ให้กระทําได้ทุกจังหวัด  โดยให้กระทําได้เฉพาะแร่  ดังต่อไปนี้ 
(1) แร่ดีบุกและแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการร่อนแร่ดีบุก 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์   
(3) แร่ทองคํา 
(4) แร่รัตนชาติ 
ข้อ 4 การร่อนแร่ให้กระทําโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  และได้แจ้งการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามข้อ  ๗  โดยใช้แรงงานคนแต่ละคน  และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ  เสียม  พลั่ว  หรืออุปกรณ์อื่น
ในลักษณะทํานองเดียวกัน  ในการขุดตักแล้วล้าง  เลียง  เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ 

หมวด  2   
การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะร่อนแร่  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่จะร่อนแร่   
ข้อ 6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการร่อนแร่   
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะร่อนแร่ 
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(3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง  หรือผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มี
รายได้น้อย 

 
(๔) ไม่เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการตกลง 

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการร่อนแร่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น 
(5) ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะ

เป็นการครอบงํากิจการทําเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ 
แก่บุคคลอื่น 

ข้อ 7 เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  5  แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แจ้ง
และออกใบรับแจ้งการร่อนแร่ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งการร่อนแร่
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากเพิกเฉยไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะ
ร่อนแร่   

ข้อ 8 กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งการร่อนแร่
และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ร่อนแร่ในท้องที่นั้น  และแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ทราบ  
ภายใน  7  วันนับแต่ได้มีการข้ึนทะเบียน   

ข้อ  9  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่รวบรวมใบรับแจ้งและการขึ้นทะเบียน   
ผู้ร่อนแร่ในท้องที่แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการร่อนแร่ได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้   

ข้อ 11 ให้ผู้แจ้งการร่อนแร่แจ้งปริมาณแร่ที่ได้จากการร่อนแร่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และชําระ
ค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จากผู้ร่อนแร่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยอัตราค่าภาคหลวงแร่  และราคาประกาศแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กําหนด  ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  การกําหนดราคาตลาดแร่  การตรวจสอบและ 
การประเมินการชําระค่าภาคหลวงแร่ 

ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากผู้แจ้งการร่อนแร่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ข้อ 12 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้มีอายุไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันขึ้นทะเบียนการร่อนแร่   
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หมวด  3 
เง่ือนไขการร่อนแร่ 

 
 

ข้อ 13 ห้ามมิให้ใช้สารเคมีในการร่อนแร่   
ข้อ 14 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

แก่บุคคลอื่น  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
ข้อ 15 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้งและจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ  

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นมิได้ 
ข้อ 16 การร่อนแร่ให้กําหนดจํานวนน้ําหนักตามชนิดแร่  ดังนี้ 
(1) แร่ดีบุกไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม 
(2) แร่วุลแฟรมและชีไลต์  ไม่เกิน  เดือนละ  30  กิโลกรัม   
(3) แร่ทองคําไม่เกิน  เดือนละ  30  กรัม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



  
 

 

 

ใบรบัแจ้งการร่อนแร ่
 

เขียนที่......................................................... 
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า..................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ................................... 
เลขประจําตัวประชาชน   อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ช่ือหมู่บ้าน......................................................
ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด....................................................................โทรศัพท์...............................................................................
 ขอแจ้งความประสงค์จะทําการร่อนแร่ ณ ท้องที่.......................................................................
เพ่ือดําเนินการร่อนแร่ ........................................................................................................................................
หมู่ที่................ตําบล.......................................อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 

พร้อมแบบการแจ้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยรวม.................ฉบับ คือ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
3. หนังสือรับรองผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง หรือหนังสือรับรองจาก

ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย 
                    ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้เป็นผู้รับจ้างหรือเป็นตัวแทนทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ    
ไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือร่อนแร่เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน และยอมรับเง่ือนไข
เก่ียวกับการร่อนแร่ทุกกรณี 
 
 
 

ลายมือช่ือ..............................................ผู้แจ้ง 
(....................................................) 

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

เงื่อนไขการร่อนแร ่
 

   ข้อ 1 ผู้แจ้งการร่อนแร่ จะร่อนแร่โดยใช้สารเคมีในการร่อนแร่มิได้  
ข้อ 2 ผู้แจ้งการร่อนแร่จะร่อนแร่ให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม หรือเกิดอันตราย 

แก่บุคคลอ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนมิได้ 
 ข้อ 3 ใบรับแจ้งการร่อนแร่ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้แจ้ง และจะกระทําการร่อนแร่แทนตัวการใด ๆ 

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนมิได้ 
 ข้อ 4 ผู้แจ้งการร่อนแร่จะร่อนแร่ในเดือนหนึ่ง ๆ ได้สําหรับแร่ ............................................... 
ไม่เกินนํ้าหนัก .................................................... และจะต้องขายแร่ที่ร่อนมาได้ทั้งหมดทุกเดือน 

 
รูปถ่ายคร่ึงตัว
หน้าตรง ขนาด 

3 X 4 
เซนติเมตร 
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ความเหน็ของเจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน 

ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า 
เอกสารไม่ครบถ้วน และได้แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
เอกสารครบถ้วน ได้รับแจ้งลงทะเบียนเลขที่.................................................................... 

 
 
 

ลายมือช่ือ................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
                           (.............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารข้ึนเอง และห้ามมิให้
 เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ขอได้นํามาด้วยตนเอง 


