
 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทําเหมือง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (12)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  หลักเกณฑ์

และวิธีการรายงานการทําเหมือง  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ถือประทานบัตรต้องกรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีแสดง 

การผลิตแร่ได้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่นั้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

ข้อ 4 ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานการทําเหมืองประจําเดือนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  
โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่  และได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ถือประทานบัตรลงชื่อรับรองการตรวจสอบตามแบบรายงานการทําเหมืองแนบท้ายประกาศนี้   
โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่   

ข้อ 5 รายงานการทําเหมืองต้องแสดงรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 
(2) ชนิดแร่  คุณลักษณะแร่  และปริมาณแร่ที่จําหน่ายออกไป  พร้อมรายละเอียดของผู้ซื้อแร่

และการชําระค่าภาคหลวงแร่   
(3) ชนิดแร่  และปริมาณแร่ที่คงเหลือในเหมือง   
(4) จํานวนพื้นที่ที่ทําเหมือง 
(5) จํานวนดินหรือหินปนแร่ที่ขุดได้ 
(6) รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการทําเหมือง 
(7) รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิด 
(8) รายละเอียดและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(9) จํานวนพนักงานและคนงาน 



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

(10) จํานวนวันในการทําเหมือง 
(11) แผนที่แสดงการทําเหมือง   
(12) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(13) การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานและเอกสารแนบโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จุลพงษ์  ทวีศรี 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



การผลิตแร่ หน้า 1/3

ว/ด/ป ชนิดแร่ดิบ/หางแร่ สภาพ/คุณลักษณะ ยอดยกมา 
(ตัน)

ปริมาณที่ผลิตได้
จากเหมือง (ตัน)

ปริมาณที่ส่งไป
โรงแต่งแร่ (ตัน)

ปริมาณแร่ที่จําหน่าย
ให้ผู้ซื้อ (ตัน)

ปริมาณคงเหลือ 
(ตัน)

แร่ดิบ ชนิด..........................
หางแร่

แร่ดิบ ชนิด..........................
หางแร่

แร่ดิบ ชนิด..........................
หางแร่

แร่ดบิ ชนิด..........................
หางแร่

แร่ดิบ ชนิด..........................
หางแร่

แร่ดิบ ชนิด..........................
หางแร่

บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้
ชื่อผู้ถือประทานบัตร.............................................................................................................. เลขที่ประทานบัตร ................................................

ประจําเดือน ............................................................. พ.ศ. .......................................
ชื่อผู้เช่าช่วง ..................................................................................................................



การแต่งแร่ (ถ้ามี) หน้า 2/3

ชนิดแร่ ปริมาณ (ตัน) ชนิดแร่ ปริมาณ (ตัน) ชนิดแร่ ปริมาณ (ตัน) ชนิดแร่ ปริมาณ (ตัน)
ยกยอดมา

ปริมาณหางแร่ 
(ตัน)

ว/ด/ป แร่คงเหลือในโรงแต่งแร่จําหน่ายแร่ออก

บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้
ชื่อผู้ถือประทานบัตร.............................................................................................................. เลขที่ประทานบัตร ................................................

ชื่อผู้เช่าช่วง ..................................................................................................................
ประจําเดือน ............................................................. พ.ศ. .......................................

แร่ที่นาํเข้ามาในโรงแต่งแร่ การแต่งแร่



การจําหน่ายแร่ หน้า 3/3

ว/ด/ป ชนิดแร่ สภาพ/คุณลักษณะแร่ ชื่อ/ทะเบียน 
ของผู้ซื้อแร่หรือผู้ใช้แร่

เพื่อใช้
ภายในประเทศ 

(ตัน)

ประเภท
อุตสาหกรรม
ที่นําแร่ไปใช้

เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน

ค่าภาคหลวงแร่/
ลงวันที่

ค่าภาคหลวง 
(บาท)

เพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ 

(ตัน)

บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้
ชื่อผู้ถือประทานบัตร.............................................................................................................. เลขที่ประทานบัตร ................................................

ชื่อผู้เช่าช่วง ..................................................................................................................
ประจําเดือน ............................................................. พ.ศ. .......................................



 
 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

รายงานการท าเหมืองประจ าเดือน ................................................ พ.ศ. ................... 
 

1. รายละเอียดผู้ถือประทานบัตร 
ชื่อผู้ถือประทานบัตร................................ .......................................เลขท่ีประทานบัตร........................................... 
ตั้งอยู่ที ่ต าบล.........................................อ าเภอ...........................................จงัหวดั................................................. 
ประทานบัตรสิ้นอายุ วันที่.................. เดือน........................................... พ.ศ. .................... 

2. ชื่อผู้รับช่วงการท าเหมือง…………………..…………………………………………………...………………………………………………… 
3. ชนิดแร่…………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
4. ชื่อวิศวกรผู้ควบคุม..................................................... เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ.................................... 
5. เนื้อท่ีที่ได้รับประทานบัตร  จ านวน.................แปลง รวมเนื้อท่ี............ไร่ ...........งาน ..............ตารางวา 

1) เนื้อท่ีท าเหมืองในพ้ืนที่เดิม  จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 
2) เนื้อท่ีท าเหมืองในพ้ืนที่ใหม่ในเดือนนี้  จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 
3) รวมเนื้อที่ท าเหมือง จ านวน.................ไร ่..........งาน ..............ตารางวา 

6. รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท าเหมือง 
1) รถแทรกเตอร์   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
2) รถตัก    จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
3) รถขุด    จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
4) เครื่องอัดลม   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
5) เครื่องเจาะ   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
6) เครื่องเจาะแจคแฮมเมอร์  จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
7) เครื่องสูบทราย   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
8) เครื่องสูบน้ า   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
9) รถบรรทุกเทหลัง   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
10) รถบรรทุก   จ านวน ............... คัน   แรงม้ารวม ..........................แรงม้า 
11) สายพานล าลียง   จ านวน ............... เสน้  แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
12) การขนส่งด้วยลวดสลิง  จ านวน ............... เสน้  แรงม้ารวม .......................... แรงม้า 
13) โรงแต่งแร ่ แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
14) เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
15) อ่ืน ๆ ........................................................................... แรงม้ารวม ......................... แรงม้า 
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7.  รายละเอียดเชื้อเพลิงที่ใช้ในเดือนนี้ 

1) น้ ามันเบนซิน................................. .................................. ลิตร 

2) น้ ามันดีเซล ................................................ ..................... ลิตร 

3) น้ ามันหล่อลื่น ................................................................. ลิตร 

4) ไฟฟ้า ……………………………….…………………………………… ยูนิต 

5) เชื่อเพลิงอื่น ๆ ………………………………….………………...… ลิตร 

8. รายละเอียดและปริมาณการใช้วัตถุระเบิดในเดือนนี้ (ถ้ามี) 

1) วัตถุระเบิด …………………………………..นัด / กิโลกรัม 

2) แก็ป ……………………………………………ดอก 

3) ปุ๋ยแอมโมเนีย ……………………………….กิโลกรัม 

4) อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................... 

9. จ านวนพนักงานและคนงาน ……………….…….. คน 

10. จ านวนวันท างานในเดือนนี้ .......................... วัน 

11. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) (รายละเอียดตามแนบ) 

12. แผนที่แสดงการท าเหมือง (รายละเอียดตามแนบ) กรณีประทานบัตร ชนิดหินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ และถ่านหิน ให้
แนบรายละเอียดภาพถ่ายและการค านวณหาปริมาณหินและแร่ที่ผลิตได้ จากผลการรังวัดโดยอากาศยานไร้คนขับ
ประกอบด้วย 

13. รายละเอียดการผลิตแร่ 

ชนิดแร่ 
สภาพ/

คุณลักษณะ 
ยอดยกมา (ตัน) ผลิตได้ (ตัน) 

ส่งไปแต่งแร่ 
(ตัน) 

จ าหน่ายแร่ออก 
(ตัน) 

ยอดคงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน (ตัน) 

แร่ดิบ ชนิด........ 
    

 
 

     
 

 
แร่สะอาด ชนิด

......     
 

 

     
 

 
หางแร่  
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14. รายละเอียดการจ าหน่ายแร่ 

ชนิดแร ่
สภาพ/

คุณลักษณะแร่ 
ชื่อ/ทะเบียนของ 
ผู้ซื้อแร่หรือผู้ใช้แร่ 

เพื่อใช้ภายใน 
ประเทศ (ตัน) 

ประเภท
อุตสาหกรรมที่

น าแร่ไปใช ้

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่/ 

ลงวันที ่

ค่าภาคหลวง 
(บาท) 

เพื่อการส่งออก
ต่างประเทศ 
(ตัน)/ดา่นที่

ส่งออก 

 

 
 
 
 
 
 

       
 
ลงชื่อ .....................................................     ลงชื่อ.........................................................  

                   วิศวกรควบคุม                      ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับช่วงการท าเหมือง/ผู้แทน  

       

15. บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรายงาน 

1) การช าระค่าภาคหลวงแร่ 

............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

  

 

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ...................................................... ..... 

                  (........................................... .............) 

 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

2) ข้อมูลการผลิตและข้อมูลทางวิชาการ 

............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

  

 

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ...................................................... ..... 

                  (........................................................)  

                  วิศวกรเหมืองแร่ ผู้ตรวจสอบ 


