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ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 

และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรและการอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  68  (6)  แห่งพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  อธิบดี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เร่ือง  
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
และการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง 

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร 
 

 

ข้อ 3 การจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตประทานบัตรมิได้  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการขอประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มี
พื้นที่สําหรับทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่ เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรนั้น   
และได้ย่ืนคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขต
ตามคําขอประทานบัตรนั้น 

(2) กรณีประทานบัตร  โดยพื้นที่ตามประทานบัตรนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับ
ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามประทานบัตรนั้น  และได้ย่ืนคําขอใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรซึ่งมีเขตติดต่อกับเขตประทานบัตรนั้น 
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(3) กรณีการขอประทานบัตรหรือประทานบัตรมีพื้นที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีพื้นที่สําหรับทิ้งหรือ
เก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองไว้ในพื้นที่ตามคําขอประทานบัตรหรือประทานบัตรแล้วแต่กรณี  
และผู้ย่ืนคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถหาพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตตามคําขอประทานบัตร 
หรือประทานบัตรเป็นสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายที่เกิดจากการทําเหมืองได้   

(4) การทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสามารถ 
กําหนดมาตรการมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตามหมวดนี้  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
ประจําท้องที่ที่ผู้ยื่นคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรประสงค์จะจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
ประทานบัตรแนบท้ายประกาศนี้   

การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายในที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐหรือ 
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของพื้นที่ 

ข้อ 6 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  5  แล้วให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(1) แจ้งผู้ย่ืนคําขอให้ชําระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้  พร้อมกับการย่ืนคําขอ 
 (1.1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร   
 (1.2) ค่านํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  กรณีการยื่นคําขอจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือ

เก็บมูลดินทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตรตามข้อ  4  (3)   
 (1.3) ค่าเขียนหรือจําลองแผนที่ 
 (1.4) ค่ารังวัดกําหนดเขต 
 (1.5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่ 
 (1.6) อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(2) รังวัดกําหนดเขตสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามประกาศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการรังวัดกําหนดเขตคําขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  2560  และจัดทําแผนที่ตามคําขอ 

(3) แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอประทานบัตรหรือผู้ถือประทานบัตรจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง 
ซึ่งออกแบบการทิ้งหรือเก็บกองมูลดินทรายในพื้นที่ที่ประสงค์จะตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย   
และดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  
รวมทั้งดําเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ในกรณีที่การขอจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ 
เก็บมูลดินทรายนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ 
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ข้อ 7 เม่ือคําขอประทานบัตรได้รับอนุญาตประทานบัตร  หรือผู้ถือประทานบัตรได้รับอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองแล้วแต่กรณี  ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 
ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร  และให้นําแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรแนบไว้ท้ายประทานบัตรด้วย 

เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย
นอกเขตประทานบัตรแล้ว  ให้แจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาตด้วย 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 

 
 

ข้อ 9 ห้ามผู้ถือประทานบัตรทิ้งหรือยอมให้ผู้อื่นนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ 

ข้อ 10 ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทําเหมืองที่ประสงค์จะนํามูลดินทรายออกนอกเขต
เหมืองแร่  ให้ย่ืนขออนุญาตเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พร้อมแนบเอกสาร  
ดังต่อไปนี้   

(1) เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณหาปริมาณมูลดินทรายตามหลักวิชาการ   
(2) ภาพถ่ายกองมูลดินทรายหรือการออกแบบการทําเหมืองที่จะทําให้มีมูลดินทรายออกจาก

การผลิตแร่บริเวณน้ัน  และภาพถ่ายพื้นที่ 
(3) หลักฐานทางธรณีวิทยา   
(4) ระยะเวลาที่จะนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 11 มูลดินทรายที่จะอนุญาตให้นําออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ต้องเป็นประเภทเปลือกดิน  

ทราย  กรวด  หรือหิน  ซึ่งต้องไม่มีแร่ในปริมาณท่ีอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   
มูลดินทรายประเภทนํ้าขุ่นข้นไม่อนุญาตให้ระบายหรือนําออกนอกเขตเหมืองแร่ 
ข้อ 12 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับหนังสือขออนุญาตตามข้อ  10  แล้ว  

ให้แจ้งสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการตามข้อ  13 
ข้อ 13 ให้สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่ รับผิดชอบดําเนินการ  

ดังต่อไปนี้  และแจ้งผลการดําเนินการพร้อมเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่
เพื่อประกอบการพิจารณา 
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(1) ตรวจสอบสภาพ  ชนิด  และปริมาณของมูลดินทรายที่ขออนุญาตนําออกนอกเขตเหมืองแร่
จากข้อมูลพื้นฐานของแผนผังโครงการทําเหมือง  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ
รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแร่ที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม   

(2) การนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่จะต้องไม่ขัดกับเง่ือนไขซึ่งกําหนดไว้ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายประทานบัตร  หรือไม่ขัดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองหรือแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมือง 

(3) คํานวณระยะเวลาการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ตามปริมาณที่ขออนุญาต  
เพื่อให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่นําไปกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาต  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นสมควรอนุญาตให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ได้ 

ข้อ 14 เม่ือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ได้รับความเห็นจากสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบตามข้อ  13  และพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาตให้นํา 
มูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการนํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและกําหนดเวลาการให้นํามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ไว้ใน 
หนังสืออนุญาตด้วย   

หนังสืออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มีระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและผู้ได้รับ
อนุญาตต้องดําเนินการขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาต 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  เม่ือชําระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  สัตว์  พืช  และทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรไวใ้นหนังสืออนุญาตก็ได้  

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร 
ออกหนังสืออนุญาตให้ขนมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่  ให้ชี้แจงเหตุผล  ข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิษณุ  ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 



ค ำขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำย 
นอกเขตประทำนบัตร 

 
 

เขียนที.่....................................................... 
วันที่............ เดือน.................................... พ.ศ. ….......... 

 
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า............................................. ...............................อายุ............... ...ปี สัญชาติ.......................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……….....................................................บ้านเลขที่......................หมู่ที่............. 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...............................................หมู่บ้าน........... ................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..................... ................จังหวัด..............................................  
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์............................................โทรสาร................. ............................ 
ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ......................................................................................................................... 
ผู้ยื่นค าขอประทานบัตร/ผู้ถือประทานบัตร.............................................. ............................................................. 
ต าบล........................................... ......อ าเภอ.................................................จังหวัด............................................. 
 
กรณีเป็นนิติบุคคล 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด..............................................................................ตามหนังสือรับรอง  
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................................................... ......................หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่.................................................ลงวันที่..............เดือน............................. พ.ศ. ............... 
ที่ตั้งส านักงานเลขที่..................................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............................. ....ถนน.............................. 
ชื่อหมู่บ้าน.............................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............ .......................... 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์. ....................................โทรศัพท์.........................................  
โทรสาร..........................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).................................................................... 
   

  ขอยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จังหวัด...............................................  
เพ่ือขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย ในท้องที่ต าบล.....................................................................
อ าเภอ......................................จังหวัด.............................เป็นเนื้อที่....................ไร่...............งาน...........ตารางวา 
โดยมีเขตตามแผนที่แนบท้ายค าขอนี้  

   พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วย รวม......................ฉบับ คือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ 

 ลงนามและวัตถุประสงค์ ซึ่งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
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 แผนที่แสดงเขตที่จะขอลงในแบบค าขอใบอนุญาตตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย 
 นอกเขตเหมืองแร่ โดยแผนที่ดังกล่าวต้องแสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000
 ของกรมแผนที่ทหาร พร้อมก าหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M Coordinates) ของมุมใด
 มุมหนึ่งของแผนที่ดังกล่าวไว้ 

  หลักฐานการยินยอมให้ใช้พ้ืนที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย/กรณีท่ีดินของตนเอง
 ให้แนบเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินด้วย 

 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอแทนอ่ืน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 

 
 
 
                                                           ลงชื่อ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอ  
        (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1. กรณีเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกสารราชการอื่น  

ถ้าผู้ยื่นค าขอมิได้น ามา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานผู้ออกเอกสารราชการจัดส่งข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบค าขอ 
เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์จะน าเอกสารราชการดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

  2. กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
  3. กรณีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอแทน ให้ผู้มอบอ านาจแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา 

และผูร้ับมอบอ านาจต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย 
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แผนที่แสดงเขตจัดตัง้สถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำยนอกเขตประทำนบัตร 

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

ค าขอที่...........................................         ระวางที ่
.................................................... 

    

   GN 

 

 

 

 

 

 
จ านวนเนื้อท่ี.............................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 
จากมมุหมายเลข..........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 ............................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
 (..........................................................) 
 
ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้เขียน 
 (..........................................................) 
 
 
ลายมือชื่อ ............................................................ ผู้ตรวจ 
 (..........................................................) 
 

หมำยเหตุ ปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริง     
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่

1. รายการจดทะเบียนค าขอและค่าธรรมเนียม 
  .11  ได้จดทะเบียนเป็นค าขอที่.............................ลงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ............  
   เวลา .......................... น. 

 
 
 
       ลายมือชื่อ........................................................ 
          (......................................................)  

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 

 1.2 รายการค านวณค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระพร้อมกับการยื่นค าขอ 
 (1) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย เป็นเงิน......................................บาท 
          (บัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ)  
 (2) ค่าน ามูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ เป็นเงิน......................................บาท 
    (กรณีการยื่นค าขอจัดตั้งสถานที่ท้ิงหรือเก็บมูลดินทราย 
  ซึ่งพ้ืนที่ไม่ติดกับเขตประทานบัตร)  
 (3) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่...............ฉบับ เป็นเงิน......................................บาท 
 (4) ค่ารังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่   เป็นเงิน......................................บาท 
 (5) ค่าหลักเขตเหมืองแร่...............................หลกั เป็นเงิน......................................บาท 
 (6) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ...............................................................       เป็นเงิน .....................................บาท 
  
 
 

ลายมือชื่อ........................................................ผู้ค านวณ 
 (..........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................... 

 
 1.3 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอต้องช าระ รวมทั้งสิ้น จ านวน ..........................................................บาท 

    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ........... 
   ตามใบเสร็จเลขท่ี.......................................ลงวันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ. ................ 
 

 
 

     ลายมือชื่อ...................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
          (....................................................) 

   



-5- 

  1.4 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นค าขอช าระเพ่ิม (ถ้ามี) 
   (1) ค่าเขียนหรือจ าลองแผนที่................ฉบับ เป็นเงิน...............................บาท 
   (2) รังวัดตามจ านวนเนื้อที่ทุก 1 ไร่ หรือเศษของ 1 ไร่ เป็นเงิน...............................บาท 
   (3) ค่าหลักเขตเหมืองแร่...............หลกั เป็นเงิน...............................บาท 
   (4) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................. เป็นเงิน...............................บาท 
                      รวมเปน็เงิน...............................บาท 
   จ านวนเงิน (ตัวอักษร)..................................................................................................................... 
   ตามใบเสร็จเลขท่ี.....................................ลงวันท่ี..............เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 

       ลายมือชื่อ................................................เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
          (..............................................) 

 
2. ได้ออกใบอนญุาตต้ังสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตร ที่................................ มีอายุ...........ปี 
 ตั้งแต่วันที่................... เดือน..................................... พ.ศ. ...............  
 สิ้นอายุวันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ...............  
 
3. ได้ตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเพ่ิม (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้มอบใบอนุญาต 
 ให้ผู้ยื่นค าขอ เมื่อวันที่................เดือน............................. พ.ศ. .................... 

 
 
 

       ลายมือชื่อ........................................................  
          (......................................................)  

                เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 
 

  



 
 
 
 

ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำย 
นอกเขตประทำนบัตร 

 
ใบอนุญาตที่........................... ส านักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ 
 ประจ าท้องที่จังหวัด ................................... 
 
  ออกให้แก่........................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................... ..........หมู่ท่ี................ 
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวดั......... ............................... 
เพ่ือทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายจากการท าเหมืองนอกเขตประทานบัตร ตามประทานบัตร ที.่........................................ 
ชนิดแร่................................................................................................................................... ..................................... 
ตั้งอยู่ทีต่ าบล.........................................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................................... 
มีอายุ………..…ปี ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ........... 
ซึ่งมีเขตตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ โดยผู้ถือใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

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

 
 

       ลายมือชื่อ.......................................... .............. 

       (.........................................................) 
                 เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

 
 
  



แผนที่แสดงเขตจัดตั้งสถำนที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรำยนอกเขตประทำนบัตร 
 

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

ใบอนุญาตที่ ...........................................     ระวางที่ 

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

          GN 

 

 

 

 

 

 

 

 
เนื้อท่ี..................................ไร่...........................งาน....................................ตารางวา  มาตราส่วน ............................  
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา........ ......ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ........................เมตร
จากมุมหมายเลข..................ถงึมุมหมายเลข...............ทิศ...............องศา..............ลิปดา  ระยะ................... .....เมตร 
 
      
 
      ลายมือชื่อ..............................................................ผู้เขียน 
        (.............................................................) 
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